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Науково-методична міжуніверситет-
ська конференція з міжнародною участю
на цю важливу й актуальну тему пройш-
ла 18–20 січня 2023 року в ОНМедУ.
Організаторами заходу виступили Мі-
ністерство охорони здоров’я України,
Державна наукова установа «Інститут
модернізації змісту вищої освіти» Мі-
ністерства освіти та науки України, На-
ціональне агентство із забезпечення
якості освіти, ОНМедУ.

У конференції взяли участь науковці,
викладачі, здобувачі вищої освіти, пред-
ставники ринку праці, була запланова-
на участь фахівців з України, Казахста-
ну, Литви, Ізраїлю тощо.

Конференцію модерувала доктор ме-
дичних наук, професор, перший прорек-
тор ОНМедУ В. Г. Марічереда.

Робота проводилася за такими на-
прямами: інституціональні й теоретико-
методичні засади забезпечення якості
освіти; симуляційні технології та інно-
ваційні методи навчання у вищій ме-
дичній школі; сучасні методи та техно-
логії оцінювання результатів опануван-
ня клінічних компетентностей; розвиток
культури якості у вищій медичній школі.

Засідання проходили у змішаному
форматі.

З вітальним словом до присутніх
звернувся академік НАМН України,
доктор медичних наук, професор, рек-
тор ОНМедУ В. М. Запорожан і поба-
жав учасникам конференції плідної ро-
боти.

Після відкриття конференції у пер-
ший день із доповіддю «Забезпечення
якості вищої освіти у сфері охорони здо-
ров’я» виступив доктор фармацевтич-
них наук, професор, генеральний дирек-
тор Директорату медичних кадрів, осві-
ти і науки С. Г. Убогов.

Насиченим виявився другий день кон-
ференції — виступили науковці ОНМедУ:

Е. С. Бурячківський, кандидат медич-
них наук, доцент, проректор з науково-
педагогічної роботи — з доповіддю «За-
безпечення якості підготовки іноземних
здобувачів вищої освіти в умовах реалі-
зації програм академічної мобільності»;
доктор медичних наук, професор, про-
ректор з науково-педагогічної роботи
С. Г. Котюжинська присвятила свою до-
повідь темі «Організація наукової робо-
ти здобувачів другого (магістерського)
рівня підготовки».

Заслужений лікар України, доктор
медичних наук, професор, завкафедри
стоматології дитячого віку О. В. Дєньга
виступила з доповіддю «Якість підго-
товки здобувачів за програмами третьо-
го (освітньо-наукового) рівня вищої ос-
віти».

Доктор економічних наук, Phd з ме-
дицини, завкафедри симуляційних ме-
дичних технологій О. П. Рогачевський
— з доповіддю «Симульований пацієнт
як сучасний освітній інструмент підго-
товки медичних фахівців».

Кандидат медичних наук, доцент ка-
федри симуляційних медичних техно-
логій М. П. Первак — «Забезпечення
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Наші конференції 

22 січня Україна відзначає День
Соборності. У цей день 1919 року в
Києві було проголошено Акт Злуки
між Українською Народною Рес-
публікою та Західноукраїнською
Народною Республікою. Ця подія
ознаменувала об’єднання в єдиній
самостійній державі українських зе-
мель, які протягом століть перебу-
вали у складі різних країн.

якості засвоєння практичних навичок за
допомогою симуляційних методик в
умовах онлайн- та гібридного навчан-
ня».

Доктор педагогічних наук, доцент,
начальник навчального відділу ОНМедУ
І. П. Аннєнкова — «Оцінювання як
інструмент навчання».

Кандидат медичних наук, начальник
навчально-виробничого  комплексу
інноваційних  технологій навчання
Ю. Ю. Петровський — «Об’єктивізація
оцінювання знань під час опанування
клінічних компетенцій».

Кандидат економічних наук, доцент,
начальник  навчально-методичного від-
ділу Н. Л. Кусик — «Тестування як інстру-
мент оцінювання результатів навчання у
закладах вищої медичної освіти».

Кандидат медичних наук, доцент, де-
кан міжнародного факультету О. В. Гон-
чаренко — «Досвід ОНМедУ у форму-
ванні індивідуальних освітніх траєк-
торій здобувачів другого (магістерсько-
го) рівня підготовки».

За результатами конференції пла-
нується електронне видання збірки ма-
теріалів науково-методичної міжунівер-
ситетської конференції з міжнародною
участю «Забезпечення якості освіти у
вищій медичній школі».

Голова Національного агентства із
забезпечення якості освіти Андрій Бу-
тенко, який разом із колегами взяв ак-
тивну участь у роботі конференції, дав
високу оцінку заходу, який за цією те-
мою був проведений уперше.

— Надзвичайно правильна ініціати-
ва ОНМедУ. Вдячний, що запросили
нас на  цей «марафон якості». Дуже важ-

ливо, що ОНМедУ, один з найстаріших
медичних навчальних закладів України,
надав можливість багатьом фахівцям з
України і зарубіжжя зібратися й обгово-
рити актуальну тему щодо пошуків та
оптимізації моделей якості освіти для
підготовки сучасних лікарів, — відзна-
чив посадовець.

У рамках конференції відбулася зус-
тріч А. Бутенка, його заступниці Олени
Єременко, керівниці відділу акредитації
освітніх програм Ганни Денискіної і
провідного фахівця відділу акредитації
освітніх програм Андрія Трикіші з про-
ректорами, гарантами освітніх програм
і керівниками підрозділів ОНМедУ.
Були надані рекомендації щодо прохо-
дження акредитації освітніх програм.

По закінченні конференції В. М. За-
порожан підбив підсумки роботи.

— Ми добре попрацювали: за два дні
вдалося охопити багато напрямів цієї
важливої проблеми. Дякую всім учасни-
кам за цікаві виступи, — сказав Валерій
Миколайович. — Впевнений, що напра-
цювання, якими поділилися співробітни-
ки медичних закладів, у тому числі й
ОНМедУ, будуть корисними у роботі та
сприятимуть покращенню якості підго-
товки вітчизняних та іноземних здобу-
вачів вищої освіти.

Сподіваюся, що ця конференція, яка
була ініційована нашим університетом,
стане щорічною. Адже ми несемо від-
повідальність за підготовку лікарів, від
яких залежать здоров’я та життя наших
співвітчизників.

На фото: під час конференції.

О. ПОДОЛЬСЬКА

22 січня 1990 року в Україні
відбулась одна з найбільших у
Центрально-Східній Європі масо-
вих акцій — «живий ланцюг» як
символ єдності східних і західних
земель України. Сотні тисяч людей
створили безперервний ланцюг від
Івано-Франківська через Львів до
Києва.

Соборність передбачає не лише
пам’ять про минуле, а й потребує
взаємодії в сучасній Україні. На-
ціональна єдність є не тільки базо-
вою цінністю громадян країни, а й
обов’язковою передумовою успіш-
ного спротиву зовнішній загрозі.
Сьогодні Україна продовжує бо-
ротьбу за незалежність, тому со-
борність залишається національ-
ним завданням.

Студенти ОНМедУ за консуль-
таційної підтримки викладачів ка-
федри суспільних наук (завідувач-
ка — доц. Ольга Сікорська) долу-
чилися до Всеукраїнського конкур-
су творчих робіт «Національно-
патріотичне становлення молоді»,
що був організований Інститутом
політико-правових та релігійних до-
сліджень у період жовтень 2022 року
— січень 2023 року з нагоди від-
значення Дня Соборності України.

Студенти Каміла Довга, Вікто-
рія-Надія Сов’як, Ірина Гірішану,
Ілона Візінська, Станіслав Гай-
даржі, Віталій Нігрецкул і викла-
дач кафедри суспільних наук Ан-
тоніна Ханецька представили на
конкурс творчі роботи у вигляді
есе.

Цитуючи рядки з есе, пишаємо-
ся нашою молоддю, бо «нове по-
коління українців — це носії ко-
зацького духу незламності та лю-
бові до свободи, вони протистоять
усім негараздам і роблять усе мож-
ливе,  і навіть неможливе, задля
України».

Олена УВАРОВА,
кандидат історичних наук, доцент

кафедри суспільних наук

В ЄДНОСТІ —
НАША СИЛА!
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7 січня 2023 року виповнилось
60 років завідувачу кафедри акушер-
ства та гінекології ОНМедУ, професо-
ру Гладчуку Ігорю Зіновійовичу.

Ігор Зіновійович пройшов тернис-
тий, але насичений яскравими подіями і
особистими перемогами шлях від сту-
дента Тернопільського державного ме-
дичного університету, який він закінчив
з відзнакою, лікаря-інтерна Сумської об-
ласної лікарні, лікаря-акушера-гінеколо-
га Кременецької центральної районної
лікарні до клінічного ординатора, асис-
тента, доцента, професора, завідувача
кафедри акушерства та гінекології, ке-
рівника гінекологічної клініки Багатоп-
рофільного медичного центру ОНМедУ.

Ігор Гладчук — талановитий лікар-
хірург, спокійний, впевнений, ціле-
спрямований, наполегливий, високо-
класний професіонал, з величезною
творчою енергією, який постійно ста-
вить і вирішує нові завдання, експерт
з гінекологічної хірургії, блискучі успі-
хи якого визнані як в Україні, так і за
кордоном.

Напередодні Дня Соборності та 105-ї річниці проголошення Незалежності
Української Народної Республіки на кафедрі суспільних наук був проведений
Круглий стіл серед професорсько-викладацького складу на тему «Соборність,
єдність, незалежність: історія та сучасність».

Офіційно свято було проголошено Указом Президента України «Про День
Соборності України» від 13 листопада 2014 року № 871. Цьогоріч цей день впер-
ше ми відзначаємо в умовах повномасштабної військової агресії рф. Майже рік
українцям доводиться боронити зі зброєю в руках свої цінності, традиції, істо-
рію, життя і право на існування як Нації.

17 січня 2023 року викладачі кафедри суспільних наук заслухали доповіді
завідувачки кафедри, к. філол. н., доц. О. О. Сікорської: «Шлях до Незалеж-
ності і Соборності в творах українських письменників ХХ століття» та к. і. н.,
доц. Т. Л. Подкупко «Трагічні й героїчні сторінки історії єднання українських
земель від княжих часів до сьогодення». Обговорення і дискусії стосувались
того, що ми – українці – різні. У нас різні смаки та уподобання як в політиці,
так і в кулінарії, ми слухаємо різну музику, дотримуємося різних традицій, має-
мо відмінні бачення релігійного життя, читаємо різних авторів, вболіваємо за
різні команди (окрім збірної України). Але попри все різноманіття і відмінності,
нас єднає повага один до одного, спільні переконання і цінності, а головне –
Україна. Споконвічне прагнення жити і працювати на своїй Богом даній землі
в історії виливалось в державні періоди княжих часів, Козацько-Гетьманський
період, 1917–1920-ті, ІІ світової війни, з 1991 року й донині.

Зовнішня агресія, окупація наших земель чітко виявила такі спільні риси ук-
раїнців, як патріотизм, самоорганізація, відповідальність, взаємодопомога,
єдність в досягненні мети, жага до Перемоги.

Ми пишаємося тим, що ми – українці! Тримаймо стрій, разом до Перемоги!

Тетяна ПОДКУПКО,
кандидат історичних наук,

доцент кафедри суспільних наук

Ігор Зіновійович — це впевнена ви-
могливість до себе та інших, постійне
вдосконалення навчального процесу,
впровадження сучасних технологій
навчання, новітніх хірургічних техно-
логій. Це розвиток методів малоінва-
зивної, органозберігаючої, реконст-
руктивно-пластичної та радикальної
хірургії в гінекології, репродуктології
та онкогінекології, роботичної хірур-
гії. Це власна наукова школа, станов-
лення молодих лікарів і науковців, це
— 2 докторські та 12 кандидатських
дисертацій. Це — понад 200 наукових
праць, 10 монографій та навчальних
посібників, 30 патентів на винахід.

Професор Гладчук — це орден «За
заслуги ІІІ ступеня» у 2009 році, орден
Святого Пантелеймона у 2021 році.

²ÃÎÐ ÃËÀÄ×ÓÊ:
УЛЮБЛЕНА СПРАВА, НАТХНЕННЯ,

ЛЮБОВ ДО УКРАЇНИ

Професор І. З. Гладчук — це справ-
жнє милосердя, справжня любов до
України, а нині, в умовах російсько-ук-
раїнської війни, це — волонтерська
діяльність і медична допомога бійцям
Збройних Сил України та внутрішньо
переміщеним особам разом зі співро-
бітниками кафедри.

Вітаємо шановного Ігоря Зіновійо-
вича з ювілеєм. Зичимо здоров’я, сі-
мейного благополуччя, сил, наснаги,
процвітання, нових сміливих ідей і здо-
бутків, перемоги і мирного неба над
рідною Україною!

Нехай доля і надалі буде прихиль-
ною до Вас, даруючи радість життя,
незрадливу удачу!

Колектив кафедри акушерства
та гінекології

СОБОРНІСТЬ,
ЄДНІСТЬ,

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Ювілей

Професор Гладчук —  це бездоган-
на ввічливість, вишукана галантність,
спокійна впевненість, молода мудрість,
справжня інтелігентність, людина, по-
ряд з якою спокійно, надійно, світло.

Ігор Зіновійович — це захист кан-
дидатської у 1992-му, докторської — у
1999-му, це перша в Україні Асоціація
лікарів з гінекологічної ендоскопії у
1993-му, створена під керівництвом
Вчителя, академіка НАМН України
Валерія Миколайовича Запорожана,
щорічні конференції з гінекологічної
ендоскопії, проблем ендометріозу та
онкогінекологічної хірургії, які збира-
ють сотні молодих фахівців і досвідче-
них хірургів.

І. З. Гладчук — з 2010 року член
Європейського товариства онкогіне-
кологів, Європейського товариства
гінекологів-ендоскопістів; з 2015 року
— почесний член Польського товари-
ства гінекологів; з 2016 року — член
президії Асоціації акушерів-гінеко-
логів України; з 2017 року — почесний
член товариства репродуктологів
Угорщини.

Професор І. З. Гладчук — це гіне-
кологічна клініка БМЦ ОНМедУ, яка
в 2020 році отримала статус «Клінічно-
го і наукового центру ендометріозу» і
має найвищий, третій рівень сертифі-
кації та відповідає вимогам Євро-
пейської ліги ендометріозу (EEL)
спільно з Фондом досліджень ендомет-
ріозу і Асоціацією ендометріозу.

ФАХІВЦІ,
ЗАТРЕБУВАНІ ЧАСОМ

На кафедрі фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного вихован-
ня і валеології розпочався новий чотиримісячний цикл спеціалізації «Фізична
та реабілітаційна медицина».

Понад три десятки лікарів Одещини проходитимуть навчання нової спеціаль-
ності. Їхні знання і вміння будуть дуже потрібні, адже внаслідок агресії з боку
рф кількість пацієнтів, які потребують реабілітації, неухильно зростає.

На навчання до ОНМедУ прибули лікарі з нашого міста, а також з Мико-
лаєва, Вознесенська, Любашівки, Кілії, Ізмаїла, Подольська.

Побажаємо курсантам успіхів у навчанні та подальшій роботі з відновлення
здоров’я пацієнтів Одеси та області.

Переможемо разом!
З сайту ОНМедУ

ВІТАЄМО
З НАГОРОДОЮ!

Вітаємо викладача кафедри суспільних наук Антон-
іну Ханецьку, яка нагороджена Дипломом ІІІ ступеня
за участь у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт
«Національно-патріотичне становлення молоді», що був
організований Інститутом політико-правових та реліг-
ійних досліджень у період жовтень 2022 — січень 2023

року з нагоди відзначення Дня Соборності України.
У конкурсі взяли участь 10 857 учасників. До оцінювання робіт конкурсантів

були залучені відомі державні та громадські діячі, вчені, митці, представники
міжнародних організацій та провідних правничих видань. Дякуємо нашим сту-
дентам — Довгій Камілі, Сов’як Вікторії-Надії, Гірішану Ірині, Візінській Ілоні,
Гайдаржі Станіславу, Нігрецкулу Віталію, які за консультаційної підтримки вик-
ладачів кафедри суспільних наук долучилися до конкурсу. Студенти отримають
від організаторів сертифікати учасників.

Бажаємо подальших успіхів!


