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Немає у нашій мові таких
слів, що могли б описати всі
відчуття, які охоплюють тебе,
коли вперше переступаєш поріг
рідної аlma mater. Кожен камінь
дихає історією. Піднімаючись
мармуровими сходами голов-
ного корпусу, ми уявляємо собі
тих великих учених і лікарів, які
колись тут училися, викладали
і робили наукові відкриття сві-
тового масштабу. М. І. Пирогов,
М. Ф. Гамалея, С. П. Боткін,
Л. П. Дмитренко, М. Д. Стражес-
ко, Ф. Г. Яновський, М. О. Яси-
новський, В. П. Філатов, В. В.
Підвисоцький, О. О. Богомо-
лець і Д. К. Заболотний — саме
ці імена створили величну істо-
рію нашого університету. Ко-
жен студент нашого вищого на-
вчального закладу мріє про те,
що колись і про його діяльність
і відкриття згадуватимуть на-
щадки.

Але яка була б ціна історії
вчорашнього дня, якщо нікому
було б нести прапор Медици-
ни і Науки сьогодні? Традиції
допомагають, історія спрямо-
вує і надихає, але вся відпові-
дальність за сьогодення ле-
жить на студентах, котрі працю-
ватимуть і розвиватимуть ме-
дичну науку у майбутньому. З
першого ж дня навчання тверді
вимоги потребували високого
професіоналізму від виклада-
ча-наставника. Наставника,
який постає не тільки як дже-
рело академічних знань, але й
як людина, що пізнала суть здо-
ров’я та хвороби, яка відсіяла
зерно від плевел і, як терп-
лячий батько, спрямувала нас
у наших пошуках і поривах.
Адже в університеті студенти
повинні не тільки здобувати
знання, а ще й навчитися мис-
лити клінічно та намагатися вря-

тувати людину навіть тоді, коли
всі відомі методи є нерезуль-
тативними. Хист учителя поля-
гає в умінні поєднати навчаль-
ний план з реаліями життя і ви-
пустити з університету не ліка-
ря-статиста, а лікаря, гідного
називатися Сином Гіппократа.
Саме цій меті присвячена ді-
яльність нашого університету.

З першого курсу ти занурю-
єшся у нові цікаві предмети,
пізнаючи основи медицини. Ви-
кладачі пояснюють багато по-
трібних речей і зацікавлюють
студентів тим, як можна вико-
ристовувати здобуті знання у
подальшій діяльності. Розумію-
чи всю необхідність і відпові-
дальність професії лікаря, ко-
жен студент, ніби людина, кот-
ра вмирає від спраги, ковтає
знання, як цілющий еліксир. З
кожним роком, відкриваючи
для себе все більше нового, по-
чинаєш розуміти взаємозв’язок
тих чи інших предметів. Наприк-
лад, вивчаючи базові дисцип-
ліни перших курсів, лише зго-
дом ти розумієш, наскільки вони
необхідні для подальшого роз-
витку та вивчення клінічних дис-
циплін. Викладачі допомагають
зв’язати всі знання у єдине ці-
ле, а розуміння етіології, мор-
фології та патофізіології захво-
рювання сприяє розвитку клі-
нічного мислення у студентів.

Науково-дослідницька й ін-
новаційна робота студентів є
невід’ємною частиною підго-
товки висококваліфікованих
спеціалістів у Одеському дер-
жавному медичному універси-
теті та важливою складовою
єдиного процесу: навчально-
виховного та науково-іннова-
ційного. Студент набуває нави-
чок теоретичного осмислення
своєї професійної діяльності,

самостійності суджень, вміння
концентруватися, постійно зба-
гачувати власний багаж знань,
а також розглядати проблеми,
що виникають, під різними ку-
тами зору.

На кожній кафедрі діють на-
укові гуртки, і всі студенти, які
мають бажання, можуть брати
участь у їх роботі. При вивченні
навчального матеріалу, коли
потрібно заглибитися в окреме
питання, тобі необхідно більш
детально зрозуміти суть і, мож-
ливо, самостійно провести
якийсь експеримент. Керівник
наукової роботи завжди допо-
може, підкаже та пояснить не-
зрозуміле. На будь-якій кафед-
рі Одеського державного ме-
дичного університету студент
може здобути більш глибокі
знання, зайнятися вивченням
окремої проблеми. Коли зай-
маєшся тим або іншим питан-
ням, у тебе виникає багато су-
путніх ідей, і викладач-керівник
завжди підтримає твою заці-
кавленість, а також зацікав-
леність інших студентів і моло-
дих учених, надаючи їм мож-
ливість зробити перші кроки у
світ наукового пошуку, взяти
участь у експериментальних і
клінічних дослідженнях, отри-
мати навички роботи з науко-
вою літературою, доповісти ма-
теріали власних досліджень на
конференції та опублікувати їх,
бути в курсі останніх наукових
подій.

Вивченню клінічних дисцип-
лін допомагає наявність ма-
теріально-практичної бази в
нашому університеті, яка від-
повідає всім міжнародним
стандартам. Коли вперше по-
трапляєш до медичної палати,
знаходишся біля ліжка пацієн-
та, опитуєш, збираєш скарги,

УДК 61:378(477.74-25)

О. І. Міхневська, П. І. Лавренюк

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ — НАША ALMA MATER

Одеський державний медичний університет



ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË60

анамнез, проводиш об’єктивне
дослідження, то починаєш ро-
зуміти, наскільки важливі ті
знання та навички, опанувати
які тобі допомагають викладачі.
І саме у цю мить ти вперше від-
чуваєш вдячність до тих людей,
які тебе вчили, бо свої знання
та лікарський досвід, який во-
ни здобували роками, ці люди
передають своїм учням, допо-
магаючи сформуватися про-
фесіоналам своєї справи та
справжнім лікарям, які мають
усі необхідні морально-етичні
якості.

Невідривність теоретичної
частини навчального плану від
практичної забезпечує багато-
функціональна університетська
клініка й університетська сто-
матологічна клініка. Студенти,
вивчаючи ту чи іншу дисциплі-
ну, на практиці реалізують і за-
кріплюють отримані знання. Клі-
ніка забезпечена комфортними
навчальними залами, комп’ю-
терними та фантомними класа-
ми, новітнім діагностичним об-
ладнанням, що значно покра-
щує навчальний процес.

Для покращання самостійної
роботи в Одеському державно-
му медичному університеті на-
разі відкрита електронна сту-
дентська бібліотека з читальни-
ми залами з природним освіт-
ленням, оснащена сучасним
мультимедійним обладнанням,
комп’ютерною технікою, Інтер-
нетом, електронним каталогом
усієї навчальної та наукової
літератури. Бібліотечний фонд
нараховує близько 800 тис.
одиниць українською, російсь-
кою і англійською мовами, що
дуже полегшує вивчення пред-
метів вітчизняними та інозем-
ними студентами.

Фонд включає не тільки на-
укову і навчальну літературу, у
бібліотеці можна ознайомитися
з художньою, суспільно-полі-
тичною літературою, а також
знайти численні дисертації, мо-
нографії тощо. З упевненістю
можна говорити про цілковиту
відповідність бібліотеки Одесь-
кого державного медичного
університету вимогам світових
стандартів і про виконання біб-
ліотекою своєї місії щодо роз-
витку, створення, збереження,

організації та використання
власних і світових інформацій-
них ресурсів, які відповідають
науковим і навчальним проце-
сам в університеті, забезпечен-
ня інформаційних дослідниць-
ких потреб студентів, виклада-
чів, співробітників університету
на принципах доступності, опе-
ративності та комфорту.

Для кожного з нас навчання
в університеті є кроком на до-
розі до майбутньої професії, що
для лікаря передбачає наяв-
ність таких особистих якостей,
як чуйність, милосердя, само-
віддача та самопожертвування.
Саме цим обумовлена висока
активність студентів у сфері
добродійності. Це турбота і до-
помога дітям підопічних міських
притулків № 1 і № 2, дитячих
будинків № 3 і № 9, школи-
інтернату № 4 для дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківської
опіки. Розвитку вищевказаних
якостей сприяє організований
ректором Одеського державно-
го медичного університету ака-
деміком НАМН України В. М. За-
порожаном у 1996 році та дію-
чий до сьогодні загін «Мило-
сердя». Студенти-волонтери,
які входять до загону, надають
допомогу інвалідам війни та
праці, самотнім людям похило-
го віку в Приморському та де-
яких інших районах міста. За ос-
танні п’ять років загін «Мило-
сердя» неодноразово був об-
раний обласною організацією
ветеранів ВВВ найкращою во-
лонтерською організацією Оде-
си, а студенти-волонтери час-
то нагороджувалися за чуй-
ність, гуманізм і милосердя.
Проходячи цю школу волон-
терства, ми виховуємо у собі
найкращі якості лікаря та від-
чуваємо усю необхідність своєї
майбутньої професії.

Але студентське життя було
б неповним, коли б не було гро-
мадської діяльності: студентсь-
кого самоврядування, активно-
го відпочинку та можливості
реалізувати себе у сфері спор-
тивної та художньої самодіяль-
ності. Університет — це вели-
ка школа життя, і важливо не
марнувати час, а використову-
вати всі можливості, які з’явля-
ються на цьому шляху. Наші

викладачі вчать нас усьому,
проводячи крізь студентське
життя за руку, допомагаючи
вибрати вірний напрямок і
спрямувати всі зусилля на до-
сягнення мети. Коли ми закін-
чуємо університет, то прагнемо
бути частиною колективу, пра-
цювати, щоб покращувати жит-
тя інших людей. Хтось профе-
сійно зростає, посідає керівні
посади, на плечі лягають нові
обов’язки... Студентське само-
врядування вчить організаційній
діяльності, дає змогу випробу-
вати себе, вчить керувати колек-
тивом, захищати права й інтере-
си студентів. Це допомагає нам
у майбутньому та дає змогу зро-
зуміти свої можливості.

У перші дні навчання ми чує-
мо незрозумілі для себе слова:
“alma mater”. Наші друзі з інших
університетів ділили час усьо-
го на дві складові: навчання
і відпочинок. У нас усе відбу-
валося інакше: навчання, на-
вчання, додаткове навантажен-
ня, чергування в клініці, робо-
та в студентській раді, проф-
комі і лише потім відпочинок.
Не завжди все встигаючи, пе-
ребуваючи у постійній боротьбі
з собою, ми виправляли свої
помилки та змінювали себе на
краще. Час минув дуже швид-
ко, ми подорослішали і дуже
змінилися, навчилися перема-
гати і підводитися після падін-
ня. Нас навчили ніколи не зда-
ватися і не опускати руки. І тіль-
ки після усіх цих випробувань
ми дійсно зрозуміли чарівний
зміст слів “alma mater”.

Здається, все сказане вище
— це лише маленька частина
того, що дає нам за роки на-
вчання Одеський державний
медичний університет. Проте
можна говорити з упевненістю,
що організація навчального
процесу в нашому університеті
— це не тільки висока матері-
ально-технічна база задля під-
готовки студентів і молодих
учених, виховання молодих
фахівців-лікарів, це й вихован-
ня також сильних тілом і духом
особистостей, які будуватимуть
майбутнє медицини, науки та
країни у цілому. 110-річна істо-
рія нашої alma mater є найяск-
равішим свідченням цього.




