
31 рік тому на світових просторах з’явилася нова моло-
да держава — незалежна Україна, і почала власний шлях
розвитку, який набув визнання усіх країн.

Українці вистраждали свою незалежність протягом
століть, а отримавши її, почали розбудовувати державу.
Було нелегко, були злети і падіння, успіхи та помилки, але
ми невпинно йшли цим шляхом заради розквіту Батьків-
щини та її гідного місця серед європейських країн.

24 серпня минулого року було урочисто відзначено
тридцяту річницю нашої молодої держави. До цієї дати
країна підійшла з певними здобутками, стабільністю й оп-
тимізмом. З того часу, як була проголошена незалежність,
минуло кілька етапів духовного оновлення і зростання пат-
ріотизму, розвитку та збереження традицій українського
народу, відчуття гордості за наш народ та його історію.

І з кожним роком це свято додавало наснаги та впевне-
ності у майбутньому. Ми пишалися рівнем якісної освіти,
підготовки спеціалістів усіх галузей, сучасною медициною,
розвитком міжнародних відносин, культури та спортивни-
ми досягненнями. Тисячі іноземних студентів пишалися
дипломами, отриманими в ОНМедУ.

Проте ворог в обличчі нашого найближчого сусіда не міг
пережити, що поруч успішно розвивається європейська краї-
на з демократичними цінностями, і 24 лютого 2022 року сту-
пив на територію незалежної суверенної держави, щоб зруй-
нувати все, що було створено, а народ поставити на коліна.

Втім, він дуже помилявся. Наші мужні Збройні Сили да-
ють гідну відсіч загарбникам, відкидаючи їх все далі і далі
— туди, звідки вони прийшли.

У дні цієї величезної біди гинуть молоді захисники
Вітчизни і мирні люди, руйнуються житлові будинки, шко-

Нещодавно «Одеський медичний
журнал» отримав тримісячну стипен-
дію від проєкту «Підтримка українсь-
ких редколегій» SUES (Support to
Ukrainian Editorial Staff).

SUES є ініціативою європейських
установ та організацій, мета якої —
підтримка наукової спільноти Украї-
ни, а саме діяльності наукових жур-
налів та видавництв, у тому числі
сприяння адаптації редакційної полі-
тики наукових видань до вимог часу,
часткове покриття їхніх витрат тощо,
а також сприяння включенню науко-
вих видань до Директорії журналів
вільного доступу (DOAJ).

Задля досягнення цієї мети SUES
започаткував збір коштів для призна-
чення стипендій журналам, які про-
йшли необхідний відбір.

Для наукової спільноти ця подія є
важливою, адже призначення стипендії
SUES головному науковому виданню
ОНМедУ стане ще одним кроком у
розвитку «Одеського медичного жур-
налу» та сприятиме включенню його
до складу визнаних наукометричних
платформ, у тому числі у DOAJ.

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!
Міжнародна підтримка 

СТИПЕНДІЯ
ДЛЯ ЖУРНАЛУ

Відповідно до статті 20 Конституції
України державними символами Украї-
ни є Державний Прапор України, Дер-
жавний Герб України та Державний
Гімн України.

Державний прапор України був
затверджений постановою Верховної
Ради України від 28 січня 1992 року і
являє собою синьо-жовтий стяг. Цей
символ набув нового значення під час
нападу Росії на нашу державу, підкрес-
люючи непереборне прагнення народу
до свободи і ненависть до ворогів.
Історики стверджують, що перша згад-
ка про український прапор датується
1256 роком, коли поєднання синього
та жовтого кольорів вперше з’явилося
на гербі Львова.

Державний герб України був за-
тверджений постановою від 18 лютого
1992 року Верховної Ради України,
згідно з якою тризуб визнавався як
малий герб — стилізоване зображення
сокола, що пікірує. Великий держав-
ний герб затверджується з використан-
ням малого державного герба як го-
ловного елемента, а також з викорис-
танням герба Війська Запорізького.
Золотий тризуб на синьому щиті є сим-
волом боротьби українців за волю ще
за часів національно-визвольної бо-
ротьби XX ст. Його історія сягає у
сиву давнину, коли він був знаком
роду Володимира Великого, закріпле-
ним на його печатках та монетах. Три-

зуб також був державним гербом
УНР.

Державним гімном України є пісня
«Ще не вмерла України ні слава, ні
воля», музику до якої у 1862 році ство-
рив композитор Михайло Вербицький,
слова — Павла Чубинського.

Перше публічне виконання гімну
України відбулось у березні 1865 року,
наприкінці концерту, присвяченого
Тарасові Шевченку. Гімн був прийня-
тий 15 січня 1992 року, сучасний текст
затверджений у 2003 році.

Проте у нас є ще декілька речей, які
уособлюють душу народу, його мен-
тальність, що відрізняє його з-поміж
всіх інших.

Наприклад, наш лозунг «Слава Ук-
раїні!» сьогодні знає весь світ. А впер-
ше ці слова прозвучали у творі Тараса
Шевченка «До Основ’яненка». Цей ло-
зунг поширився під час Помаранчевої
революції, Революції Гідності та з по-
чатком війни на Донбасі.

У 2018 році Верховна Рада Украї-
ни затвердила привітання «Слава Ук-
раїні! — Героям слава!» як офіційне у
лавах ЗСУ та Національної поліції.

З початком вторгнення Росії на те-
риторію незалежної України про нашу
державу узнав весь цивілізований світ,
який підтримує її в цій боротьбі, а ук-
раїнці стали уособленням незламного
та сильного народу. І окрім суто дер-
жавних символів, у нас є те, з чого

складається генетичний код нації. Це
наша героїчна історія, традиції, пісні,
музика, поезія, архітектура, живопис,
знаменні місця та люди, яких можна
назвати «легендами України», її сла-
вою та гордістю.

Насамперед, це наші Збройні Сили,
які відстоюють майбутнє України; це
Дніпро, велика ріка, оспівана в піснях
та думах; це Майдан Незалежності, де
проходили протести проти режиму
Януковича, що переросли у Революцію
Гідності; це монумент Незалежності в
Києві «Оранта-Україна»; пам’ятник
князю Володимиру, який хрестив Русь.

А ще — вишиванки, обереги від
злих сил, і не дивно, що саме 2022 року
вони стали одним із символів спроти-
ву українців від диявольської російсь-
кої навали; рушник — як шлях, по яко-
му повинна пройти людина за своє
земне життя. Український віночок,
петриківський розпис, пісня «Ой, у лузі
червона калина», яку співали січові
стрільці, потім — бійці УПА, а сьо-
годні — вся Україна.

Є й найновіші символи і, на жаль,
вони пов’язані з трагічними подіями в
Україні. Безсумнівно, в музеях знай-

ÑÈÌÂÎËÈ
УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОСТІ

ли і заклади вищої освіти, музеї, бібліотеки та храми, про-
мислові об’єкти — все те, що належить нам.

На жаль, 24 серпня 2022 року ми вимушені відзначати
наше головне державне свято в умовах війни. Але ми будемо
жити, боротися, працювати і відновлювати нашу країну.

З Днем Незалежності, рідна!
Віримо в нашу Перемогу, в торжество розуму та спра-

ведливості, у те, що Україна, немов казковий птах Фенікс,
відродиться з попелу і, оновлена, стане ще гарнішою, яск-
равішою та успішнішою.

Слава тобі, Україно!
Героям — слава!

Валерій ЗАПОРОЖАН,
академік, ректор ОНМедУ

дуть своє місце прапор із заводу
«Азовсталь» в Маріуполі, дивом вці-
ліла під час ракетного обстрілу кухон-
на шафа з Бородянки та півник василь-
ківської майоліки, що прикрашав по-
мешкання звичайних українців. Не на-
цистів і не фашистів, якими є самі росі-
яни.

Ось ці найновіші символи стали
уособленням сили, мужності та хороб-
рості, знаком нашої боротьби та про-
довжили низку державних і народних
символів України.

О. ПОДОЛЬСЬКА
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Редактор випуску О. В. Людвік,
відповідальні секретарі А. В. Попов,

Р. В. Мерешко

На початку червня в ОНМедУ
пройшла науково-практична конфе-
ренція «Сучасні теоретичні та прак-
тичні аспекти клінічної медицини».
Перемогу в секції суспільних і гумані-
тарних наук, філософії і соціальної ме-
дицини отримала студентка 1-го кур-
су МФ-1 Вероніка Стародубцева, яка
виступила з доповіддю «Психологія
одягу: лікарський халат» (науковий ке-
рівник — доцент кафедри суспільних
наук О. О. Уварова).

Вероніка розповіла про те, як ми-
нув для неї перший навчальний рік і

як вона долучилася до наукової робо-
ти.

— Я не могла навіть уявити, скіль-
ки нового, незвичного та цікавого я
дізнаюсь на першому курсі! Це був
справжній океан емоцій, неймовірних
знайомств, а головне — необхідних
кожному студенту знань з різних дис-
циплін. Але найбільшим моїм від-
криттям став світ науки і перші, ще не-
впевнені кроки, які я в ньому зробила.

Не могла собі навіть уявити, що
після закінчення школи мене одразу
так сильно захопить наукова робота!

Почалося все... з комплімента. Під
час заняття на кафедрі суспільних наук
доцент О. О. Уварова відмітила мої
уподобання в одязі й почуття смаку.
А потім запитала, що я думаю про те,
як повинен виглядати лікар, яким має
бути його імідж.

СНТ 

À ÏÎ×ÀËÎÑß ÂÑÅ...
З КОМПЛІМЕНТА! Доктор медичних наук професор

кафедри неврології та нейрохірургії
Олександр Миколайович Стоянов
працює в ОНМедУ більше 30 років. За
цей час він розробив і безпосередньо
впровадив у медичну практику понад
155 раціоналізаторських пропозицій,
які внесені до Реєстру нововведень
МОЗ України (15 нововведень), до ка-
талогу освітніх інновацій у вищих на-
вчальних закладах МОН України, ка-
талогу інновацій Південного регіону
НАН України та висвітлені у 14 інфор-
маційних листах МОЗ України.

О. М. Стоянов є автором 500 на-
укових праць, серед яких 22 навчальні
посібники, та 6 монографій.

Професор О. М. Стоянов — пере-
можець Всеукраїнського конкурсу
«Винахід-2005». Нагороджений Сріб-
ною медаллю та дипломом II ступеня
ВДНГ України, дипломом «Євро-
пейська якість» Європейської науково-
промислової палати.

У 2000–2001 роках був нагородже-
ний дипломом Міжнародної виставки-
форуму «Світ високих технологій
HI TECH». Тричі лауреат конкурсу
ім. академіка М. Б. Маньковського,
який проводиться Товариством невро-
логів, психіатрів та наркологів Украї-
ни (2003, 2004, 2006 рр.).

28 червня 2022 року голова Одесь-
кої обласної держадміністрації Мак-
сим Марченко урочисто вручив вчено-
му посвідчення про нагородження по-
чесним званням «Заслужений винахід-
ник України».

Із сайту ОНМедУ

Завжди у пошуку  

Війна в Україні забирає життя не тільки військових, але
й цивільного населення. Ракетні удари озвіріла орда нано-
сить по мирних містах і селах, по житлових будинках і при-
ватних садибах. Отримують поранення дорослі, люди стар-
шого віку. Не вкладається в голові, за що гинуть чи отри-
мують тяжкі поранення ні в чому не винні діти. На сьогодні
в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії ро-
сійської федерації постраждало більше 1114 дітей. Загинули
379 дітей та більше 735 отримали поранення різного ступе-
ня складності...

Кафедра симуляційних медичних технологій та кафед-
ра пропедевтики педіатрії отримали ліцензійну згоду на ви-
користання матеріалів американського Комітету з тактич-
ної невідкладної допомоги постраждалим (С-ТЕСС) для
підготовки медичних працівників, які рятують людей у над-
звичайних ситуаціях під час бойових дій.

На базі цих кафедр планується проводити безкош-
товне навчання для медичних працівників, студентів,
співробітників служб швидкого реагування таким необ-
хідним у воєнний час умінням надання медичної допо-
моги дітям.

— Це дуже важлива подія для нашого університету, який
першим серед вищих медичних закладів України отримав
таку ліцензійну згоду для використання навчальних мате-
ріалів американської асоціації С-ТЕСС в освітньому про-
цесі, — розповіла завкафедри пропедевтики педіатрії проф.
О. О. Старець. — Ми можемо офіційно навчати на дуже ви-
сокому рівні стандартів надання невідкладної допомоги
дітям, що базуються на доказовій медицині, але про які ми
до початку війни не знали. У цих матеріалах, до речі, пере-
кладених на українську мову, міститься інформація про те,
як діяти в умовах, у яких наша країна ще не перебувала —
з великою кількістю постраждалих унаслідок ракетних
ударів чи обстрілів, з випадками ураження агентами, щодо
яких ми не мали досвіду.

Плануємо включити ці матеріали для підготовки ме-
диків, які працюють часто у вкрай важких умовах, а також
для студентів.

Наші слухачі після закінчення навчання отримають сер-
тифікати американської асоціації невідкладної допомоги
С-ТЕСС.

— З перших днів війни на кафедрі симуляційних медич-
них технологій, за підтримки Каунаського медичного уні-
верситету, який надав нам свою електронну платформу,
проходили тренінги для комбатантів з надання медичної до-
помоги під час бойових дій, — сказав завкафедри симуля-
ційних медичних технологій О. П. Рогачевський. — Зараз
ми проводимо тренінги для цивільних осіб. Важливо й те,
що отримані ними знання і навички стануть у нагоді й у
мирний час, при надзвичайних ситуаціях, катастрофах, які
призводять до загибелі людей, якщо допомога запізнюєть-
ся. Тому співдружність з американськими колегами для нас
надто важлива.

Н. СЕРГІЄНКО

Так і з’явилась ідея підготувати до-
повідь на конференцію на тему «Імідж
лікаря», над якою якраз працює кафед-
ра.

Мені було запропоновано увійти до
складу студентської групи під керів-
ництвом О. О. Уварової. Я тоді хвилю-
валася, чи впораюсь, проте Олена
Олександрівна заспокоїла, що в мене
все вийде, як треба. До того ж запро-
понована тема була ще малодослідже-
ною, а від того — цікавішою.

На жаль, події останніх місяців, по-
в’язані з війною, внесли свої коректи-
ви, і ми поки не змогли реалізувати всі
наші плани. Але не полишаємо надії
провести нові дослідження.

Дуже вдячна кафедрі суспільних
наук, де завжди панує приємна друж-
ня атмосфера, й особисто О. О. Ува-
ровій за увагу, допомогу, підтримку та
мотивацію.

На другому курсі я хочу продовжи-
ти наукову роботу.

Раджу своїм однокурсникам долу-
чатися до світу науки, який подарує не
тільки радість творчості, а й знайом-
ство та обмін досвідом з цікавими
людьми, які також закохані у дослі-
дження, відкриття і спілкування.

Із сайту ОНМедУ

На фото: Вероніка Стародубцева;
нагорода переможця.

Щоб зберегти дітей 

СВОЄЧАСНА І ДРУЖНЯ
ПІДТРИМКА

Відбулася друга онлайн-зустріч між
ОНМедУ та Queen Mary University of
London.

Зустріч модерував директор з пи-
тань партнерства у Cormack Consul-
tancy Group Філ Грей.

Зарубіжний університет представ-
ляли професори: декан факультету ме-
дицини та стоматології Марк Колфілд,
заступник директора з міжнародних
питань Колін Грант і професор кафед-
ри клітинної біології Центру біології
пухлин факультету медицини та стома-
тології, керівник Центру глобальної
взаємодії Річард Гроуз.

ОНМедУ представляли проректор
з науково-педагогічної роботи, д. м. н.,
проф. Валерія Марічереда, проректор
з перспективного розвитку, д. е. н.,
доц. Вікторія Борщ і помічник ректо-
ра Ірина Савченко.

Під час зустрічі були обговорені
питання про створення комунікаційно-
го мосту між студентськими спільнота-
ми двох університетів; обмін студента-
ми; академічну та кадрову мобільність.

Співробітників ОНМедУ зацікавив
нещодавно реформований план
QMUL. Крім того, університет має
фінансування для деяких стипендій
викладачів з України. Тому буде роз-
глянута можливість направлення ви-
кладачів ОНМедУ до QMUL з метою
вдосконалення їхньої педагогічної
майстерності.

Серед пропозицій з боку ОНМедУ
щодо перспектив співпраці були також
деякі наукові заходи.

На основі прийнятого документа
заплановано встановлення зв’язків
ОНМедУ з науковцями QMUL для
подальшого розвитку спільних про-
ектів, що становлять взаємний інтерес.

Міжнародні зв’язки 

ОБГОВОРЕНО
ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ

НАГОРОДА
ВИНАХІДНИКУ


