
8 лютого 2021 року у дистанційно-
му режимі на платформі Mіcrosoft
Teams  та в кількох локаціях, з дот-
риманням протиепідемічних правил
відбулось засідання Вченої ради ОН-
МедУ.

Секретар Вченої ради проф. О. Л.
Аппельханс привітала з обранням на
посаду ректора ОНМедУ акад. В. М.
Запорожана, а також з ювілейними
датами — проф. М. О. Каштальяна,
проф. О. О. Якименко і проф. В. В.
Бабієнка.

З інформацією про результати ро-
боти комісії для розгляду кандидату-
ри заслуженого діяча науки і техніки
України, проф. Ф. І. Костєва на при-
своєння звання «Почесний доктор
Одеського національного медичного
університету» виступив Голова ко-
місії проф. В. М. Соколов. Пропози-
цію комісії Вчена рада затвердила од-
ноголосно.

Проректор з науково-педагогічної
роботи проф. В. Г. Марічереда ознайо-
мила членів Вченої ради з основними
положеннями «Концепції стратегічно-
го розвитку Одеського національно-
го медичного університету на період
до 2025 року». Вчена рада підтрима-
ла запропонований варіант докумен-

З ЮВІЛЕЄМ
І НАГОРОДОЮ!

На початку лютого мер Одеси Геннадій
Труханов вручив «Знак пошани» зав. кафе-
дри пропедевтики внутрішніх хвороб та
терапії, заслуженому діячу науки і техні-
ки України, доктору медичних наук, профе-
сору Олені Олександрівні ЯКИМЕНКО — за
організацію злагодженої роботи з охорони
здоров’я в Одесі та з нагоди ювілею.

Міський голова зазначив великий внесок
директора департаменту охорони здоров’я
Одеси О. О. Якименко у поліпшенні медично-
го обслуговування населення, багаторічну
сумлінну працю, високий професіоналізм,
впровадження сучасних методів роботи, осо-
бистий внесок у розвиток охорони здоров’я.

О. О. Якименко — видатний вчений, лі-
кар, педагог, організатор охорони здоро-
в’я — очолює департамент охорони здоро-
в’я Одеської міської ради.

Автор понад 500 наукових праць, зокре-
ма 18 монографій, навчальних посібників та
підручників, більше 40 патентних винаходів.

Під науковим керівництвом Олени Олек-
сандрівни було захищено дві докторські та
26 кандидатських дисертацій. Створила на-
укову школу мультидисциплінарного підходу
у відновлювальному лікуванні з кардіології
та ревматології. Куратор міжнародних дослі-
джень “SIGNIFY”,  “BEAUTIFUL”,  “WARCEF”,
“REDUCE-IT”,  “THEMIS”,  “AT PCI”.

На посаді директора департаменту охо-
рони здоров’я Олена Олександрівна впрова-
дила заходи з реорганізації центрів первин-
ної медико-санітарної допомоги у формі ко-
мунальних установ шляхом їхнього перетво-
рення у комунальні некомерційні підприєм-
ства, удосконалення їхньої матеріально-тех-
нічної бази, вирішення питань збереження
кадрового потенціалу, реформування амбу-
латорної служби, що забезпечує надання
медичної допомоги дитячому населенню, пе-
реведення структури та матеріально-техніч-
ної бази міських лікарень до рамкових вимог
багатопрофільних лікарень інтенсивного лі-
кування першого та другого рівнів.

За наукові здобутки, а також досягнення
в організації охорони здоров’я О. О. Якиме-
нко була нагороджена орденами Варвари-
великомучениці III ступеня, Княгині Ольги III
ступеня, Подякою Президента України, По-
чесною грамотою Міністерства охорони здо-
ров’я України, відзнаками Одеської обласної
адміністрації та Одеської обласної ради,
Почесною відзнакою Одеського міського го-
лови  «За заслуги перед містом». Неоднора-
зово обиралася депутатом Одеської міської
та обласної ради. Лауреат рейтингу «100
впливових одеситів».

Шановна Олено Олександрівно! Співро-
бітники університету щиро вітають Вас із по-
чесною нагородою та ювілеєм! Бажаємо
Вам міцного здоров’я, щастя, подальших ус-
піхів у  науковій, педагогічній та лікувальній
роботі!

та. З «Концепцією» можна ознайо-
митись на сайті університету.

Вчена рада затвердила ліміт сти-
пендіатів, яким може призначатися
академічна стипендія за результата-
ми семестрового контролю. Про це
доповіла начальник планово-еконо-
мічного відділу Н. З. Кадебська.

Також було затверджено рецен-
зентів виконаних дисертаційних ро-
біт і Голів разових спеціалізованих
рад для проведення захисту канди-
датських дисертацій.

З питанням про створення юри-
дичного відділу в ОНМедУ та за-
твердження  Положення  про юри-
дичний  відділ  виступила  началь-
ник  відділу  кадрів  і  військово -
мобілізаційної роботи к. ю. н. С. Б.
Мельник. Після обговорення Вчена
рада затвердила зазначені пропо-
зиції.

Проректор з науково-педагогічної
роботи доц. К. О. Талалаєв  доповів
про створення комісії внутрішнього
аудиту в ОНМедУ та його проведен-
ня  в період з 9 лютого по 9 березня
2021 року Вчена рада ухвалила це
питання одноголосно.

Відповідно до порядку денного,
вчений секретар проф. О. Л. Аппель-

РОЗГЛЯНУТО ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ
Вчена рада 

ханс доповіла про присвоєння вчених
звань співробітникам університету.

Більшістю голосів на отримання
вчених звань були підтримані канди-
датури:

— професора по кафедрі неврології
та нейрохірургії, д. мед. н. Т. М. Му-
ратова;

— професора по кафедрі хірургії
№ 3, д. мед. н. О. Ф. Дзигал;

— доцента по кафедрі хірургії № 1 з
післядипломною підготовкою, к. мед. н.
Р. П. Нікітенко;

— доцента по кафедрі хірургії № 2,
к. мед. н. В. Г. Шевченко.

На завершення засідання голова
Вченої ради, ректор ОНМедУ акад.
В. М. Запорожан вручив квіти ювіля-
рам, медаль, мантію та сертифікат
«Почесного професора ОНМедУ»  за-
відувачу кафедри урологї, з. д. н. т.
України проф. Ф. І. Костєву.

Слова вдячності вельмишановного
професора були щирими і хвилюючими:
«Я хотів би звернутися до членів Вченої
ради і всього колективу університету  з
великою подякою за довіру та відзнаку.
Вдячний усьому колективу, який мене
оточує багато років. Вклоняюся усім
моїм вчителям, колегам і учням».

(З сайту ОНМедУ)

Незважаючи на скрутні умови проведення досліджень
внаслідок пандемії, ознайомлення  науковців з отримани-
ми результатами, студентська спільнота згуртовано
підійшла до організації чергової конференції  під егідою 
IBRO (International Brain Research Organisation) —
“NEURONUS-2020”, яка відбулась в дистанційному ре-
жимі на початку грудня минулого року та була органі-
зована студентським товариством Ягелонського універси-
тету (м. Краків, Польща). 

На конференції було представлено лекції з найбільш
актуальних питань діяльності нервової системи. Зокрема,
великий інтерес викликали виступи всесвітньо відомих
фахівців «Нейрональні мережі мозку у впровадженні гнуч-
кого навчання» (проф. Pico Caroni, Інститут біомедичних
досліджень ім. Ф. Мішера, Швейцарія); «Вплив Ковід-19
на когнітивні функції та психічне здоров’я — за резуль-
татами британського досвіду» (проф. Adam Hampshire,
Імперський коледж Лондона, Велика Британія) та інші.

Формат подання результатів студентських робіт перед-
бачав онлайн-доповіді з презентаціями. Окремо учасни-

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З НЕЙРОНАУК
ки конференції мали змогу  переглянути відеофільми, які за-
свідчували методичні підходи  та основні результати про-
ведених досліджень. 

Студенти ОНМедУ К. Приболовець (4 курс) і К. Лати-
пов (5 курс) представили дві свої роботи: «Аналгезія, інду-
кована стимуляцією мозочка за умов блокади Y-рецеп-
торів, що активуються пероксисомним проліфератором» та
«Неоангіогенез як механізм розвитку хімічних судом». Ці
доповіді викликали інтерес слухачів, особливо з Польщі,
Нідерландів та України.

Отриманий позитивний досвід участі в міжнародному
науковому форумі надав нам потужного імпульсу щодо
можливостей представлення результатів власних дослі-
джень на значному рівні, мотивував на продовження на-
укової роботи.

Ксенія ПРИБОЛОВЕЦЬ,
староста наукового студентського гуртка

кафедри  біофізики, інформатики
та медичної апаратури

Недаремно ця довгоочікувана пора року асоціюється з обра-
зом Жінки — матері, сестри, дружини, доньки. Адже вона така
ж ніжна, світла, сповнена надій і найкращих почуттів, як і наші
любі жінки.

Ми, чоловіки, вдячні їм за турботу, тепло і затишок, який
вони створюють для нас.  А ще ж працюють на ниві підготовки
молодого покоління лікарів, ведуть наукові дослідження, захища-
ють дисертації, консультують і лікують пацієнтів.

Серед медиків, що вже цілий рік знаходяться на передовій бо-
ротьби з підступним коронавірусом, як на фронті, теж жінки
— лікарі, волонтери.

Низько вклоняємось їм за самовідданість і мужність!
У свято 8 Березня щиро вітаю всю прекрасну половину нашо-

го університету — представниць адміністрації, професорів і до-
центів, асистентів, лаборантів, співробітниць усіх підрозділів,
лікарів і медичних сестер університетських клінік, а також  сту-
денток — нашу надію і зміну.

Вдячний вам за нелегку працю, за вірність alma mater, за на-
полегливість і цілеспрямованість.

Бажаю вам здоров’я і щастя, нових креативних ідей, успіхів і
везіння, усіх життєвих гараздів!

Ваш Валерій ЗАПОРОЖАН

Ç² ÑÂßÒÎÌ
ÂÅÑÍÈ!
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13 жовтня 2020 року в стінах Одеського націо-
нального медичного університету сталася важлива
подія — захист першої дисертації на здобуття нау-
кового ступеня «доктор філософії» на тему «Епіде-
міологія, особливості діагностики, клінічного пере-
бігу, корекції патологічних зрушень та прогноз
інфекційного мононуклеозу герпесвірусної етіології
у дітей». Цьому сприяли довгий творчий шлях і ро-
бота багатьох людей.

Після завершення написання рукопису, який
має відповідати всім вимогам академічної доброчес-
ності та бути оформленим відповідно до вимог чин-
них нормативно-правових актів від титульної сто-
рінки до останнього додатку, розпочинається пер-
винна експертиза роботи. Цей важливий процес
неможливий без участі двох авторитетних нау-
ковців, обов’язково співробітників нашого універ-
ситету із публікаціями за тематикою дисертації про-
тягом останніх п’яти років у журналах, що індек-
суються в Scopus та Web of Science.

Рецензентами в проведенні первинної експерти-
зи на наукову новизну, теоретичне та практичне

значення отриманих результатів моєї дисертації ви-
ступили завідувач кафедри педіатрії № 2, д. мед. н.,
професор Стоєва Тетяна Вікторівна і професор ка-
федри дитячих інфекційних хвороб, д. мед. н. Гай-
дей Віктор Романович. Велика їм вдячність за їхній
детальний аналіз моєї роботи та дуже цінні пора-
ди, які мали значний вплив на остаточний вигляд
рукопису.

Щира подяка голові створеної спеціалізованої
вченої ради завідувачу кафедри сімейної медицини,
д. мед. н., професору Величко Валентині Іванівні за
всіляку допомогу та сприяння в підготовці прове-
дення захисту моєї дисертації. Так, були створені
сприятливі умови для творчого та професійного об-
говорення дисертаційної роботи.

Також велика подяка офіційним опонентам: за-
відувачу кафедри педіатрії та дитячих інфекційних
хвороб Буковинського державного медичного уні-
верситету, д. мед. н., професору Колосковій Олені
Костянтинівні та завідувачу кафедри дитячих
інфекційних хвороб Національного медичного уні-
верситету ім. О. О. Богомольця, д. мед. н., професо-

ÄÎÊÒÎÐ Ô ²ËÎÑÎÔ² ¯ .
П Е Р Ш И Й  Д О С В І Д

Студент 6 курсу МФ-2 Богдан
Зінчук — приклад того, як дитяча
мрія перевтілюється в реальність зав-
дяки наполегливості, терпінню та ба-
жанню постійно вдосконалюватися.

Вперше Богдан зацікавився трав-
матологією, коли йому було 12 років.
Він доглядав за своєю близькою ро-
дичкою, яка зламала шийку стегна
та була іммобілізована протягом ше-
сти місяців. Хлопчик уважно роздив-
лявся рентгенівські знімки хворої...
На жаль, їй не вдалося подолати  не-
дугу — вона померла від ускладнень
під час операції. Саме тоді Богдан

КОЛИ МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ
Наприкінці 3 курсу він потрапив

до Ради Студентського наукового
товариства, де одразу почав активно
працювати, допомагав в організації
та проведенні різноманітних заходів,
а на 5 курсі  став заступником голо-
ви СНТ.

На 4 курсі Богдан вступив до на-
укового гуртка  кафедри травмато-
логії та ортопедії, розпочавши свій
науковий шлях саме в тому напрям-
ку, про який мріяв з дитинства!

Зі своїми доповідями Богдан ви-
ступав не тільки на щорічних універ-
ситетських конференціях, а й на та-
ких заходах, як Українська науково-
практична конференція ортопедів-
травматологів з міжнародною учас-
тю, на обласних та міських конферен-
ціях ортопедів-травматологів.

На 5 курсі Богдан став старостою
гуртка. Проте займаючись наукою,
він тягнеться і до практики, адже в
майбутньому, в першу чергу, прагне
займатися лікарською роботою.

Наприкінці 5 курсу, на останньо-
му в минулому навчальному році за-
сіданні Ради СНТ, його було обрано
головою СНТ ОНМедУ. Нині він з
Радою СНТ і старостами наукових
гуртків займається підготовкою до
щорічної науково-практичної конфе-
ренції  «Сучасні теоретичні та прак-
тичні аспекти клінічної медицини» та
організацією інших просвітницьких
заходів.

— Я дуже радий, що саме так скла-
лися всі шість років мого навчання, —
каже Богдан. — Думаю, що буду

остаточно зрозумів, що хоче пов’я-
зати своє життя з медициною, щоб
допомагати кожному, хто цього по-
требує.

У 2015 році юнак із срібною медал-
лю закінчив одеську школу № 56.
Але зв’язків з рідною школою не по-
ривав. Вже будучи студентом 3 та 4
курсів ОНМедУ, проводив заняття зі
старшокласниками з надання першої
невідкладної допомоги.  Отримав по-
дяку від директора школи Світлани
Іванівни Фоменко «за активну спів-
працю та просвітницьку діяльність
серед учнівської молоді».

Вже з другого курсу медуніверси-
тету Богдан почав займатися науко-
вою роботою. А першим його кроком
на цьому шляху була перемога  ко-
манди «Антитіла», де він був капіта-
ном, у студентському науковому
турнірі. Саме після цього команда
«Антитіла» почала свій тернистий
шлях у різноманітних турнірах, зма-
ганнях та конкурсах.

Студенти брали участь у II та III
Всеукраїнських наукових турнірах; у
серії університетських ігор «Що? Де?
Коли?», де посідали призові місця.
Вони представляли ОНМедУ в місь-
кій та обласній лізі ігор «Що? Де?
Коли?», отримали призове місце в
конкурсі наукових робіт на кафедрі
загальної та клінічної фізіології.

Одночасно з командними досяг-
неннями, Богдан займався і власною
науковою роботою, цікавлячись не
тільки теоретичними, а й практични-
ми напрямками.

дуже сумувати  за студентськими ро-
ками. Але треба йти далі, займатися
діяльністю СНТ, готуватися до іс-
питів «КРОК-2» та ОСКІ, що є дуже
важливим і відповідальним для кож-
ного випускника. Багато часу заби-
рають і пошуки місця інтернатури,
адже я давно зрозумів, що хочу бути
травматологом-ортопедом.

Швидко промайнули роки на-
вчання, залишаючи в серці теплі й
незабутні спогади, вдячність педаго-
гам-наставникам, які розгорнули пе-
ред студентами неосяжний світ меди-
цини.

— Висловлюю велику подяку на-
уковому керівнику Ради СНТ та
Ради ТМВ, завідувачу кафедри фі-
зичної реабілітації, спортивної меди-
цини, физичного виховання та валео-
логії, д. мед. н. професору Ользі Ген-
надіївні Юшковській; завідувачу ка-
федри патофізіології, д. мед. н., профе-
сору Руслану Сергійовичу Вастьяно-
ву; моїм наставникам на шляху ста-
новлення як лікаря-травматолога —
науковому керівнику гуртка, к. мед. н.,
доценту Леоніду Анатолійовичу Гаю
і д. мед. н. професору Сайед Муксену.

Бажаємо Богданові, щоб збулися
всі його мрії, задуми і плани! Щоб доля
дала йому світлу дорогу для реалізації
найкращих ідей, а він дарував паці-
єнтам своє добре серце, знання, вмін-
ня і талант лікаря з великої літери.

О. ПОДОЛЬСЬКА

На фото: Богдан Зінчук.

ру Крамарьову Сергію Олександровичу за вислов-
лення своєї авторитетної думки, схвальні відгуки та
участь у цікавій науковій дискусії.

Проте найголовнішу роль відіграє науковий ке-
рівник, який супроводжує в найважчі часи, під-
тримує, надихає, і навіть за потреби стримує.
Щира вдячність моєму науковому керівнику заві-
дувачу кафедри дитячих інфекційних  хвороб,
д. мед. н., професору Харченку Юрію Петровичу за
те, що пройшов цей важкий шлях від ідеї плануван-
ня моєї роботи до затвердження рішення вченої
ради атестаційною колегією МОН. Я неймовірно
вдячна за підтримку та безцінні поради.

Неоціненну роль протягом усього періоду підго-
товки дисертаційної роботи до захисту, подання в
МОН та отримання диплома відіграє відділ аспі-
рантури на чолі з Дідіченко Людмилою Володими-
рівною.

Хочеться також висловити свою вдячність керів-
ництву Одеського національного медичного універ-
ситету за надану можливість навчатись в аспіран-
турі та захистити дисертацію в стінах моєї альма
матер.

А. В. ЗАРЕЦЬКА,
асистент кафедри

дитячих інфекційних хвороб
На фото зліва направо:
Під час захисту дисертації.
Учасники спеціалізованої ради із захисту дисер-

тації.


