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Ювілеї

У житті людини, родини, ус-
танови, і навіть держави, є пе-
ріоди, коли необхідно затрима-
тися на хвилинку, для того щоб
кинути погляд у минуле та сьо-
годення, подумати і проаналі-
зувати, помріяти та спланува-
ти майбутнє. Такі періоди нази-
ваються ювілеями.

110 років Одеському дер-
жавному медичному універси-
тету — це багато чи мало?

Ця річниця може не дуже
вражати у загальноісторичному
аспекті, але для мене — це по-
коління лікарів, які називали
і називають наш університет
alma mater. Історія університе-
ту тісно пов’язана з історични-
ми подіями, що відбувалися у
Російській імперії, Радянському
Союзі й Україні.

Спогади про минуле універ-
ситету — це важлива складо-
ва нашого сьогодення, це мож-
ливість відчути зв’язок поко-
лінь, незриму підтримку вчите-
лів і попередників. Ми згадує-
мо історію, знаходячись у кор-
пусах нашого університету, які
були побудовані за проектом
видатного російського та поль-
ського архітектора, академіка
архітектури Миколи Костянти-
новича Толвинського. Споруди
медичного факультету Ново-
російського університету були
побудовані за останнім словом
будівельної науки. Навчальні

корпуси університету зі світли-
ми академічними аудиторіями,
просторими вестибулями, ви-
шукано строгими фасадами й
сьогодні здатні створювати ат-
мосферу високої науки й ака-
демічності, яка необхідна для
формування майбутнього ліка-
ря. Значна роль у плануванні
медичного містечка належить
першому декану медичного
факультету Володимиру Ва-
лер’яновичу Підвисоцькому, ви-
датному патологу і таланови-
тому художнику. Його рисунки
й ескізи стали основою плану-
вання містечка університету.
Клініки університету було побу-
довано з урахуванням не тільки
канонів будівництва й архітек-
тури, але й з розумінням гігієніч-
них потреб, що зробило їх пе-
редовими медичними заклада-
ми. Медичний факультет Ново-
російського університету був
одним із найпрестижніших ви-
щих навчальних закладів у Ро-
сійській імперії. І сьогодні у при-
міщеннях і клініках універси-
тетського містечка ми відчуває-
мо той неповторний мікроклі-
мат, що поєднує у собі традиції
академічної медичної науки та
традиційної земської медицини.

На факультеті працювали
найкращі професори і викла-
дачі, які були славою світової
медичної науки. Кафедра мік-
робіології створювалася під

керівництвом великого І. І. Меч-
никова, імена академіків М. Д.
Стражеска, В. П. Філатова,
О. О. Богомольця увіковічені в
назвах науково-дослідних інс-
титутів і навчальних закладів
Києва й Одеси. Академіки Д. К.
Заболотний і О. О. Богомолець
стали Президентами Академії
наук України. Славні імена й ін-
ших наших видатних поперед-
ників, знані далеко за межами
нашого міста.

Важливо зазначити, що люд-
ський потенціал був і залиша-
ється головним багатством
Одеського державного медич-
ного університету. У тяжкі роки
історичних випробувань фор-
мувалися видатні наукові шко-
ли морфологів, терапевтів, оф-
тальмологів, акушерів-гінеко-
логів, педіатрів, неврологів, хі-
рургів, стоматологів і багато ін-
ших. Засновники одеських ме-
дичних наукових шкіл — це
вчені-легенди, чиї імена відомі
далеко за межами нашої країни.
Саме наукові школи є тим мос-
том, який з’єднує минуле, сьо-
годення та майбутнє.

Сьогодні справу поперед-
ників у Одеському державному
медичному університеті продов-
жує унікальний професорсько-
викладацький колектив: 119 док-
торів наук — професорів і
456 кандидатів наук — доцентів.
Серед них 20 академіків дер-
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жавних і галузевих академій,
42 члени закордонних академій,
39 заслужених діячів науки і тех-
ніки, заслужених лікарів і праців-
ників народної освіти, 10 лау-
реатів державних та інших пре-
стижних міжнародних премій.

Одеський державний медич-
ний університет зустрічає свій
110-річний ювілей як один із
провідних медичних навчаль-
них закладів IV рівня акреди-
тації України. Він є членом
Міжнародної та Європейської
Асоціації університетів. Завдя-
ки цьому рівень навчання сту-
дентів і підготовки фахівців на-
ближений до світових стандар-
тів. Сьогодні на 6 факультетах і
59 кафедрах університету на-
вчається близько 6000 студентів
і курсантів, 1300 з них — гро-
мадяни 57 іноземних країн.
Навчання іноземних студентів
здійснюється російською, укра-
їнською й англійською мовами.
Післядипломну освіту отриму-
ють 250 аспірантів, стажистів,
магістрів і клінічних ординаторів.

Університет у 2010 році — це
не тільки комплекс споруд, які
є унікальним історичним пам’ят-
ником, він має 12 навчальних
корпусів загальною площею
27,7 тис. м2, 608 навчальних
аудиторій, кабінетів, лаборато-
рій. У 6 гуртожитках мешкає
близько 3000 студентів. Книж-
ковий фонд бібліотеки уні-
верситету сягає 800 тис. книг.
Одеський державний медичний
університет — це перший в Ук-
раїні вищий медичний навчаль-
ний заклад, де за останні роки
створено унікальні науково-
лікувальні підрозділи: власні
стоматологічна та багатопро-
фільна університетські клініки.
Успішно функціонують створені
спільно з органами охорони
здоров’я лікувально-діагнос-
тичні центри: кардіоревмато-
логії, мікрохірургії ока, остео-
синтезу, ендоскопічної та ла-
зерної хірургії, дитячої кардіо-
логії, токсикології та ін. Ауди-
торії, лабораторії та клініки уні-
верситету створюють матері-
ально-технічну базу, що дозво-
ляє проводити навчальну, на-

укову та лікувально-діагностич-
ну роботу на сучасному рівні.

Це сприяє впровадженню в
навчальний процес і лікуваль-
ну практику новітніх досягнень
медичної науки, у тому числі
ендоскопічних, лапароскопіч-
них, трансплантологічних тех-
нологій, тканинної терапії, гене-
тичної медицини та ін.

Створення в університеті
сучасного видавничо-полігра-
фічного комплексу дозволило
видавати чотири наукових жур-
нали, що ліцензовані ВАК Ук-
раїни, підручники та навчальні
посібники, авторами яких є на-
уковці університету. Навчальна
література серії «Бібліотека сту-
дента-медика» видається ук-
раїнською, російською та анг-
лійською мовами. За роки існу-
вання видавництва світ поба-
чили 220 найменувань навчаль-
ної літератури загальним тира-
жем 215 тис. примірників.

У грудні 2008 р. прийняла
перших читачів нова електрон-
на студентська бібліотека уні-
верситету, яка за рівнем осна-
щення є найкращою в Україні.
Бібліотека університету з до-
ступом до мережі Інтернет і пов-
ною електронною базою на-
вчально-методичної літератури
для студентів і викладачів є
першим кроком втілення нових
підходів до підготовки лікарів.
Комп’ютерний парк в універси-
теті налічує 480 комп’ютерів,
300 з них підключені до мережі
Інтернет.

За 110 років існування Одесь-
кий державний медичний уні-
верситет підготував 75 тис. лі-
карів, 590 докторів і близько
4000 кандидатів наук. Серед
них 9 тис. лікарів і більш ніж
100 кандидатів наук є громадя-
нами іноземних країн.

Яким я бачу майбутнє універ-
ситету?

Дуже важливо, щоб у країні
продовжувалися громадсько-
політичні зміни, що зроблять
здоров’я для всіх не тільки соці-
альною метою, але й відправ-
ним пунктом реформування як
усієї медичної галузі, так і сис-
теми вищої медичної освіти.

Одним із шляхів реформуван-
ня може стати створення аль-
янсів, які будуть поєднувати
вищі медичні навчальні, ака-
демічні заклади та лікарні, що
надають практичну медичну
допомогу населенню. Медич-
ний університет повинен бути
каталізатором розвитку сучас-
ної практичної медицини.

Рівень вищої медичної осві-
ти, що надається в Одеському
державному медичному уні-
верситеті, повинен відповідати
світовим стандартам. Він му-
сить базуватися на вдалому
поєднанні кращих традицій
вітчизняної клінічної школи та
сучасних підходів до органі-
зації навчального процесу і кон-
тролю знань, які дозволять
інтегруватися у світовий освіт-
ній простір і бути конкуренто-
спроможними в умовах неспри-
ятливої демографічної ситуації.
Дуже важливим є усвідомлен-
ня необхідності підготовки ме-
дичних спеціалістів, які воло-
діють не тільки вузькими прак-
тичними знаннями, а готові шу-
кати відповіді на складні пи-
тання, які ставить життя. Це, на-
самперед, можливо за допомо-
гою покращання біоетичних ас-
пектів вищої медичної освіти.

Відзначаючи 110-ту річницю
від дня заснування, варто від-
мітити, що як нині, так і у май-
бутньому Одеський державний
медичний університет сприяти-
ме впровадженню передового
досвіду в сучасну практичну
медицину, здійснюючи додип-
ломну та післядипломну підго-
товку спеціалістів-медиків, ви-
користовуючи інноваційні на-
вчальні та наукові технології.

Ювілей університету — це
важлива віха у нашому житті,
коли ми можемо віддати данину
поваги попередникам і вчите-
лям, завдяки яким сьогодні уні-
верситет може пишатися своїми
успіхами і досягненнями. Нам
дуже приємно, що напередодні
знаменної дати, враховуючи за-
гальнодержавне і міжнародне
визнання результатів нашої ді-
яльності, університету було на-
дано статус національного.




