
Наступного року університету випов-
ниться 120 років. Усі, хто вивчав історію
нашої alma mater, знають, що далеко не
завжди ці роки були стабільними і спо-
кійними. Вдалий старт у 1900 році не раз
переривався війнами і революціями: в
1904–1905 — російсько-японською
війною, в 1905–1907 — першою хвилею
революції в Російській імперії, в 1914–
1918 — Першою світовою війною, в 1917
році — жовтневим переворотом і грома-
дянською війною, в 1941–1945 — Другою
світовою війною… Були і роки розрухи, і
економічні кризи.

Проте все позитивне, що закладено
професорсько-викладацьким колективом
з перших років існування, — традиції, які
склалися, авторитетні наукові школи,
прагнення попри все зберегти виш — до-
помагало йому долати труднощі, віднов-
люватися і знову ставати одним з про-
відних вищих навчальних закладів країни.

ШЛЯХ ВИПРОБУВАНЬ
На жаль, і нашому колективу довело-

ся пережити рік важких випробувань — з
клікою Супрун, що поставила перед со-
бою мету за будь-яку ціну знищити наш
університет. Усі ми були свідками і учас-
никами цих подій — і викладачі, і співро-
бітники, і студенти. Було важко, але ко-
лектив об’єднався і так само, як колись
наші попередники, почав боротися за уні-
верситет — і вистояв!

Не обійшлося без штрейкбрехерів,
яких очолили Дубініна і Аймедов, але їх
була меншість. Як писав Лев Толстой:
«Боягузливий друг страшніше ворога, бо

ворога побоюєшся, а на друга покладає-
шся».

Ми починаємо новий навчальний рік і
з упевненістю дивимося в майбутнє.

Перш за все, потрібно залікувати ті
рани, яких заподіяли університету Суп-
рун, Лінчевський і дубінінське «керівницт-
во». На це потрібні і час, і кошти.

Нове керівництво Міністерства охоро-
ни здоров’я, я упевнений, відновить спра-
ведливість, підпише кошторис. Буде ста-
білізована виплата зарплат і стипендій,
оголошені вибори ректора університету.

Заплановані, початі, але заблоковані
рейдерами ремонтні роботи доведеться
виконувати, як мовиться, в польових умо-
вах: суміщуючи їх з нашою основною ро-
ботою.

На мій погляд, у новому навчальному
році і Вченій раді, і керівництву слід зо-
середитися на відновленні наших іннова-
ційних розробок у навчальному процесі.
Це і робота симуляційних комплексів, і
підготовка студентів до КРОКів, викорис-
товуючи методику тестування, і застосу-
вання інтерактивних технологій та інших
напрацювань попередніх періодів.

Потрібно відновити видавничу ді-
яльність, яка за останній рік ледве вижи-
ває через заблоковане фінансування, і
багато іншого, що кафедри і деканати ус-
пішно використовували до блокади з боку
Мінохоронздоров’я.

Втім, життя не стоїть на місці, тому
потрібно ставити перед собою нові цілі і
рухатися вперед, як наш колектив це
уміє.

ТОП ЗАВДАНЬ
Необхідно підняти престиж нашого

університету в міжнародному освітньому
просторі. Для цього потрібно розширити
інститут Почесних докторів університету.
А от і нова ідея. Уже готові кілька проектів
щодо створення спільних факультетів із
зарубіжними вишами. Випускники одер-
жуватимуть подвійні дипломи і україн-
ського, і європейського зразка, що збіль-
шить зацікавленість абітурієнтів як нашої
країни, так і іноземців. Це сприятиме по-
ліпшенню фінансової самостійності уні-
верситету, зміцненню матеріальної бази
всіх його підрозділів, і головне — покра-
щанню матеріального положення всіх
співробітників.

З цією ж метою потрібно серйозно
зайнятися залученням в університет за-
хідних інвесторів. Клініки, які ми отрима-
ли від міста, перебувають, м’яко кажучи,
не в найкращому стані. Ми, звісно, за ос-

танні роки модернізували їх, але цього
недостатньо. Наша мета — зробити їх
конкурентноздатними з приватними клі-
ніками. Університетська клініка в усьому
світі є зразком для інших лікувальних ус-
танов, і до цього потрібно прагнути. Про-
те головна ціль, яку перед собою мають
поставити і Вчена рада, і керівництво, —
це створення соціальної програми, яка б
передбачала висунення на передній план
заходів, що створять комфортні умови
для роботи кожного члена колективу,
сприятимуть доброзичливому клімату і на
кафедрах, і в клініках. І що найважливі-
ше — допоможуть підвищити заробітну
платню співробітникам. Турбота про лю-
дей — ось головне перспективне завдан-
ня керівних органів університету вже у
цьому навчальному році.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
І ТУРБОТА

Університет проходив подібний етап
у 2010 році, коли отримав статус націо-
нального. Тоді зарплата співробітникам
підвищилася на 20 %, і з’явилася мож-
ливість формувати і максимально вико-
ристовувати преміальний фонд.

Сьогодні ОНМедУ заробляє три чверті
свого річного бюджету, а використовува-
ти його без дозволу зверху не має права.

Тому університету і далі потрібно шу-
кати можливості законним шляхом зароб-
ляти кошти і збільшувати за рахунок цьо-
го преміальний фонд, інші матеріальні
виплати, щоб люди відчували турботу і
увагу.

Одним з таких шляхів заробітку, окрім
вищевказаного, є реанімація нашого на-
укового парку. З низки об’єктивних і суб’-
єктивних причин ми не використовували
належним чином його можливості. А тим
часом є кілька проектів, які дозволять у за-
конному порядку і кафедрам, і клінікам за-
робляти додаткові кошти, одержуючи для
випробувань і експертизи як нові лікарські
засоби, так і медичне обладнання.

Ось далеко не повний перелік перс-
пективних питань і завдань, який цілком
під силу розв’язати нашому колективу.

З новим навчальним роком вас! Я
упевнений, що наш університет стане ук-
раїнською освітньою Меккою. Вперед,
колеги, через терни — до зірок!

В. М. ЗАПОРОЖАН,
голова Вченої ради університету,

академік НАМН України,
д. мед. н., професор

ЧЕРЕЗ ТЕРНИ — ДО ЗІРОК!

22 серпня Маріїнський палац у
Києві був переповнений людьми, які
з’їхалися з усієї України. Напередодні
святкування Дня Незалежності най-
кращі підприємства та організації були
відзначені почесною нагородою «Краще
підприємство України–2019». Підсумки
підбивала Генеральна дирекція Всеук-
раїнського науково-дослідного центру
ефективного управління спільно з Ра-
дою експертів міжнародної програми
«Лідери ХХІ століття».

Почесна нагорода
Я був запрошений на цей урочис-

тий захід і пишаюся тим, що наш уні-
верситет увійшов у когорту кращих
навчальних закладів України. За дина-
мічний розвиток та вагомі досягнення
університет нагороджено Національ-
ним дипломом та орденом «Лідер Ук-
раїни».

Шановні колеги! Я — хірург і, ма-
буть, не така вже емоційна людина.
Але коли отримував ці нагороди,
відчув хвилювання і справжнє підне-
сення від належної оцінки роботи всьо-
го нашого колективу. Саме так — це
оцінка роботи кожного з нас.

Ми пережили важкий рік. Не сьо-
годні, напередодні нового навчально-
го року, згадувати ті тортури, якими
катувала наш колектив кліка Супрун.
Сподіваюсь, що все погане залишило-
ся позаду. Важливо, що ми згуртува-
лись, боролись і вистояли.

Видатне минуле
Звичайно, здобутки, які отримали

таку високу оцінку, не є досягнення-
ми одного року. Це успіхи колективу
ОНМедУ під багаторічним впевненим
керівництвом нашого ректора — акаде-
міка Валерія Миколайовича Запорожа-
на. Завдяки його ідеям, натхненню, ав-
торитету університет повернув свої
клініки, створив унікальний Центр
практичної підготовки лікарів, запро-
вадив електронну бібліотеку, першим
в Україні почав навчати іноземних
студентів англійською мовою. Саме
Валерій Миколайович домігся того,
що ОНМедУ став першопроходцем у
впровадженні новітніх навчальних тех-
нологій. Отримана університетом на-
города — це його велика заслуга!

Прийміть, шановні колеги, мої
щирі вітання з новим навчальним ро-
ком! Бажаю впевненості в нових здо-
бутках і перемогах!

Ю. В. СУХІН,
т. в. о. ректора,

заслужений лікар України,
д. мед. н., професор

За ініціативи декана медичного факультету № 1 ОНМедУ
професора С. Г. Котюжинської було розроблено та запро-
ваджено пілотний проект сервісу автоматичного поселен-
ня у гуртожитки з 22 серпня 2019 року.

Шляхом заповнення аплікаційної форми за посиланням
gurtozhitok.onmedu.edu.ua всі студенти і співробітники ма-
ють можливість протягом кількох хвилин отримати на свою
електронну адресу пакет документів на поселення до гур-
тожитків, у якому вже зазначено як номер кімнати в гурто-
житку, так і автоматично заповнені всі необхідні розділи.

Інноваційна процедура поселення дозволяє уникну-
ти штучного приховування вільних місць у гуртожитках
і створення корупційних схем, а також кожному бачити
в реальному часі 24/7 ситуацію із заповненням гурто-
житків.

Завдяки пілотному проекту тільки за першу добу його
експлуатації більше 50 першокурсників змогли зекономити

час свій та співробітників деканатів і без особистого відвіду-
вання та стояння в чергах отримати повний пакет доку-
ментів. Для сплати за проживання в гуртожитку можна ви-
користовувати будь-які сучасні банківські інструменти, у
тому числі, й он-лайн платежі.

Таким чином, уся технічна частина процедури поселен-
ня займатиме не більше 30 хвилин, замість цілих годин, які
проводили студенти в чергах у минулі роки.

Особливу подяку за розробку та впровадження пілотно-
го сервісу автоматичного поселення у гуртожитки ОНМедУ
слід висловити куратору пілотного проекту — заступнику
декана медичного факультету № 1 к. мед. н., доценту Д. О.
Уманському.

К. О. ТАЛАЛАЄВ,
проректор з науково-педагогічної роботи

(питань гуманітарної освіти та виховання),
к. мед. н., доцент

НОВИЙ ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ
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На початку липня студенти, які завер-
шили навчання за програмою підготов-
ки офіцерів запасу медичної служби на
кафедрі медицини катастроф та військо-
вої медицини ОНМедУ, склали присягу
на вірність українському народу.

Прийняття військової присяги — це
останній етап у підготовці офіцерів за-
пасу.

Вступна кампанія 

Ç ÍÎÂÈÌ
ÏÎÏÎÂÍÅÍÍßÌ,

ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÅ!
Кожного літа до дружньої студентської сім’ї долучається нове поповнення мо-

лодих креативних людей, мрією яких є медицина. Саме у цій сфері вони бажають
працювати, докладаючи свої знання та здібності. І багатьом з них пощастило всту-
пити до ОНМедУ. Попереду у хлопців і дівчат — незабутні роки навчання. Нині
ж про те, як проходила вступна кампанія-2019 в славетному одеському виші, роз-
повідає відповідальний секретар приймальної комісії Е. С. Бурячківський.

Період підготовки офіцерів запасу
триває два роки. Теоретичне навчання
проходить у навчальних класах кафед-
ри медицини катастроф та військової
медицини, де студенти вивчають такі
дисципліни: «Загальновійськова підго-
товка та методика роботи з особовим
складом», «Загальна тактика», «Ор-
ганізація медичного забезпечення

військ», «Військова токсикологія, ра-
діологія та медичний захист», «Медич-
на допомога пораненим на дошпиталь-
ному етапі».

У цьому році 95 % студентів скла-
ли іспит на «добре» та «відмінно». А
25 випускників виявили бажання після
закінчення університету вступити до
Української військово-медичної ака-
демії та будувати кар’єру військового
лікаря.

Присягу склали 88 випускників. Се-
ред них — студенти, які навчаються на
5–6-х курсах медичного факультету: на
4–5-х курсах стоматологічного; на 5-му
курсі фармацевтичного факультету.
Окрім того, чотири інтерни і два
лікарі, які закінчили університет ра-
ніше.

Половина студентів, які навчалися
за програмою підготовки офіцерів за-
пасу, — дівчата.

Урочиста церемонія пройшла у
Воєнно-історичному музеї Оператив-
ного командування «Південь» Зброй-
них Сил України.

На церемонії були присутні прорек-
тор з науково-педагогічної роботи
ОНМедУ К. О. Талалаєв, представни-
ки деканатів, завкафедри медицини ка-
тастроф та військової медицини, пол-
ковник медичної служби В. П. Майда-
нюк, а також офіцери-викладачі цієї
кафедри. Вони подякували студентам
за сумлінну працю, старанність у здо-
бутті знань і практичних навичок, а та-
кож висловили впевненість у тому, що
кожний студент стане кваліфікованим
військовим лікарем та гідно служити-
ме українському народу і Батьківщині.

Від імені студентів зі словами подя-
ки до своїх викладачів звернулася сту-
дентка 5-го курсу медичного факуль-
тету Анастасія Харитонова. Після цьо-
го кожний випускник особисто склав
військову присягу на вірність українсь-
кому народу та скріпив її своїм підпи-
сом.

На фото: присяга на вірність Бать-
ківщині.

(З сайту ОНМедУ)

НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ

Вступна кампанія 2019 року в
Одеському національному медичному
університеті (ОНМедУ) проходила в
умовах, коли наша аlma mater відсто-
ювала своє право на автономію та са-
мовизначення, в умовах, коли МОЗ Ук-
раїни позбавило вступників можли-
вості навчатися за державні кошти, але
не змогло змінити їхнього бажання на-
вчатися саме в нашому виші. Сотні мо-
лодих людей, які вийшли зі шкільних
стін та медичних училищ, запам’ятають
цю подію як найважливішу в своєму
житті. Вони стали студентами одного
із найпрестижніших і найстаріших ме-
дичних університетів — Одеського на-
ціонального медичного університету.

Основними особливостями вступ-
ної кампанії 2019 року були більш
стислі строки, порівняно з минулим
роком, встановлення мінімального
конкурсного балу за спеціальністю 226
— Фармація, промислова фармація не
нижче 130, встановлення мінімального
бала по другому та третьому предме-
ту не нижче 150 — для спеціальності
222 — Медицина і 221 — Стоматоло-
гія. Відсутність місць за державним за-
мовленням привела до збільшення
кількості абітурієнтів з Одеси й Одесь-
кої області та відповідно зменшення їх
числа з інших регіонів України.

Під час проведення прийому доку-
ментів, організації конкурсу серед абі-
турієнтів до Одеського національного
медичного університету приймальна
комісія ОНМедУ керувалася виключ-
но чинними нормативними документа-
ми, які регламентують роботу універ-
ситету та прийом абітурієнтів до ви-
щих навчальних закладів України.

Прийом документів від абітурі-
єнтів, які вступали на денну та заочну

форму навчання, розпочався 10.07.2019 р.
о 8.00.

Вступники для здобуття ступенів
бакалавра (магістра медичного, фар-
мацевтичного спрямувань) на основі
повної загальної середньої освіти
(ПЗСО) на денну та заочну форми на-
вчання, крім осіб, які мали право на
участь у конкурсі за результатами
вступних іспитів на основі повної за-
гальної середньої освіти, зарахування
за співбесідою та зарахування в межах
квоти-1, подавали заяви тільки в елек-
тронній формі. Вступники мали мож-
ливість подати до семи заяв не більше
ніж з чотирьох спеціальностей (спеціа-
лізацій), на яких передбачено прийом
за державним замовленням. Подання
заяв на спеціальності (спеціалізації) на
інші форми навчання, а також на яких
не передбачається прийому за держав-
ним замовленням, не обмежувалося.
Усі інші категорії вступників подава-
ли заяви тільки в паперовій формі.

У 2019 році приймальна комісія
ОНМедУ здійснювала прийом серти-
фікатів Українського центру оціню-
вання якості освіти 2017, 2018 та 2019
років з хімії, біології, математики,
фізики, історії України, української
мови та літератури для участі у кон-
курсі щодо вступу на обрану абітурієн-
том спеціальність на основі ПЗСО.

ОНМедУ виконував набір на підго-
товку магістрів медичного та фарма-
цевтичного спрямувань, бакалаврів за
контрактною формою навчання. За-
гальна кількість поданих заяв станови-
ла 3617. Були зараховані 524 особи.
Слід зазначити, що за окремими спеці-
альностями було зараховано більше
студентів порівняно з минулим роком,
зокрема: за спеціальністю 222 — Ме-

дицина на І курс цей показник майже
у три рази перевищив минулорічний.
Більша кількість студентів була зара-
хована на І курс також і на спеці-
альність 221 — Стоматологія. На ІІ
курс спеціальності 222 — Медицина,
на яку мали право вступати особи, які
раніше здобули освітньо-кваліфікацій-
ний рівень молодшого спеціаліста,
було зараховано на 10 осіб більше по-
рівняно з минулим роком.

З метою більшої інформованості
абітурієнтів, прозорості та відкритості
приймальна комісія систематично
інформувала громадськість про хід і
результати вступної кампанії-2019,
своєчасно забезпечувала наповнення
Єдиної державної електронної бази з
питань освіти (ЄДЕБО) необхідними
даними, а також проводила обов’язко-
ву перевірку при поданні документів
абітурієнтами сертифікатів у базі да-
них Українського центру оцінювання
якості щодо їхньої достовірності.

Оновлення інформації в інформа-
ційних системах ЄДЕБО відбувалось
щодня протягом усієї роботи прий-
мальної комісії. Усі накази про зараху-
вання формувалися саме в цій елект-
ронній базі.

Одеський національний медичний
університет проводив прийом елект-
ронних заяв від абітурієнтів через Єди-
ну державну електронну базу з питань
освіти.

Кількість поданих заяв в елект-
ронній формі становила більш як 95 %,
що значно прискорило роботу прий-
мальної комісії та забезпечило усунен-
ня черг при поданні документів.

Хочемо зазначити, що, не дивля-
чись на труднощі вступної кампанії,
атмосфера в роботі приймальної ко-

місії була доброзичливою та спокій-
ною. Якщо абітурієнт, з тих чи інших
технічних причин, не мав змоги пода-
ти заяву в електронній формі, він звер-
тався до приймальної комісії, де були
створені «кабінети вступника». Тому
будь-який абітурієнт, який звертався
до приймальної комісії, отримував ви-
черпну допомогу. Жодному вступнику
не було відмовлено у пораді, отож, усі
були задоволені, скарг не надходило.
Добрі стосунки складалися і з батька-
ми, які хвилювалися за своїх дітей.
Співробітники, відповідальні за подан-
ня заяв, роз’яснювали батькам усі не-
зрозумілі питання. Під час цьогорічної
вступної кампанії, на відміну від мину-
лих років, електронна база працювала
бездоганно, за що велика дяка Мі-
ністерству освіти та науки України.

Отримані результати прийому біль-
шою мірою завдячують профорієн-
таційній роботі, яка ефективно була
проведена заступником відповідально-
го секретаря доцентом В. Ю. Анісімо-
вим за комплексним планом, затвер-
дженим на засіданні приймальної ко-
місії.

Профорієнтаційна й агітаційна ро-
бота із залучення молоді до ОНМедУ
проводилась за багатьма напрямами,
насамперед, серед випускників загаль-
ноосвітніх шкіл, вищих медичних (фар-
мацевтичних) навчальних закладів І–
ІІ рівнів акредитації, медичного персо-
налу лікувально-профілактичних та
фармацевтичних установ Одеської об-
ласті та суміжних областей.

Для забезпечення профорієнтацій-
ної та агітаційної роботи в містах і се-
лищах Одеської області, особливо з
недостатнім рівнем забезпеченості ме-
дичними кадрами, членами приймаль-
ної комісії організовувались і проводи-
лись агітаційні та профорієнтаційні
виїзні лекції як до районів Одещини,
так і до міст у інших регіонах Украї-
ни.

Для всіх, хто бажав отримати більш
поглиблені знання з конкурсних дис-
циплін, під керівництвом провідних
викладачів університету організову-
вались і проводились підготовчі кур-
си.

Наостанку хочеться побажати всім
вступникам, що стали студентами
Одеського національного медичного
університету, успіхів і наполегливості
у вивченні медичної науки, цікавого та
незабутнього студентського життя,
стати професіоналами своєї справи.

Е. С. БУРЯЧКІВСЬКИЙ,
відповідальний секретар

приймальної комісії,
к. мед. н., доцент


