
Війна, яку розв’язала сусідня краї-
на-агресор, перекреслила всі мрії, спо-
дівання і плани кожної людини. Зда-
ється, що замислюватися над серйоз-
ними проєктами зараз немає сенсу. 
Однак ми бачимо приклади  величез-
ного патріотизму і згуртованості на-
вколо загальної цілі — перемогти во-
рога, і якомога швидше. Мужність і
самовідданість  виявляються не тіль-
ки на полі бою, а й серед теробо-
ронців і волонтерів, підприємців і ме-
диків. 

Працювати на своєму робочому
місці в цей тривожний час потребує
чи не такої ж витримки та самовла-
дання. Тому велика дяка тим, хто не
перестає працювати, дбаючи про

майбутнє нашої держави, відроджен-
ня її економіки і розвиток науки.

Справжній подарунок студентам,
викладачам і взагалі всьому універ-
ситету зробили вчені кафедри гігієни
та медичної екології ОНМедУ: прак-
тично за п’ять місяців було видано
п’ять навчальних посібників та під-
ручників!

Наприкінці 2021 року вийшов у
світ навчальний посібник «Гігієна
води та водопостачання населених
місць», який написали вчені кафедри
— д. мед. н., професор, зав. кафедри
гігієни і медичної екології В. В. Бабіє-
нко і д. мед. н., ст. викладач цієї ка-
федри А. В. Мокієнко.  

А за перші чотири місяці цього
тривожного воєнного 2022 року  на
кафедрі було видано ще чотири на-
вчальних посібники та підручники.

Вперше за 50 років в ОНМедУ був
виданий підручник В. В. Бабієнка і
А. В. Мокієнка — «Пропедевтика
гігієни» для студентів 2–3-х курсів ме-
дичних вишів у двох томах: перший
том — у січні 2022 року, другий —
саме зараз, у квітні! 

Побачив світ і навчальний посібник
В. В. Бабієнка, А. В. Мокієнка і О. А.
Грузевського «Фармацевтична гігіє-
на». Він стане у нагоді не тільки май-
бутнім фармацевтам — студентам ме-
дичних навчальних закладів, а й
може бути використаний  учнями фар-
мацевтичних коледжів і навіть  пра-
цівниками аптечних закладів, які ба-
гато корисного візьмуть із нього для
самовдосконалення.

Наш університет пов’язують плідні
партнерські зв’язки з багатьма  медич-
ними вишами світу.

Ось і нещодавно  представники
ОНМедУ на чолі із зав. кафедри епі-
деміології та біобезпеки проф. Мико-
лою Голубятниковим зустрілися у сто-
лиці Румунії Бухаресті з ректором
Університету ім. Титу Майореску
п. Daniel Cochiop для того, щоб пере-
глянути Угоду про співпрацю з ме-
дичним інститутом, який входить до
складу цього університету. 

Угода передбачає співробітництво 
в різноманітних питаннях: обмін студен-
тами — для навчання та викладачами
— для вдосконалення знань за різними
дисциплінами, читання лекцій, обмін
освітньою, методичною та науковою
інформацією, участь у студентських
конференціях та семінарах, виконання
спільних наукових робіт, публікації в
наукових виданнях наших країн.

У зв’язку з особливостями навчання
в умовах воєнного стану та епідемії
COVID-19, сторони домовились удоско-
налювати та розвивати програми дис-
танційного навчання.

За словами ректора ОНМедУ ака-
деміка В. М. Запорожана,  взаємодія
з Університетом ім. Титу Майореску
дуже важлива для обох сторін: «Ру-
мунський медичний інститут, так
само, як і наш, активно розвиває на-
прям робототехніки в медицині, про-
водить науково-дослідні роботи у га-
лузі генетики, ендоскопії, кардіохі-
рургії тощо.  У нас збігаються цілі,
можливості та оснащеність — тому ми
цікаві один одному», — зазначив
В. М. Запорожан.  

У СУЗІР’Ї — П’ЯТЬ ВИДАНЬ

Зараз кожний із нас переживає вкрай важкі часи. Наш
університет працює в дистанційному режимі. Обставини
життя склалися так, що університет, і зокрема наша ка-
федра фізіології, вже напрацювали досвід роботи в он-
лайн-режимі ще під час епідемії коронавірусу. Проте після
цього нашу країну спіткало набагато жорсткіше випро-
бування — війна!

Спочатку до занять приєднувалося небагато студен-
тів. І це цілком зрозуміло, адже деякі розгубилися, у когось
були проблеми з електрикою та інтернетом.

Часто під час занять лунала сирена повітряної триво-
ги, і всі спускалися у бомбосховище. А деякі викладачі і
студенти взагалі виїхали з країни.

Проте нині, можна сказати, усе стабілізувалося. Всі на-
чебто адаптувалися. Хоча чи можна звикнути до війни?

Після виступу на засіданні Вченої ради проректора із
забезпечення якості освіти Валентини Миколаївни Про-
ценко щодо необхідності продовжувати повноцінний на-
вчальний процес, усе більше студентів почали приєдну-

ватись до дистанційних занять, добре готуються та актив-
но відповідають.

А викладачі намагаються не просто сухо пояснювати
тему, але й використовують презентації навчальних відео-
матеріалів, часто разом із студентами вирішують ситуа-
ційні задачі, влаштовують дискусії.

Усе це дає добрі результати.
Студенти перебувають вдома, у безпеці, у звичних умо-

вах. Вони із задоволенням слухають лекції, іноді в обіймах
із домашніми улюбленцями або попиваючи чайок із цу-
керками. Для них усвідомлення того, що лекції тривають,
проходячи у чітко визначений час, за розкладом, є кри-
терієм стабільності. Це заспокоює, дозволяє знизити рівень
стресу, надає впевненості у завтрашньому дні.

І ми, викладачі, намагаємося якомога краще робити
свою справу, тому що впевнені, що кожна лекція, кожне
заняття наближають нас до нашої перемоги!

Галина ВОЛОХОВА,
доцент кафедри фізіології

НАБЛИЖАЄМО
Н А Ш У

ПЕ Р Е М О Г У !

Продовжуються тренінги у дистан-
ційному та очному форматі в умовах
воєнного стану для цивільних осіб.

Умови війни пов’язані з виникнен-
ням станів, які несуть загрозу життю
людини: раптова зупинка серця, кро-
вотечі, травми та багато інше. Як
вчинити у тому чи іншому випадку?

Відповіді на ці питання надають-
ся на безоплатних тренінгах «Базова
підтримка життєдіяльності» з викори-
станням сучасного симуляційного
обладнання, які планує кафедра си-
муляційних медичних технологій.
Тренінги проводяться для усіх охочих
студентів усіх курсів і факультетів, а
також для співробітників ОНМедУ.

Записатися на заняття можна, від-
правивши листа з інформацією про
себе (ім’я та прізвище, телефон) на
електронну адресу кафедри: simmed
tech@onmedu.edu.ua.

Крім того, вийшов  навчально-
методичний посібник для студентів
«Біостатистика». Його автори —
В. В. Бабієнко, А. В. Мокієнко  і
к. мед. н., доцент кафедри гігієни та
медичної екології В. Ю. Левковська.
У посібнику узагальнено дані літера-
тури, присвячені методичним аспек-
там проведення практичних занять з
біостатистики зі студентами медичних
вишів.

Отож, за короткий термін  вийшло
в світ  п’ять видань, які охоплюють
важливі розділи гігієни.

Як відзначив В. В. Бабієнко, голов-
ною метою  цих посібників є навчити
студентів не тільки клінічному, а на-
самперед профілактичному мисленню.
Вони підготовлені у доступному для
студентів різних курсів і факультетів
стилі викладення.

До авторського складу входять
вчені з великим досвідом наукової ро-
боти, які мають численні публікації.

Зав. кафедри гігієни та медичної
екології, д. мед. н., проф. В. В. Бабієнко
— надзвичайно і різнобічно таланови-
та людина — вчений, письменник, ми-
тець; заслужений діяч науки і техніки
України та заслужений художник Ук-
раїни, лауреат багатьох нагород.

Підручники та навчальні посібни-
ки, видані творчим колективом кафед-
ри, обов’язково увійдуть в історію ун-
іверситету, в історію науки як такі,
що були створені попри всі труднощі,
які випали на долю нашого народу,
і призначені для підготовки молодих
лікарів — майбутнього України!

ЗУСТРІЧ
У БУХАРЕСТІ

ДОМЕДИЧНА
ДОПОМОГА

ДЛЯ ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ
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Навіть під час війни, коли, здаєть-
ся, всі думки спрямовані на дуже
серйозні речі та переживання, маємо
знаходити час на свій духовний роз-
виток і поширення знань про навко-
лишній світ.

У кожного народу є своя матері-
альна культура — вікове, інколи ти-
сячолітнє його надбання. Менталь-
ність, традиції віддзеркалені в одязі,
кухні, архітектурі, музиці, літера-
турі, фольклорі тощо.

 На кафедрі суспільних наук, яку
очолює к. філол. н., доцент О. О.
Сікорська, в часи мирні, та ще й у
«доковідні», склалась традиція своє-
рідного фестивалю одягу в про-
цесі викладання історії України та
української культури. Студенти з
різних країн і континентів одягали
національне вбрання і намагались
передати красу, функціональність і
багатогранність надбання свого на-
роду, популяризувати свою націо-

нальну культуру серед однокурс-
ників. Оскільки не всі мали змогу при-
везти в Україну свій традиційний
одяг, то бажання популяризувати
свою країну обмежувалось лише пре-
зентацією. Більшість студентів-іно-
земців наразі перебувають у  безпеці,
у своїх рідних домівках, отож можли-
востей представити свою культуру
виявилось більше.

На початку квітня 2022 року я
провела з 2-ю та 4-ю англійськими
групами І курсу міжнародного фа-
культету, спеціальності «Медицина»,
он-лайн міні-фестиваль національно-
го одягу.

Студенти виявили зацікавленість
у проведенні такого заходу.

Дріс Нур із 2-ї групи не тільки
представила національний костюм
мароканської нареченої, а й розпові-
ла про особливості одягу для молодят
під час традиційного весілля, яке три-
ває цілий тиждень.

ФЕСТИВАЛЬ
НАЦІОНАЛЬНОГО ОДЯГУ

ЛІКУВАННЯ
ЗАХВОРЮВАНЬ
ПІД ЧАС ВІЙНИ

В ОНМедУ давно звикли, що на-
уково-практична конференція з між-
народною участю «Сучасні теоре-
тичні та практичні аспекти клінічної
медицини (для студентів і молодих вче-
них)» традиційно відбувається у квіт-
ні.

Проте в цьому році конференцію по-
передньо перенесено на 26–27 травня.

Остаточне підтвердження щодо її
проведення буде оприлюднено напере-
додні, залежно від обставин.

На даний момент конференція пла-
нується в он-лайн-форматі.

Треба підкреслити, що оргкомітет
конференції вилучив із збірки тези та
програми учасників, держави яких про-
водять політику воєнної агресії проти
України.

11 квітня 2022 року у Верховній Раді було зареєстро-
вано новий законопроект № 7272: «Проект Закону про
внесення змін до ст. 23 Закону України “Про мобілізацій-
ну підготовку та мобілізацію”» щодо відстрочки від при-
зову на військову службу під час мобілізації деяких кате-
горій громадян.

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ ÙÎÄÎ
Â²ÄÑÒÐÎ×ÊÈ Â²Ä ÏÐÈÇÎÂÓ

Сауді Білел із 4-ї похвалився маро-
канським вбранням нареченого.

Мохаммад Ааріз, Шашікіран
Алойсіус Лірой, Сінг Арієнда, Шакіа
Уткарш із 4-ї групи представили чо-
ловічий національний одяг різних ре-
гіонів Індії. Хлопці розповіли про
вплив релігійних традицій індуїзму,
буддизму та ісламу на чоловічу моду
в Індії різних часів.

Усі разом порівнювали спільне та
відмінне у традиційному вбранні Украї-
ни та своїх країн, прослідкували особ-
ливості жіночого та чоловічого одягу,
взуття та головних уборів. Також про-
стежили, як у  різні часи надавався
пріоритет то красі, то функціональ-
ності вбрання.

Тетяна ПОДКУПКО,
кандидат історичних наук, доцент
кафедри суспільних наук ОНМедУ

На фото: Т. Подкупко і учасни-
ця фестивалю.

У законопроекті планується розширити перелік осіб,
які не підлягають призову на військову службу під час мо-
білізації, зокрема доповнити його такими категоріями гро-
мадян, як учні і викладачі закладів професійної (профе-
сійно-технічної) освіти.  

Відповідно до законопроекту, не підлягатимуть призову
на військову службу під час мобілізації: здобувачі  профе-
сійної (професійно-технічної), фахової передвищої та ви-
щої освіти; асистенти-стажисти; аспіранти і докторанти,
які навчаються за денною або дуальною формами здобут-
тя освіти; наукові і науково-педагогічні працівники за-
кладів вищої та фахової передвищої освіти; наукових за-
кладів та організацій, які мають вчене звання та/або на-
уковий ступінь; педагогічні працівники закладів профе-
сійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної
середньої освіти, за умови, якщо вони працюють відпо-
відно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти,
у наукових установах та організаціях, закладах профе-
сійної (професійно-технічної) чи загальної середньої осві-
ти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

У випадку ухвалення, документ набуде чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

В умовах воєнного стану, який пе-
реживає наша країна, змінилося все
наше життя, думки і прагнення. Най-
важливішим для кожної людини ста-
ло устремління вижити у вкрай не-
сприятливих обставинах, зберегти по
можливості  здоров’я, щоб продовжи-
ти виконання своїх планів у роботі й
навчанні. А якщо людина ще й хвора
та потребує постійного лікування?  

Ось такі актуальні питання були
розглянуті на спільному засіданні СНТ
кафедри внутрішньої медицини № 1 з
курсом серцево-судинної патології та
СНТ кафедри променевої діагностики,
терапії, радіаційної медицини та онко-
логії, яке пройшло в он-лайн-форматі.

Для обговорення було запропоно-
вано дві теми: «Тактична медицина.
Алгоритм допомоги MARCH» та
«Особливості  лікування ендокрин-
них захворювань в умовах воєнно-
го часу».

Засідання розпочав асистент кафед-
ри симуляційних медичних технологій
та викладач курсу ТССС Андрій Доб-
ровольський.

Доповідь з тактичної медицини
підготували інструктори ТССС — сту-
дентки 6-го курсу Надія Балабан,
Яніна Бошкова і Єлизавета Єлісеє-
ва. Було розглянуто всі етапи на-
дання  допомоги  за  алгоритмом
MARCH, проілюстровані особисти-
ми фотографіями інструкторів.

Насамкінець керівник СНТ кафед-
ри внутрішньої медицини № 1 з курсом
серцево-судинної патології, к. мед. н.,
доцент, лікар-ендокринолог О. В. По-
тапчук  надав рекомендації щодо ліку-
вання ендокринних захворювань в
умовах воєнних дій, а саме — стосов-
но заміни препаратів на ті, які посту-
пають по лінії гуманітарної допомоги,
а також розповів про особливості ве-
дення хворих як на амбулаторному
етапі, так і на етапі стаціонару. 

ЗАЛЕЖНО
ВІД ОБСТАВИН


