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ІЗ ЗАСІДАННЯ
ВЧЕНОЇ РАДИ

* Підтримано висунення підручника колег на Державну премію
* Затверджено підсумки Державної атестації випускників
* Про стан навчально-методичної і наукової роботи на кафедрах стоматологічного факультету
* Схвалено роботу кафедри анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою з проведення Школи європейської освіти
Вчена рада 23 лютого 2017 р. почалася із щирих вітань декану міжнародного факультету Павлу Іліодоровичу Горячеву у зв’язку з 60-річним
ювілеєм.
З інформацією «Про підтримку висунення Вченою радою Донецького
національного університету підручника «Медична реабілітація» (під загальною редакцією В. М. Сокрута,
М. І. Яблучанського) на здобуття
Державної премії України в галузі
науки і техники за 2017 р.» виступила проф. кафедри загальної практики
та медичної реабілітації І. П. Шмакова.
Ірина Петрівна підкреслила значення цієї наукової праці для покращання і вдосконалення процесу медичної реабілітації в Україні.
Вчена рада підтримала пропозицію щодо висунення підручника «Медична реабілітація» на Державну
премію 2017 р.
З інформацією «Про затвердження
підсумків Державної атестації випускників 2017 р. фармацевтичного
та міжнародного факультетів за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» заочної форми навчання» виступила
керівник ДЕК, д. фарм. н., ст. н. с.
І. Ю. Борисюк. На підставі наказу
МОЗ України про проведення державних випускних іспитів та відповідно до рішення ДЕК ОНМедУ, студентам, які повністю виконали всі вимоги освітньо-професійної програми
повної медичної освіти та успішно
здали держіспити, була присвоєна
кваліфікація провізора за спеціальні-

стю «фармація» — 123 вітчизняним та
7 іноземним випускникам університету.
З доповіддю «Стан навчальнометодичної і наукової роботи на кафедрах стоматологічного факультету» виступив декан стоматологічного факультету доц. В. В. Вальда. Вчена рада постановила: декану факультету та завідувачам професійно
орієнтованих кафедр факультету
скласти план підготовки докторів
наук та докторів філософії на 5 років,
підготувати до видання підручники
для англомовних студентів. На базі
симуляційного центру створити класи
для занять зі студентами 2–3 курсів з
відпрацювання практичних навичок.
«Про перспективи європейської освіти з анестезіології для фахівців університету» доповів зав. кафедри анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою, з. д. н. т.
України, проф. О. О. Тарабрін.
Вчена рада схвалила роботу кафедри з проведення Школи європейської освіти та Міжнародного конгресу
з анестезіології та інтенсивної терапії
і підтримала ініціативу кафедри з продовження цієї роботи двічі на рік.
Було вирішено залучати до роботи
Школи молодих викладачів й аспірантів інших кафедр з метою удосконалення їх викладацької майстерності. Завідувачам клінічних кафедр
доручено вивчити досвід кафедри
анестезіології та організувати в
ОНМедУ подібні Школи європейської
освіти.
О. ПОДОЛЬСЬКА
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ВІТАЄМО З НАГОРОДОЮ!
Указом Президента України Петра Порошенка від 7.03.2017 р.
№ 56/2017 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди
Міжнародного жіночого дня» — за значний особистий внесок у соціальноекономічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службових обов’язків та багаторічну
сумлінну працю звання «Заслужений лікар України» присвоєно доценту
кафедри акушерства і гінекології № 1 ОНМедУ — Тетяні Яківні
МОСКАЛЕНКО.
Вітаємо Тетяну Яківну із заслуженою нагородою!

Калейдоскоп новин

ДБАЄМО
ПРО ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ
З метою підвищення якості навчання студентів, інтернів, магістрантів, клінординаторів та аспірантів, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії, за підтримки ректора ОНМедУ академіка В. М. Запорожана, була оснащена новітнім медичним обладнанням.
Зокрема, кафедра одержала рентгенологічний остеоденситометр експертного класу останнього покоління
Lunar Prodigy PRIMO фірми General
Electric Healthcare Technologies (США),
який є світовим лідером у діагностиці
системної остеопенії та остеопорозу;
цифровий ультразвуковий апарат експертного класу останнього покоління Vivid E 9 (фірма General Electric
Healthcare Technologies) з кардіопрограмою та спеціальним датчиком для
дослідження серця і судин.

ДЛЯ ЗДОРОВ’Я
ДИТИНИ
В Педіатричній клініці багатопрофільного університетського центру
«Університетська клініка» ОНМедУ
відкрився блок інтенсивного спостереження. Для нового підрозділу за кошти медуніверситету придбано сучасне

діагностичне обладнання. Це перше
подібне відділення в Одесі. Тут надають невідкладну допомогу дітям, які
за своїм станом потребують інтенсивного нагляду, а саме — постійного
моніторингу функцій дихання і серця,
проведення кисневої терапії, для чого
задіяний апарат неінвазивної вентиляції, який подає кисень для дихання
маленьких пацієнтів.
Персонал для роботи у відділенні
пройшов серйозну підготовку. Спеціалісти спостерігають за здоров’ям
дітей від самих перших днів життя і до
18 років.

СИМУЛЯЦІЙНІ
КАБІНЕТИ —
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ
За ініціативою ректора ОНМедУ
академіка В. М. Запорожана кафедрі
ортодонтії восени минулого року
було доручено створити симуляційні
кабінети для всіх кафедр стоматологічного факультету.
З цією метою були придбані найновіші електронні симулятори 7-го
рівня на суму близько 15 млн грн. Використання сучасного обладнання
надало можливості студентам проводити маніпуляції, аналогічні роботі з
пацієнтами, причому сам апарат робить оцінку рівня роботи без участі
асистента.

ОГОЛОШЕНО ДНІ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ

Актуальні теми університетського
життя розглядалися на засіданні Вченої ради 16 березня. Серед таких —
підготовка до ліцензування спеціальності «Педіатрія» за 2-м освітнім та
3-м освітньо-науковим рівнями, про
що доповіли декан медичного факультету № 3 проф. І. П. Шмакова і
зав. відділом аспірантури та докторантури Л. В. Дідіченко.
Голова профкому університету
проф. Ю. В. Сухін відзвітував про
стан роботи та окреслив подальші
перспективи роботи профспілкової
організації. Складність загальної економічної ситуації в країні не могла не
позначитися на усіх сферах життя, у
тому числі й профспілкового. Проте
всі традиційні напрямки діяльності
продовжували розвиватися.
В ОНМедУ налічується більше
1500 членів профспілки, що складає
93 відсотки від загальної кількості
співробітників. Надавалася матеріальна допомога в разі необхідності;
незважаючи на те, що надавати путівки на санаторно-курортне лікування неможливо у минулих обсягах,

проте все ж була можливість і відпочити, і підлікуватися на таких курортах, як Хаджибей чи Трускавець.
Враховувалися й потреби співробітників у відпочинку, у тому числі,
у відвіданні театрів Одеси, відбувалися екскурсійні поїздки до Умані,
Коблева та в інші місця.
Попереду велика робота по складанню колективного договору.
Вчена рада постановила визнати
роботу профспілкового комітету співпрацівників університету задовільною; розробити нову редакцію колдоговору у зв’язку із закінченням дії попереднього — в термін до 1 липня
2017 р.
З доповіддю «Про заходи щодо
проведення чергової наукової конференції студентів та молодих вчених
університету з міжнародною участю»
виступила науковий керівник СНТ
та ТМВ університету д. мед. н. проф.
О. Г. Юшковська.
СНТ — це 60 студентських кафедральних гуртків, в яких працюють
більше 780 студентів. Найбільш активно діють гуртки при кафедрах

внутрішньої медицини № 1, дитячої
хірургії, пропедевтики педіатрії, іноземних мов, загальної та клінічної
реабілітації та ін.
Цього року були успішно впроваджені нові форми підготовчої роботи до конференції — науково-практичні семінари спільно з тією чи іншою кафедрою протягом цілого дня.
Так, спільно з кафедрою онкології
пройшов семінар, присвячений Дню
боротьби із раком молочної залози, а
спільно з кафедрою інфекційних хвороб — семінар до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
Інтерес викликали у студентів семінари, спілкування на яких проходило англійською мовою, а це має неабияке значення, адже на конференції
працюватиме англомовна секція.
Є значні досягнення й на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт.
Студенти отримали премії НАМН
України. Восени вперше успішно
пройшов інтелектуальний турнір
«Дебют першокурсника», який допоміг новачкам зробити перші кроки
в науці. А 6–7 квітня відбудеться

2-й студентський науковий турнір, в
якому виявили бажання взяти участь
більше 150 студентів.
Чим відрізнятиметься нинішня конференція? Планується велика кількість майстер-класів, тренінгів, воркшопів англійською мовою. Працюватимуть дві нові секції — симуляційної
медицини (подано більше 20 робіт) та
нейронаук.
— На жаль, потрібно зазначити
доволі низьку активність молодих
вчених, — підкреслила О. Г. Юшковська. — Кількість поданих ними
робіт не перевищує 15 % порівняно з
тим, як багато в нас аспірантів, магістрантів, інтернів. Відсутня й належна система заохочення найбільш
цілеспрямованих та зацікавлених молодих людей.
Вчена рада постановила оголосити 27–28 квітня 2017 р. в університеті
«Днями студентської науки», а студенти і викладачі усіх кафедр долучатимуться до всіх заходів та знаменних подій конференції.
О. ЧАЙКІНА

Калейдоскоп новин

ПРИКЛАД СЛУЖІННЯ
ЛЮДИНІ І НАУЦІ

НАЙСУЧАСНІШИЙ
АПАРАТ

Науково-практична конференція, яка пройде в квітні, присвячена життю і
діяльності видатного вченого, чудової людини, яка все життя присвятила здоров’ю людей — Івану Генріховичу Герцену — доктору медичних наук, професору, заслуженому діячеві науки УРСР, завідувачу кафедри травматології та
ортопедії Одеського медичного інституту ім. М. І. Пирогова, а нині ОНМедУ,
— з 1960 по 1988 рік.
Іван Генріхович народився 2 вересня 1917 р. в селі Золотарівка Ставропольського повіту. У 1936 р. вступив до Ленінградської Військово-медичної академії. Навчаючись на четвертому курсі, отримав першу премію
на конкурсі молодих вчених академії.
У 1939 р. в журналі «Архів анатомії, гістології та ембріології» була
опублікована його перша наукова
праця, присвячена порівняльній анатомії суглобів.
Почалася Велика Вітчизняна війна. Вже з 27 червня 1941 р. Іван Герцен — на передовій в діючій армії як
військовий хірург. Починаючи з 1944
р., він є молодшим науковим співробітником Свердловського науководослідного інституту відновлювальної хірургії, ортопедії та травматології. Успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Діафізарні
переломи кісток передпліччя та їх
лікування», був обраний старшим
науковим співробітником, а у 1953 р.

став керівником інститутської клініки.
У 1959 р. Герцен захистив в АМН
СРСР докторську дисертацію на тему:
«Інтрамедулярний остеосинтез в ортопедії та травматології», а 1960 р. ВАК
СРСР присвоїв йому вчене звання
професора.
Того ж року Іван Генріхович обирається за конкурсом на посаду завідувача кафедри травматології та ортопедії Одеського медичного інституту
ім. М. І. Пирогова. Паралельно із завідуванням кафедрою він працює проректором інституту з наукової роботи.
У 1962 р. Іван Генріхович був призначений головним травматологом
облздороввідділу та обраний головою правління обласного наукового
товариства ортопедів-травматологів.
Окрім клінічної та педагогічної діяльності, важливою складовою його
життя залишалася наукова робота, а
це більш ніж 300 наукових праць,
три монографії, 13 винаходів, багато-

разова участь у ВДНГ СРСР та УРСР
(нагороджений шістьма медалями
ВДНГ).
Вчений був широко відомий і за
кордоном. Визнанням його заслуг
стало обрання дійсним членом Всесвітньої асоціації хірургів, ортопедівтравматологів (SIKOT) у Мексиці
(1969 р.), Почесним членом SIKOT в
Єгипті (1987 р.)
Багаторічна діяльність Івана Генріховича у мирний та воєнний часи
відзначена 17 трудовими нагородами.
У 1981 р. Указом Президіума ВР УРСР
йому було присвоєне звання «Заслужений діяч науки УРСР».
І. Г. Герцен помер у 1999 р. Похований на Другому Християнському
кладовищі в Одесі.
На фото: професор І. Г. Герцен

ГОТУЄМОСЬ
ДО КОНФЕРЕНЦІЇ!

Березень — це не тільки початок
весни, а і нагадування про те, що за
усталеною традицією на базі нашого
університету незабаром зберуться студенти і молоді вчені, які цікавляться
наукою, роблять в ній свої перші кроки і прагнуть домогтися успіху. Що
вже зроблено? Якими цікавими темами досліджень вони займалися протягом останнього часу? Про все це ми
дізнаємося 27–28 квітня, коли Радою
Студентського наукового товариства
і Товариства молодих вчених буде
проведена науково-практична конференція з міжнародною участю для молодих вчених та студентів «Сучасні
теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини».
У цьому році конференція присвячується 100-річчю з дня народження
Івана Генріховича Герцена — ортопеда-травматолога, заслуженого діяча науки України, доктора медичних
наук, професора. Він майже 30 років
завідував кафедрою в Одеському медичному інституті (нині Одеський національний медичний університет),
тривалий час очолював Одеське обласне товариство ортопедів-травматологів, в 1981–1993 рр. був науковим
керівником Студентського наукового
товариства нашого вишу. Його наукові праці були присвячені актуальним експериментальним і клінічним
аспектам травматології та ортопедії.
Він розробив низку ефективних і оригінальних методів лікування, які були
впроваджені в практичну охорону
здоров’я. Неможливо забути таких
талановитих людей, які зробили неймовірний вклад для розвитку науки.
У цьому році на конференцію було
подано 482 роботи. Окрім Одеського
національного медичного університету, 110 робіт надіслали 23 вищі наРедактор випуску О. В. Людвік
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вчальні заклади України і один вищий навчальний заклад з Молдови;
Вінницький національний медичний
університет, Запорізький державний
медичний університет, Харківський
національний фармацевтичний університет, Буковинський державний
медичний університет, Харківський
національний університет ім. Каразіна, Харківський національний медичний університет, Національний медичний університет ім. Богомольця,
ДП «Державний науковий центр
лікарських засобів і медичної продукції», НДІ промислової медицини,
Тернопільский державний медичний
університет, ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної і клінічної медицини», Медичний центр
«Універсальна клініка “Оберіг”», Українська медична стоматологічна
академія, Запорізька академія післядипломної освіти, Ужгородський національний університет, Національна медична академія післядипломної
освіти ім. Шупика, Одеський національний політехнічний університет,
Південноукраїнський педагогічний
університет ім. Ушинського, Міжнародний гуманітарний університет,
Селекційно-генетичний інститут,
Одеський національний університет
ім. Мечникова, Кишинівський державний медичний університет. Для
всіх учасників підготовлено збірку тез
доповідей і програму конференції.
Мови конференції — українська, російська та англійська.
27 квітня планується «Круглий
стіл», присвячений 100-річчю з дня
народження професора І. Г. Герцена,
секційне засідання і засідання журі. В
рамках конференції відбудуться засідання 18 секцій, дві з них є новими —
секція нейронаук та секція симуляцій-

ної медицини та інноваційних методів
навчання. Ще однією інновацією є
впровадження майстер-класів, тренінгів та воркшопів для учасників
конференції. Так, на базі кафедри симуляційної медицини та навчальноінноваційного центру практичної підготовки лікаря пройдуть тренінги:
«Базові навички лапароскопії», «BLS
(Базова підтримка життєдіяльності)»,
«Перша допомога при кровотечах та
пневмотораксі», а також «High-fidelitysimulation невідкладних станів з
відеотрансляцією». Також за участі
кафедри дитячої хірургії на кафедрі
фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології пройдуть воркшопи з накладання судинного, кишкового шва, шкірної пластики та майстер-клас «Екстрена допомога дітям на дошпитальному етапі (розширені реанімаційні
заходи відповідно до стандартів Европейської ради реанімації)».
28 квітня планується пленарне засідання, на якому виступить ректор
ОНМедУ академік В. М. Запорожан,
учасники конференції ознайомляться
з кращими теоретичними доповідями,
нагородження переможців. За традицією, учасникам конференції буде
запропонований звіт про роботу
ТМВ і СНТ ОНМедУ. Пройдуть вибори нового складу ТМВ та СНТ.
Центр творчості “Vita” підготував
для учасників пленарного засідання
цікаву розважальну програму. Переможців чекають корисні для навчання подарунки. Учасники конференції
також матимуть можливість відвідати
майстер-класи.

В. ІЩЕНКО, Т. АЛАВАЦЬКА,
студенти 6-го курсу медфаку № 2

За ініціативи ректора ОНМедУ
академіка В. М. Запорожана для
Центру реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) був придбаний єдиний в Україні на сьогоднішній день апарат для
виконання гіпертермічної інтраперитонеальної хіміоперфузії (HIPEC).
Завдяки цьому апарату, стало
можливим фармакологічне видалення
мікроскопічних пухлинних вогнищ,
які неминуче залишаються після хірургічного видалення пухлини. За
рік роботи цього апарата було проведено понад 30 процедур з використанням лапаротомного або лапароскопічного оперативного доступу при
канцероматозах органів черевної порожнини, які викликані первісними
пухлинами яєчників, шлунка, при
мезотеліомах черевної порожнини та
пухлинах, які не піддаються традиційному хіміотерапевтичному лікуванню.

ПЛІДНО
ПОПРАЦЮВАЛИ
У ХАРКОВІ
У Харківському національному
медичному університеті під час Фестивалю молодіжної науки 16–18 січня
2017 р. пройшла Міжвузівська науково-практична конференція «Медицина третього тисячоліття». На секційних засіданнях наукової конференції
було заслухано доповідь студента
4 курсу стоматологічного факультету
ОНМедУ Г. Романова.
Плідні дискусії відбулися у студентському дебатному клубі.
А команда студентів 4 курсу 3-ї
групи стоматологічного факультету
(В. Супрун, Д. Крицька, Г. Романов,
О. Яворська, О. Асташенков) посіла
3-тє місце серед 20 команд-учасниць
на іскрометному брейн-рингу «Медицина без кордонів»!
Хочу висловити подяку декану
стоматологічного факультету доценту В. В. Вальді, Товариству молодих
вчених, Студентському науковому
товариству та організаторам за підтримку.
Ю. Г. РОМАНОВА,
зав. кафедри терапевтичної
стоматології ОНМедУ, д. мед. н.,
професор
На фото: команда одеських студентів

МАЙСТРИ
РАКЕТКИ
Нещодавно в ОНМедУ пройшов
турнір з настільного тенісу. Цей захід
складався з двох невеликих змагань
— серед збірної команди ОНМедУ та
команди любителів.
Перемогу серед новачків здобули:
перше місце — Анатолій Дерев’янко
(3 курс, стоматологічний факультет),
друге місце — Дмитро Мельниченко
(2 курс, МФ-1), третє місце — Ірина
Желоба (1 курс, МФ-3).
Серед «збірників» перемогу здобули: Олександр Ілюхін (3 курс, МФ-2),
друге місце — Дмитро Зарванський (4
курс, МФ-2), третє місце — Єлизавета Бойченко (4 курс, МФ-2).

Засновник і видавець — Одеський національний медичний університет. Підписано до друку 23.03.2017 р. Тираж: 500.
Зам. 1959. Надруковано у видавництві ОНМедУ.
Адреса редакції: 65082, Одеса, вул. Ольгіївська, 13. Тел. 723-29-63.
65082, Одеса, вул. Ольгіївська, 13. Тел. 723-29-63.
Свідоцтво про реєстрацію: ОД № 375 від 19 липня 1996 р.

