
Вітаю вас з початком першого
дня першого навчального року в
Одеському національному медичному
університеті!
Ви обрали одну з найскладніших

професій — медицину. Її опанування
вимагатиме від вас великих зусиль,
терпіння й прагнення до самовдоско-
налення протягом усього професій-
ного життя. Водночас це дуже ці-
кава і захоплююча професія, в якій
кожний новий день не схожий на по-
передній.
Шановні першокурсники! Ви ста-

ли студентами одного з найстаріших
і найславетніших університетів Ук-
раїни. Протягом 120 років тут го-
тують висококваліфікованих медич-
них працівників, які прославляють
наш університет по всьому світу.
В ОНМедУ ми створили всі умови
для вашого успішного навчання.

У минулому навчальному році на засіданні Вче-
ної ради було прийнято Концепцію стратегічного
розвитку Одеського національного медичного уні-
верситету на період до 2025 року, у якій задекла-
ровано пріоритетні завдання за кожним напрям-
ком діяльності університету до 2025 року, ключо-
вими з яких є інтернаціоналізація діяльності, за-
безпечення сталого розвитку університету, гаран-
тування високої якості освітньої, науково-дослід-
ної, лікувально-профілактичної роботи.

— Сьогодні створені всі можливості для подаль-
шої модернізації діяльності університету за всіма
стратегічними напрямками, — наголосив Валерій
Миколайович.

Ректор зазначив, що загалом станом на 1 ве-
ресня 2021 року в університеті навчалися 15 689
здобувачів вищої освіти. Зокрема, на додиплом-
ному рівні — 6440, на післядипломному рівні —
5589.

В минулому році до ОНМедУ було зараховано
654 здобувачі освіти (з них вітчизняних — 387; іно-
земних — 267). Кількість випускників становила
1258 (з них вітчизняних — 992; іноземних — 266).

Завершилася підготовка фахівців за спеціаль-
ностями: «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Ме-
дико-профілактична справа» (спеціаліст), «Фарма-
ція» (спеціаліст), «Практична психологія» (бака-
лавр).

Обсяги виконання держзамовлення за спеціаль-
ностями «Медицина», «Лікувальна справа», «Сто-
матологія» та «Педіатрія» загалом сягали: 148 осіб
(обсяг прийому), 381 особа (обсяг випуску).

В рамках виконання держзамовлення за спеці-
альністю «Медико-профілактична справа» обсяг
випуску становив 22 особи плюс 1 контракт.

У минулому році структура університету була
представлена: 7 факультетами; 60 кафедрами (те-
оретичними та клінічними), з них випускаючих ка-
федр — 23; 3 клініками (на 617 ліжок); НДІ транс-
ляційної медицини; іншими структурними підроз-
ділами.

ВІТАЄМО НОВЕ
ПОПОВНЕННЯ

В ОНМедУ завершено вступну кам-
панію для вітчизняних абітурієнтів,
приймальна комісія підбила підсумки
роботи.

Завдяки високому рейтингу нашого університе-
ту та профорієнтаційним заходам, кількість вступ-
ників, у порівнянні з минулим роком, збільшилась.
Понад 450 осіб виявили бажання здобувати про-
фесію лікаря, стоматолога та фармацевта у стінах
ОНМедУ. Найпопулярніша спеціальність у 2021
році, як і в попередні роки, — медицина.

Треба відзначити, що незважаючи на пан-
демію, яка триває, показники останніх років
було перевершено. Цьому, безперечно, спри-
яв значний обсяг профорієнтаційної роботи,
який ми провели, хоч і в онлайн-режимі. На
базі університету вже кілька років, відповідно
до наказів МОН та МОЗ України, працюють
освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Ук-
раїна». І цей рік також не став виключенням
для вступників з Криму та Донбасу.

Ми задоволені умовами роботи приймальної
комісії в новому приміщенні, з сучасним ремон-
том та новим обладнанням, що сприяло ком-
фортній подачі документів вступниками, ходом
вступної кампанії, кількістю нових студентів.

А для іноземних громадян вступна кампа-
нія триватиме ще до 31 жовтня 2021 року.

Едуард БУРЯЧКІВСЬКИЙ,
голова приймальної комісії ОНМедУ

ÄÎÐÎÃ² ÏÅÐØÎÊÓÐÑÍÈÊÈ!
раїни, й унікальна онлайн-бібліотека
з доступом до бібліотечних фондів
кращих медичних університетів сві-
ту, й можливість навчатися у про-
фесорів і докторів, відомих далеко за
межами нашої країни.
Користуйтеся цією базою, будь-

те наполегливими та допитливими,
накопичуйте знання і беріть від на-
вчання максимум. Завжди прагніть
робити більше, ніж від вас очікують,
і ви станете найкращими в своїй
справі!
Бажаю вам успіхів у навчанні, ці-

кавих відкриттів і справжніх друзів!
Ректор, викладачі, вся наша коман-
да завжди підтримаємо вас у всіх по-
чинаннях. Ласкаво прошу до родини
Одеського національного медичного
університету!

Валерій ЗАПОРОЖАН,
академік, ректор ОНМедУ

Вчена рада 

БАГАТО ПЛАНІВ, БАГАТО ІДЕЙ, БАГАТО РОБОТИ

— Університет пройшов у березні-квітні першу
акредитацію «Стоматологія» (магістерський рі-
вень), отримав рівень Б, «Фармація, промислова
фармація» (магістерський рівень). Тривають п’ять
акредитацій: 4 післядипломного рівня — «Меди-
цина», «Фармація, промислова фармація», «Сто-
матологія», «Педіатрія», та 1 магістерського рівня
— «Медицина». Також триває міжнародна акреди-
тація, — повідомив Валерій Запорожан.

У минулому році була проведена масштабна на-
укова робота, результатами якої стали:14 моно-
графій; 14 інформаційних листів МОЗ; 8 методич-
них рекомендацій; 547 статей; 4 нововведення; 62
патенти; 83 наукових форуми, у тому числі 34 —
міжнародних.

У минулому році було отримано 8 міжнародних
грантів (тревел та стажування), 22 співробітники
пройшли стажування, у т. ч. онлайн, у зарубіжних
установах. Крім того, ОНМедУ став членом всеук-
раїнської мережі з визнання іноземних кваліфікацій.

Наразі триває організація двох проєктів: Міжуні-
верситетське навчально-наукове об’єднання «Одесь-
кий центр здорового харчування» та Навчально-ви-
робничий комплекс «Університетська аптека».

Проректор з науково-педагогічної (навчаль-
ної) роботи професор І. П. Шмакова доповіла
про «Комплекс заходів з організації навчаль-
ного процесу у 2021/2022 навчальному роціта
плани роботи університету:

— ОНМедУ має можливість провести вакцина-
цію усіх, хто забажає, формуються групи не мен-
ше ніж 50 осіб. Для цього необхідно скласти спис-
ки бажаючих, — повідомила Ірина Петрівна.

Це і симуляційні класи з робота-
ми, які повністю копіюють поведін-
ку справжніх пацієнтів, і робота на
сучасному медичному обладнанні, яке
тільки-но з’являється в клініках Ук-

31 серпня 2021 року відбулось перше в новому
навчальному році засідання Вченої ради ОНМедУ.

Ректор університету, академік НАМН України,
професор В. М. Запорожан виступив із доповіддю
«Аналіз ефективності роботи професорсько-викла-
дацького складу університету, завдання та перспек-
тиви університету на 2021/2022 навчальний рік.

У нас практично завершено анкетування сту-
дентів з питання вакцинації. Ми маємо дані про
вакцинованих 1, 2 дозами, про тих, хто захворів
на COVID-19, хто має високий рівень антитіл,
підтверджені лікарем протипоказання до вакци-
нації, і тих, хто бажає вакцинуватися. Дані зараз
обробляються, — наголосила проректор.

За такою ж формою анкетування необхідно
мати дані про співробітників. І. П. Шмакова дору-
чила завідувачам кафедр зв’язатися з деканата-
ми факультетів, узагальнити дані та надати їх до
6 вересня.

В рамках оптимізації роботи клінічних кафедр
ОНМедУ Ірина Шмакова зобов’язала завідувачів
клінічних кафедр погодити список науково-педа-
гогічних працівників клінічних кафедр на надання
медичної допомоги пацієнтам з керівниками
клінічних баз за формою, затвердженою МОЗ Ук-
раїни, та довести цю інформацію до співробіт-
ників кафедр.

Також проректор ознайомила присутніх з нака-
зом першого заступника міністра Андрія Вітренко
щодо виконання Закону України «Про забезпечен-
ня функціонування української мови як державної».

— Просимо забезпечити неухильне дотриман-
ня вимог Закону України «Про забезпечення функ-
ціонування української мови як державної» щодо
мов навчання, обов’язкового застосування дер-
жавної мови в рамках освітнього процесу та під
час виконання службових обов’язків керівником
закладу освіти, педагогічними, науково-педагогіч-
ними і науковими працівниками закладу, — зазна-
чила Ірина Шмакова.
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ЛІКАР — надзвичайно відпові-
дальна, благородна та гуманна про-
фесія. Саме завдяки лікарям  людство
почуває себе в безпеці та розуміє, що
в ситуаціях, пов’язаних зі здоров’ям,
на допомогу хворому медики прий-
дуть цілодобово, на різних рівнях, та
будуть застосовані всі необхідні захо-
ди, починаючи  від екстрених і закін-
чуючи  профілактичними.

Обираючи для себе майбутню про-
фесію, я знала, що присвячу свою
діяльність медицині.  Вступивши до
ОНМедУ у 2015 році на факультет
«Медико-профілактична справа», я
познайомилася зі своїми ровесника-
ми-однодумцями та чудовими викла-
дачами, які ввели нас у світ Медици-
ни.

Спочатку ми вивчали базові пред-
мети — анатомію, гістологію, біохі-
мію, мікробіологію, нормальну та па-
тологічну фізіологію, фармакологію,
патологічну морфологію,  пропедев-
тику, гігієну тощо.

Уже з четвертого курсу приєдна-
лася безліч нових дисциплін: терапія,
хірургія, педіатрія, акушерство та
гінекологія, урологія, онкологія та
інші. У цей період нам давали не
лише теоретичні знання, а й величез-
ну практику у клініках, де ми навча-
лися таким необхідним речам, як
стиль спілкування і поведінки з паці-

На початку липня 2021 року студенти 4-го та
5-го курсів ОНМедУ, які завершили навчання за
програмою підготовки офіцерів запасу медичної
служби, урочисто склали військову присягу на
вірність українському народу. Подія відбулася у
Військово-історичному музеї Будинку офіцерів в
Одесі, по вул. Пироговській.

У вітальному слові завкафедри медицини ката-
строф Володимир Майданюк відзначив: «Війсь-
кова присяга — це клятва, відданість обов’язку
справжніх патріотів, готових повністю віддати себе
служінню своїй Батьківщині, своєму народу. Упев-
нений, що ви досягнете високого професіоналізму,
що тепло ваших сердець і милосердя служитимуть
ідеалам добра та гуманізму».

Навчання  на кафедрі  медицини  катастроф
та військової медицини за програмою підготов-
ки офіцерів запасу за власним бажанням, на кон-
трактній основі, пройшли 70 студентів 4-го і 5-го
курсів.

Навчання проходило як на кафедрі медицини
катастроф та військової медицини ОНМедУ, так і
у Військово-медичному клінічному центрі Півден-

МИ ВЖЕ ІНТЕРНИ!

єнтом та його родиною, освоювали
збір анамнезу хвороби та життя, —
епіданамнезу, вчилися різноманітним
методикам діагностики захворювань,
починаючи від огляду, пальпації,
перкусії та аускультації й закінчую-
чи більш складними малоінвазивни-
ми та інвазивними методами, брали
участь у постановці діагнозу та при-
значенні лікування, подальшій профі-
лактиці та диспансеризації хворих,
знаходилися на операціях, чергуван-
нях, писали історії хвороби тощо.

Якими насиченими, цікавими та
продуктивними були ці роки!

Надзвичайно вплинула на наше
подальше навчання та погляд на ме-
дицину в цілому епідемія коронавіру-
су, яка почала інтенсивно ширитися
по території нашої країни з березня
2020 року. У зв’язку з цим  студенти
були змушені піти на карантин і про-
довжити навчання у дистанційному
форматі, за допомогою новітніх про-
грам і технологій. У цей важкий час
лікарі несли варту перед нищівною
невідомою інфекцією, щодня ризику-
ючи власним життям.

Саме тоді мій погляд на вибір спе-
ціалізації кардинально змінився. Я і
мої  однокурсники  вирішили спробу-
вати себе  саме в епідеміології, оскіль-
ки вважаємо цей напрямок вкрай
важливим для нашого часу.

Завдяки роботі лікарів-епідеміо-
логів наша країна захищена від різ-
них інфекційних хвороб, у тому числі
й особливо небезпечних, які можуть
завозитися з інших країн.

Лікарі цього профілю роблять усе
можливе для запобігання розвитку
епідемій: виявляють вогнище захво-
рювання, проводять епідобстеження
осередку та розслідування кожного
окремого випадку, складають спис-
ки контактних осіб і, звичайно ж,
призначають заходи профілактики.

ПРИСЯГА НА ВІРНІСТЬ НАРОДУ

Здійснюють заходи у відповідь на
будь-яку інфекційну загрозу для лю-
дини.

І ось настав час, коли моя мрія
майже здійснилась: я і четверо моїх
одногрупниць проходимо інтернату-
ру на базі ДУ «Лабораторний центр
на ВТ». Наш керівник — професор
кафедри загальної та клінічної епіде-
міології та біобезпеки Микола Івано-
вич Голубятников.

При знайомстві з нашим керівником
і лікарями цієї установи ми ще більше
зрозуміли  сутність і вектори роботи
лікарів протиепідемічного профілю.
Микола Іванович люб’язно прийняв
нас на посади лікарів-епідеміологів
санітарно-карантинного відділу пор-
ту, забезпечивши найкращі умови,
добре ставлення та роботу у дружньо-
му колективі, у тому числі на морсько-
му кордоні країни. Нам призначили
досвідчених лікарів-кураторів, які зав-
жди, за наявності найменшої можли-
вості, особисто відпрацьовують з нами
конкретні епідеміологічні випадки з ре-
ального життя.

Так, нещодавно я побувала на суд-
ні, де було виявлено хворого із під-
твердженою коронавірусною хворо-
бою, і мала змогу поспілкуватися з
інфікованим на COVID-19 і контакт-
ними особами, зібрати епіданамнез та
провести відбір матеріалу від моряків
для подальшої ПЛР-діагностики. Це
був дуже цінний досвід.

Працюючи вже місяць. ніхто з нас
ані на хвилинку не пошкодував і не
засумнівався у правильності обрано-
го шляху. А це ж тільки початок!

Попереду ще багато цікавих ви-
падків, нового досвіду та цінної ін-
формації.

Ми будемо старанно вчитися, сліду-
вати усім порадам наших наставників
для того, щоб епідеміологія, як наука,
розвивалася, а спеціальність епідеміо-
логія викликала все більший інтерес се-
ред майбутніх випускників.

Катерина ОЗАРЧУК,
лікар-інтерн

На фото: 1. Катерина Озарчук.
2. Поїздка до Львова, де дівчата

вступали на очну частину інтернату-
ри ЛНМУ: Катерина Озарчук, Іван-
на Лебедєва, Карина Шалар, Лілія
Токаренко, Оксана Біленко.

3. У вірусологічній лабораторії
ДУ «Лабораторний центр на ВТ» —
К. Озарчук, К. Шалар, О. Біленко,
Л. Токаренко.

ного регіону. Студенти вивчали загальновійсько-
ву підготовку, організацію медичного забезпечен-
ня військ, військову токсикологію, радіологію та
медичний захист, військово-польову терапію і
хірургію, військову гігієну й епідеміологію,
медичну допомогу пораненим на догоспітальному
етапі.

На навчальному зборі виконувалися практичні
завдання з тактичної медицини, планування ме-
дичного забезпечення бойових дій, розгортання
функціональних підрозділів етапів медичної  евакуа-
ції, проведення медичного сортування та надання
допомоги умовно пораненим за сучасними алго-
ритмами і стандартами.

Усі студенти здали комплексний іспит — цей
факт красномовно свідчить про рівень їхньої про-
фесійної підготовки.

Треба додати, що у цьому році пройшли підго-
товку та прийняли присягу 118 студентів 6-го кур-
су, які в минулому році не змогли пройти збори че-
рез карантин.

Наказом міністра оборони України студентам
після закінчення університету буде присвоєно

військове звання «молодший лейтенант медичної
служби запасу».

Деякі випускники мають намір підписати кон-
тракт зі Збройними Силами України, вступити до
Української військово-медичної академії та будува-
ти кар’єру військового лікаря.

На фото: присяга на вірність народу.


