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Вчена рада

ВИПУСКНА
АТЕСТАЦІЯ
ЗАВЕРШЕНА

АКРЕДИТАЦІЯ,
СПРАВИ
У ГУРТОЖИТКАХ,
РЕОРГАНІЗАЦІЯ
ПІДРОЗДІЛІВ
17 червня 2021 року відбулося
засідання Вченої ради ОНМедУ
у форматі онлайн. На порядок
денний було винесено багато нагальних питань.
Насамперед голова Вченої
ради ректор ОНМедУ академік
В. М. Запорожан подякував колективу університету за успішне проходження акредитації:
ОНМедУ вже отримав сертифікати за двома спеціальностями:
«Фармація. Промислова фармація» та «Стоматологія».
— Вдячний співробітникам
університету, які намагаються
зробити все, щоб цей іспит пройшов на високому рівні, — відзначив Валерій Миколайович. —
Ми в числі кращих. Сподіваюся,
що так буде і надалі.
Одним із перших на засіданні
розглядалося питання «Шляхи
оптимізації стану справ у гуртожитках університету». Ректор
зауважив, що це питання було
обговорено на ректораті й винесено на це засідання. Оптимізація роботи гуртожитків та збільшення їхньої економічної ефективності дуже важливі питання,
вирішити їх необхідно в найкоротший термін.
Зокрема, було вирішено переглянути функціональні обов’язки
працівників та деяких перевести
на аналогічні посади в інші структурні підрозділи. Гуртожитки
№ 2 та № 4 вирішено відремонтувати та перепрофілювати в
навчальні корпуси.
Змін зазнала і структура університету.
Так, відділ академічної мобільності та міжнародного співробітництва переформатований
на прес-службу; реорганізовано
підрозділ «Інформаційно-техніч-

ний відділ»; перейменовані кафедри: променевої діагностики,
терапії з курсом онкології — в
кафедру променевої діагностики,
терапії, радіаційної медицини і
онкології; кафедра психіатрії,
наркології та психології — на
кафедру психіатрії та наркології.
З 1 вересня вирішено створити кафедру симуляційних медичних технологій та ліквідувати такі
підрозділи: медичний факультет
№ 3; кафедру роботизованої та
ендоскопічної хірургії; кафедру
соціальної медицини, громадського здоров’я та медичного права, а
також реорганізувати кафедру
анестезіології, інтенсивної терапії
і медицини невідкладних станів
шляхом поділу на кафедру анестезіології та інтенсивної терапії та
кафедру екстреної та невідкладної медичної допомоги.
Голова Вченої ради академік
В. М. Запорожан пояснив, що реорганізація пов’язана з необхідністю вдосконалити систему управління університетом: «Зараз
ми проходимо акредитацію, і ті
підрозділи, які не відповідають
умовам цього процесу, реорганізовуємо».
Вчена рада схвалила пропозицію виділити кошти на закупівлю медичного обладнання для
завершення оснащення кафедр та
на придбання книжок, щоб поповнити бібліотечні фонди.
Члени Вченої ради проголосували за присвоєння вченого
звання професора по кафедрі
акушерства та гінекології доктору медичних наук М. Б. Запорожченко та професора по кафедрі загальної та клінічної епідеміології та біобезпеки — доктору медичних наук М. І. Голубятникову.

ДОБРОЇ ДОРОГИ,
ВИПУСКНИКИ!
24 червня, на останньому в
цьому навчальному році засіданні Вченої ради, було підбито
підсумки роботи.
— Хочу насамперед підкреслити, що 2020/2021 навчальний
рік був плідним і успішним для
нашого університету. Ми адаптували навчальний та лікувальний процеси до карантинних обмежень, в доведені до нас терміни провели сесію, добре підготувались до вступної кампанії, успішно проходимо найважливіший
для нас процес акредитації, —
сказав ректор ОНМедУ академік
В. М. Запорожан. — За всі названі аспекти я щиро вдячний
усім вам.
На підставі наказу МОЗ України про проведення випускних
іспитів і відповідно до рішення
екзаменаційної комісії ОНМедУ
було вирішено присвоїти кваліфікацію спеціалістів та магістрів
767 українським випускникам за
спеціальностями: лікувальна
справа – 555 випускників, педіатрія – 62, стоматологія – 90,
психологія – 14, фармація – 23,
медико-профілактична справа –
23.
Кваліфікацію спеціалістів та
магістрів отримали 317 інозем-

них випускників: лікувальна
справа – 272, стоматологія – 43,
провізор – 2.
Валерій Миколайович щиро
привітав молодих спеціалістів з
отриманням дипломів, побажав
щасливої дороги в обраній професії, постійного самовдосконалення, цілеспрямованості й наполегливості.
— Багато з вас продовжать
навчання в ординатурі та аспірантурі. Попереду перші пацієнти, перші перемоги і переживання. Завжди прагніть бути не просто хорошими спеціалістами —
намагайтесь бути кращими! Ми
віримо в вас і пишаємося вашими успіхами.
Ніколи не припиняйте вчитися, вірте в себе і повністю віддавайте себе обраній спеціальності,
і тоді ви переконаєтесь, заради
чого прийшли в професію: це
врятовані життя, збережене здоров’я, вдячність в очах пацієнтів
та їхніх близьких. Ця мить вартує всіх зусиль.
В. М. Запорожан подякував
професорсько-викладацькому
складу за успішно проведений
навчальний рік та побажав щасливих і цікавих відпусток, міцного здоров’я та нових вражень.

ТРИ НАГОРОДИ УНІВЕРСИТЕТУ
ОНМедУ був гідно представлений на Дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2021», яка розпочала роботу 25 травня у київському Палаці спорту, та отримав низку почесних нагород.
Цю почесну престижну виставку щороку організує компанія «Виставковий світ» за інформаційної та методичної
підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної
академії педагогічних наук України та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».
Цього року у виставковому форумі взяли участь майже
600 закладів вищої, фахової передвищої та післядипломної освіти, наукових установ, видавництв, інших закладів сфери освіти та науки.
Журі високо оцінило результати роботи ОНМедУ. Університет був удостоєний
Гран-прі в номінації «Міжнародна діяльність», а також нагороджений золотою ме-

даллю в номінації «Створення і впровадження сучасних засобів навчання, продуктів,
програм, систем і комплексних рішень для підвищення якості освіти».
А третя нагорода — диплом за активну участь і професійну презентацію освітніх
і наукових досягнень.
Ректор ОНМедУ академік В. М. Запорожан нагороджений почесною грамотою
за вагомий особистий внесок у забезпечення сучасного розвитку національної освіти і науки.
Валерій Миколайович висловив подяку організаторам виставки за високі оцінки зусиль колективу університету та розвиток всієї системи вищої освіти в Україні.
— Виставка дуже важлива для обміну досвідом і сталого розвитку. Тут ми звітуємо про свою роботу перед професійною спільнотою, показуємо вдалі кейси і переймаємо один від одного ідеї, — відзначив В. М. Запорожан. — Наш університет
один з кращих медичних вишів країни. Нам є чим пишатись і ми із задоволенням
ділимося цим досвідом з колегами. Щиро дякую організаторам, ініціаторам і всім
партнерам виставки «Сучасні заклади освіти-2021» за нові можливості та стимули.

У цьому навчальному році
випускна атестація на медичних та міжнародному факультетах проходила у форматі
ОСКІ.
Треба відзначити, що
наш університет — єдиний в
Україні заклад вищої медичної освіти, в якому ОСКІ повністю диджиталізоване: всі
завдання та додаткові матеріали до них, вимірювання
часу на складання завдання,
чек-листи, обчислення балів,
формування відомостей виконує унікальне програмне
забезпечення, розроблене саме в ОНМедУ для цього іспиту.
Станції стандартизованих пацієнтів оснащені найсучаснішим акустичним обладнанням, яке дозволяє екзаменатору, що знаходиться
дистанційно, чітко чути не
лише розмову студента з пацієнтом, а й перкуторний
звук.
Результати атестації продемонстрували низьку ефективність дистанційного навчання: середній бал за всіма
дисциплінами був нижчим,
ніж у минулому році.
Було організовано 12 станцій ОСКІ, серед яких — невідкладні стани в педіатрії; внутрішня медицина; офтальмологія; психіатрія; акушерство та гінекологія та ін.
Під час іспиту було використано 450 завдань з різних
галузей медицини, було атестовано 931 студента — іспит
склали всі студенти.
На стоматологічному та
міжнародному факультетах
випускна атестація вперше
проходила у форматі ОСКІ
як другий компонент ЄДКІ.
Для забезпечення випускної
атестації одночасно було задіяно 27 одиниць компьютерної техніки, 105 одиниць симуляційного обладнання, 14
приміщень. Було атестовано
105 студентів.
Усього організовано 10
станцій ОСКІ, серед них —
анестезіологія, екстрена медицина, невідкладні стани у
стоматології, терапевтична
стоматологія, профілактика
стоматологічних захворювань тощо.
Під час іспиту було використано 150 завдань, іспит
склали всі студенти.

СТИПЕНДІЇ —
НАЙКРАЩИМ

МОЛОДА НАУКА:
ÏÐÅÑÒÈÆÍÎ ² ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎ
В Одеському національному медичному університеті
активно функціонують спільноти Студентського наукового товариства та Товариства молодих вчених. Члени товариств беруть активну участь у роботі наукових
гуртків кафедр і представляють ОНМедУ на всеукраїнських та міжнародних семінарах, конференціях, симпозіумах, форумах тощо. Очолюють товариства Рада Студентського наукового товариства та Рада Товариства молодих вчених. У 2020/2021 академічному році радами керували Богдан Зінчук і Олена Філоненко відповідно. Загальне наукове керівництво останні 13 років здійснює професор Ольга Геннадіївна Юшковська.
Ради представляють науково-освітні інтереси студентів,
молодих науковців, інтернів і молодих лікарів.
Бути членом Ради Студентського наукового товариства та Товариства молодих вчених — це можливість брати участь в організації та проведенні семінарів і «круглих
столів» за проблемними тематиками, конференцій та наукових турнірів, різноманітних освітніх і профілактичних
соціальних заходів, здійснювати публікації у вітчизняних

і міжнародних фахових наукових журналах та виданнях,
отримувати стипендії на стажування тощо.
Бути членом Ради Студентського наукового товариства та Ради Товариства молодих вчених — це престижна можливість досягти великих цілей. Ми — коло однодумців, які завжди нададуть допомогу та стимул для подальшого наукового пошуку.
Найактивніші члени спільнот ОНМедУ за бездоганне
виконання своїх обов’язків і внесок у студентську та молодіжну науку нагороджуються університетом.
Запрошуємо бажаючих долучитися до роботи Ради
СНТ і Ради ТМВ у наступному академічному році! Згідно
зі статутами рад, вам необхідно написати заяву на вступ
і мати клопотання вашого наукового керівника або декана. З усіх питань до рад можна звернутися за електронною адресою: sno.med.od@gmail.com або в соціальних мережах.
Олена ФІЛОНЕНКО,
голова Ради Товариства молодих вчених

НЕЗАМІННІ ПОМІЧНИКИ

В Одесі вже кілька тижнів триває
масова вакцинація населення від коронавірусної недуги. Вперше цю програму було проведено на стадіоні Національної юридичної академії. Тепер
«географія» щеплень значно розширилася. Центри вакцинації працювали в
торговельних центрах «Мегадом»,
«Фонтан Скай», «Сім’я», «Рів’єра».
За пропозицією департаменту охорони здоров’я до вакцинації долучилися студенти ОНМедУ. У торговельному центрі «Рів’єра» вони допомагали медичним працівникам КМП
«Березівський міський ЦП МСД» проводити щеплення.
Процедура проводилася препаратом Coronavac (Sinоvac, Китай), який
схвалений до використання ВООЗ як
гарантовано якісний, ефективний та

безпечний. Усі пацієнти, а їх було
близько 180, будуть запрошені на ревакцинацію через 28 днів, після чого
отримають документ міжнародного
зразка.
Очільниця департаменту охорони
здоров’я Одеської облдержадміністрації Наталія Одарій-Захар’єва під-

ÏÐÎÔÑÏ²ËÊÎÂÀ
ПОЗАЧЕРГОВА
18 червня 2021 року в ОНМедУ за ініціативи студентського самоврядування пройшла позачергова студентська
профспілкова виборча конференція.
На конференції були присутні 23 делегати з 28, а також голова профспілки медичних працівників Одеської
області Г. В. Кокшарова, голова профспілки працівників
ОНМедУ проф. Ю. В. Сухін, проректор з науково-педагогічної роботи І. П. Шмакова.
На жаль, очільник студентського профкому Євген Михайлюк був відсутній на конференції, хоча й отримав письмове запрошення.
Роботу було розпочато з аналізу діяльності профспілкового комітету. У наданих за два останніх роки актах перевірки з боку профспілки медичних працівників Одеської
області було зазначено, що робота профкому студентів
ОНМедУ має багато недоліків і невирішених питань, а
очільник профспілки протягом тривалого часу неналежно

креслила важливість спільної роботи
закладів охорони здоров’я з регіональними центрами громадського
здоров’я та департаментом охорони
здоров’я у реалізації програми імунопрофілактики.
Вона підкреслила, що дуже важливим є долучення до цієї роботи
майбутніх лікарів — студентів
ОНМедУ, які працюють як волонтери.
Приємно відзначити, що студенти
медичних, фармацевтичного та стоматологічного факультетів отримали
Подяку від департаменту охорони
здоров’я Одеської облдержадміністрації за участь у проведенні вакцинальної кампанії проти COVID-19 на
території Одеського регіону та з нагоди Дня медичного працівника.

виконував свої обов’язки, порушуючи Статут організації.
Учасники конференції одноголосно висловили недовіру діючому голові профспілки студентів й обрали новий
склад профкому та ревізійної комісії.
Профсоюзний комітет студентів очолила студентка
3-го курсу МФ-1 Валерія Ладиженська.
До нового складу профкому були обрані Валерія Ладиженська, Даніїл Кузін, Вероніка Кушнір, Анастасія Савенюк, Наталія Будігай, Олена Іщук і Віктор Сидоров.
До ревізійної комісії увійшли Ольга Курінна, Руслан
Дзюбенко і Віра Півень.

Студентське наукове товариство
поінформувало про завершення 15-го
конкурсу Стипендіальної програми
«Завтра.UA».
Було обрано 100 переможців конкурсу-2020/2021, які долучилися до
спільноти стипендіатів програми.
Переможці — найкращі, талановиті молоді люди представляють 18
міст і навчаються у 40 вишах України. Протягом року вони отримуватимуть щомісячну стипендію від Фонду
Віктора Пінчука у розмірі 2240 грн, а
також матимуть змогу одержувати
фінансову й експертну підтримку
проєктів наукового, соціального, екологічного або бізнес-спрямування.
Переможцями вважаються ті апліканти,№підсумкова оцінка яких дорівнює або перевищує 72,550 бала у
загальному рейтингу конкурсантів.
Таким чином, студенти, які посіли в
загальному рейтингу позицію від 1 до
100, стали стипендіатами 2021 року.
Стипендіатом 2021 року став студент ОНМедУ Андрій Ліпкин, з чим
ми його щиро вітаємо!

ПЕДІАТРИ
І НЕОНАТОЛОГИ —
ПРО COVID19

«Діагностика COVID-19 у дітей,
вигодовування здорових і хворих на
COVID-19 дітей та вакцинація від
COVID-19» — таким актуальним питанням було присвячене чергове засідання Одеської асоціації лікарів-педіатрів і неонатологів, яке пройшло у
форматі вебінару.
Вебінар одночасно проходив на
онлайн-платформі ZOOM у прямому
ефірі на Faсebook та Youtube-каналі
Асоціації. Отож подивитися і послухати засідання змогли понад 750
лікарів — неонатологів, педіатрів, терапевтів, сімейних лікарів, анестезіологів і лікарів інших спеціальностей з
різних областей України.
Голова Одеської асоціації лікарівпедіатрів і неонатологів, чл.-кор.
НАМН України професор М. Л. Аряєв відкрив засідання і виступив із
доповіддю «Сучасні особливості
клініко-лабораторної діагностики
COVID-19 у дітей», у якій було розкрито питання про особливості коронавірусної інфекції у дітей, її діагностику та лікування. Інформація ґрунтувалася на новітніх зарубіжних дослідженнях, посібниках і рекомендаціях, а також на останніх статистичних даних світу й України.
Доцент кафедри педіатрії № 1 Л. Є.
Капліна представила доповідь на
тему «Раціональне вигодовування
здорових і хворих на COVID-19 дітей». На основі рекомендацій ВООЗ,
Американської академії педіатрії, з
урахуванням наявних доказів, належної практики, висновків і консультацій експертів були представлені рекомендації з грудного та штучного
вигодовування.
Велику кількість запитань і дискусій викликала доповідь асистента
кафедри педіатрії № 1, тренера з вакцинації та лікаря мобільної бригади з
вакцинації проти COVID-19 Д. С. Селімханової «Організація вакцинації
в умовах пандемії COVID-19 в Україні». Вона розповіла про відмінності вакцин, побічні дії, порядок і
техніку вакцинації, поділилася власним досвідом роботи з тими, хто відмовляється від щеплення.
Наприкінці вебінару, проведеного
на безоплатній основі, всі учасники
пройшли тестовий контроль і отримали електронні сертифікати.
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