
ВІТАЄМО!
Указом Президента України Володимира

Зеленського № 496/2021 «Про  відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня
працівників освіти — за значний особистий
внесок у розвиток національної освіти, підготов-
ку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну
педагогічну діяльність та високий професіо-
налізм ПОСТАНОВЛЯЮ присвоїти почесне
звання “Заслужений працівник освіти України”
зав. кафедри  анатомії людини ОНМедУ  про-
фесору Олені Леонідівні АППЕЛЬХАНС».

І ЗНОВУ — ОНЛАЙН!
З 18 жовтня 2021 року за наказом

ректора ОНМедУ академіка В. М.
Запорожана, у зв’язку із загостренням
епідемічної ситуації і переходом Одесь-
кого регіону до «червоної зони», в уні-
верситеті впроваджено дистанційне
навчання.

Ще 7 жовтня на засіданні Вченої ради
було розглянуте питання  готовності кафедр до
онлайн-навчаннчя.

З доповіддю на цю тему виступила в. о.
проректора з науково-педагогічної роботи про-
фесор І. П. Шмакова.

Ірина Петрівна проінформувала, що  всі
університетські кафедри в повному обсязі
підготовлені до дистанційної форми навчання.

Усі кафедри мають достатню кількість ком-
п’ютерів та ноутбуків, а викладачі володіють
необхідними навичками  роботи, зокрема й з
платформи Microsoft Teams. 

У наявності вся навчально-методична доку-
ментація, створюються презентації лекцій,
практичних занять, нові алгоритми відпрацю-
вання практичних навичок студентів тощо.

Під час лекцій студенти отримують інформа-
цію та мультимедійний контент від лектора в ре-
жимі реального часу та можуть ставити питання.

Тестовий контроль проводиться за допомо-
гою адаптованої до навчальної програми систе-
ми  Online Test Pad на базі «КРОК-2».

— Питання покращання дистанційної форми
навчання є пріоритетними на найближчу перспек-
тиву для всієї системи вищої освіти. Ми працюємо
в такому режимі вже півтора року і постійно від-
слідковуємо якість цієї роботи, — підкреслив ректор
ОНМедУ академік В. М. Запорожан.

(З сайту ОНМедУ)

27 вересня 2021 року відзначив своє 65-річчя заслужений
діяч науки і техніки України, доктор медичних наук

професор Леонід Семенович ГОДЛЕВСЬКИЙ
Більше 20 років Л. С. Годлевський очолює кафедру  біофізики, інформатики та

медичної апаратури.
Тільки перелік його наукових інтересів та обов’язків свідчить про невтомну ро-

боту вченого. Адже він є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторсь-
ких дисертацій, учасник проєкту  співпраці України і Академії наук Туреччини з
питань патогенезу епілептичного синдрому, експерт програми “HORIZON-2020”,
член комітету щорічної наукової шоли Військової технічної академії (Варшава,
Польща). А ще входить до складу редакційних колегій багатьох наукових жур-
налів, як вітчизняних, так і закордонних.

Наукові інтереси вченого пов’язані з дослідженнями експериментального епілеп-
тичного синдрому, розвитком концепції антиепілептичної системи мозку, з аналі-
зом електроенцефалографічних сигналів, ранньою діагностикою захворювань за
характеристиками зображень біологічних поверхонь.

За участі Л. С. Годлевського розроблено та впроваджено телемедичну систему
Одеського регіону.

Приєднуємося до щирих вітань і побажань ювілярам!

Наші ювіляри 

Ректора Одеського національного медичного універси-
тету, академіка НАМН України, багаторічного очільника
Асоціації акушерів-гінекологів України Валерія Запорожа-
на переобрано на посаду Президента Асоціації рішенням
XV з’їзду, що пройшов у Києві і був присвячений актуаль-
ним питанням акушерства, гінекології та репродуктології.

Валерій Запорожан подякував колегам за довіру та ви-
ступив із доповіддю про актуальні виклики та завдання, що
стоять перед Асоціацією на найближчі роки. Зокрема, з 2014
року в Україні відмічається зростання показника материнсь-
кої смертності, що значно перевищує середній показник країн
Євросоюзу (5,69), з 2013 року скорочується народжуваність.
З проблемою безплідності сьогодні зіштовхується кожна п’я-
та українська пара. Стабільно високою лишається частота
онкологічної патології у жінок дітородного віку.

Президент Асоціації окремо зупинився на кадровій про-
блемі у галузі. Скорочується кількість акушерів-гінекологів
— з 12 до 10 тисяч, близько 20 % працюючих — фахівці пен-
сійного віку. Через недосконалість системи заохочування,
вкрай низького рівня оплати і некомфортних умов праці мо-
лоді і найбільш перспективні спеціалісти переходять у комер-
ційний сектор або виїжджають за кордон. Окрім цього, з
2020 року ситуація погіршилася через пандемію COVID-19.

— Повної картини впливу COVID-19 на репродуктив-
не здоров’я поки що немає, тому передчасно говорити про
ризик падіння народжуваності. Однак викликає серйозне
занепокоєння той факт, що медичні послуги для жінок ста-
ють менш доступними. Ресурси перенаправляються на бо-
ротьбу з коронавірусом, пандемія перешкоджає прогресу в
досягненні цілей в галузі сталого розвитку до 2030 року,
серед яких — добре здоров’я і благополуччя для всіх. За-
хист прав жінок потребує, щоби доступ до якісної медич-
ної допомоги для матерів підтримувався навіть під час пан-
демії. — звернувся Валерій Запорожан до учасників з’їзду.

АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВГІНЕКОЛОГІВ
УКРАЇНИ ПЕРЕОБРАЛА АКАДЕМІКА
ВАЛЕРІЯ ЗАПОРОЖАНА СВОЇМ
ПРЕЗИДЕНТОМ

ОНМедУ ВИЗНАНИЙ
ЛІДЕРОМ ІННОВАЦІЙ

В ОСВІТІ
Одеський національний медичний уні-

верситет удостоєний почесних нагород в
рамках XIII Міжнародної виставки «Інновати-
ка в сучасній освіті» та виставки освіти за
кордоном “World Edu”. Заходи відбулися 20–
22 жовтня в Києві за інформаційної та мето-
дично-організаційної підтримки Міністерства
освіти і науки України, Національної ака-
демії педагогічних наук України, Інституту
модернізації змісту освіти.

Зокрема, ОНМедУ удостоєний почесного
звання «Лідер інновацій в освіті», нагородже-
ний Золотою медаллю в номінації «Упрова-
дження в освітню діяльність інноваційних про-
ектів, моделей, систем, технологій, методик,
що спрямовані на підвищення якості освіти» та
дипломом за активне впровадження іннова-
ційних педагогічних технологій в освітній про-
цес. За плідну організаторську діяльність і ваго-
мий особистий внесок у розвиток національної
освіти нагороджений подякою ректор ОНМедУ
академік Валерій Запорожан.

— Наша Асоціація об’єднує найкращих фахівців-прак-
тиків, педагогів, науковців зі всієї України. Це великий
інтелектуальний і компетентнісний потенціал, який з момен-
ту заснування Асоціації в 1997 році спрямовується на щас-
ливе батьківство і здорові наступні покоління українців.
Перед нами стоять непрості завдання, але я переконаний,
що нам вдасться впоратися і відсвяткувати наше 25-річчя
збільшенням усіх запланованих показників, — наголосив
академік В. Запорожан.

3 жовтня відзначив своє 75-річчя заслужений діяч науки
і техніки України, доктор медичних наук, професор,

відомий вчений-уролог та нефролог
Федір Іванович КОСТЄВ

З 1998 року Федір Іванович очолює кафедру урології та нефрології Одеського
національного медичного університету.

У колі його наукових досліджень — етіологія та патогенез інфекційно-запаль-
них захворювань нирок і сечових шляхів, хронічної ниркової недостатності, сечо-
кам’яної хвороби, онкоурологічних захворювань, нейрогенних розладів сечовипус-
кання, проблеми трансплантації нирок, стан репродуктивної системи чоловіків та
вплив на нього шкідливих чинників довкілля.

Окрім великої наукової роботи та викладання, Федір Іванович постійно зай-
мається громадською діяльністю. З 1983 по 2010 рік він очолював профспілкову
організацію співробітників університету, а нині виконує обов’язки голови Конфе-
ренції трудового колективу ОНМедУ.
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Співробітники кафедри суспільних
наук постійно працюють  над розши-
ренням методів та методик викладан-
ня дисциплін гуманітарного циклу.
Сучасні студенти з дитинства звикли 
сприймати інформацію ілюстративни-
ми блоками. Тому для  засвоєння ма-
теріалу, особливо з історії та культу-
ри України, необхідно постійно засто-
совувати інтерактивні заходи.  На до-
помогу викладачам цього разу прий-
шли бібліотекарі.

Одеська національна наукова біб-
ліотека гостинно запросила на День
відкритих дверей — «Бібліотека —
твоя точка опори», який тривав з 26
по 30 вересня 2021 року. 

Ми скористалися запрошенням, і зі
студентами третьої групи другого
курсу медичного факультету від-
відали бібліотеку. Приємно відзначи-
ти, що перша публічна бібліотека в
Україні не лише найстаріша, а й

дуже прогресивна, спрямована на
потреби та інтереси сучасної людини,
в тому числі студентської молоді.

Нас привітно зустріли і кожному
студенту видали читацький квиток.
Співробітники бібліотеки провели
цікаву екскурсію залами. Книжкові
фонди бібліотеки  налічують понад
5 000 000 одиниць та охоплюють 
літературу з усіх галузей знань. Сту-
денти дізналися про історію книго-
друкування, ознайомилися з колек-
цією відділу рідкісних видань та ру-
кописів.

У різний час читачами бібліотеки
були  відомі діячі науки і культури:
Д. І. Менделєєв, І. І. Мечников, І. М.
Сєченов, Д. К. Заболотний, М. Ф.
Гамалея, В. П. Філатов, В. П. Глуш-
ко, М. Ф. Комаров, І. Карпенко-
Карий, П. І. Ніщинський, О. І. Куп-
рін, І. О. Бунін,  К. І. Чуковський,
О. І. Грін...

БІБЛІОТЕКА — ТВОЯ ТОЧКА ОПОРИ

З ініціативи почесного консула
України в Бельгійській провінції Лім-
бург Кріса Бекерса і за підтримки рек-
тора Одеського національного медич-
ного університету академіка Валерія
Запорожана до ОНМедУ прибув ви-
датний бельгійський нейробіолог та
мистецтвознавець доктор філософії Ян
Де Маєр.

Він виступив перед студентами,
аспірантами і викладачами з відкри-
тою лекцією на тему: «Брейгель, Босх
і наші нейрони: як мозок реагує на
живопис». Дослідження вченого сфо-
кусовані на вивченні фізіології мозку
й емоцій людини, яка споглядає мис-
тецтво. Слухачі лекції отримали від-
повіді на питання: «Як мистецтво
впливає на наш мозок? Чому мільйо-

ни людей захоплюються одними й
тими ж картинами та виокремлюють
їх з-поміж інших як шедеври? Чому
роздивляючись витвори мистецтва,
люди частіше сприймають лише те,
що очікують побачити?»

Як наголосив Валерій Запорожан,
ОНМедУ продовжує інтеграцію у
світовий освітній простір і вважає цей
напрям своїм незмінним пріоритетом.
Підтвердженням цього є партнерство
Одеського університету з вишами
інших країн та провідними вченими,
чимало з яких є почесними доктора-
ми ОНМедУ. «Ми щиро дякуємо на-
шим бельгійським друзям і особисто
доктору Яну Де Маєру за візит і
цікаву лекцію, яка надихнула і дала
важливі знання. Адже у медицини і
мистецтва багато спільного. Як і
лікарі, митці протягом століть вивча-
ли людське тіло і мозок, прагнули
осягнути внутрішній світ. Гіппократ
називав медицину мистецтвом, а дав-
ньоримський лікар і філософ Гален
вважав, що медична наука неможли-
ва без творчих пошуків», — сказав
Валерій Запорожан.

Зважаючи на те, що через каран-
тинні обмеження не всі бажаючі мали
змогу відвідати лекцію доктора Яна
Де Маєра, вона доступна для всіх охо-
чих — на YouTube-каналі ОНМедУ.

Студентів-медиків у майбутньому
ще чекають в симуляційних класах
«ляльки»-манекени, щоб відточувати
лікарську майстерність на профільних
кафедрах. А нині у відділі мистецтв
ОННБ вони поринули в атмосферу
літературних фантазій на виставці-
інсталяції «Мода і час». Допомогли їм
у цьому чарівні порцелянові ляльки
ручної роботи у вишуканих сукнях
— героїні відомих романів та п’єс. 

Серед красунь ми впізнали  Мар-
гариту — М. Булгакова, Анну Каре-
ніну — Л. Толстого, Наталку Пол-
тавку — І. Котляревського, Джен Ейр
— Шарлотти Бронте та багато інших
персонажів світової літератури.

Ці тендітні красуні зачаїлися се-
ред яскравих журналів і дивовиж-

В ОНМедУ З ЛЕКЦІЄЮ
ВИСТУПИВ ВИДАТНИЙ

БЕЛЬГІЙСЬКИЙ НЕЙРОБІОЛОГ
ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЕЦЬ

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ ЯН ДЕ МАЄР

НА КОНГРЕСІ З НЕВРОЛОГІЇ
 Студенти наукового гуртка  Ксенія Приболовець (5 курс МФ-2) і Кирил

Латипов (6 курс МФ-2), які тривалий час беруть активну участь у виконанні 
держбюджетної науково-дослідної роботи кафедри біофізики, інформатики та
медичної апаратури, отримали можливість представити постерні доповіді на
25-му  Всесвітньому конгресі неврологів, який пройшов у Римі на початку жов-
тня.

Доповідалось про результати досліджень контролю больового синдрому, а
також  хронічного епілептичного синдрому за  допомогою подразнень струк-
тур мозку (науковий керівник — зав. кафедри біофізики, інформатики та ме-
дичної апаратури д. мед. н. проф. Л. С. Годлевський).

У дистанційному режимі автори оприлюднили основні положення своїх до-
сліджень, вислухали позитивну думку організаторів сесії щодо актуальності
проведеної роботи. 

Зважаючи на високу насиченість роботи Конгресу, який включав 6 регіо-
нальних симпозіумів, 45 майстер-класів, 270 запрошених спікерів, участь 4416
науковців з 118 країн, нашим студентам було приємно отримати дипломи учас-
ників цього авторитетного наукового зібрання.

Пройдений студентами шлях — від проведення експериментальних дослі-
джень до участі в науковому форумі — вартий офіційних 35 кредитів додат-
кових знань, які вони також отримали як винагороду.

Нехай і в подальшому їм щастить на науковій ниві!
   Н. СЕРГІЄНКО

СНТ 

них видань з історії моди різних сто-
літь.

Потім студенти взяли участь в інте-
рактивному бібліоквесті “Step by step”. 

Команді з двох-трьох «Остапів
Бендерів» видали  сувій-карту. На
кожній — 12 питань загадок, розга-
давши які, можна знайти сховані по
всій бібліотеці стільці зі скарбами
(саме всі 12, а не один з 12).  На кож-
ному стільці — скарби: відгадка і ко-
льоровий фломастер, щоб позначити
мітку на карті. Зібравши всі «скарби»
та мітки, кожний учасник гри отри-
мав Сертифікат знавця бібліотеки і
книжку-подарунок.

Т. Л. ПОДКУПКО,
к. і. н.,  доцент кафедри

суспільних наук ОНМедУ


