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13 травня 1997 року, 20 років тому,
за ініціативою ректора академіка
В. М. Запорожана в університеті наро-
дився новий структурний підрозділ —
видавничо-поліграфічний комплекс.

У ті кризові роки про закупівлю
обладнання не могло бути й мови, і
ректор звернувся до професора Пав-
ла Джуля, тоді президента Світової
федерації українських лікарських то-
вариств (СФУЛТ) у США. І незаба-
ром університет безкоштовно отримав
бажане обладнання. Його привезли
до ректорату похмурого дощового
дня. Але ж недарма люди кажуть, що
важливі справи треба починати,
коли іде дощ.

З перших днів існування видав-
ництва і донині ним керує член На-
ціональної спілки журналістів Украї-
ни, лауреат премії «Золоте перо»
Віктор Михайлович Попов. Через рік
у видавництві з’явився головний ре-
дактор — Ангеліна Анатоліївна Гре-
чанова, яка й досі бездоганно вико-
нує цю роботу.

Як зараз пам’ятаю перший день
роботи видавництва. Нас прийшли
поздоровити професори В. Й. Кре-
сюн, О. О. Мардашко, Ю. Л. Кура-
ко, Б. І. Дмитрієв, Р. Ф. Макулькін та
інші наші майбутні автори. У всіх був
піднесений настрій. Ще б пак! Учені
отримали неабиякий дарунок. Тепер
у науковців з’явилася можливість
публікуватися у своїх наукових ви-
даннях, видавати свої монографії,
підручники, навчальні посібники
тощо.

У цьому ж 1997 році вийшли пер-
ші видання. Це насамперед газета
«Пульс», яку також можна вважати
ювіляркою. І перших три номери
відновленого «Одеського медичного
журналу», що був заснований у
1926 році й призупинений на почат-
ку тридцятих.

Це вже зараз наше видавництво
випускає дві газети, чотири науко-
вих журнали і безліч навчальної та
наукової медичної літератури україн-
ською, англійською та іншими мо-
вами.

За 20 років видавництво випусти-
ло 185 номерів журналів і більше
500 найменувань книг, у тому числі
80 на електронних носіях. Уся на-
вчальна література має гриф МОЗ
або МОН України. Серед них видав-
ництво по праву пишається найкра-
щими, з точки зору поліграфії, своїми
виданнями: «Оперативна гінеко-
логія», «Уроджені вади розвитку»,
«Воєнно-польова хірургія» та багать-
ма іншими.

Медична література нашого ви-
давництва має великий попит. За книж-
ками наших авторів навчаються сту-
денти всіх медичних вишів країни.

Тому 20-річчя нашого видавниц-
тва — це свято не тільки його праців-
ників. Це свято всього нашого уні-
верситету, з чим я вас, шановні коле-
ги, щиро поздоровляю.

Г. І. ХАНДРІКОВА,
помічник ректора з НІД

його життя та діяльності було висвіт-
лено в 11 доповідях «круглого стола»,
а потім обговорено студентами і чле-
нами президії секції.

До складу президії увійшли про-
ректор з науково-педагогічної робо-
ти, лауреат Державної премії Украї-
ни, з. д. н. т. України, д. м. н., проф.
Ю. І. Бажора; науковий керівник
СНТ і ТВМ ОНМедУ д. м. н., проф.
О. Г. Юшковська; начальник науко-
вого відділу ОНМедУ к. м. н., доц.
Н. О. Романова; завкафедри травма-
тології та ортопедії проф. Ю. В. Су-
хін; директор бібліотеки Н. В. Гаріна.

Другого дня, 28 квітня, пройшло
урочисте пленарне засідання, під час
якого найкращі роботи з усіх 19 секцій
було відзначено дипломами та цінни-
ми подарунками. Засідання відкрили
проректор з науково-педагогічної ро-
боти, лауреат Державної премії Ук-
раїни, д. м. н., проф. Ю. І. Бажора і
керівник СНТ і ТВМ, завкафедри
фізичної реабілітації, спортивної меди-
цини, фізичного виховання і валео-
логії д. м. н., проф. О. Г. Юшковська.

Були представлені дві найкращі
доповіді, відібрані з-поміж робіт пере-
можців окремих секцій.

Найкращою роботою з базових
дисциплін було визнано дослідження
асистента кафедри загальної та клі-
нічної фармакології Олени Соколик
на тему: «Вплив апоптотичних про-
цесів на молекулярно-морфологічні
характеристики нейронів на тлі хро-
нічної алкогольної інтоксикації та
методи їх фармакокорекції». Високою
якістю підготовки відрізнялася най-
краща наукова робота з клінічних
дисциплін на тему: «Сучасний мало-
інвазивний підхід до хірургічного лі-
кування раку стравоходу», яку під-
готував лікар-інтерн Владислав Ли-
саченко.

Окрім того, був презентований
проект дизайну конференції, який
дістав схвальні відгуки аудиторії й
отримав великі шанси на його вико-
ристання на конференції наступного
року.

Настає хвилюючий момент — ого-
лошення наказу та нагородження пе-
реможців секцій, після чого голова
СНТ, студент 6-го курсу Олександр
Миронов і голова ТМВ, лікар-інтерн
Олександр Петренко підбили підсум-
ки роботи студентського наукового
самоврядування, розповіли про пла-
ни подальшої роботи й оголосили но-
вий склад ради СНТ і ТВМ на на-
ступний рік.

Святкове піднесення на конфе-
ренції створювали наші талановиті
аматори — танцювальний і вокаль-
ний колективи Центру “VITA”. А піс-
ню «Ми бажаєм щастя вам!», яка за
доброю традицією стала талісманом
цього заходу, співали разом усі при-
сутні.

Оргкомітет конференції висловлює
велику подяку ректору ОНМедУ ака-
деміку В. М. Запорожану; проректо-
ру з науково-педагогічної роботи
проф. Ю. І. Бажорі; проректору з на-
укової роботи проф. В. О. Ульянову,
а також усім деканам та їх заступни-
кам — за підтримку і допомогу в про-
веденні конференції.

Окрема подяка — колективу СНТ
кафедри дитячої хірургії та його ке-
рівнику — к. м. н. Д. О. Самофалову
за блискучу організацію заходів
практичної частини конференції, а
також колективу Центру “VITA” на
чолі з директором В. О. Ковалішиною
за створення неперевершеної святко-
вої атмосфери.

Аліна ІВАНЮК,
студентка 5-го курсу, член Ради СНТ

ÅÍÒÓÇ²ÀÇÌ ² ÍÀÒÕÍÅÍÍß
МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ
У перший день конференції, 27 квіт-

ня, на 19 секціях, які одночасно пра-
цювали на різних кафедрах, було за-
слухано 297 доповідей.

Вперше, на базі Симуляційного
центру ОНМедУ, запрацювала сек-
ція симуляційної медицини та іннова-
ційних методів навчання. На секцію
молоді науковці подали 23 роботи.

Віддзеркалює погляди світової на-
укової спільноти й створення секції
нейронаук як осередку дисциплін, які
вивчають морфологію та функції нер-
вової системи, нервові процеси та за-
соби впливу на них. Неврологія, ней-
рохірургія, психіатрія, наркологія, ме-
дична психологія — ці взаємопов’я-
зані дисципліни утворили єдиний
континуум для гарячого обговорення
18 досліджень, презентованих на цій
секції.

Однією з найцікавіших подій пер-
шого дня конференції стало проведен-
ня ворк-шопів і майстер-класів від ка-
федри дитячої хірургії. Їх учасники під
пильним наглядом моніторів знайо-
милися з технікою та відпрацьовува-
ли навички накладання кишкових,
судинних і шкірних швів. Корисно
також було дізнатися про порядок і
методику надання екстреної допомо-
ги дітям на дошпитальному етапі,
відповідно до стандартів Європейсь-
кої ради реанімації.

Інноваційні концепції, атмосфера
яких панувала у той день, на деякий
час зазнали трансформації, коли на
засіданні «круглого стола», проведе-
ного після закриття інших секцій,
була віддана данина шани великим
ученим, чиї наукові чи практичні
здобутки нині ми продовжуємо розви-
вати. Професор І. Г. Герцен був но-
ватором свого часу, людиною з ней-
мовірно широким колом наукових і
професійних інтересів. Різні етапи

54 слухачі з числа студентів 5-го
та 6-го курсів ОНМедУ, а також 6 лі-
карів-інтернів і 2 лікаря-практика
пройшли навчання за програмою
підготовки офіцерів запасу. Настала
урочиста мить прийняття ними Війсь-
кової присяги на вірність українсько-
му народу.

Ці молоді люди навчалися за про-
грамою загальновійськової підготов-
ки, організації медичного забезпечен-
ня військ, військової токсикології, ра-
діології та медичного захисту на від-

20 нинішніх випускників. Деякі ви-
пускники ОНМедУ мають намір під-
писати контракт зі Збройними Сила-
ми України.

На фото: хвилююча мить прий-
няття присяги.

НА ВІРНІСТЬ ВІТЧИЗНІ!
новленій військовій кафедрі медицини
катастроф та військової медицини
ОНМедУ, яка розташована у Війсь-
ково-медичному клінічному центрі
Південного регіону.

Після закінчення університету сту-
дентам наказом Міністра оборони
України буде присвоєне військове
звання «молодший лейтенант медич-
ної служби запасу», і кожний з них
матиме можливість вступити до Ук-
раїнської військово-медичної академії.
До речі, таке бажання виявили уже

27–28 квітня 2017 року пройшла науково-прак-
тична конференція «Сучасні теоретичні та прак-
тичні аспекти клінічної медицини» (для студентів
і молодих вчених). Цьогорічна конференція була
присвячена 100-річчю з дня народження видат-
ного одеського вченого — травматолога й орто-
педа Івана Генріховича Герцена.
У конференції взяли участь 962 студенти і мо-

лоді вчені, усього було подано 482 наукові робо-
ти. З Києва, Запоріжжя, Полтави, Харкова,
Вінниці, Чернівців було надіслано 110 робіт.
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В ОНМедУ навчаються студенти з
багатьох країн світу. Асоціація іно-
земних студентів організувала фести-
валь «Дружба народів» для того,
щоб іноземні та вітчизняні студенти
більше дізналися про культуру, тра-
диції, духовні настрої та звичаї різ-
них країн. Фестиваль проходив у те-
атрі «Будинок клоунів».

У підготовці і проведенні свята
взяли участь близько 100 студентів-
медиків. Усі вони виявили щире ба-
жання познайомити нас з особливос-
тями культури своїх країн.

Це знайомство проходило у фор-
маті подорожі країнами і континента-
ми. «Гідами» були ведучі: Катерина
Маджугіна (Фінляндія), Мухаммед
Марван Карім (Ірак), Вікторія Маш-
нік (Молдова), Елмаддін Алієв (Азер-
байджан), Вікторія Ігнатьєва і Кири-
ло Мирось (Україна).

Презентаціям передувала велика
підготовча робота команд з різних
країн: відбір найцікавішої інфор-
мації, доступний виклад для при-
сутніх, підготовка презентантів, чис-
ленні репетиції вокалістів і танцю-
ристів.

Фото та відеоматеріали демонст-
рувалися на великому екрані театру.
Коментаторами презентацій були:
Стів Бейбі — Індія; Ле Тхі Куінь Ань
— В’єтнам; Аламу Фавас, Давид
Шолом, Асанте Ферріс — Нігерія; Зу-
хайр Тадім Усама — Марокко; Оле-
ся Славіна і Едуард Василюк — Із-
раїль; Челик Серхан і Бусана Кара-
таєва — Туреччина, Елмаддін Алієв

Потім ми «побували» на афри-
канському континенті. Студенти Да-
вид Шолом, Шака Ловет, Амаді Фі-
ліпп, Огунду Ада, Оненікі Тосін, Чи-
вас Мазело експресивно виконали
популярну народну пісню «Малай-
ка». Їхніми акомпаніаторами були
Боатенг Бісмарк (синтезатор) і Ніалі
Лойк (гітара).

З Африки ми «вирушили» на Бли-
зький Схід. Танець «Шоабі» у вико-
нанні Юлії Хаян переніс нас у світ
арабських казок. А темпераментні
йорданські студенти Альедамат Му-
хаммед, Тазлат Ахмед, Альмамані
Махер, Батайнех Алі, Хаджат Му-
хаммед і Ханатліх Фаді підкорили
всіх народним арабським танцем
«Дабки». Якуб Шкур акомпанував їм
на таблі.

Побажання всім миру і добра про-
лунало у пісні «Алілуя», яку викона-
ла Олеся Славіна, Едуард Василюк
акомпанував їй на гітарі.

Потім ми «відправилися» до краї-
ни двох материків — Туреччини. Ні-
хто не залишився байдужим після емо-
ційного виступу турецького студента
Індже Бурака з піснею «Анкара».

МІЙ РІДНИЙ КРАЙ

ГОСТІ З НІМЕЧЧИНИ
Викладачам і студентам ОНМедУ

пощастило ознайомитись з новітніми
науковими дослідженнями колег з
Німеччини — проф., д. мед. н., зав.
лабораторії діагностичної молекуляр-
ної патології Інституту патології уні-
верситету Ерлангена — Нюрнберга
Флоріана Галлера і к. біол. н., науко-
вого співробітника лабораторії діа-
гностичної молекулярної патології
Інституту патології Університету Ер-
лангена — Нюрнберга Євгена Мос-
кальова.

У лекційній аудиторії кафедри біо-
фізики, інформатики та медичної апа-
ратури пройшла Школа-семінар на
тему «Сучасний напрямок персона-
лізації молекулярної медицини: секве-

«ПІСНЯ В СОЛДАТСЬКІЙ
ШИНЕЛІ»

Напередодні 73-ї річниці Дня виз-
волення Одеси від фашистів у Ворон-
цовському Палаці пройшов огляд-
конкурс «Пісня в солдатській ши-
нелі». Цей захід проводиться щороку
за програмою національно-патріо-
тичного виховання дітей та учнівсь-
кої молоді Одеси «Я — одесит» на
2016–2020 рр., а також з метою увіч-
нення пам’яті про подвиг народу у
Другій світовій війні. Учасники кон-
курсу виконували пісні воєнних років.

Приємно відзначити, що за під-
тримкою керівництва ОНМедУ в
особі проректора з науково-педаго-
гічної роботи (гуманітарного вихо-
вання) проф. К. О. Талалаєва сту-
денти-медики успішно виступили на
конкурсі та отримали три нагороди.

Лауреатами 1-го ступеня став дует
у складі четвертокурсниці Аревік Ар-
менакян і першокурсниці Юлії Епель-
ман з піснею «Діти війни». Лауреатом
2-го ступеня визнаний другокурсник
Даніїл Дерев’янський з піснею «Тем-
на ніч», 3-го ступеня — другокурсни-
ця Юлія Жабко з «Баладою про ма-
тір».

Важливо, що в цьому навчально-
му році це вже 7-й фестиваль, в яко-
му беруть участь студенти ОНМедУ

нування нового покоління і епігене-
тика в діагностиці, прогнозуванні та
таргетній терапії в онкології».

Флоріан Галлер представив свою
доповідь на теми: «Застосування тех-
нологій секвенування нового поко-
ління в діагностиці онкологічних за-
хворювань» і «Індивідуальний підбір
таргетної терапії та оцінка ризику
розвитку онкологічних захворювань».

Євген Москальов прочитав лекцію
на тему «Функціональна роль і де-
тектування епігенетичних аберцій
при раку. Аберантне ДНК-метилю-
вання як біомаркер раку».

Дякуємо нашим вельмишановним
гостям за надання безцінної інформації
і запрошуємо завітати до нас знову!

Наш кор.

та отримують найвищі нагороди, по-
сідаючи перші місця.

«ПЕРЕМОГА —
ОДНА НА ВСІХ»

Студенти ОНМедУ під керівниц-
твом хормейстера Центру “VITA”
С. А. Бичкової підготували концерт
«Перемога. Одна на всіх», який прой-
шов 7 травня 2017 р. в Єврейському
культурному центрі “Beit Grand” для
ветеранів і дітей війни. У залі лунали
пісні років війни, які перенесли при-
сутніх у їх молодість, допомогли при-
гадати воєнні роки, коли вони стали
на захист Батьківщини, їх фронтових
побратимів, що полягли на фронтах,
а також День Перемоги, який немож-
ливо забути.

Вікторія ІГНАТЬЄВА,
голова культурно-масової

комісії Студради
На фото: зустріч з ветеранами у

центрі “Beit grand”.

і Лейла Гараєва — Азербайджан,
Арслан Раджепов і Аннатач Гурба-
нова — Туркменістан.

Кожна презентація супроводжу-
валась виконанням національних
танців і пісень.

Наша «подорож» почалася з Індії
— традиційним вітальним танцем
«Намасте». Хореографами цього яск-
равого і цікавого дійства, в якому взя-
ли участь 25 студентів, виступили
Дженіфер Білві і Сруді Унікрішна.

Захоплення та позитивні емоції у
глядачів викликало Fashion-show тра-
диційного індійського  костюма з
різних штатів (постановник шоу —
Різа Рай).

Наступна «зупинка» — В’єтнам.
Напрочуд ніжними були в’єтнамські
дівчата  — Фунг  Тун  Луан, Ле
Тхань Нга і Нгуєн Тхао Хієн — у
своєму національному вбранні, які
виконали пісню про свою батьківщи-
ну .

Азербайджанський танець у вико-
нанні граційної Гюнель Байрамової і
мужнього Тагрула Алієва переніс нас
до Закавказзя.

Під час запальної пісні «Хора дін
Молдова» ми мали змогу насолоди-
тися чарівним голосом Юліани Сава-
стру, немов справді побували у цій
сонячній країні.

Після довгої мандрівки ми «при-
були» до України, яка об’єднала усіх
нас.

Українські студенти зустріли нас
музичною композицією «Край, мій
рідний край».

Ця пісня і танець стали своєрідним
заключним акордом у нашій фести-
вальній подорожі.

Україна — це країна, в якій, ми
впевнені, завжди пануватиме мир,
дружба, повага і толерантність до
культурної та духовної спадщини
будь-якого народу, його релігії, історії
та традицій.

 О. М. НІКУЛІНА,
 старший викладач кафедри

 іноземних мов, голова Асоціації
іноземних студентів

Студентська творчість 

Відбулося спільне засідання CНТ
кафедр пропедевтики педіатрії і пато-
логічної анатомії з секційним курсом.
Це був «круглий стіл», присвячений
актуальним питанням діагностики
уроджених вад серця у дітей. У заході
взяли участь студенти 2–5-го курсів,
завідувачі кафедр — проф. Н. В. Кото-
ва і проф. В. О. Ситнікова, викладачі.

Студентка 3-го курсу Валерія
Приходько доповіла про морфоло-
гічні зміни при дефекті міжшлуночко-
вої перегородки і тетраді Фалло.

Третьокурсниця Ольга Павловсь-
ка і п’ятикурсниця Каріма Столярен-
ко розповіли про особливості діагно-
стики, клінічної маніфестації, ліку-
вання і прогнозу уроджених вад сер-
ця. Під час обговорення доповідей
особлива увага приділялася питан-
ням профілактики та антенатальної
діагностики цієї недуги.

Студенти — учасники дискусії —
поділилися своїми враженнями.

Каріма Столяренко: — Участь у
подібних заходах допомагає нам роз-
виватися і розкривати свій потенціал,
формує власні погляди, науковий
світогляд, дає безцінний досвід і на-
вички роботи з інформацією. Така
організація роботи дозволяє навчи-
тись виступати з серйозними, науко-
во обґрунтованими й аргументовани-
ми повідомленнями, захищати вис-
новки своїх досліджень і брати участь
у дискусіях, а в цілому — підвищити
рівень засвоєння матеріалу, що вив-
чається.

Ольга Павловська :  — Під  час
підготовки доповіді я одержала бага-
то нової та корисної інформації, яка
допоможе мені у подальшому. Навчи-
лася висловлювати власну думку й
аргументовано її відстоювати, стала
більш впевненою у собі. Пишаюся
тим, що можу зробити хоча б малень-
кий внесок у вітчизняну медицину
сьогодення.

Катерина Бахнюк (3-й курс, голо-
ва наукового відділу Студентської
ради МФ № 2): — Атмосфера гуртка
дозволяє відчути себе справжніми
ораторами, науковцями і фахівцями-
медиками, поглибити знання й отри-
мати максимум корисної інформації.
На цих засіданнях розширюється
коло наукових інтересів студентів,
розвивається вміння самостійно ана-
лізувати медичні проблеми й аргу-
ментовано відстоювати власну пози-
цію.

Світлана Соборова (3-й курс): —
Радує те, що ми розглядаємо акту-
альні теми. Студенти зацікавлені в
отриманні нових знань, тому матері-
ал добре засвоюється. Я для себе взя-
ла багато нового, отримала корисну
інформацію щодо профілактики уро-
джених вад серця.

Каріна Кальмус (3-й курс): — За-
ходи такого плану — це величезний
внесок у знання студентів, що дає
можливість поглибити їх в актуаль-
них питаннях. При цьому все відбу-
вається в ненав’язливій формі, дуже
доступно. А те, що ця робота прохо-
дить під керівництвом викладачів, які
завжди допоможуть, пояснять, сприяє
продуктивності цієї праці. Важливо й
те, що студенти займаються тим, що
їм цікаво і, можливо, навіть вже фор-
муються як майбутні фахівці.

Активний обмін думками на між-
кафедральному засіданні Студентсь-
кого наукового товариства сприяє
більш поглибленому вивченню підня-
тих питань. Участь у таких засідан-
нях дає можливість гуртківцям об-
мінятися думками, переконатися в
актуальності та перспективності своєї
роботи і необхідності її продовження
на більш високому рівні.

 К. А. Калашнікова,
 к. мед. н., доцент кафедри

 пропедевтики педіатрії

ПЕРШІ СХОДИНКИ
ДО ВЕРШИН НАУКИ


