
Засідання Вченої ради ОНМедУ почалося з
поздоровлення із 75-річним ювілеєм заслужено-
го діяча науки і техніки України, д. мед. н., про-
фесора В. Й. Кресюна.

Директор Центру студентської творчості
“VITA” В. О. Ковалішина проінформувала при-
сутніх про вдалий виступ одеських студентів-
медиків на щорічному конкурсі творчості пред-
ставників медичних вишів та медичних праців-
ників «Ліра Гіпократа».

З доповіддю «Підсумки міжнародної роботи
університету та його структурних підрозділів,
аналіз прийому іноземних громадян на навчан-
ня» виступила проректор з науково-педагогічної
роботи (з міжнародних зв’язків) проф. В. Г. Ма-
річереда. Валерія Геннадіївна розповіла про ши-
роке співробітництво ОНМедУ з університета-
ми багатьох країн світу, про участь у спільних
із зарубіжними країнами наукових проектах. Роз-
вивається міжнародне співробітництво окремих
кафедр ОНМедУ, а це 17 спільних програм та
проектів. Активно працюють у цьому напрямку
такі кафедри, як пропедевтики внутрішніх хво-
роб, акушерства та гінекології та ін. Сьогодні
тільки 6 кафедр поки що стоять осторонь від
міжнародної співпраці, та є надія, що в на-
ступному 2017 році ця цифра дорівнюватиме
нулю.

 ВІТАЄМО!
Указом Президента України № 533/

2016 від 02.12.2016 р. за значний особис-
тий внесок у державне будівництво, соці-
ально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній розвиток Української
держави, вагомі трудові досягнення, бага-
торічну сумлінну працю присвоєні почесні
звання:

«Заслужений діяч науки і техніки
України» — ТАРАБРІНУ Олегу Олексан-
дровичу, д. мед. н., професору, завідува-
чу кафедри анестезіології, інтенсивної те-
рапії з післядипломною підготовкою ОН-
МедУ;

«Заслужений лікар України» — МА-
НАСОВІЙ Гульсим Серікбаївні — доцен-
ту кафедри акушерства і гинекології № 2.

***
Указом Президента України № 538/

2016 від 01.12.2016 р. за особистий вне-
сок у зміцнення оброноздатності Українсь-
кої держави, мужність, самовідданість і
високий професіоналізм, виявлені під час
виконання військового обов’язку, та з на-
годи Дня Збройних Сил України почесне
звання «Заслужений лікар України» при-
своєно асистенту кафедри медицини ка-
тастроф та військової медицини КАЛЬ-
ЧУКУ Роману Дмитровичу.

***
16 грудня в концерт-холі «Сади Пере-

моги» пройшла XVI церемонія нагороджен-
ня переможців рейтингу людей та подій
Півдня України «Народне визнання».
Організаторами цього престижного заходу
стали газети «Аргументи і факти», «Ком-
сомольська правда», «Наше місто», жур-
нали «Фаворит удачі», «Телетиждень» та
інші видання. У номінації «Лікар року» пе-
реможцем визнано д. мед. н., проф., зав.
відділення серцево-судинної хірургії
Одеської обласної дитячої клінічної лікарні
Романа Йосиповича Лекана.

Метою заходу було підвищення
пізнавального інтересу та навчальної
мотивації, формування навичок ло-
гічного мислення та культури висту-
пу у студентів І курсу.

На конкурс було зареєстровано
9 студентських команд по 5 студентів
у кожній. Захід був проведений у три
етапи: «Привітання команд», «Зма-
гання команд», «Правда чи неправ-
да».

Команди у своїх доповідях розк-
ривали такі теми: «Використання
ГМО в харчовій та сільськогоспо-
дарській промисловості», «Викорис-
тання трансгенних організмів у ме-
дичній та фармацевтичній промисло-
вості» та «Дослідження безпечності
генетично модифікованих організмів,
вплив біотехнологій на людину і сус-
пільне здоров’я».

Під час виступу студенти показа-
ли високий рівень оволодіння матері-
алом, вміння переконливо відстоюва-
ти свою думку при дискусії, злагод-
жену командну роботу та творчий
підхід.

Після завершення конкурсного
етапу на студентів чекала розважаль-
на програма від талантів Центру сту-
дентської  творчості “Vita”. Оцінка
виступів команд здійснювалась висо-
копрофесійним журі, до складу якого
входили: голова президії проф. О. Г.
Юшковська, з. д. н. т. України, проф.
В. В. Годован, проф. С. Г. Котю-
жинська, проф. О. Л. Холодкова,
проф. В. В. Бабієнко, доц. В. В. Валь-
да, доц. В. Ю. Анісімов, доц. Н. А.
Левіцька, асист. Р. В. Прус.

І місце посіла команда « Cl-o-пла-
сти», срібло здобула команда «Еру-

дити», бронзою відзначили команду
«Хромосоми». Також були додаткові
номінації: «Найкраще оформлення»,
«Наочно про неймовірне», «Краща
доповідь», «Кращий диктор колекти-
ву», «Найкращі запитання», «Світлі
голови», «Чаша мудрості», «У ногу із
часом», «Думка зі швидкістю звуку».

Студенти були нагороджені почес-
ними дипломами, медалями та на-
вчальною літературою. Потрібно
відмітити, що захід був проведений
на високому рівні, ми сподіваємося
повторити цей формат роботи на-
ступного року.

Краща команда візьме участь у
II Студентському науковому турнірі,
який буде проведено СНО та ТМВ
університету у лютому 2017 року.
Запрошуємо до участі всіх бажаю-
чих.

Віталій РУСАКОВ,
студент 6-го курсу, голова

студентського самоврядування
МФ № 2

Фото Олександри Гузик

Вчена рада 

ПРО МІЖНАРОДНУ СПІВПРАЦЮ
ТА ДЕЩО ІНШЕ

ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКА

Університет добре попрацював з набору іно-
земних студентів. Нині у нас навчається 840
студентів з 65 країн світу, з них 680 — першо-
курсники.

Щодо географії, у лідерах — Індія (45 %) та
Ізраїль (24 %), друге та третє місця ділять Єги-
пет й арабські країни.

Важливо відзначити, що у нас навчаються
серйозні, мотивовані до отримання обраної
спеціальності іноземні юнаки і дівчата. Проте
неабияку відповідальність має викладання ан-
глійською мовою. Тому першочергова задача —
покращання англомовної підготовки викладаць-
кого складу, чому сприяє кафедра іноземних
мов. З іншого боку, для студентів-іноземців пра-
цюють курси російської мови, які допомагають
їм адаптуватися до життя і навчання в новому
середовищі.

З інформацією «Про присвоєння професо-
рам — Лівіу Опреа і Раду Ілієску (Румунія) —
звань візитуючих професорів ОНМедУ» висту-
пила проректор з науково-педагогічної роботи
проф. О. О. Старець.

Вчена рада затвердила цю пропозицію, ак-
центуючи на взаємовигідності міжнародих
зв’язків з вищими навчальними закладами Ру-
мунії як для студентів, так і для викладачів.

І на завершення з докладною інформацією
«Про затвердження правил прийому студентів
до ОНМедУ в 2017 р.» виступив відповідальний
секретар приймальної комісії доц. Г. Ф. Степанов.

О. ПОДОЛЬСЬКА

Студентським самоврядуванням медичного факультету № 2, радою Това-
риства молодих вчених та Студентського наукового товариства спільно з Проф-
комом студентів ОНМедУ 22 листопада 2016 року в аудиторії № 1 головного
корпусу ОНМедУ був проведений інтелектуальний конкурс «Дебют Першо-
курсника».

Новорічні і Різдвяні свята для кожного з нас пов’язані зі спога-
дами про дитинство, чарівні казки, красуню-ялинку та очікувані
подарунки. І сьогодні, не дивлячись на те, скільки років за плечи-
ма, так хочеться повірити у те, що все омріяне здійсниться в Ново-
му році, а важкі питання і проблеми відійдуть за обрій минулого.

2016 рік був непростим і для держави, і для нашого університе-
ту. Та попри всі випробування, ОНМедУ має неабиякі досягнення
як у науковому, так і в суспільному значенні. Достатньо згадати,
що чимало співробітників університету одержали високі державні
нагороди за внесок у розвиток медичної науки. Ширився волонтерсь-
кий і донорський рух. Вчені університету брали участь у наукових
симпозіумах і конференціях в Україні і за кордоном, студенти при-
везли багато нагород з олімпіад та конкурсів різного рівня. Успіш-
но продовжувалася міжнародна робота. Наприкінці року пройшла
презентація оновлених кафедр загальної хірургії та військової ме-
дицини, медицини катастроф та військової медицини, де не тільки
навчатимуться студенти, але й проходитимуть підготовку медики для
зони АТО, що є вкрай актуальним для нашого часу...

У переддень Нового року ми мріємо про прості і такі необхідні
речі — здоров’я і щастя, покращання життя, добробут, тепло і зла-
году в родинах, а головне — про мир, який є основною запорукою
здійснення планів і проектів. Отож, будемо сподіватися, що 2017 рік
принесе здійснення найкращих очікувань!

Ваш Валерій ЗАПОРОЖАН
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Згідно з графіком МОЗ України, 2–3 листо-
пада 2016 року в ОНМедУ відбувся розподіл
з працевлаштування випускників 2017 року,
які навчаються за державним замовленням у
нашому університеті.

Всього розподілялись 284 особи: 212 за
спеціальністю «Лікувальна справа», 66 — «Пе-
діатрія», 6 — «Стоматологія». Розподіл від-
бувався відповідно до існуючих нормативно-
правових документів, які регламентують По-
рядок працевлаштування випускників вищих
медичних закладів освіти, підготовка яких
здійснювалася за державним замовленням,
планом працевлаштування МОЗ України на
2017 рік та заявками на підготовку фахівців за
певними спеціальностями департаментів охо-
рони здоров’я обласних державних адмініст-
рацій. На розподілі були присутні представни-
ки Одеського, Миколаївського, Херсонського,
Кіровоградського обласних департаментів охо-
рони здоров’я, студентського самоврядування
університету та ін.

Перед початком кінцевого розподілу 3 лис-
топада в аудиторії № 1 Головного корпусу уні-
верситету стояла атмосфера, яку важко пере-
дати словами. Усі ті, хто сьогодні ще студенти,
а зовсім скоро — інтерни, дуже хвилювалися,
не дивлячись на те, що 24–25 жовтня був про-
ведений попередній розподіл, і студенти знали
своє майбутнє місце роботи і спеціальність. Не-
обхідно зазначити, що комісія з працевлаш-
тування, у межах законодавчої бази, постара-
лася врахувати побажання випускників  і
спільно з МОЗ України, представниками об-
ласних департаментів охорони здоров’я Украї-
ни вирішити питання на користь майбутньо-
го фахівця. Пріоритетом при розподілі корис-
тувалися студенти університету, які мали ви-
сокий інтегрований рейтинг за 5 років навчан-
ня. Також враховувалися соціальні пільги, на-
явність дітей, місце проживання студента та

Укладаючи трудовий договір,
співробітник повинен пред’явити
паспорт, трудову книжку, військо-
вий квиток або приписне свідоц-
тво (для чоловіків).

В окремих випадках також
можуть вимагати документи про
стан здоров’я (якщо це потрібно
для роботи) і документ про освіту.

«Працівник не може бути до-
пущений до роботи без укладен-
ня трудового договору, оформ-
леного наказом або розпоряд-
женням власника або уповнова-
женого ним органу», — говорить-
ся в Кодексі законів про працю.

Забороняється вимагати від
працівника: відомості про партій-

інші чинники. Головним показником проце-
дури працевлаштування була прозорість,
тобто студенти розуміли, за якими критерія-
ми відбувався розподіл.

Хотілося б також навести трішки статис-
тики. Згідно з результатами анонімного ан-
кетування, після попереднього розподілу 64
студенти всіх факультетів оцінили свій роз-
поділ на «відмінно», 174 — на «добре» та
лише 2 студенти на «незадовільно», 11 — ут-
рималися від відповіді.

Великим щастям було дивитися на моло-
дих людей, які виходили з аудиторії з по-
смішкою на обличчі і сяйвом в очах, а потім
схвильовано набирали номер телефону рід-
них. Дуже втішає те, що таких була біль-
шість.

Слова подяки хочеться сказати всім чле-
нам комісії з працевлаштування і, особливо,
голові — ректору ОНМедУ академіку НАМН
України, проф. В. М. Запорожану, заступ-
нику голови — проректору з науково-педа-
гогічної роботи (з лікувальної роботи та
післядипломної освіти) проф. В. Г. Дубініній,
секретарю комісії — декану факультету після-
дипломної освіти доц. Т. П. Опаріній і де-
канам факультетів за те, що вони провели
величезну кропітку роботу та максимально
можливо задовольнили студентів тими спеці-
альностями, які вони прагнули здобути. Роз-
поділ майже повністю відповідав бажанню
шестикурсників. Адміністрація університету
зробила усе можливе заради успішного пра-
цевлаштування майбутніх випускників на-
шої Аlmа mаtеr.

І наостанок хотілося б побажати студен-
там 6-го курсу успіхів на державних іспитах
та наснаги в роботі! Пам’ятайте: лікарі це —
ті люди, які дуже часто домальовують лінію
життя на долоні!

Студрад ОНМедУ

ну і національну належність, по-
ходження, реєстрацію місця про-
живання або перебування і доку-
менти, представлення яких не
передбачено законодавством.

За що можуть звільнити:
— за угодою сторін;
— по закінченні терміну тру-

дового контракту;
— призов на військову службу;
— розірвання трудового дого-

вору за ініціативою працівника;
— вступ до законної сили

вироку суду, яким працівник
осуджений до позбавлення волі;

— виявлена невідповідність
працівника посаді або викону-
ваній роботі;

Наша консультація 

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ВИМАГАЮТЬ ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

БЕЗ П’ЯТИ ХВИЛИН ВИПУСКНИКИ
Комісія з працевлаштування закінчила роботу

9 грудня 2016 р. закінчив свій
земний шлях доктор медичних
наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України Ігор Івано-
вич Ільїн, який з 1974 по 2006 рр.
завідував кафедрою анатомії
людини Одеського державного
медичного інституту ім. М. І. Пи-
рогова (з 1994 р. — Одеський
державний медичний універси-
тет), а у 1984–1994 рр. був рек-
тором Одеського державного ме-
дичного інституту ім. М. І. Пи-
рогова.

Народився І. І. Ільїн 26 берез-
ня 1931 р. у Коканді Узбецької
РСР у сім’ї службовців залізниці.
На початку 1944 р. сім’я переїха-
ла до Ізмаїлу Одеської області.
Звідси хлопець втік на фронт,
де в одній з військових частин
37-ї Армії 3-го Українського фрон-
ту став сином полку, виконуючи
обов’язки зв’язківця. Наприкінці
війни, завдяки щасливому ви-
падку, він зустрів свого батька,
який був службовцем тієї ж дію-
чої 37-ї Армії. Разом з батьком він
пройшов бойовий шлях країнами
Європи. За участь у бойових
операціях був нагороджений ор-
денами та вітчизняними і зару-
біжними медалями.

У 1950 р. Ігор Іванович всту-
пив на факультет фізичного ви-
ховання та спорту Одеського пе-
дагогічного інституту. Після одер-
жання диплому він продовжив
навчання на педіатричному фа-
культеті Одеського медичного
інституту ім. М. І. Пирогова.
Відмінне навчання у ВНЗі (був
Сталінським стипендіатом) він
поєднував із роботою на посаді
викладача фізичної культури та
з активною участю у науковому
студентському гуртку. З першого
курсу інституту Ігор Іванович
став членом студентського нау-
кового товариства, виявляв ве-
ликий інтерес до дослідницької
праці.

Після закінчення медичного
інституту Ігор Іванович залишив-
ся в аспірантурі на кафедрі ана-
томії людини (1961–1963). Під
керівництвом професора Ф. А.
Волинського він успішно захис-

тив кандидатську дисертацію, а
у 1972 р. — докторську. У 1972 р.
І. І. Ільїн обирається доцентом, а
в 1974 р. — завідувачем кафед-
ри анатомії людини. Керівництво
найбільшою кафедрою інституту
І. І. Ільїн успішно поєднував з ро-
ботою заступника декана ліку-
вального факультету (1972–
1973), проректора з наукової ро-
боти (1974–1984), а з 1984 по
1994 рр. — ректора Одеського
медичного інституту ім. М. І. Пи-
рогова.

Лекції, які блискуче читав І. І.
Ільїн, дуже подобалися студен-
там. Завдяки його зусиллям, у
свій час на кафедрі було відкри-
то комп’ютерний клас.

Завдяки ентузіазму Ігоря Іва-
новича з активізації науково-дос-
лідницької діяльності студентів,
під керівництвом співробітників
кафедри анатомії людини був
створений унікальний в Україні
навчальний анатомічний музей,
який нараховує понад 500 висо-
коякісних препаратів.

Професор І. І. Ільїн неоднора-
зово обирався у керівні органи,
був депутатом Одеської міської
ради народних депутатів. Він був
головою Одеського відділення
Товариства анатомів, гістологів,
ембріологів та топографоана-
томів (АГЕТ) України, членом
президії Українського та Всесо-
юзного товариств АГЕТ, головою
Одеського відділення товари-
ства СРСР — Японія.

За великий внесок у розвиток
охорони здоров’я Указом Пре-
зидії Верховної Ради УРСР від
10 грудня 1990 р. професору І. І.
Ільїну було присвоєно звання
«Заслужений діяч науки і техніки
Української РСР».

Кафедра анатомії людини
висловлює глибоке співчуття
рідним та близьким Ігоря Івано-
вича Ільїна.

Ігор
Іванович
ІЛЬЇН

— систематичне невиконання
працівником обов’язків без по-
важних причин;

— прогул (у тому числі від-
сутність на роботі більше трьох
годин протягом робочого дня)
без поважних причин;

— нез’явлення на роботу
протягом більше чотирьох мі-
сяців підряд унаслідок тимча-
сової непрацездатності, не ра-
хуючи відпустки по вагітності і
пологам;

— поява на роботі в нетвере-
зому стані;

— здійснення за місцем ро-
боти розкрадання.

пить зі своїми прекрасними
лекціями і на курсі СЕЕА, і на
наступному IV конгресі
“Black Sea Pearl”, який прой-
де 25–27 травня 2017 р. в
Одесі.

Становлення нашого при-
чорноморського міста як од-
ного з головних освітніх цент-
рів у галузі анестезіології та
інтенсивної терапії України є
великою честю та ще біль-
шою відповідальністю для
ОНМедУ. Сподіваємося, що
наші науково-практичні за-
ходи з кожним роком залуча-
тимуть все більше спеціалістів
різних медичних напрямків.
Отримані знання стануть нео-
ціненними в практичній ро-
боті.

О. О. ТАРАБРІН,
д. мед. н., проф., зав. кафед-
ри анестезіології та інтенсив-
ної терапії з післядипломною

підготовкою ОНМедУ,
член Комітету з європейської

освіти в анестезіології,
директор Центру СЕЕА

в Одесі

ЄВРОШКОЛА АНЕСТЕЗІОЛОГІВ
За доброю традицією,

ОНМедУ знову приймав лі-
карів-анестезіологів України і
зарубіжжя: 21–23 листопада
2016 р. під керівництвом рек-
тора ОНМедУ академіка
В. М. Запорожана пройшов
черговий, 5-й курс Єврошколи
з анестезіології за програмою
СEEA «Неврологія, регіонар-
на анестезія та терапія болю».

У церемонії відкриття цьо-
го освітнього форуму взяли
участь: заслужений лікар Ук-
раїни, проректор з науково-
педагогічної роботи та після-
дипломної освіти проф. В. Г.
Дубініна; керівник науково-
го комітету Всесвітньої феде-
рації асоціацій анестезіологів
(WFSA) проф. К. М. Лебе-
динський; член Комітету єв-
ропейської освіти в анестезіо-
логії за програмою СЕЕА, ди-
ректор Центру СЕЕА в Одесі
проф. О. О. Тарабрін.

Під час роботи Єврошко-
ли, яка проходила на базі
Університетських клінік, кур-
сантам були представлені
лекції найбільш яскравих фа-
хівців як зарубіжної, так і
вітчизняної анестезіології:
проф. К. М. Лебединського
(С.-Петербург, РФ); Томаса
Керца і Патріка Пітермана
(Майнц, Німеччина); Є. Д.
Чумаченка (Париж, Фран-
ція); Б. Я. Туякова (Краків,
Польща); проф. Є. А. Конд-
ратьєвої (С.-Петербург, РФ);
проф. В. В. Кузькова (Ар-
хангельськ ,  РФ);  члена-
кореспондента  НАН  та
НАМН України проф. Л. В.
Усенко-Новицької (Днєпр);
ч л е н а - к о р е с п о н д е н т а
НАМН проф. В. І. Чернія та
проф. В. В. Суслова (Київ);
проф .  Я .  М .  Підгірного
(Львів) та  інших  відомих
вчених.

Формат заходу включав
майстер-класи і круглі столи,
під час яких лектори і кур-
санти отримали унікальну
можливість обговорення «face
to face» актуальних питань
сучасної анестезіології та ін-
тенсивної терапії.

Як і завжди, одразу після
проведення 5-го курсу лекцій
СЕЕА, 24–25 листопада 2016 р.
відбулась науково-практич-
на конференція «Осінні зу-
стрічі в Одесі» (“Autumn me-
etings in Odessa”).

У роботі конференції взяли
участь практичні лікарі, лі-
карі-інтерни і студенти з різ-
них областей України, а та-
кож з інших країн. Мульти-
дисциплінарний  підхід до
складання наукової програ-
ми дозволив авторитетним
вченим із світовими іменами
представити найбільш широ-
кий спектр питань інтенсив-

ної терапії у нейрохірургії,
неврології, онкології, аку-
шерстві та гінекології, трав-
матології, а також у проблемі
терапії болю.

Не дивлячись на те, що
цей науковий захід тільки-но
завершився, вже зараз розпо-
чалася підготовка до завер-
шального, 6-го курсу СЕЕА
“Specific Domains of Periop-
erative Medicine” («Приватні
питання періопераційного
забезпечення»), який відбу-
деться 22–24 травня 2017 р.

Курсанти, які прослухали
всі шість курсів, уперше в Ук-
раїні отримають дипломи єв-
ропейського зразка. Вручати
дипломи буде фундатор Ко-
мітету з європейського на-
вчання в анестезіології проф.
Филип Шерперель (Лілль,
Франція), що для нашого уні-
верситету є великою честю.
Проф. Ф. Шерперель висту-


