
ЗАСЛУЖЕНІ
НАГОРОДИ

У Театрі музичної комедії імені
М. Водяного відбулось нагородження
шановних представників Одеського
регіону, які досягли значних успіхів у
різних сферах. Серед них були й
співробітники ОНМедУ.

Почесні звання було присвоєно
двом співробітникам нашого універ-
ситету:

— «Заслужений працівник освіти
України» — вченому секретарю Вче-
ної ради ОНМедУ, завідувачці кафед-
ри нормальної та патологічної клі-
нічної анатомії, доктору медичних
наук, професору О. Л. АППЕЛЬ-
ХАНС;

— «Заслужений лікар України» —
завідувачу 2-го акушерського від-
ділення комунального некомерційного
підприємства «Пологовий будинок
№ 5», асистенту кафедри акушерства
та гінекології ОНМедУ, кандидату
медичних наук Д. М. ЖЕЛЕЗОВУ.

Вітаємо!  

СВЯТКУЄМО РАЗОМ!

Міжнародний факультет  

Рік, що минає, був для нашої держави і кожного з нас ще
одним періодом випробувань і разом з тим — віри та надії!

Ми відзначили 30-річчя незалежності України, проте
серйозні проблеми в різних сферах продовжують існува-
ти і потребують розв’язання. По всій планеті тривало по-
ширення пандемії коронавірусу, з’явилися його різнови-
ди, що ускладнювало боротьбу з недугою. Однак у 2021
році почалася вакцинація населення, і свідомі громадяни
активно отримували щеплення. Приємно відзначити, що
студенти ОНМедУ як волонтери допомагали лікарям у
вакцинальній кампанії.

Це був рік щоденної плідної праці. Вчені університету
читали лекції студентам, видавали монографії, навчальні
посібники, методичні рекомендації, брали участь у міжна-
родних форумах, отримували патенти, захищали дисер-
тації, працювали над новими проєктами.

Студенти взяли участь у Першому студентському кон-
гресі в Туреччині, досягли перемог у спорті та художній
творчості.

Зовсім скоро ми святкуватимемо Новий 2022 рік і Різдво
Христове. У такі дні кожний з нас дуже сподівається на
краще!

Головне — нашій країні потрібні мир, спокій та
стабільність.

Ç Íîâèì ðîêîì!

Новорічні свята об’єднують увесь світ. В очікуванні дива та цікавих подій ми звер-
таємо увагу на коріння наших культур і традиції предків.

Всю красу, насиченість, виваженість і мудрість українських традицій дуже хочеться
розкрити для студентів-іноземців. Кафедра суспільних наук під керівництвом доцен-
та О. Сікорської щороку проводить знайомство з колоритом українських календар-
них звичаїв.

У грудні для студентів з Марокко, Тунісу та Ізраїлю доценти кафедри суспільних
наук Т. Подкупко і О. Уварова провели традиційні українські вечорниці, присвячені
молодіжним святам Катерини та Андрія, та ознайомили з календарними традиціями
на теренах України.

Для студентів 3–6-ї груп 1 курсу міжнародного факультету спеціальності «Фар-
мація» було проведено бесіди про народні свята грудня, обряди, пов’язані з ними, тра-
диції зустрічі Нового року та святкування Різдва.

Студенти із захватом розповіли про традиції зимових свят у своїх країнах та заці-
кавилися духовною культурою України, ставили питання щодо її різноманітності,
підготували доповіді та презентації.

Месдур Халід запропонував присутнім чарівний глечик з аркушами, на яких на-
писано імена майбутніх наречених. Спочатку ворожили дівчата, а потім настала черга
хлопців тягнути записки з жіночими іменами. Це дійство викликало жваве зацікав-
лення. Сміх, знімання на телефон, жартівливі коментарі — чим не справжні вечорниці!

А Талебі Мохамед Реда одягнув традиційне марокканське вбрання — джелаб. Ці
довгі халати з пишною вишивкою є як чоловічі, так і жіночі, тільки жіночі більш на-
сичені гаптуванням, вишивками, яскравими пасками. Джелаб не лише святковий одяг,
він ще свідчить про певний сімейний статус.

Беллафкіх Асмає підготувала доповідь про особливості традиційного жіночого й
чоловічого одягу Марокко та України.

Подібні заходи є важливими для популяризації української культури. Завдяки та-
ким інтерактивним іграм, демонстраціям, майстер-класам вдається розкрити для сту-
дентів-іноземців особливості культури, ментальності та історії українського народу.

Колектив кафедри суспільних наук вітає всіх співробітників і студентів ОНМедУ з
прийдешніми святами! Бажаємо всім міцного здоров’я, натхнення і енергії у Новому році!

Олена УВАРОВА,
доцент, відповідальна за виховну роботу на кафедрі суспільних наук

Тетяна ПОДКУПКО,
доцент кафедри суспільних наук

На фото: під час святкового заходу.

Отож віримо, що у Новому році у нас будуть умови для
плідної праці та здійснення усіх задумів — для розвитку
нашої улюбленої України, нашого чудового міста Одеси
та рідної Alma mater!

Бажаю усьому професорсько-викладацькому складу,
співробітникам усіх підрозділів і студентам міцного здоро-
в’я, добробуту, процвітання та миру, щастя та любові у
ваших родинах.

Щиро ваш — Валерій ЗАПОРОЖАН

Останнє у 2021 році засідання Вче-
ної ради ОНМедУ пройшло 28 груд-
ня в дистанційному режимі.

Було розглянуто багато важливих
питань. З доповіддю «Підсумки, про-
блеми та перспективи наукової діяль-
ності та підготовки науково-педаго-
гічних кадрів в університеті у 2021
році» виступив т. в. о. проректора з
науково-педагогічної роботи проф.
П. Б. Антоненко.

У 2021 році в ОНМедУ завершено
11 науково-дослідних робіт, що  збіль-
шило індекс Хірша.

У 2021 році співробітники ОНМедУ
захистили 10 докторських дисертацій
і 28 кандидатських (доктор філософії)
дисертацій проти 2 і 14 у 2020 році
відповідно. Зросла кількість очних та
заочних аспірантів — на зміну 20 ас-
пірантам, які закінчили навчання у
цьому році, прийшли 25 нових аспі-
рантів. Було створено сім разових
Спеціалізованих рад для захисту ди-
сертаційних робіт (доктор філософії).
Сьогодні в ОНМедУ заплановано і
виконуються 3 докторські дисертації і
65 кандидатських (доктор філософії)
дисертацій.

Як наголосив П. Б. Антоненко,
протягом року в ОНМедУ викону-
валися 2 науково-дослідні роботи
(НДР), які фінансувалися МОЗ Украї-
ни, а також 50 ініціативних НДР.
Було завершено 11 НДР і водночас
заплановано на 2022 рік 16 нових
НДР, з яких дві будуть фінансувати-
ся МОЗ України.

Збільшилася кількість наукових
публікацій співробітників у виданнях
Scopus/Web of Science і фахових ви-
даннях категорії «Б». Індекс Хірша
(Н-індекс) ОНМедУ зріс на чотири

пункти порівняно з 2020 роком, що
дозволило університету піднятися на
три щаблі рейтингу закладів вищої
освіти України. Найбільш численно у
виданнях Scopus представлені такі
кафедри: акушерства та гінекології,
фізіології, фармацевтичної хімії, біоф-
ізики, інформатики та медичної апа-
ратури, офтальмології.

Про підсумки міжнародної роботи
університету та його підрозділів до-
повіла проректор з науково-педаго-
гічної роботи проф. В. Г. Марічереда.

Зі звітом про результати прийому
на навчання іноземних громадян у
2021 році виступив декан міжнарод-
ного факультету доц. Е. С. Бурячків-
ський. Також було розглянуте питан-
ня про затвердження Положення про
Приймальну комісію та Правила
прийому на навчання у 2022 році.

Підбиваючи підсумки засідання,
голова Вченої ради академік В. М.
Запорожан подякував усьому колек-
тиву за плідну та ефективну роботу і
наголосив, що 2021 рік був відзначе-
ний багатьма досягненнями в усіх
напрямах діяльності, побажав міцно-
го здоров’я, добра і затишку, а також
цікавої та плідної роботи в наступно-
му році.

Вчена рада 
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9 грудня відзначила свій ювілей-
ний день народження заслужений лі-
кар України, доктор медичних наук,
професор кафедри акушерства та гі-
некології, голова ГО «Одеське від-
ділення Асоціації акушерів-гінеко-
логів України» Гульсим Серікбаївна
МАНАСОВА.

В 1985 році Гульсим Манасова з
відзнакою закінчила Карагандинсь-
кий державний медичний інститут за
спеціальністю «Лікувальна справа».
У 1990 році переїхала за направлен-
ням до Львова, а згодом — до Одеси.
Саме у нашому місті Гульсим Серік-
баївна знайшла свою другу домівку,
захистила кандидатську дисертацію,
а потім і докторську.

Чудовий викладач і наставник,
Гульсим Серікбаївна проводить прак-
тичні заняття та читає лекції для
лікарів-інтернів — акушерів-гінеко-
логів, для лікарів-курсантів та бере
участь в організації навчально-педа-
гогічної роботи й безперервної після-
дипломної освіти лікарів на кафедрі
акушерства та гінекології.

Г. Манасова є виконавицею держ-
бюджетної науково-дослідної роботи
кафедри на тему «Патогенетичні ме-
ханізми формування і лікування па-
тології кісткової тканини у жінок у
зв’язку зі станом їх репродуктивного
здоров’я» та автором численних пуб-
лікацій і навчально-методичних по-

сібників. Вона та її учні отримали 17
патентів України.

Як клініцист, акушер-гінеколог
Гульсим Серікбаївна володіє всіма
необхідними практичними навичка-
ми надання планової та ургентної
акушерсько-гінекологічної, лікуваль-
но-діагностичної допомоги, має вищу
кваліфікаційну лікарську категорію
за спеціальністю  «Акушерство та
гінекологія».

У 2013–2017 роках працювала на
посаді головного спеціаліста відділу з
питань охорони материнства та ди-
тинства Департаменту охорони здо-
ров’я Одеської міської ради.

На клінічній базі ОНМедУ у КНП
«Пологовий будинок № 5» Гульсим

ЛІКАР, НАСТАВНИК, ПОРАДНИК
Серікбаївна проводить лікувально-
консультативну, методично-органі-
заційну, координаційну роботу, є
відповідальною за організацію кон-
силіумів та ведення вагітних з групи
високого ризику у відділенні пато-
логії вагітних та пологових залах ус-
танови. Бере активну участь у роботі
клінічних та науково-практичних
конференцій, у тому числі міжнарод-
них — і як доповідач, і як організа-
тор.

Професор Г. С. Манасова — це
чудовий приклад поєднання в жінці
таких якостей, як врода і душевність,
з наполегливістю, відповідальністю
та порядністю.

Шановна Гульсим Серікбаївна!
Прийміть наші щирі й сердечні вітан-
ня! Впевнені, що притаманне Вам ви-
соке почуття відповідальності разом із
досвідом та невичерпною енергією і
надалі служитимуть Вам вірними по-
мічниками у нелегкій праці. Міцного
здоров’я, особистого щастя і наснаги
в усіх справах.

Легкості у вирішенні важливих
питань, акушерської удачі, натхнен-
ня, компромісів та взаєморозуміння у
колективі.

Нехай попереду буде багато щас-
ливих і радісних років!

Колектив кафедри акушерства
та гінекології

Вітаємо!  

ІЗ ДИНАСТІЇ ЛІКАРІВ
Нещодавно Сергію Сергійовичу

Корхову виповнилося 70 років. Цю
дату він зустрічає будучи прекрасним
педагогом, доцентом кафери дермато-
логії та венерології. Сергій Сергійович
зустрічає свій ювілей у розквіті творчих
сил. Він активно працює, виховує нове
покоління лікарів, показує приклад
служіння професії та любові до Alma
Mater. При цьому ювіляр багато сил
та часу приділяє вивченню питань
історії медицини. Його перу належить
чимало історичних нарисів про видат-
них дерматовенерологів світового рів-
ня. Вчений завжди допомагає своїм уч-
ням і друзям, колегам та пацієнтам,
витрачаючи на це багато сил та часу.
Щиро бажаємо нашому колезі та його
сім’ї міцного здоров’я, щастя, плідної
творчої роботи.

З ювілеєм Вас, шановний Сергію
Сергійовичу, довгих років життя та
удачі!

Колектив кафедри дерматології
та венерології

У нашому вищому навчальному закладі 14–15
квітня 2022 року відбудеться визначна подія для
наукової спільноти — науково-практична конферен-
ція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та
практичні аспекти клінічної медицини» (для сту-
дентів та молодих вчених).

Щороку цей захід об’єднує студентів та моло-
дих вчених зі всіх регіонів України, Ізраїлю, Ал-
жиру, Палестини, Індії, Нігерії, Пакістану, Іраку,
Сирії, Ірану та багатьох інших країн. Молоді на-
уковці доповідають про результати своїх дослі-
джень, що були проведені в рамках науково-
дослідної роботи вищих навчальних закладів
та наукових установ, беруть участь у майстер-
класах і дискусіях.

Участь у конференції — це можливість отрима-
ти унікальні знання, досвід, знайти шлях до роз-
в’язання актуальних проблем клінічної медицини.
Поряд із досвідченими доповідачами — молодими
вченими — виступають студенти, які роблять свої
перші кроки у науці. Ті творчі та товариські сто-
сунки, що зароджуються під час проведення конфе-
ренції, позитивно впливають на майбутні досяг-
нення кожного лікаря, у кожній особистості поси-
люючи потенціал країни на роки вперед. Як прий-
нято у сучасній лікарській спільноті, вся інформа-
ція має надаватися на засадах доказового компо-
нента. Тому наводжу приклад:

Свою наукову діяльність я розпочав із першого
семестру навчання в Одеському національному ме-
дичному університеті, під керівництвом доцента
кафедри нормальної анатомії людини Ірини Вікто-
рівни Вернідуб.

Я був у захваті від анатомічного театру на-
шого університету, одного з найвизначніших у
Європі. Персоналії вчених зі світовим визнанням,
масштаб роботи та розуміння необхідності власно-
го прогресу спонукали мене до наукової діяльності,
бо становлення лікаря, на мій погляд, не може бути
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одностороннім — воно має поєднувати як практич-
ну, так і науково-дослідну сторони.

Перша наукова робота, яку доручила мені моя
наукова керівниця, була присвячена темі пошуку
причин виникнення та розповсюдженості вставних
кісток черепу, що мають назву «вормієві кісточки»,
або «кісточки інків», що є більш розповсюдженою
назвою у світових виданнях. Навички з аналізу
матеріалу, структурування, класифікації та бага-
то інших були роз’яснені та засвоєні мною під час
занять від провідних учених нашого університету.
Той довгий час, який ми проводили за цим першим
дослідженням, та праця назавжди викарбувалися
у моєму серці, викликаючи теплі спогади.

Поступово, крок за кроком, я набирався сил і
досвіду для презентації результатів своїх наукових
пошуків й обговорення. Мій вибір пав на конфе-
ренцію, що проводиться у моєму рідному місті, у
моєму рідному університеті — науково-практичну
конференцію з міжнародною участю «Сучасні тео-
ретичні та практичні аспекти клінічної медицини»
(для студентів та молодих вчених). Саме тут я впер-
ше виступив із доповіддю щодо аспектів ведення
вагітних, хворих на пієлонефрит. Слушні поради
від фахівців, досвід публічного виступу та визнан-
ня моїх здобутків надали мені потужний стимул
для подальшого розвитку моїх досліджень, для пуб-
лікації робіт на інших конференціях як в Україні,
так і за кордоном. Зараз, займаючись власною на-
уково-дослідною роботою з ранньої діагностики
онкологічних захворювань жіночої статевої систе-
ми, будучи аспірантом кафедри акушерства та гіне-
кології та головою Ради товариства молодих вче-
них, я розумію ту важливу роль і можливості, що
надає студентській науковій спільноті наша кон-
ференція, і закликаю всіх скористатися ними.

У нинішньому навчальному році конференцію
буде проведено в дистанційному режимі. За резуль-
татами минулого року (2020/2021) було визнано

ефективність та інші позитивні сторони цього вар-
іанту проведення. Лише на одній з секцій взяли
участь близько 1000 осіб!

Сподіваємося, що з поліпшенням епідеміологіч-
ної ситуації ми зможемо повернутися до очного або
гібридного способу проведення нашого масштаб-
ного наукового заходу.

Дні проведення конференції за ініціативи та
рішенням ректора ОНМедУ академіка Валерія За-
порожана офіційно вважаються «Днями студентсь-
кої науки», тому всі студенти і молоді вчені, які шу-
кають шлях до самовдосконалення та навчання,
мають гарну можливість його знайти, взявши
участь у конференції та усіх науково-практичних
заходах, пов’язаних з її проведенням.

У 2022 році науково-практичну конференцію з
міжнародною участю «Сучасні теоретичні та прак-
тичні аспекти клінічної медицини» (для студентів та
молодих вчених) буде присвячено 100-річчю з дня
народження всесвітньо відомого кардіохірурга,
лауреата Нобелівської премії, який виконав першу
в світі пересадку серця, Кристіана Барнарда. Ця
унікальна людина віддала все своє життя задля збе-
реження здоров’я та допомоги людям у всьому світі.
А ще — він назавжди НАШ. З 1997 року Кристіан
Барнард є почесним доктором Одеського націо-
нального медичного університету.

Вшануймо пам’ять великого вченого продук-
тивною роботою на конференції! До зустрічі у
квітні!

Андрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ,
голова Ради товариства молодих вчених

(Детальну інформацію щодо вимог та всіх ас-
пектів проведення конференції можна знайти в
інформаційних листах від Студентського науково-
го товариства та Ради товариства молодих вче-
них.)


