
Після багатьох змістовних екскур-
сій, у ході яких майбутні абітурієнти
ознайомилися з різними локаціями
університету, 21 січня  в режимі он-
лайн пройшов День відкритих дверей.

Проводив цю зустріч відповідаль-
ний секретар Приймальної комісії до-
цент Г. Ф. Степанов.

З вітальним словом до випускни-
ків шкіл звернулися ректор ОНМедУ
академік В. М. Запорожан і перший
заступник голови  Одеської обласної
держадміністрації, колишній випуск-
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ник Одеського медичного інституту
Б. О. Волошенков.

На он-лайн-зустрічі були присутні
проректор з науково-педагогічної ро-
боти В. Г. Марічереда, декани медич-
них факультетів С. Г. Котюжинська і
Д. М. Давидов, міжнародного фа-
культету Е. С. Бурячківський, стома-
тологічного факультету — В. В. Валь-
да, зав. кафедри організації та еконо-
міки фармації Л. М. Унгурян.

Доцент кафедри суспільних наук
О. О. Уварова зробила для майбутніх

абітурієнтів цікавий історичний екс-
курс під назвою «На плечах гіган-
тів», у якому висвітлила етапи роз-
витку медичної освіти в Одесі від ме-
дичного факультету Новоросійського
університету до медичного інституту
й ОНМедУ, ознайомила з наукови-
ми школами та видатними постатями
вчених у різних галузях медицини, пер-
спективами розвитку університету,
який є членом Асоціації європейських
університетів з величезним науковим і
педагогічним потенціалом.

19 січня 2022 року в ОНМедУ відкрився три-
денний освітній семінар «Створення та розвиток
інновацій на базі університетів», який пройшов
у змішаному форматі. Організатори цього заходу
— міжнародна організація «Ізраїльсько-українсь-
кий альянс», компанія “Yissum” (офіс трансфе-
ру технологій Єрусалимського університету) та
ОНМедУ.

Присутніх привітала проректор з науково-педаго-
гічної роботи ОНМедУ д. мед. н., професор В. Г. Ма-
річереда і висловила вдячність ізраїльським партне-
рам за багаторічну співпрацю, результатом якої ста-
ла можливість проведення цього семінару на базі
університету.

— Це крок уперед у діяльності нашого універ-
ситету, стратегічна мета якого — стати не тільки
навчальним, а й дослідним закладом, завдяки чому
підготовка лікарів для 54 країн світу, у тому числі
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Про впровадження інформаційних
технологій в освітній процес розповів
начальник навчально-виробничого
комплексу інноваційних технологій
Ю. Ю. Петровський.

Перед випускниками шкіл висту-
пили кращі студенти ОНМедУ —
студентка 4-го курсу МФ-1, голова
студентської профспілки, член Моло-
діжної ради Одеси Валерія Лади-
жинська, голова Студентського са-
моврядування, студентка 5-го курсу
стоматологічного факультету, сти-
пендіат Президента України Анас-
тасія Громадченко, студентка 4-го
курсу фармацевтичного факульте-
ту, голова Студентського самовряду-
вання факультету Карина Степанен-
ко. Для майбутніх абітурієнтів вони
стали прикладом навчання та сус-
пільної роботи.

Г. Ф. Степанов ознайомив з особ-
ливостями вступної кампанії 2022
року та відповів на численні питан-
ня майбутніх абітурієнтів.

Знайомство з ОНМедУ на цьому
не завершується, попереду ще багато
зустрічей. Про подальші плани роз-
повіла проректор з перспективного
розвитку В. І. Борщ. На лютий та
кінець березня заплановані нові екс-
курсії університетом, а також весняна
Школа юного медика.

Отож, до нових зустрічей, дорогі
школярі! І не тільки тепер, а й, споді-
ваємося, восени 2022 року.

ти, управління інтелектуальною власністю, марке-
тинг та інформаційний менеджмент.

Спікери семінару ознайомили учасників з най-
кращими практиками роботи офісу трансферу тех-
нологій та з можливостями побудови багатогранно-
го партнерства між університетом, бізнесом і держ-
структурами, розповіли про класичні помилки вче-
них, які потрапляють у підприємницьке середовище,
показали алгоритми монетизації ідей та винаходів.

Підбиваючи підсумки семінару, віце-президент з
розвитку бізнесу компанії “Yissum” Анна Пеліверт
відзначила: «Дуже приємно побачити, що в Одесь-
кому національному медичному університеті готові
й хочуть розвиватись у напрямку, у якому йде вся
академічна спільнота. Три дні семінару пройшли
дуже інтенсивно, і я впевнена, що з такою командою
університету вдасться комерціалізувати ідеї свої на-
укових співробітників на благо суспільства».

й Ізраїлю, стане більш якісною, — підкреслила
В. Г. Марічереда.

Мета освітнього семінару — формування інно-
ваційної екосистеми в ОНМедУ та ознайомлення з
найкращими практиками роботи офісу трансферу
технологій “Yissum”; навчання підприємництву та
побудові багатогранного партнерства між універ-
ситетом, бізнесом і державними структурами.

Учасники семінару обговорили шляхи формуван-
ня інноваційної системи в ОНМедУ, обмінялися дос-
відом щодо запровадження в університеті підприєм-
ництва та комерціалізації, а також побудови бага-
тостороннього партнерства між ОНМедУ та ізраїль-
ським бізнесом і державними структурами.

Було обговорено такі теми, як дизайн-мислення,
необхідне для створення інноваційного продукту;
можливі бізнес-моделі (бізнес-канва) й обов’язкові
компоненти трансферу технологій, юридичні аспек-
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У січні відзначила свій ювілейний
день народження в. о. проректора з
науково-педагогічної роботи, член
Всеукраїнської та Одеської асоціацій
фізіотерапевтів та курортологів, док-
тор медичних наук, професор Ірина
Петрівна ШМАКОВА.

Щиро вітаємо Ірину Петрівну і
бажаємо міцного здоров’я, успіхів,
натхнення та всіх гараздів!

Алла Іванівна Олійник почала свою трудову
діяльність у 16 років, коли юною дівчинкою впер-
ше прийшла до Одеського медичного інституту
імені М. І. Пирогова працювати лаборантом ка-
федри педіатрії педіатричного факультету,
якою тоді керувала професор В. І. Зузанова.

Алла Іванівна трудиться на кафедрі про-
тягом 59 років! Працювала під керівництвом
професорів: В. І. Зузанової, Т. М. Якименко,
І. Л. Бабія, О. О. Старець, Н. В. Котової, зараз
є надійним помічником завідувача кафедри
професора О. О. Старець. За ці роки зміню-
валися викладачі кафедри, але незмінною
залишається наша Алла Іванівна, яку всі спів-
робітники вважають душею кафедри.

Алла Іванівна сумлінно та відповідально
виконує свою роботу, завжди привітна, добро-
зичлива, готова прийти на допомогу співро-
бітникам, студентам і пацієнтам клініки, кори-
стується заслуженим авторитетом і любов’ю
колег. Вона — імпозантна, ефектна, чарівна,
гарна, щира та доброзичлива до людей.

30 січня 2022 року А. І. Олійник відзначає
свій 75-річний ювілей.

Дорога і любима наша Алло Іванівно! Ми
від щирого серця поздоровляємо Вас з юві-
леєм і бажаємо Вам міцного здоров’я, благо-
получчя, щастя, бадьорості, молодості, краси
та гарного настрою.

Нехай цвітуть під небом синьооким
ще довго-довго дні й літа,
а тиха радість, чиста і висока,
щоденно хай до хати заверта!
Хай постійний успіх, радість

і достаток
Сипляться до Вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить

з буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!

Співробітники кафедри
пропедевтики педіатрії

М А Й Ж Е  6 0  Р О К І В
СУМЛІННОЇ ПРАЦІ

В ОНМедУ

Слабкий помаранча аромат.
Де?.. Коли?.. В яких полях, зозуля,
Чи чув я твій перелітний крик?

Мацуо Басьо

Затишна, тепла атмосфера святку-
вання зимових свят із родиною у по-
єднанні з можливістю перепочити від
щоденної роботи надають час трош-
ки видихнути, сповільнитись у не-
скінченному вирі повсякдення та за-
мислитися над своїми справами. Тому
є бажання зробити невеличкий звіт із
діяльності Ради Товариства молодих
вчених ОНМедУ та власної роботи як
голови за період жовтень 2021 – січень
2022 року в довільній формі. Тлума-
чення: Рада молодих вчених — це
консультативно-дорадчий орган, що
створюється у закладі вищої освіти та
об’єднує  вчених віком до 35 років
включно, які мають вищу освіту не
нижче другого (магістерського) рівня,
та вчених віком до 40 років включно,
які мають науковий ступінь доктора
наук. Діяльність Ради молодих вче-
них зазвичай зосереджена на об’єд-
нанні молодих вчених, поширення
їхніх особистих і наукових досягнень,
сприяння всебічному розвитку та до-
помозі у вирішенні поточних справ і
проблем. Перелік обов’язків досить
великий за обсягом, є неможливим до
реалізації самотужки — важливе
співробітництво. Голова Ради —
Primus inter pares, перший серед рів-
них. Тому розпочну з презентації
членів моєї команди — найбільш іні-
ціативних молодих вчених нашого
університету:

Зарецька Аліна В’ячеславівна —
доктор філософії, лікар-педіатр, дитя-
чий інфекціоніст;

Потапчук Юрій Олександрович —
лікар-анестезіолог;

Руснак Сергій Володимирович —
лікар-акушер-гінеколог;

Мазніченко Єгор Олександрович
— лікар-терапевт загальної практи-
ки;

Кушнір Галина Юріївна — лікар-
акушер-гінеколог, генетик;

Алавацька Тетяна Василівна —
лікар-терапевт-ендокринолог;

Каліцинська Юлія Любомирівна
— лікар-акушер-гінеколог;

Григурко Дар’я Олександрівна —
лікар-акушер-гінеколог;

Саражина Катерина Святославів-
на — лікар-інтерн-невропатолог;

Зінчук Богдан — лікар-інтерн-
травматолог;

Балагута Сергій — лікар-інтерн за
фахом «Хірургія».

Асоційований член Ради:
Філоненко Олена В’ячеславівна —

Голова Ради товариства молодих
вчених (2020–2021 рр.), кандидат ме-
дичних наук, лікар лікувальної фіз-
культури та спортивної медицини.

Кожний із наших молодих вчених
— видатна особистість. Радою Това-

ПРО РОБОТУ ГОЛОВИ РАДИ
Т О В А Р И С Т В А  М О Л О Д И Х

В Ч Е Н И Х  О Н М е д У

риства молодих вчених ОНМедУ за
підтримки університету сформовано
проект, у межах якого щомісяця мо-
лоді вчені нашого університету бу-
дуть поширювати інформацію про
себе та свої наукові досягнення із гро-
мадою.

Впевнений, що це має бути цікаво,
адже зусилля всіх цих людей націлені
на реалізацію напрямків діяльності
Ради та сталого підвищення науко-
вого реноме нашої Alma mater.

За час мого головування вже є де-
які нові напрацювання, якими вва-
жаю за доцільне поділитися.

—  Проект «PhD:Особливості», де
для молодих вчених університету, ас-
пірантів, здобувачів проводиться лек-
торій з найважливіших питань та ета-
пів написання дисертації доктора фі-
лософії.

— «Зі шкільної парти — у науку!»
—  комплексний проект, що включає
представницькі заходи у закладах се-
редньої освіти регіону та інтерактив-
ну підтримку абітурієнтів —  чат-
боти у месенджерах Вайбер і Телеграм
“Arist ONMedU”, де в образі Арісто
Гіппократовича Сократоненка на
допомогу майбутнім студентам з
підготовки за фундаментальни-
ми дисциплінами надходять члени
Ради Товариства молодих вчених
ОНМедУ, підтримуючи дистанцій-
ний варіант зустрічей та консуль-
тацій.

— Супровід в організації науково-
практичної конференції з міжнарод-
ною участю «Сучасні теоретичні та
практичні аспекти клінічної медици-
ни» (для студентів та молодих вче-
них), присвяченій 100-річчю з дня на-
родження К. Барнарда, ІІ етапу Все-
українського конкурсу студентських
наукових робіт.

*Також роблю невеличкий анонс: у
лютому Рада Товариства молодих
вчених ОНМедУ презентує проект,

присвячений Всесвітньому дню бо-
ротьби проти раку. Чекайте повідом-
лення на сайті університету!

Співпраця з підрозділами ОНМедУ:
 — з відділом науково-технічної

інформації та редакцією газети
«Пульс» щодо поширення інформації
про наукові заходи та їх висвітлення
у соціальних мережах;

 — з міжнародним відділом і про-
ректором з перспективного розвитку
щодо міжнародного співробітництва,
отримання та супроводу грантів;

 —  з відділом аспірантури що-
до актуалізації інформації про стан
науково-дослідних робіт у аспірантів
ОНМедУ та багатьма іншими під-
розділами, яких я не маю можливості
назвати через редакційний ліміт.

Шановні молоді вчені ОНМедУ!
Ласкаво просимо вас  приєднувати-
ся до роботи Ради, доповнюючи на-
шу команду, і ділитися своїми ідеями.
Тому дослухаємося до видатного ук-
раїнського поета Івана Франка:

…Ми знали се, і в нас не раз душа
боліла,

І серце рвалося, і груди жаль стис-
кав;

Та сльози, ані жаль, ні біль пекучий
тіла,

Ані прокляття нас не відтягли від
діла,

І молота ніхто із рук не випускав…

Висловлюю слова подяки моїм ко-
легам за плідну співпрацю та зичу ще
більшого  прогресу у році 2022-му.

До зустрічі на ниві науки!

Андрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ,
голова Ради Товариства

молодих вчених ОНМедУ

На малюнку автора: Рада Това-
риства молодих вчених ОНМедУ.

ЩИРО ВІТАЄМО!

* * *

(Ðîìàíòè÷íèé çâ³ò)


