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«КРУГЛИЙ СТІЛ», ПРИСВЯЧЕНИЙ
85-РІЧЧЮ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО
ТОВАРИСТВА ОНМедУ
«Круглый стол», посвященный 85-летию
со дня основания Студентеского научного общества ОНМедУ
“Round Table”, dedicated to 85th anniversary of Student`s Scientific Society
foundation in ONMedU
________________________________________________________
СЕГОДНЯ — СТУДЕНТ, ЗАВТРА — СПЕЦИАЛИСТ
Циделко Т. А.
Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина
О больших возможностях студенчества, как перспективного пополнения
армии учёных, свидетельствует весь ход развития медицины.
Участие в научно-исследовательской работе даёт возможность студенту
приобрести опыт работы с научной литературой, получать сверхпрограммные
знания и навыки, выработать научный подход к ситуациям, с которыми приходится
сталкиваться молодому специалисту в практической деятельности. Студенты могут
представлять
значительный резерв для выполнения кафедральных научных
исследований, способны выполнять большой объём наблюдений и лабораторных
исследований, провести статистическую обработку материалов. Таким образом,
привлечение студентов к научно-исследовательской работе по тематике
исследований кафедр взаимообогащают и студентов и сотрудников кафедры.
Участвуя в СНО студент работает прежде всего над развитием своего
творческого мышления отличающего специалиста от дилетанта. Его работа в СНО
является работой по самоусовершенствованию, по развитию своих способностей.
Научная работа связана с учебным процессом и служит его продолжением и
углублению.
СНО — школа научного роста молодёжи, оно стало действительно массовой
организацией студенческой молодёжи, цель которой — развитие у студентов
навыков самостоятельного ведения научной работы и подготовки из наиболее
способных студентов будущих научных работников образовательных и научноисследовательских институтов, настоящих специалистов.
СНО способствует тому, что после окончания вуза у выпускников остаётся не
только диплом, но и нужные знания и профессиональные навыки, которые он
сможет использовать в своей научной и практической деятельности.
**
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В наше непростое время не угасает у молодёжи исследовательский запал,
лучшие представители нашего студенчества ведут творческий поиск, активно
прокладывают путь в науку. И поэтому есть уверенность в том, что научная
молодёжь Украины, внесёт свой заметный вклад в медицинскую науку будущего.
«Наука требует от человека всей его жизни... будьте страстны в вашей работе и
в ваших исканиях» И.П. Павлов.
ГЕРЦЕН ІВАН ГЕНРІХОВИЧ – ЗАСНОВНИК ОДЕСЬКОЇ ШКОЛИ
ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ
Наговіцин О. П.
Одеський нацiональний медичний унiверситет, Одеса, Україна
У 1960р. кафедра ортопедії і травматології була відновлена на базі
ортопедичного і фтизиоортопедичного відділення обласної клінічної лікарні.
Завідувачем був обраний доктор медичних наук, професор І. Г. Герцен. Знову
організована кафедра розмістилася в ортопедо-травматологичному відділенні (зав.
В.Д. Чабаненко) і фтизиоортопедическом відділеннях (зав. Г.П. Калашников)
Одеської облклінлікарні на базі 120 ліжок.
У 1962р. проф. Герцен І.Г. обирається головою Правління обласного
наукового суспільства ортопедів-травматологів.
У 1967р. кафедрі передане третє відділення 3-й ГКБ і її база розширилася до
240 ліжок. У зв'язку з передачею кафедрі курсу військово-морської хірургії.
Відображенням авторитету і рівня Одеської ортопедичної школи є проведення в м.
Одесі 10 з'їзду ортопедів-травматологів УРСР у 1987р., головою якого був обраний
проф. І.Г. Герцен. А також проведення в Одесі в 1988р. 5 з'їзду ортопедівтравматологів СРСР, де проф. І.Г. Герцен був обраний заступником голови.
Щорічно тут навчаються за курсом травматології, ортопедії і військовоморській хірургії до 900 чоловік – це студенти 5 курсу двох лікувальних,
стоматологічного і педіатричного факультетів, субординатори-шостикурсники
лікувальних факультетів, іноземні учні, групи хірургічної спеціалізації і слухачі
факультету удосконалення лікарів.
У зв'язку з витіканням у 1988р., чергового терміну обрання професора Герцена
І.Г., якому виповнився 71 рік, і за його рекомендацією докт. мед. наук В.Ф. Венгер
був призначений, а потім по конкурсі обраний завідувачем кафедрою травматології,
ортопедії і ВМХ ОМИ, що успішно керував до 2006 року. А зараз нею успішно
керує доктор медичних наук, професор Сухін Юрій Віталійович.
СИНОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ - ПРИКЛАД ДЛЯ
НАСЛІДУВАННЯ ТА ПОВАГИ
Русаков В. В.
Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна
Синовець Анатолій Станіславович відмінно закінчив лікувальний факультет
Одеського медичного інституту в 1940 р. Завідував кафедрою факультетської
хірургії лікувального факультету з 1964 по 1990 роки, очолював СНО медичного
інституту з 1964-1967 рр. Після реформи об’єднання кафедр працював професором
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