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Видається з травня 1997 року

ВІТАЄМО
З ДЕРЖАВНОЮ ПРЕМІЄЮ!
Указом Президента України № 101/2017 від 7 квітня 2017 р. на підставі подання Кабінету з Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено Державну премію в галузі науки і техніки 2016 р. за підручник «Фармакологія» (Вінниця, Нова книга, 2011) групі авторів:
БОБИРЬОВУ Віктору Миколайовичу — докторові медичних наук, першому проректорові вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»
РЯБУШКУ Миколі Миколайовичу — кандидатові медичних наук, деканові вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»
ОСТРОВСЬКІЙ Галині Юріївні — кандидатові медичних наук, доцентові
вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»
ПЕТРОВІЙ Тамарі Аркадіївні — кандидатові медичних наук, доцентові
вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»
КРЕСЮНУ Валентину Йосиповичу — докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Одеського національного медичного університету
ГОДОВАН Владлені Володимирівні — докторові медичних наук, професорові Одеського національного медичного університету
КАВІ Тетяні Володимирівні — кандидатові медичних наук, доцентові Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
КАЗАК Лідії Іванівні — докторові медичних наук, пенсіонерові.
Вітаємо вчених з високою нагородою. Дуже приємно бачити серед нагороджених наших, одеських, вчених!

СЛАВЕТНА
ІСТОРИЧНА ДАТА
На початку весни цього року відзначається 100-річчя Української революції. Українська революція 1917–
1921 років — це один із ключових та
водночас найскладніших періодів національної історії XX ст. У той час національно-визвольна боротьба досягла апогею, сприяючи відродженню
української нації. Ідеологія, що тоді
постала, справила визначальний
вплив на розвій українського національно-визвольного руху. Українці
довели свою державотворчість, розбудувавши УНР, Українську державу,
Західно-Українську Народну Республіку. Сучасна Україна успадкувала
тодішні державні традиції.
На відзначення обстоювання незалежності й соборності України та
хоробрості захисників Батьківщини
був виданий Указ Президента України «Про заходи з відзначення
100-річчя подій Української революції
1917–1921 років» від 22.01.2016 р.,
яким 2017 рік проголошено роком Української революції. План заходів з
відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років та вшанування пам’яті її учасників на пері-

од до 2021 року був затверджений
розпорядженням КМУ від 26.10.2016 р.
Заплановано тематичні, навчальновиховні заходи, з метою інформування учнівської молоді про події того періоду, виховання патріотизму.
Викладачі кафедри суспільних
наук не лишились осторонь від цих
важливих заходів: к. і. н., доц. Т. Л.
Подкупко, к. і. н., доц. О. О. Уварова, к. політ. н., доц. М. М. Кулачинський провели відкриту лекцію
для вітчизняних та іноземних студентів на тему: «Визвольне значення
1915–1920 рр.», в якій висвітлили значення Української революції 1917 р. у
подальшій розбудові Української держави. У лекції були підняті такі хвилюючі теми, як український патріотизм, боротьба за Батьківщину проти більшовицької навали, що є найбільш актуальними у сучасних політичних реаліях і неоціненним досвідом
у патріотичному вихованні студентської молоді.
К. С. БЕЛЯЄВА,
відповідальна за виховну роботу
на кафедрі суспільних наук

НОВА СТУДРАДА ДО РОБОТИ ГОТОВА
Відбулася звітно-виборна конференція Студентської ради. Її голова
Олена Ангелуцова звітувала про діяльність протягом минулого року, після чого пройшли вибори нового
очільника Студради та нагородження активістів.
Новим керівником Студради була
обрана студентка 4-го курсу МФ-1
Валерія Здорикова.
Комісії у новій Студраді очолили:
Вікторія Кірчева (навчально-виховна
комісія); Олександр Цевельов (санітарно-просвітницька); Олександр
Наговіцин (науково-дослідницька);

Вікторія Ігнатьєва (культурно-масова); Ярослав Боєв (соціально-побутова); Мохамад Джеара (міжнародна); Артем Авакимов (інформаційна);
Марина Багіна (спортивно-оздоровча); Максим Бурлака, Наталя Скакун, Даніїл Деревинський (контрольно-ревізійна).
Бажаємо новому складу цікавих і
корисних справ, натхнення і завзяття, успіхів та удачі, щоб вписати ще
одну незабутню сторінку в історію
Студентського самоврядування в
рідному університеті.
Н. СЕРГІЄНКО
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Вчена рада

ПРО ШТАТНИЙ РОЗКЛАД, ВИДАВНИЧУ
ДІЯЛЬНІСТЬ, ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
Першим на квітневому засіданні
Вченої ради ОНМедУ розглядалося
питання «Про результати внутрішнього аудиту університету», з яким
виступив голова наглядової ради університету проф. І. П. Катеринчук. Було прийнято рішення з метою оптимізації штатного розкладу університету, економії бюджетних коштів і фонду заробітної плати та удосконалення
механізму адміністрування — скоротити посаду проректора з науковопедагогічної роботи (лікувальної роботи та післядипломної освіти) і посаду проректора з науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами.
З доповіддю «Оцінка якості видання навчальної літератури співробітниками університету та роль циклових методичних комісій в ефективності видавничої діяльності» виступив проректор з науково-педагогічної
роботи, з. д. н. т. України проф. Ю. І.
Бажора. Він відзначив, що протягом
2012–2016 рр. кафедри університету
підготували та видали 69 підручників, 149 навчальних посібників, у
тому числі у вигляді електронних видань. Проте з ряду дисциплін використовуються підручники та посібники,
які були видані більше п’яти років
тому й раніше. Циклові методичні
комісії приділяють цьому напрямку
роботи недостатню увагу.
Отже, зважаючи на зазначене,
Вчена рада постановила: Центральній
координаційній раді університету, разом з головами циклових методичних
комісій, розробити план заходів щодо

Калейдоскоп новин

ГРАН-ПРІ — У ОНМедУ
16–18 березня 2017 р. відбулась головна подія освітньої галузі України
— Восьма міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2017» та П’ята
міжнародна виставка освіти за кордоном “World Edu”.
За високі показники роботи
ОНМедУ отримав: Гран-прі «Лідер
міжнародної діяльності»; золоту медаль у номінації «Розробка та впровадження інноваційних проектів, тренінгових технологій, програм і рішень
для осучаснення навчального процесу та підвищення рівня знань молоді»; сертифікат «Якість наукових
публікацій» — за показниками рейтингу міжнародної наукометричної
бази даних Scopus та Диплом за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти.

ШЕСТИДЕННИЙ КУРС —
ДЛЯ ШЕСТИКУРСНИКІВ
За ініціативи ректора ОНМедУ
акад. В. М. Запорожана, вперше з
2016 р. введено в навчальну програму шестиденний курс симуляційної
медицини для студентів 6-го курсу на
базі Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря.
Мета курсу — використання новітніх
технологій та симуляційної медицини
в процесі навчання і подальшого закріплення знань шляхом освоєння
практичних навичок. Створено всі
умови для багаторазового самостійного виконання студентами діагнос-

оптимізації забезпечення навчальнометодичною літературою дисциплін
на кафедрах усіх факультетів. Завідувачам кафедр вжити заходів щодо
забезпечення навчального процесу з
кожної дисципліни навчально-методичною літературою, включаючи англомовні видання. Авторам навчальних видань при плануванні друку
книг у видавництві ОНМедУ дотримуватися термінів підготовки рукописів.
Зі звітами про розроблені проекти
розвитку університету, що були затверджені на засіданні Вченої ради
16 березня 2017 р., виступили: головний інженер С. Г. Луцьков (про реконструкцію університетського містечка), проректор з науково-педагогічної роботи з. д. н. т., проф. Ю. І Бажора (про створення здорового харчування), завідувач кафедри загальної фармації, д. мед. н. Л. Р. Нікогосян (про створення единої університетської аптеки).
З доповіддю «Аналіз виховної роботи зі студентами протягом 2016/
2017 навчального року та перспективні плани на наступний навчальний рік» виступив проректор з науково-педагогічної роботи (з питань гуманітарної освіти та виховання)
к. мед. н. К. О. Талалаєв.
Вчена рада схвалила проведену
роботу протягом 2016/2017 навчального року та перспективи подальшої
роботи на наступний навчальний
рік.
О. ПОДОЛЬСЬКА
тичних та лікувальних маніпуляцій
на тренажерах після проходження
теоретичного матеріалу.

І ЗНАТИ, І УМІТИ
У Києві пройшов IV Всеукраїнський конкурс з практичної хірургії,
який був організований хірургічним
клубом “Armata Manus” на базі онкологічного центру «Кібер Клініка
Спіженка».
На конкурс прибули команди студентів з восьми університетів країни,
а також команда інтернів з НМАПО
ім. Шупіка.
До складу команди ОНМедУ “Festina lente” увійшли студенти Дмитро
Кожокар (капітан), Альфія Батталова, Віталій Русаков, Юлія Гаврилюк,
Ірина Гаврилюк, Ібрагім Юсіфлі, Геннадій Фака, Марія Волобуєва, Полад
Азадов, Володимир Іщенко.
Конкурсанти продемонстрували
свої вміння і знання з таких питань,
як кишковий шов, лапароскопія, пластика шкіри, торакальна хірургія,
урологія, судинна хірургія, колопроктологія, «Увага на екран». Для кожного з цих практичних підконкурсів
були сформовані бригади з одного
оператора, одного-двох асистентів і
операційної сестри.
Вправно виконані завдання, майже ідеальний теоретичний захист у
кожному з підконкурсів принесли
одеським студентам друге загальнокомандне місце в Україні та два перших місця в індивідуальних конкурсах.

ÍÀÑÒÀÂÍÈÖß
ÒÀËÀÍÒ²Â
У ці весняні дні Валентина Олексіївна Ковалішина відзначає ювілейну
дату. Вона працює в ОНМедУ 30 років. З них 25 — очолює Центр студентської творчості “VITA” та є його беззмінним директором.
Безмежно закохана у свою справу, творча, активна, вона є ініціатором і керівником численних заходів,
багато з яких стали класикою. Це,
насамперед, посвята першокурсників
у студенти та вручення дипломів випускникам. І хоча ці свята відбуваються з року в рік, проте кожного
разу вони неповторні, а головне, яскраві та щирі.
В. О. Ковалішина виступила ініціатором конкурсів «Міс та Містер
університету», «Битва факультетів».

Для проведення цих заходів вона залучає велику кількість студентів, які
охоче беруть участь у конкурсах
пісень, танців, розиграшів. Усе це
повною мірою розкриває творчий потенціал студентів, їх таланти й уподобання.
А чи можна не відмітити організовану нею, відому в Україні команду
КВК «Резус-фактор», яка нині відроджується в університеті?
Валентина Олексіївна щедро ділиться своїм досвідом і знаннями зі
студентами, власним прикладом виховуючи в них інтерес до мистецтва.
Три роки поспіль наші студенти
їздять на конкурс «Ліра Гіппократа»,
який проходить між вишами України,
отримують «Гран-прі» та посідають
перші місця.
У переліку зробленого нею — численні міські та міжнародні конкурси,
концерти, присвячені Міжнародному
жіночому дню 8 березня, Дню медичного працівника та багато інших цікавих
заходів, які Валентина Олексіївна реалізує на університетському рівні.
Валентину Олексіївну добре знають і поважають в університеті, прислухаються до її думки як спеціаліста
у сфері творчості студентів і співробітників.
Дорога Валентино Олексіївно!
З ювілеєм! Здоров’я, удачі, благополуччя та добра, радості, любові і щастя, доброго настрою, посмішок та яскравих вражень і нових творчих звершень! Нехай тепло та затишок завжди наповнюють Вашу оселю, нехай
сонячне світло зігріває Вас у будь-яку
пору року, а все задумане завжди
здійснюється!
І. П. ШМАКОВА,
професор, декан медичного
факультету № 3

«ЗУПИНИМО
ТУБЕРКУЛЬОЗ!»
24 березня увесь світ відзначив
День боротьби з підступною хворобою
— туберкульозом. Ця дата була запроваджена у 1982 р. за рішенням
ВООЗ на честь 100-річчя відкриття
збудника туберкульозу — палички
Коха.
У цей день одеські медики, активісти і студенти ОНМедУ провели
соціальну акцію: усі бажаючі мали
можливість отримати безкоштовну
діагностику на пересувному флюорографі обласного протитуберкульозного диспансеру, який стояв біля
головного корпусу університету. Також було організоване анонімне експрес-тестування на ВІЛ у мобільній
амбулаторії громадського руху «Віра, Надія, Любов». Діагностику пройшли кілька десятків студентів.
Не секрет, що дуже важливу роль
у профілактиці туберкульозу відіграє
здоровий спосіб життя. Ось тому майбутні лікарі провели флешмоб у вигляді масової зарядки, а також акцію
«Обміняй цигарку на цукерку».

ХТО КРАЩИЙ СМІХОТЕРАПЕВТ?
На початку квітня в Харківському
національному медичному університеті
пройшов фестиваль Української медичної ліги КВК. Збірні команди медичних
вишів зібралися тут з різних куточків
нашої країни, щоб вибороти звання
кращих «сміхотерапевтів» України — з
м. Рубіжного (Луганськ), Полтави,
Києва і Одеси. Команда ОНМедУ
гідно відстояла честь улюбленого університету і посіла перше місце!

НАУКОВИЙ ТУРНІР МОЛОДІ
“Cogito ergo sum” — «Мислю,
отже існую». Саме під цим гаслом
розгорталися події ІІ Студентського
наукового турніру ОНМедУ, що проходив 6 та 7 квітня 2017 р., адже і
підготовка, і виступи на цьому заході
передбачали від учасників мислення
в усіх його аспектах — не тільки науковому, а й креативному та стратегічному. Учасники гри мали запропонувати і захистити в дискусії своє вирішення цікавих, неординарних і
спірних наукових завдань, використовуючи при цьому критичний підхід
та достовірну інформацію з авторитетних наукових видань. Оригінальність
рішень, якість доповідей та аргументованість дискусій оцінювалися досвідченим журі, до складу якого увійшли
найяскравіші представники наукового простору нашого університету.
Турнір був приурочений до Всесвітнього Дня здоров’я, запровадженого ВООЗ 7 квітня 1950 р.
Першого дня, 6 квітня, у протистояння вступили 44 сміливці у складі
дев’яти команд. Нарівні із загартованими студентами 4-го та 5-го курсів
бажання позмагатися за перше місце
виявили і першокурсники. У боях
відстоювали свої позиції три команди
першокурсників: «Хромосомы» на
чолі зі студентом 16-ї групи Андрієм
Шерером; «Cl-о-пласты», очолювані
Георгієм Ісмаїловим та «Патриархи
здоровья» з капітаном Єгором Мельником. Їх ентузіазм і зважений підхід
до запропонованих завдань протягом гри став несподіванкою як для
членів журі, так і для старших суперників, що не очікували такого хороброго натиску з боку молодших колег.
Судійство 1-го туру змагань здійснювали к. мед. н., асист. кафедри дитячої хірургії Д. М. Самофалов, к. мед. н.,
доц. кафедри нормальної анатомії
Н. В. Нескоромна, асист. кафедри
нормальної анатомії С. О. Чеботарьова, асист. кафедри патологічної анатомії Т. О. Ліщиновська, а також члени СНТ, що мають власний успішний досвід участі у наукових турніРедактор випуску О. В. Людвік
Відповідальні секретарі
А. В. Попов, Р. В. Мерешко

рах — студентка 5-го курсу Аліна
Іванюк, студент 6-го курсу Олександр Миронов і лікар-інтерн Анастасія Неклюдова. Очолила журі науковий керівник СНТ і ТМВ, д. мед. н.,
проф. О. Г. Юшковська.
Змагання відкрив вступним словом проректор ОНМедУ із наукової
роботи, д. мед. н., проф. В. О. Ульянов. Одразу за цим шляхом жеребкування команди було розділено на три
групи, що продовжили боротьбу окремо одна від одної в різних аудиторіях; відповідно кожну групу супроводжували 3 члени журі й один секундант, що контролював хід боїв та
слідкував за виконанням регламенту.
Перед початком боїв шляхом конкурсу капітанів було визначено порядок
участі та ролі членів команд у кожному із трьох наступних боїв. Як завдання для конкурсу головам команд
було запропоновано назвати якомога точніше дату запровадження Всесвітнього дня здоров’я.
Учасники кожної з груп із запалом відстоювали своє рішення поставлених проблем у палкій полеміці протягом трьох наукових боїв. Найсучасніші теорії старіння, нейропластичність при опануванні сліпими
людьми ехолокації, використання
різних методів для відновлення неперервності спинного мозку, способи
створення пейсмейкерів для лікування
серцевих аритмій, вплив екзогенних
опіоїдів на виникнення і перебіг різно-

На базі кафедри медичної психології була прочитана лекція на тему
боротьби з туберкульозом і профілактики цього захворювання.
Акція «Зупинимо туберкульоз разом» була організована за підтримки
Одеської міської ради, ОНМедУ, міського й обласного протитуберкульозних диспансерів, міської студентської
поліклініки № 21, багатьох суспільних і благодійних організацій.
Вікторія ІГНАТЬЄВА,
студентка 2-го курсу
стоматологічного факультету,
голова комісії Студради
з культурно-масової роботи
На фото: Всі — на зарядку!

манітних патологій, проектування
вірусних векторів із певною метою —
кожна із запропонованих тем для дискусії потребувала від учасників турніру залучення неабияких розумових
і креативних ресурсів. Усі дев’ять команд продемонстрували високий
рівень підготовки і жагу до перемоги,
але прокласти собі шлях до фіналу
крізь гарячі диспути змогли три найзавзятіші з них: «Антитела» (капітан
команди — студент 2-го курсу Богдан Зінчук); «Сознание ясное» (капітан команди — студентка 5-го курсу
Наталія Бабенко); «Великолепная
пятерка» (капітан команди — студентка 4-го курсу Олена Танасійчук).
Наступного дня, 7 квітня, фіналісти зійшлися в остаточному поєдинку за місце переможця. Суддійський
склад поповнився ще більшою кількістю найбільш компетентних учених
альма матер: до членів журі турніру
приєдналися д. мед. н., проф. В. В.
Годован, к. мед. н., проф. С. Г. Котюжинська, д. мед. н., проф. О. Л. Холодкова, д. мед. н., проф. Р. С. Вастьянов, к. мед. н., доц. Н. О. Романова і
к. мед. н., доц. О. А. Грузевський.
Для визначення порядку виступів
і ролей команд у кожному бої капітанам було запропоновано назвати
найбільш точно кількість атомів вуглецю в речовині, вміст якої підвищений у крові при хворобі, що здавна
асоціювалася з королівською кров’ю

Висловлюємо велику вдячність керівництву ОНМедУ за організацію
поїздки. Дякуємо й Харкову за гостинність. Велике спасибі нашим гідам
— Дмитру і Олегу.
До нових зустрічей на КВК!
Вікторія ІГНАТЬЄВА,
студентка 2-го курсу
стоматологічного факультету
та геніальністю. Після конкурсу капітанів і розподілення ролей розпочалася вирішальна наукова битва, протягом якої учасники ще раз обговорили роль екзорфінів у продуктах харчування та властивості, які може
мати вірус, щоб викликати наслідки,
описані у творі Дена Брауна «Інферно», а також обговорили потенціал
застосування особливостей метаболізму інкретинів у однопрохідних.
Судді коментували кожну дискусію,
оцінюючи якість доповіді та слушно
виявляючи сильні та слабкі сторони в
стилі полеміки учасників.
Останній бій приніс перемогу команді учасників 2-го курсу «Антитіла». Судді були вражені ентузіазмом і вмінням оперувати інформацією
наймолодших учасників турніру, а
також підкреслили високий рівень їх
підготовки.
Усі учасники були нагороджені
сертифікатами і символічними магнітами, а переможці отримали дипломи
та цінні подарунки — книги від видавництва ОНМедУ, чашки з символікою турніру.
Оргкомітет у складі студенток 4-го
курсу Карини Хакім, Анастасії Каплун, Анастасії Широкої, студентів
5-го курсу Євгена Тарасова і Аліни
Іванюк, студента 6-го курсу Олександра Миронова вдячний усім учасникам за сильну підготовку та гідний
виступ. Щиро поздоровляємо переможців турніру: студентів 2-го курсу
Богдана Зінчука, Надію Митрохіну,
Вікторію Пашаєву, Ксенію Демченко
і Вадима Волчевського. Ми вдячні
всім членам журі, які висловили зацікавленість у перспективній молоді,
оцінили виступи учасників і дали
цінні настанови на майбутнє. Окрема подяка — науковому керівнику
СНТ та ТМВ Ользі Геннадіївні Юшковській, без запалу, мудрих порад і
твердої керівної руки якої проведення
турніру було б неможливим. Дякуємо
також студентському профкому за
надану матеріальну допомогу.
Наступного разу обіцяємо ще більш
цікаве та насичене протистояння! До
зустрічі на ІІІ Студентському науковому турнірі!
Аліна ІВАНЮК,
студентка 5-го курсу
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