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Haш університет — один із чо-
тирьох найстаріших вищих медич-
них навчальних закладів України.
Заснований у 1900 році за ініціа-
тиви великого М. І. Пирогова, він
пройшов разом із країною безліч
випробувань. Дві революції, Пер-
ша і Друга світові війни, громадян-
ська війна, роки застою — усе це
не могло не позначитися на стані
вищої медичної освіти. Повинен
був минути час, щоб після руйну-
вання старої системи вищої шко-
ли почали здійснюватися її по-
вільний підйом і становлення. Про-
те все позитивне, що було закла-
дене ще за дореволюційних часів,
швидко давало плоди.

Наш виш за всіх часів, у будь-
яких іпостасях завжди вважався
найпрестижнішим і найоснащені-
шим медичним навчальним закла-
дом Півдня країни.

Однією з головних причин все-
світнього визнання є той факт, що
з перших років існування в нашо-
му навчальному закладі працюва-
ли відомі вчені-медики, які сфор-
мували основні наукові школи, що
прославили Одеський медичний і
заклали ті традиції, підтримуючи
які наш університет і в XXI сторіч-
чі зберігає авторитет і популяр-
ність, збільшує свій потенціал.

Ми, нинішні вчені й викладачі
університету, пишаємося, що є по-
слідовниками великих поперед-

ників — В. В. Підвисоцького, М. Д.
Стражеска, Д. К. Заболотного,
Л. В. Громашевського, Б. Ф. Вери-
го, М. О. Ясиновського, В. П. Філа-
това, М. Ф. Гамалеї, П. М. Сєрко-
ва, О. О. Богомольця і багатьох ін-
ших, чиї імена золотими літерами
вписані в історію ОНМедУ.

Нові часи диктують нові зав-
дання. Сучасні вчені використову-
ють передові технології, медичне
устаткування вищого порядку, ім-
плементують у медичну практику
новітні методики. Проте, як і рані-
ше, в університеті зберігся дух по-
движництва, творчості, пошуку й
новаторства, що дозволяює вишу
утримувати лідируючі позиції в
країні. Славні традиції своїх учите-
лів продовжують хірурги В. В. Груб-
нік, Б. С. Запорожченко, М. А. Каш-
тальян, Ю. І. Карпенко, акушери-
гінекологи О. О. Зелінський, І. З. Глад-
чук, уролог Ф. І. Костєв, нейрохі-
рург А. С. Сон, терапевт В. А. Штань-
ко і багато інших.

Останніми роками значно зміцни-
лася навчально-матеріальна база
університету, яка дозволяє вико-
ристовувати в навчанні студентів
новітні комп’ютерні, симуляційні
технології, досягнення тканинної
та генетичної медицини, ендоско-
пічної хірургії й багато іншого, що
підвищило рівень підготовки ліка-
ря до міжнародних стандартів.

Гордістю університету є п’ять
власних клінік, на базі яких розташо-
вані клінічні кафедри. Це дві багато-
профільні, офтальмологічна та дві
стоматологічні клініки. Минулого
року нам вдалося повернути істо-
ричні університетські клініки, роз-
ташовані в медичному містечку. Ці
клініки, побудовані разом з медич-

ним факультетом 115 років тому,
були відібрані за часів радянської
влади й передані міській охороні
здоров’я. Сьогодні перемогла істо-
рична справедливість.

Створення Інноваційного цент-
ру практичної підготовки лікаря до-
зволяє використовувати в навчаль-
ному процесі симуляційні, вірту-
альні й імітаційні технології з ме-
тою забезпечення стандартизова-
ної професійної підготовки фахів-
ця відповідно до вимог практичної
охорони здоров’я. Центр є багато-
профільною і високотехнологічною
установою, оснащеною сучасним
устаткуванням від першого до сьо-
мого ступеня реалістичності, що
створює умови для розвитку у сту-
дентів і курсантів широкого кола
компетентності та міцно закріплює
практичні навички без ризику запо-
діяння шкоди пацієнту.

Створені спільно з органами
охорони  здоров ’я  лікувально-
діагностичні центри, електронна
бібліотека для студентів, власний
видавничо-поліграфічний комп-
лекс — усе це є досягненням ко-
лективу університету за останнє
десятиліття. І це не межа.

Ми з упевненістю дивимося в
майбутнє. Сплине час, і наші сьо-
годнішні учні гідно оцінять наші
справи, приймуть естафету стар-
ших поколінь і також вірно служи-
тимуть людям і медицині.

Зі 115-річчям, alma mater!
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