
Міжнародна співпраця 

У ГОСТІ ДО КАУНАСУВЧЕНА РАДА

24 січня 2020 року — День відкритих дверей 

ВИБІР ПРОФЕСІЇ — ВІДПОВІДАЛЬНИЙ КРОК У ЖИТТІ!
Доброго дня, шановні абітурієнти! Як і в інших вищих навчальних закла-

дах, за багаторічною традицією, в ОНМедУ проходить День відкритих дверей,
або День обрання професії.

Так, настає час, коли кожний із молодих людей, закінчуючи середню шко-
лу, повинен зробити важливий і відповідальний крок у житті — визначитися з
майбутньою професією.

Три роки тому переді мною, як-от зараз перед вами, було безліч шляхів. Але
моїм вибором став саме Одеський національний медичний університет.

І зараз я впевнено можу сказати, що не помилилась у своєму рішенні!
Сьогодні ОНМедУ є навчальним закладом України, який поєднує традиції

класичної лікарської школи та інноваційні технології світу. Наш університет є
членом Міжнародної та Європейської асоціації вищих навчальних закладів.
Саме це надає можливість наблизити рівень підготовки спеціалістів до світо-
вих стандартів.

Сім факультетів, 66 кафедр, більше 1200 викладачів є головним скарбом ме-
дичного університету. Кожний викладач відкрито ділиться своїми знаннями та
навичками зі студентами — майбутніми колегами.

В ОНМедУ існує безліч організацій, які сприяють розвитку студента не
тільки в навчанні, але й в інших напрямках. До них належать: Студентське са-
моврядування університету, Студентське самоврядування кожного факульте-
ту, профком студентів ОНМедУ, Студентське наукове товариство (СНТ) та То-
вариство молодих вчених (ТМВ). Задля успішного навчання до послуг студентів
— наукова бібліотека з величезним фондом літератури, а також електронна
бібліотека з виходом до книжкових багатств найвизначніших бібліотек світу.

На кафедрах працюють наукові гуртки, де студенти здійснюють свої перші
кроки у дослідженнях, тренують практичні навички, захищають доповіді, бе-
руть участь у брейн-рингах, займаються в симуляційних класах. Навесні кож-
ного року проходить науково-практична конференція з міжнародною участю
«Молодь — медицині майбутнього».

Активно розвивається в університеті спорт — наші студенти постійно по-
сідають перші місця у різноманітних змаганнях і досягають високих спортив-
них звань.

Студентське самоврядування ОНМедУ — це організація, метою якої є за-
хист прав та інтересів наших студентів, цікавого проведення дозвілля й відпо-
чинку. Це організація, у якій кожний студент здатний продемонструвати свої
здібності в різних напрямках. Таких як, наприклад, спорт, культурно-масова,
наукова, соціально-побутова, міжнародна діяльність. Незважаючи на великий
обсяг інформації, яку кожний з нас повинен опанувати під час навчання, сту-
денти встигають не тільки відмінно вчитися, а й організовувати та брати участь
у різноманітних заходах, таких як «Міс профком ОНМедУ», «Студентська вес-
на» та «Студентська осінь», «Дебют першокурсника», «Науковий турнір», по-
дорожі до мальовничих Карпат і в інші цікаві куточки України.

Якщо ти маєш хист до танців, співу чи акторської майстерності, то в Центрі
студентської творчості “VITA” можна реалізувати себе в цих напрямках і трош-
ки відпочити від анатомії та фармакології.

Отож, як бачиш, життя у нас цікаве і насичене!
Абітурієнте, чекаємо тебе в нашому університеті й сподіваємося, що ти теж

станеш частиною нашої великої родини в alma mater!
...І можливо, хтось із вас через три роки навчання також напише статтю до

газети «Пульс» і подумки промовить: «Я не помилився з вибором!»

Анастасія ГРОМАДЧЕНКО,
голова Студентського

самоврядування ОНМедУ

Ми поспілкувалися зі студентами ОНМедУ і попросили їх відповісти на одне
запитання: «ЩО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЄ НАВЧАННЯ В ОНМедУ?»

Н А В Ч А Н Н Я  В  О Н М е д У  —
Н Е О С Я Ж Н І  М О Ж Л И В О С Т І

Богдан Зінчук

Олександр Ніколаєнко

Делегація ОНМедУ в складі декана
міжнародного факультету доц. Е. С.
Бурячківського і декана фармацевтич-
ного факультету доц. В. Ю. Анісімова
у грудні відвідала Литовський універ-
ситет наук здоров’я (LSMU) м. Каунаса.

Проректор з навчальної роботи Кес-
тутіс Петріконіс розповів гостям про су-
часні досягнення навчального закладу й
акцентував  на  важливост і  подальшої
співпраці між нашими університетами.

Гості з Одеси відвідали фармацевтич-
ний факультет і зустрілися з його деканом
проф. Рамуною Моркунієне й заступником
декана проф. Валдасом Якштасом, від -
відали лабораторії кафедр і навчально-ви-
робничу аптеку, обговорили можливості
наукової та науково-педагогічної співпраці,
обміну викладачами і студентами.

Одеські вчені відвідали університетсь-
ку клініку, у якій особливу увагу приверну-
ла госпітальна аптека, що обслуговує не
лише власну клініку, а й міські лікарні; ка-
федру медицини катастроф та невідклад-
ної медицини, на базі якої розташовано

Олександра Бєлкіна Валерія ЩербаковаАнастасія Громадченко

16 січня 2020 року на засіданні Вче-
ної ради ОНМедУ було розглянуто ба-
гато важливих питань. З доповіддю
«Затвердження Концепції освітньої
діяльності  ОНМедУ на 2020–2024
роки» виступила проректор з науково-
педагогічної роботи (з іноземними сту-
дентами) проф. В. Г. Марічереда.

Про створення навчально-виробни-
чого комплексу «Університетська апте-
ка» доповів декан фармацевтичного
факультету доц. В. Ю. Анісімов.

Розглянуті питання про створення з
1 квітня 2020 року підготовчого від-
ділення для вступу до ОНМедУ, про
затвердження ліміту стипендіатів, яким
буде призначатись академічна стипен-
дія на весняний семестр 2019/2020 на-
вчального року та ін.

Завкафедри внутрішньої медици-
ни № 4 проф. Н. А. Золотарьова допо-
віла про роботу кафедри за період
2014–2019 роки.

Про антикорупційну діяльність про-
тягом 2019 року та затвердження анти-
корупційних заходів на 2020 рік і про
внесення змін до Статуту ОНМедУ до-
повів проректор з науково-педагогіч-
ної роботи (з питань гуманітарної ос-
віти та виховання) доц. К. О. Тала-
лаєв.

Голова Вченої ради ОНМедУ акад.
В. М. Запорожан, підбиваючи підсум-
ки засідання, наголосив на тому, що у
2020 році необхідно зробити все на-
лежне для того, щоб ОНМедУ знову
став лідером медичної освіти нашої
країни.

О. ПОДОЛЬСЬКА

центр координації самостійної роботи сту-
дентів у симуляційних  класах. Приємні
враження залишилися від святкування юві-
лею — 100-річчя заснування Вищих медич-
них курсів у Каунасі, які стали основою для
створення медичного університету у Литві.

Усе побачене залишило позитивні вра-
ження. Провідний досвід LSMU може бути
корисним для ОНМедУ у плані оптимізації
роботи симуляційних класів і створення
навчально-виробничої та госпітальної аптек
в ОНМедУ. Наявність університетських аптек
сприятиме підвищенню якості підготовки
фармацевтів, забезпеченню клініки уні -
верситету лікарськими засобами. Опти-
мізація роботи з симуляційного навчання в
нашому університеті скоординує роботу
існуючих симуляційних класів і посприяє під-
вищенню рівня оволодіння практичними на-
вичками, необхідними для майбутніх лікарів,
а також дозволить ОНМедУ стати лідером
сучасної світової медичної та фармацев -
тичної освіти.

Володимир АНІСІМОВ,
декан фармацевтичного

факультету ОНМедУ

Анастасія ГРОМАД-
ЧЕНКО, 3-й курс:

— Для мене навчання у
нашому університеті — це
розвиток себе як особис-
тості та впевненість у тому,
що я не помилилася з вибо-
ром, адже матеріальна
база та професорсько-вик-
ладацький склад ОНМедУ
— на високому рівні, і знан-
ня, які ми отримаємо за
роки навчання, допоможуть
нам у майбутній професії.

Богдан ЗІНЧУК, 5-й
курс:

— Для мене навчання в
ОНМедУ — це, перш за все,
можливість досягти своїх
цілей. Чудово, що навчаль-
ний процес і столітня історія
університету дозволяють з
головою поринути у лікарсь-
ку діяльність. Без сумнівів,
студентські роки в ОНМедУ
— найкращі та незабутні!

Олександр НІКОЛАЄН-
КО, 6-й курс:

— Чи любите ви запах
нової книги? Той самий мо-
мент, коли відкриваєш но-
вий підручник, ніби надру-
кований особисто для тебе,
ти — перший! Чи той мо-

мент, коли зриваєш стрічку
на 100-метрівці, ти — пер-
ший. Коли за свої знання чи
вміння отримуєш нагороду,
ти — перший. Такий довгий
вступ повинен передати мої
відчуття, які з’явилися за пе-
ріод навчання. Саме так я
асоціюю навчання в цьому
чудовому місці. ОНМедУ
став для мне окремим сві-
том, який допомагає мені
дійти до високої цілі — стати
лікарем. Цей шлях подекуди
тернистий, але, як кажуть,
«ціль виправдовує засоби».

Олександра БЄЛКІНА,
4-й курс:

— Навчання непросте,
це факт! Але коли ти захо-
диш в саму будівлю універ-
ситету, з його величною
історією й атмосферою, ди-
вишся на барельєфи кори-
феїв медицини, розумієш,
що твої зусилля не були
марними і на тебе чекає
довгий, нелегкий, але щас-
ливий шлях в улюбленій
професії.

Валерія ЩЕРБАКОВА,
5-й курс:
— Для мене навчання в
нашому університеті — це

можливість отримати знан-
ня від провідних україн-
ських клініцистів і медиків,
можливість удосконалитися
та самореалізуватися у сфе-
рі медицини. Я не шкодую,
що обрала саме ОНМедУ!

ÏÓËÜÑÃÀÇÅÒÀ Â×ÅÍÎ¯ ÐÀÄÈ ÒÀ ÐÅÊÒÎÐÀÒÓ ÎÄÅÑÜÊÎÃÎ
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ФЕСТИВАЛЬ
«КОЛЯДА»
Зазвичай на Різдвяний Свят-

вечір, щойно на небі з’являла-
ся перша зірка, починалася
свята вечеря, а молодь та діти
збиралися гуртом і починали
колядувати. Вони перевдяга-
лися у яскраве народне вбран-
ня та із зіркою і козою йшли
по хатах славити народження
Христа, вітаючи всіх з Новим
роком та Різдвом. Господарі
зустрічали колядників гостин-
цями та подарунками.

Ця давня українська тради-
ція збереглася й донині. Вже
другий рік поспіль Центр сту-
дентської творчості разом із
кафедрою суспільних наук
проводять фестиваль народ-
них традицій «Коляда». Сту-
денти у гарному народному
вбранні відправляються у де-
канати та на кафедри з коляд-
ками, а декани і викладачі
пригощають їх різноманітни-
ми смаколиками.

Сніжана БИЧКОВА,
директор Центру студентської

творчості ОНМедУ

Зимові свята — це час каз-
кових мрій, сподівань та віри у
найкраще. З грудня по січень
ми перебуваємо в очікуванні
чогось надзвичайного, зану-
рюємось у передсвяткову ме-
тушню, створюємо самі та че-
каємо для себе від близьких
сюрпризів та подарунків.

Ось і ми вирішили зробити
для наших студентів-іноземців
такий сюрприз. За організа-
ційного сприяння та підтрим-
ки завідувачки кафедри сус-
пільних наук, кандидата філо-
логічних наук доцента О. О.
Сикорської та кандидата істо-
ричних наук доцента Т. Л.
Подкупко студенти ОНМедУ
22-ї та 23-ї іноземних груп пер-
шого курсу міжнародного фа-
культету побували у гостях на
історико-філософському фа-
культеті Одеського національ-
ного університету ім. І. І. Меч-
никова.

Перед цим студенти ознайо-
мились з основними українсь-
кими традиціями того, як у
давні часи відбувалось від-
відування осель. Навіть був
спечений коровай, причому
без яєць та молока, адже три-
вав Різдвяний піст, підготов-
лені смаколики «для дітей»,
яких завжди було багато в ук-
раїнських хатах.

По дорозі до ОНУ Т. Л.
Подкупко провела екскурсію
по центральній частині міста,
де ознайомила студентів з
особливостями історії та архі-
тектури найвизначніших спо-
руд на вулицях Ольгіївській,
Пастера та Єлизаветинській.

На факультеті нас зустріла
кандидат історичних наук до-
цент кафедри археології та ет-
нології Наталія Олександрів-
на Петрова зі своїми студента-
ми — майбутніми істориками

та етнологами. Була організо-
вана вистава-реконструкція
окремих українських тради-
цій. Дійство відбувалось в ет-
нографічній світлиці, де все
оформлено в традиційному
ужитковому стилі.

Це своєрідний музей з
дбайливо зібраними експона-
тами від XIX століття — кили-
ми, скрині, посуд, ікони, руш-
ники, вишиванки, різнома-
нітні предмети побуту. Сту-
денти-іноземці опинились на
цікавій інтерактивній виставі
і були буквально занурені в
атмосферу українського тра-
диційного побуту. Історики
влаштували для них дійство,
під час якого показали основні
обряди усього життєвого
шляху українців: народження
і хрестини, дорослішання,
ініціація і перехід у доросле
життя, весілля і закінчення
життя, основні традиції похо-
вання.

Доценти Т. Л. Подкупко і
Н. О. Петрова під час вистави
давали пояснення студентам-
іноземцям, проводячи пара-
лелі з традиціями інших на-
родів і культур. Разом зі сту-

дентами розглядали спільне та
відмінне в обрядовості ук-
раїнській та їхніх рідних країн.

Найбільше захоплення у
студентів викликала тема до-
шлюбного спілкування дівчат
і хлопців, традиції розваг мо-
лоді в епоху, коли не було
інтернету, телебачення і навіть
радіо. Ворожіння дівчат на
кохання і майбутнє заміжжя
викликало фурор. Дівчата з
Марокко, Тунісу, Туреччини
теж спробували зазирнути у
своє сімейне майбутнє...

А завершилось дійство тра-
диційним для українців приго-
щанням-частуванням гостей.
Тут іноземці теж дізналися ба-
гато нового та цікавого для
себе щодо системи традицій-
ного харчування українців,
провели паралелі з сучасними
системами здорового харчу-
вання, різноманітними дієта-
ми та новаціями, пов’язаними
з культурою споживання їжі
та напоїв.

Ми дякуємо нашим коле-
гам — викладачам ОНУ
ім. І. І. Мечникова за гос-
тинність, адже відвідування зі
студентами-медиками, особ-

УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ
ливо іноземцями, подібних за-
ходів сприяють вихованню
поваги до українських тра-
дицій, ламають негативні сте-
реотипи, демонструють роз-
маїття та багатство нашої
культури.

Т. Л. ПОДКУПКО,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри суспільних

наук ОНМедУ
На фото: студенти-іно-

земці разом з викладачами на
цікавому заході в ОНУ ім. І. І.
Мечникова.
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В Зеленій залі Одеського Будинку
вчених у 19-й раз пройшли «Різдвяні
зустрічі професора О. Зелінського», на
які завітали представники медичної елі-
ти Одеси — вчені ОНМедУ, друзі
Олександра Олексійовича, його учні.

Вперше ця зустріч відбулася без її
ініціатора і організатора: в травні ми-
нулого року О. О. Зелінський пішов з
життя.

І тоді його друзі вирішили: ми бу-
демо і надалі зустрічатися, щоб згада-
ти людину, внесок якої у медичну на-
уку — величезний.

Після закінчення у 1967 р. Вінниць-
кого медичного інституту його життя

і діяльність — від аспіранта, асистен-
та, доцента до завідувача кафедри аку-
шерства і гінекології — були пов’язані
з Одеським медичним інститутом,
потім університетом. Сотні наукових
праць, десятки монографій, підруч-
ники, навчальні посібники, патенти...
Створення наукових шкіл, перших в
Україні перинатальних центрів...
Представництво вітчизняної школи
акушерів-гінекологів на десятках між-
народних конгресів, наукових форумів
в Європі, США, Австралії, Азії...

Вели зустріч народний артист Ук-
раїни Микола Свидюк та екс-очільник
Одеського обласного суду Анатолій
Луняченко.

Анатолій Луняченко нагадав при-
сутнім історію виникнення ідеї «Різдвя-
них зустрічей». У ніч на 2001 рік по-
мер старший брат Олександра Олек-
сійовича — відомий лікар-ендокрино-
лог Борис Олексійович Зелінський,
який відіграв у житті молодшого бра-
та велику роль після смерті їхнього
батька. І тоді Олександр Зелінський
прийняв рішення: живим треба часті-
ше зустрічатися — із друзями, колега-
ми, однодумцями. Цю їдею підтрима-
ли його друзі, і з тих пір жодного разу
не  пропустили  зустрічей , які  так
зігрівали душу.

Голова Всеукраїнського медичного
товариства д. мед. н. Володимир Коло-
денко вручив нагороди в номінації
«Лікарська честь».

СПРАВА ЧЕСТІ ПРОФЕСОРА ЗЕЛІНСЬКОГО
Звучали музичні твори Верді, Мо-

царта, Кос-Анатольського у виконанні
вокалістів Богдана Панченка, Віри Ре-
венко, Андрія Харламова.

«Я дивлюся на вас з безмірної ви-
соти», — ніби промовляв незримо при-
сутній серед нас Олександр Зелінський
— вчений, лікар, вчитель, друг. Люди-
на, девізом життя якої були слова:
«Справа честі»...

Своїм життям і відданим служінням
благородному покликанню Лікаря він
заслужив на те, щоб його пам’ятали.
Рішенням Вченої ради ОНМедУ від 19
грудня 2019 р. буде створений меморі-
альний кабінет професора Зелінського.

Будемо пам’ятати!
В. ІЛЬЇНА

На фото: учасники зустрічі у Бу-
динку вчених.


