
ЧЕКАЄМО
НА КОНФЕРЕНЦІЇ
Березень — той самий час, коли

можна підбити підсумки реєстрації на
щорічну науково-практичну конфе-
ренцію з міжнародною участю «Су-
часні теоретичні і практичні аспекти
клінічної медицини», присвячену 110-
річчю професора І. В. Савицького.
У цьому році конференція відбудеться
в онлайн-форматі 22–23 квітня.

Зареєстровано 268 робіт студентів
і молодих вчених із ОНМедУ, а також
46 робіт з інших міст України та
інших країн.

Також надійшли роботи студентів
і молодих вчених  ОНМедУ, підготов-
лених у співавторстві з представни-
ками медичних вишів Львова, Сум та
ОНУ ім. І. І. Мечникова.

Були отримані роботи молодих на-
уковців з Дніпра, Вінниці, Харкова,
Полтави, Києва, Краматорська та
інших міст України, а також з інших
навчальних закладів Одеси — ОНУ
ім. І. І. Мечникова та ОНПУ. А та-
кож — з Білорусі, Казахстану та
Росії.

Дякую  всім, хто  брав  активну
участь у науковій роботі та презен-
туватиме результати своїх дослід-
жень на нашій конференції — справ-
жньому святі студентів і молодих вче-
них.

Богдан ЗІНЧУК,
голова СНТ

Останнім часом в Одесі та області
невпинно зростає захворюваність на
коронавірусну інфекцію, яка нагадує
величезний вибух. Збільшується кіль-
кість хворих по всій Україні. Тому
знову в усіх навчальних закладах за-
проваджене дистанційне навчання.

З 23 березня 2021 року Одеса й
Одеська область потрапили до найне-
безпечнішого, червоного рівня.

22 березня 2021 року ректор
ОНМедУ академік В. М. Запорожан
видав наказ «Про тимчасове запро-
вадження дистанційної роботи та пе-
рехід співробітників на дистанційну
роботу на період віднесення м. Одеси
та області до червоного рівня епіде-
мічної небезпеки».

Цей наказ був виданий з метою
захисту життя і здоров’я працівників
університету, дотримання умов ка-
рантину, введеного на території Ук-
раїни, та запобігання поширенню
захворюваності.

У відповідності з цим наказом, з
23 березня 2021 року, тимчасово, на
період віднесення міста й області до
червоного рівня епіднебезпеки, прий-
нято відповідне рішення Державною
комісією з питань техногенно-еколо-
гічної безпеки та надзвичайних си-
туацій і відповідне рішення керівниц-
тва ОНМедУ здійснювати виконан-
ня своїх посадових обов’язків дис-
танційно.

При цьому упродовж робочого
часу співробітники повинні викону-
вати свої обов’язки, які передбачені
трудовим договором. Необхідно зна-
ходитися на зв’язку з керівництвом,
перевіряти електронну пошту, своє-
часно відповідати на листи, надава-
ти всю необхідну для здійснення на-
вчального процесу інформацію, а у
разі захворювання негайно про-
інформувати  безпосереднього керів-
ника і інспектора відділу кадрів.

Дія наказу розповсюджується на
всіх співробітників, окрім тих, хто

ÇÀÐÀÄÈ
ÇÀÕÈÑÒÓ
ЖИТТЯ
І ЗДОРОВ’Я

безпосередньо повинен знаходитися
на своїх робочих місцях і забезпечува-
ти повноцінну роботу університету:
електромонтерів з ремонту та обслуго-
вування електроустаткування, двір-
ників, охоронців, сантехніків, приби-
ральників службових приміщень.

Проректору з господарської робо-
ти та безпеки О. О. Жолдаку забезпе-
чити дотримання карантинних обме-
жень відповідно до червоного рівня
епіднебезпеки, визначеного постано-
вою Кабінету міністрів України від
09.12.2020 року щодо функціонуван-
ня об’єктів ОНМедУ.

Традиційно у березні кафедра суспільних наук
під керівництвом завкафедри доц. О. О. Сікорської
проводить «Шевченківські дні». Метою є популяри-
зація творчої спадщини й утвердження духовних за-
повідей  видатного українського діяча Тараса Гри-
горовича Шевченка, який був не лише  майстром
слова, а й видатним художником. У створених ним
офортах, гравюрах, портретах відображалася кра-
са природи та велич і самобутність українського на-
роду.

Для активізації виховної роботи серед студентів
кафедра організувала онлайн-заходи з вшануван-

ня пам’яті українського поета і художника. З 9 бе-
резня дня народження поета, по 19 березня лунали
рядки з його творів, згадувались основні етапи
складного життєвого шляху Кобзаря. Серед за-
ходів — доповіді та перегляд презентацій, поетичні
години, бесіди про мистецьку творчість, інформу-
вання.

Доцент О. О. Уварова і студенти 2-ї групи пер-
шого курсу стоматологічного факультету провели
поетичний захід «Шевченкове слово». Староста
групи Г. Тітієвська підготувала доповідь з біо-
графічними відомостями про Тараса Шевченка.
Студенти задекламували свої улюблені вірші, по-
дали власне бачення ідеї, закладеної у творчості
поета.

Колектив кафедри популяризує українську
культуру  і завжди залучає до виховної роботи іно-
земних студентів.

Завуч кафедри, старший викладач О. С. Шані-
на провела бесіду зі студентами 2-ї групи першого
курсу міжнародного факультету (спеціальність
«Медицина»), присвячену біографічним відомостям
про життєвий і творчій шлях Т. Г. Шевченка.

Під час лекції з «Історії України та української
культури» (лектор — доц. О. О. Уварова) студен-
ти 4–5-ї груп першого курсу  міжнародного фа-
культету (спеціальність «Стоматологія»)  отримали
інформацію про життя і творчість великого поета.

Завкафедри доц. О. О. Сікорська організувала
проведення поетичного заходу у 21-й групі  першо-
го курсу міжнародного факультету (спеціальність
«Медицина»), під час якого студенти задекламува-
ли вірші: Дермані Хамза — «Реве та стогне Дніпр
широкий»; Лазон Абдессамад — «Садок вишневий
коло хати» та ін.

Шевченківські дні на кафедрі суспільних наук

ДУХОВНИЙ ЗАПОВІТ ПОЕТА

Доцент М. М. Кулачинський провів поетичну
годину на тему «Світоч» зі студентами 7–8-ї груп
першого курсу міжнародного факультету (спеці-
альність «Стоматологія»). Студенти прочитали
вірші: Або Амра Хусейн — «І вам слава, сині
гори...», Афія Мехді — «Мені однаково, чи бу-
ду...», Маллік Міна — «Іду я тихою ходою...».

На лекції з «Історії України та української куль-
тури» для 1–6-ї груп першого курсу медичних фа-
культетів (лектор — доцент Т. Л. Подкупко) було
вшановано пам’ять Т. Г. Шевченка: розглянуто
багатогранність творчості митця, представлено
презентацію, прослухано вірші Кобзаря.

Ім’я Тараса Шевченка стало символом України.
Його називають народним пророком, титаном
духу, який уболівав за долю рідного народу і за-
лишив нащадкам духовний заповіт, що передаєть-
ся з покоління в покоління.

О. О. СІКОРСЬКА,
завкафедри суспільних наук, доцент;

О. О. УВАРОВА,
відповідальна за виховну роботу

на кафедрі, доцент

Доцент Т. Л. Подкупко проводить захід,
присвячений пам’яті Т. Г. Шевченка

Встала весна, чорну землю
Сонну розбудила,

Уквітчала її рястом,
Барвінком укрила.

І на полі жайворонок,
Соловейко в гаї

Землю, убрану весною,
Вранці зустрічають.

Тарас Шевченко
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Коли на світ з’являється дитина з тією чи іншою вадою
— це велике горе для родини. На жаль, таке трапляється,
коли не чекаєш... А за статистикою ООН, кожне тисячне
маля з’являється на цей світ із синдромом Дауна. Як ви-
ростити, виховати, розвинути таку дитину? Покращити її
життя, наповнити змістом? Про це повинні дбати не тільки
близькі, але й усе суспільство.

У 2011 році Генеральна Асамблея ООН запропонува-
ла всім державам і міжнародним організаціям відзнача-
ти Всесвітній день людей із синдромом Дауна для того,
щоб підвищити рівень інформованості суспільства про цю
недугу. День і місяць були обрані не випадково: символіч-
но ця дата відображає природу виникнення патології.
Березень, як третій місяць року, був обраний тому, що
синдром Дауна являє собою трисомію по 21-й хромосомі,
тому і 21-е число.

Не залишилися байдужими до цієї дати й працівники
наукової бібліотеки ОНМедУ.

18 березня  2021 року ми ініціювали проєкт «Творімо
добро для “дітей Сонця”». Його мета — допомогти бла-
годійній організації «Дім Сонця», створеній у 2019 році,

Â ² ÒÀªÌÎ
×ÅÌÏ²ÎÍ²Â!

Студенти міжнародного факульте-
ту ОНМедУ посіли призові місця в
обласних змаганнях.

Збірна команда університету, до
складу якої входять студенти міжна-
родного факультету — Саадауі Мо-
хамед (2-й курс, 4-та група, спец-
іальність «Фармація, промислова
фармація»); Ель Хашімі Яхья (1-й
курс, 4-та група, спеціальність «Фар-
мація, промислова фармація»), Шемк-
хі Адем (4-й курс, 1-ша група, спе-
ціальність «Медицина»), посіла
2-ге місце у змаганнях з боротьби тхек-
вондо за програмою XXIX  обласних
Студентських ігор серед ЗВО III–
IV рівня акредитації Одеської області.

Студент 1-го курсу 4-ї групи  між-
народного факультету (спеціальність
«Стоматологія») Камаєв Айнді посів
1-ше місце у змаганнях із греплінгу за
програмою XXIX обласних Студент-
ських ігор серед ЗВО III–IV рівня ак-
редитації Одеської області.

Вітаємо наших чемпіонів!

зусилля якої спрямовані на підтримку дітей із синдромом
Дауна .

...Їх називають «дітьми Сонця» за добре серце, чуй-
ність і відкритість навколишньому світу. І хоч вони
відстають у розвитку, при своєчасному початку корекції
та соціалізації можуть досягати нормального рівня роз-
витку, особливо у творчій сфері. Серед них є і актори, і
поети, і співаки, і художники...

Цих дітей робить щасливими те ж саме, що й звичай-
них їх однолітків — ігри, сюрпризи, цікаві спільні заходи.

Ось і ми своєчасно подбали про те, чим же потішити
дітлахів. Сповістили всіх співробітників бібліотеки, що є
така ініціатива і треба підготувати щось цікаве. Ніхто не
залишився байдужим! З готовністю і добрими почуттями
зібрали потрібне канцелярське приладдя — альбоми, роз-
мальовки, кольоровий папір, олівці тощо.

Наші чудові співробітниці Ірина Грабарчук і Яна
Швидка відправилися до благодійної організації, щоб пе-
редати ці подарунки.

Немає слів, щоб розповісти  про той емоційний відгук
з боку дітей, їхніх батьків і вихователів, а також голови
організації Оксани Зятькової, з яким вони зустріли Іри-
ну і Яну! Той похмурий день неначе сповнився радісни-
ми веселковими барвами.

Не минуло й 15 хвилин, як маленькі рученята «соняч-
них дітей» взялися за роботу і з притаманним їм старан-
ням почали розмальовувати квіти та машинки.  Дорослі
теж були вражені  таким щирим прийомом і раділи, що їхні
подарунки прийшлися до душі.

Вважаємо за потрібне, щоб суспільство толерантно
ставилося до «особливих дітей» і дарувало їм увагу, тур-
боту і тепло.

У наших планах — організувати у бібліотеці вистав-
ку дитячих робіт і запросити до нас усіх, хто на власні
очі бажає побачити їхнє мистецтво, сповнене усмішками
і добротою.

Наталя АНТРОПОВА,
заступник директора бібліотеки

На фото: зустріч з маленькими «сонечками»; наша ро-
машка — подарунки дітям.

Центр студентської творчості  ОНМедУ, по-
при всі пандемічно-карантинні негаразди, про-
довжує підкорювати журі різноманітних кон-
курсів: за три останніх місяці 2021 року було
отримано кілька вагомих дипломів.

На початку року викладацький колектив
Центру отримав Гран-прі на одному з євро-
пейських конкурсів  під назвою «В очікуванні
дива», де презентували свою різдвяну компо-
зицію «Щедрик».

А нещодавно з Китаю надійшов диплом за
досягнення наших студентів на міжнародному
конкурсі-фестивалі в Пекіні  «Легенди Сходу».
Нагороду отримав шоу-балет «Драйв»  за пер-
ше місце у номінації «Сучасна хореографія».

Композиція «Пори року» була поставлена
на музику Антоніо Вівальді, за мотивами кар-
тин чеського художника Альфонса Мухи з
його серії «Пори року». Цікаво, що костюми
учасників шоу-балету є точною копією тих, які
митець відобразив у своїх творах.

Бажаємо нашим талановитим артистам
натхнення, подальших успіхів і у старанному
навчанні, і у яскравих виступах.

Н. СЕРГІЄНКО

ТВОРІМО ДОБРО ДЛЯ «ДІТЕЙ СОНЦЯ»!

ПОРИ РОКУ

Кілька років тому в ОНМедУ при
Центрі студентської творчості виникла
Школа медичної журналістики. Адже воло-
діння пером і мікрофоном в наш час бу-
ремного розвитку цифрових технологій
річ необхідна! Щоправда, карантин мину-
лого року на якийсь час затримав роботу
Школи, проте життя не стоїть на місці.

До дня народження  видатного оде-
сита — естрадного артиста, співака, ди-
ригента, керівника оркестру, конферансьє
Леоніда Осиповича Утьосова (21 берез-
ня) було вирішено підготувати відеорепор-
таж по місцях, де він жив і навчався.

А для того щоб глибше пізнати ту епоху,
студенти разом із директором Центру сту-
дентської творчості Сніжаною Бичковою
завітали до Музею-квартири Леоніда
Утьосова, де їх привітно зустріла дирек-

тор музею Наталя Олійник. Вона розпо-
віла багато цікавого про життя і творчість
актора, ознайомила з цінними експоната-
ми, які розкривають деталі біографії,
сім’ю і естрадну діяльність Леоніда Утьо-
сова.

У відеорепортажі натхненно виступи-
ли Влада Красько (4 курс МФ-3), Лілія
Бурбак (2 курс фармацевтичного факуль-
тету), Анастасія Малишева (1 курс МФ-1)
і Катерина Антонюк (1 курс стоматологіч-
ного факультету. Кожна з них розповіла
про той чи інший період життя артиста.
Прикрасою став неповторний голос співа-
ка з улюбленими піснями про Одесу, Чор-
не море і щирі почуття. З музичним супро-
відом допоміг Центр студентської твор-
чості.

Ідей і планів у студентів багато. Спо-
діваємося на нові зустрічі!

О. ПОДОЛЬСЬКА

На фото: гості з ОНМедУ в Музеї-
квартирі Леоніда Утьосова; репортаж
ведуть Влада Красько, Лілія Бурбак,
Катерина Антонюк і Анастасія Малише-
ва.

БІЛЯ
ЧОРНОГО
МОРЯ...


