
Дорогі абітурієнти! Сьогодні, у День відкри-
тих дверей, який традиційно проводиться в на-
шому університеті, ви завітали у величні стіни
навчального закладу, який у всі часи був пред-
метом мрій багатьох поколінь випускників шкіл
та їх батьків. Стати лікарем — це значить бути
гордістю своєї родини, своїх друзів і знайомих.
Лікар завжди користувався неабияким автори-
тетом і шаною й у великому місті, й у маленько-
му селі. Вступити до медичного вишу було під
силу далеко не всім, адже на іспитах абітурієнту
необхідно продемонструвати глибокі знання з
різних предметів шкільної програми, тому що по-
дальше навчання потребуватиме ґрунтовної
підготовки. Сподіваємося, що кожний з вас по-
каже гідний рівень знань і стане студентом омрія-
ного вишу.

Сьогодні Одеський національний медичний уні-
верситет — це навчальний заклад України, який по-
єднує традиції класичної лікарської школи і інно-
ваційні технології. Медична освіта досягається зав-
дяки тісній співпраці фахівців університету і сту-
дентів. Разом вони виконують важливий обсяг

Найголовніше для студента — це, безперечно, на-
вчання. Однак кожний студент має реалізовувати себе
як особистість. Для цього в Одеському національно-
му медичному університеті є безліч можливостей: сту-
дентські організації (студентське самоврядування,
профком студентів ОНМедУ, Студентське наукове
товариство та Товариство молодих вчених), наукові
гуртки, спортивні секції, бібліотеки та багато іншо-
го.

Перлиною студентства в ОНМедУ є організації,
метою яких є захист студентів в університеті, відсто-
ювання їхніх прав та інтересів, а також організація
дозвілля, відпочинку й незабутніх студентських
років. Кожна організація має свої напрямки роботи:
спортивний, культурно-масовий, науковий, соціально-
побутовий, міжнародний та інші. Усі разом ми зай-
маємося організацією таких заходів, як «Міс проф-

НАШ ДІМ — ОНМедУ
клінічної, дослідної та лікувальної роботи. Кожний
майбутній фахівець має можливість не тільки займа-
тися у симуляційних центрах, а й отримувати прак-
тичні знання завдяки навчанню на лікувальних ба-
зах ОНМедУ.

Наш університет є членом Міжнародної та Євро-
пейської асоціацій вищих навчальних закладів. Саме
це надає можливість наблизити рівень підготовки
спеціалістів до світових стандартів. Тож 7 факуль-
тетів, 66 кафедр, більше 1200 викладачів є головним
скарбом університету.

А 140 докторів медичних наук формують фунда-
мент знань і практичних навичок студентів. Саме
тому головним досягненням Одеського національно-
го медичного університету є його професорсько-вик-
ладацький склад, який формує майбутніх лікарів,
лікує хворих, займається науковими розробками.
Впродовж уже більш як сто років саме видатні осо-
бистості зробили значний внесок в історію нашого
університету. Завдяки їм у навчальний процес і
лікарську практику впроваджуються сучасні досяг-
нення медичної науки, зокрема ендоскопічні, лапа-
роскопічні, трансплантологічні технології, тканин-
на терапія та генетична медицина. За роки існуван-
ня ОНМедУ саме вони підготували 74 тисячі лікарів
і продовжують підготовку кваліфікованих медиків і
майбутніх учених.

НЕЗАБУТНІ
ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊ² РОКИ!

ком ОНМедУ», «Студентська весна» та «Студентсь-
ка осінь», «Дебют першокурсника», «Науковий
турнір», поїздки у Карпати та інші цікаві куточки
України.

На кожній кафедрі діють наукові гуртки, де сту-
денти вдосконалюють свої практичні навички, захи-
щають доповіді, проводять брейн-ринги, займають-
ся в симуляційних класах.

В Одеському національному медичному універси-
теті кожний студент може займатися різними вида-
ми діяльності, спробувати свої сили і впевнитися у
своїх можливостях!

Будемо чекати вас, як майбутніх студентів, у
нашій великій родині.

Анастасія СТАРЕНКО,
голова студентського

самоврядування ОНМедУ

ÏÓËÜÑÃÀÇÅÒÀ Â×ÅÍÎ¯ ÐÀÄÈ ÒÀ ÐÅÊÒÎÐÀÒÓ ÎÄÅÑÜÊÎÃÎ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

Видається з травня 1997 року  Лютий 2019 року № 2 (257)

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ



Підписано до друку 18.02.2019 р. Тираж: 500.
Зам. 2088. Надруковано у видавництві ОНМедУ.

65082, Одеса, вул. Ольгіївська, 13. Тел. 723-29-63.

Засновник  і видавець — Одеський національний медичний університет.
Адреса редакції: 65082, Одеса, вул. Ольгіївська, 13. Тел. 723-29-63.
Свідоцтво про реєстрацію: ОД № 375 від 19 липня 1996 р.

Редактор випуску О. В. Людвік,
відповідальні секретарі А. В. Попов,

Р. В. Мерешко

Анастасія Старенко, студентка 5 кур-
су МФ-1: Я люблю ОНМедУ за те, що
відчуваю, як мене тут цінують та по-
важать.

Валерія Щербакова, студентка 4 курсу
МФ-1: Я люблю ОНМедУ за те, що він
дає нам можливість самореалізуватись
як майбутнім лікарям.

Єлизавета Єлісеєва, студентка 3 курсу
МФ-3: Я люблю ОНМедУ за непов-
торну атмосферу, яка є тільки в нашо-
му університеті, і ніде більше.

Зі студентами розмовляла Олексан-
дра Бєлкіна, студентка 3 курсу МФ-2

Дмитро Богомолов, студент 4 курсу
МФ-2: Я люблю ОНМедУ за те, що тут
мене оточують справжні друзі, завдя-
ки яким я знаходжу сили та мотивацію
опановувати професію лікаря.

Євген Михайлюк, голова профкому
студентів: Я люблю наш університет за
згуртованість колективу, за те, що
вміння, знання, можливості, які ми от-
римуємо в університеті, стануть у на-
годі кожному з нас протягом усього
життя.

СТОМАТОЛОГІЯ
Стоматологічний факультет готує

лікарів-стоматологів загальної ква-
ліфікації. Для цього він має необхідну
клінічну базу, у тому числі власні уні-
верситетські стоматологічні клініки,
які оснащені сучасним обладнанням
провідних фірм Європи.

Базові знання студенти отримують
на теоретичних та клінічних кафедрах
протягом першого та другого курсів.
Практичних навичок і знання студен-
ти набувають на п’ятьох профільних
кафедрах (терапевтична, ортопедична,
хірургічна стоматологія, кафедра ор-
тодонтії та кафедра стоматології дитя-
чого віку) протягом наступних трьох
років навчання. Більше як за 50 років
існування факультету отримали дип-
лом лікаря-стоматолога близько 8 ти-
сяч осіб, у тому числі іноземні грома-
дяни 30 країн світу. Сьогодні на сто-
матологічному факультеті навчається
понад 650 студентів на бюджетній і
контрактній формах навчання. На сто-
матологічному факультеті створена

Шановні абітурієнти! За кілька місяців ви закінчите шко-
лу. Кожний з вас вже замислився про майбутню професію.
Багато хто мріє стати лікарями, вступити на той чи інший
факультет нашого університету. Для того щоб ви краще орі-
єнтувалися у тому, які спеціальності можна здобути в
ОНМедУ, ми підготували для вас інформацію про кожний
факультет нашого університету.

ФАРМАЦІЯ
Одним з лідерів на фармацевтично-

му освітньому просторі України є Одесь-
кий національний медичний університет,
в якому підготовка фахівців у галузі
фармації триває з 1903 року, коли було
засновано фармацевтичне відділення
при медичному факультеті Новоросійсь-
кого імператорського університету.

Сьогодні фармацевтичний факуль-
тет Одеського національного медично-
го університету є потужним навчаль-
ним і науковим центром Півдня Украї-
ни. На факультеті навчається більш
ніж 1000 українських і зарубіжних сту-
дентів денної та заочної форми навчан-
ня, які здобувають кваліфікацію «про-
візор». Кафедри фармацевтичного фа-
культету розміщуються в окремому
навчальному корпусі, оснащені сучас-
ним обладнанням, яке необхідне для
проведення навчальної та наукової ро-
боти.

На факультеті реалізована концеп-
ція комп’ютерної підготовки студентів
до ліцензійних іспитів «Крок», широ-
ко використовуються можливості ло-
кальної комп’ютерної мережі у вигляді
електронної бібліотеки для студентів,
де представлені версії методичних роз-
робок, електронні книги, науково-
методичні матеріали, підготовлені на-
уково-педагогічним колективом. У
зручних і просторих читальному і ком-
п’ютерному залах студенти працюють
не тільки за стаціонарними комп’юте-
рами, а і в зоні Wi-Fi, де на електрон-
ний носій можна скопіювати потрібну
інформацію.

Науково-дослідна робота на кафед-
рах тісно пов’язана з діяльністю сту-
дентського наукового товариства фа-
культету. Активну участь у студентсь-
кому науковому товаристві беруть іно-
земні студенти, роботи яких розкрива-
ють специфічні для їхніх країн підхо-
ди до розв’язання тих чи інших про-
блем фармації. Організація і проведен-
ня науково-практичних конференцій є
одним з важливих елементів комплек-
сної підготовки фахівців і розвитку на-
укової роботи фармацевтичного фа-
культету. Студенти факультету беруть
активну участь в наукових конферен-
ціях, у тому числі тих, які щороку про-
водить Одеський національний медич-
ний університет.

Особлива увага в навчальному про-
цесі зосереджена на практичній підго-
товці майбутніх провізорів. У на-
вчальній аптеці факультету проводять-
ся заняття у формі ділових ігор, про-
ходять практичні заняття з виготов-
лення лікарських препаратів і обслуго-
вування населення. Крім того, універ-
ситет співпрацює з аптечними устано-
вами та фармацевтичними підприєм-
ствами Одеси, які є базами виробничої
практики для студентів фармацевтич-
ного факультету. Студенти проходять
виробничі практики з організації та
економіки фармації, менеджменту і
маркетингу в фармації, фармацевтич-
ного аналізу, клінічної фармації та
спеціалізації.

Випускники фармацевтичного фа-
культету отримують кваліфікацію
«провізор» і після проходження інтер-
натури (первинної спеціалізації) займа-
ють такі посади, як завідувач та за-
ступник завідувача аптеки і аптечного
складу, провізор і провізор-організа-
тор у сфері фармації, менеджер і офіс-
менеджер медичної фірми або пред-
ставництва, фахівець з виробництва
препаратів і косметичних засобів на
заводі, провізор-аналітик аптеки і кон-
трольно-аналітичної лабораторії.

МЕДИЦИНА
Медична освіта в Одеському націо-

нальному медичному університеті є
однією з найбільш розвинених і про-
відних у порівнянні з іншими ВНЗ Ук-
раїни та Європи.

За 118 років своєї історії Одеський
національний медичний університет
зробив великий внесок у розвиток ме-
дицини як науки. Саме наш ВНЗ закін-
чили такі відомі всьому світу видатні
діячі, як Б. Я. Резник, М. А. Кушна-
рьов, В. М. Запорожан та інші видатні
вчені та практичні лікарі.

Майбутні спеціалісти отримують
освіту на трьох медичних факультетах.
Усього на медичних факультетах № 1,
№ 2 та № 3 навчаються більше 4 тисяч
вітчизняних студентів 1–6 курсів.

Перші три курси студенти вивча-
ють базові теоретичні знання на кафед-
рах анатомії, гістології, біології, фар-
макології та інших.

З 4-го по 6-й курс студенти навча-
ються за цикловою системою на клі-
нічних базах Одеси.

Завдяки новітнім технологіям, ос-
нащенню кафедр, електронній бібліо-
теці та симуляційним  класам, що
сприяє впровадженню в навчальний
процес та лікувальну практику но-
вітніх досягнень медичної науки, в
тому числі ендоскопічних, лапароско-
пічних, трансплантологічних техно-
логій, тканинної терапії, генетичної
медицини та ін., студенти можуть пов-
ністю здобути всі необхідні навички
для того, щоб стати кваліфікованими
лікарями.

Однак потрібно пам’ятати, що, по-
перше, вчитись у медичному універси-
теті дуже важко. Щодня слід бути
підготовленим до заняття, запам’ято-
вувати велику кількість інформації.
Взагалі, лікарі вчаться усе життя, бо
наука не стоїть на місці. А по-друге,
кожний студент повинен мати велику
мотивацію вчитися та йти за своїм по-
кликанням. Обираючи цей фах, можна
не лише насолоджуватися процесом
праці, а й досягти справжнього успіху,
адже престижність будь-якої праці ви-
значається майстерністю та наснагою
тієї людини, що її виконує.

Бажаємо кожному з вас вдало скла-
сти іспити та вступити до нашої чудо-
вої Alma Mater!

С. Г. КОТЮЖИНСЬКА,
декан медичного факультету № 1,

С. Г. ПОЛЯК,
т. в. о. декана медичного

факультету № 2,
О. М. НЄНОВА,

декан медичного факультету № 3

матеріально-технічна база, яка забез-
печує умови підготовки фахівців зі
спеціальності  «Стоматологія». Клі-
нічні кафедри факультету розташовані
у власних університетських клініках і
в обласних та міських лікувальних за-
кладах Одеси. Клінічні кафедри та
лікувальні бази обладнані сучасною
діагностичною та лікувальною апара-
турою, що дає можливість на високо-
му рівні здійснювати діагностику та
лікування, використовуючи вітчизняні
та світові досягнення науки.

На базі кафедри ортодонтії створе-
но симуляційний центр, оснащений су-
часним обладнанням, яке дає мож-
ливість підготовки не тільки студентів,
а й лікарів післядипломної освіти. Ко-
лектив викладачів факультету постій-
но проводить роботу з вдосконалення
контролю знань студентів та підготов-
ки навчально-методичної докумен-
тації, що включає розробку методич-
них рекомендацій, посібників, на-
вчально-методичних розробок, комп-
лексних програм для самоконтролю у
відповідності до навчальних програм
та сучасних вимог, які видані як дер-
жавною, так і англійською мовами.

З радістю чекаємо вас, абітурієнти,
на нашому факультеті!

В. В. ВАЛЬДА,
декан стоматологічного факультету

Номер підготовлений за участі Студентського самоврядування ОНМедУ

Сьогодні фармацевтичний факуль-
тет університету є перспективним, ус-
пішно працює, розвивається і інтегрує
фармацевтичні заклади міста та об-
ласті в інтересах підготовки кваліфіко-
ваних кадрів для потреб практичної
фармації.

В. Ю. АНІСІМОВ,
декан фармацевтичного факультету

ПСИХОЛОГІЯ
В умовах переходу до ринкової еко-

номіки виникли серйозні труднощі, з
якими тисячі людей не можуть впора-
тися самостійно, тому є необхідність в
психологічній допомозі. Проте в нашій
країні сьогодні таких спеціалістів недо-
статньо. Саме тому ОНМедУ почав
підготовку психологів-бакалаврів
(4 роки навчання), а також магістрів
(5,5 років навчання) та надає повну
вищу освіту (магістр психології) очної
та заочної форм навчання.

Важливо, що підготовка психологів
відбуватиметься на клінічних базах
університету.

Психолог здійснює:
— психологічну підтримку;
— соціальний психологічний су-

провід в соціальній сфері;
— психологічне забезпечення сімей-

ного консультування;
— психологічну корекцію сімейних

криз;
— психологічну допомогу непов-

ним сім’ям;
— психологічне забезпечення пра-

цездатності;
— психологічну роботу з інваліда-

ми, невиліковними хворими, з безпри-
тульними та людьми похилого віку.

Після закінчення навчання випуск-
ники зможуть працювати:

— в органах праці та соціального
захисту населення;

— підрозділах органів виконавчої
влади у справах сім’ї та молоді;

— соціальних і спеціальних медич-
них установах (інтернати, спеціалізо-
вані школи, хоспіси тощо);

— навчальних закладах (дитячі сад-
ки, школи, ПТУ, коледжі, ВНЗ);

— різних установах, різнопрофіль-
них фірмах, підприємствах та виправ-
них колоніях);

— у центрах раннього розвитку
дітей.

О. М. НЄНОВА,
декан медичного факультету № 3
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