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Історія Одеського національного медичного
університету, 120-річчя якого відзначається 1 вересня
2020 року, нерозривно пов'язана з ім'ям корифея
вітчизняної і світової медицини – Миколи Івановича
Пирогова.

М. І. Пирогов доклав багато зусиль, для того щоб
створити в Одесі університет з медичним факультетом.
Університет був відкритий в 1865 році, але без
медичного факультету. Медичний факультет був
заснований пізніше – в 1900 році.

Великий внесок у створення нового факультету
вніс Федір Никифорович Шведов – ректор
Новоросійського університету при якому до складу
університету увійшов медичний факультет. За словами
сучасників, Федір Никифорович, будучи головою
будівельної комісії, буквально жив будівництвом, на
якому жоден цвях не був вбитий без його вказівки і де
він працював над важким завданням - маленькими
засобами створювати великі справи. Йому ж належить
честь фактичного відкриття медичного факультету 1
вересня 1900 року вступною лекцією з фізики на тему:
"Фізика як основа природознавства".

Велику роль в організації і діяльності медичного
факультету в перші роки його існування зіграв
видатний вчений В. В. Підвисоцький - перший декан
медичного факультету і перший керівник кафедри
загальної патології. Вчений зі світовим ім'ям, він уміло
поєднував постійну і плідну науково-педагогічну
роботу з інтенсивною адміністративною діяльністю.
Під його керівництвом в Одесі було побудовано
справжнє медичне містечко, корпуси якого досі
викликають захоплення. За своєю архітектурою,
плануванню, обладнанню вони не поступалися
будівлям кращих тоді медичних шкіл світу.

Відразу ж після свого відкриття медичний
факультет став науковим медичним центром на півдні
країни.



ЕТАПИ ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ

За роки свого існування Одеський національний медичний
університет зазнав чимало реорганізацій і змінив кілька назв.

Створений у 1900 році як медичний факультет
Новоросійського університету, він виріс в передовий самостійний
навчальний заклад міжнародного значення. Нижче наведена
хронологія зміни назв вузу.

1900 – 1920 – медичний факультет Новоросійського
університету
1920 – 1921 – Медична академія
1922 – 1950 – Одеський медичний інститут
1950 – 1993 – Одеський медичний інститут ім. М. І. Пирогова
1994 – 2010 – Одеський державний медичний університет
З 2010 року Одеський національний медичний університет.



За роки існування незалежної України Одеський
національний медичний університет перетворився в
один із провідних медичних університетів IV рівня
акредитації. Він є членом Міжнародної та Європейської
Асоціації університетів. Завдяки цьому рівень навчання
студентів та підготовки фахівців наближений до
світових стандартів. Сьогодні на семи факультетах і 66
кафедрах університету навчається біля 10 тисяч
студентів і курсантів , 4000 з них – громадяни 52
іноземних країн. Навчання іноземних студентів
здійснюється російською, українською і англійською
мовами. Післядипломну освіту отримують 250
аспірантів, стажерів, магістрів та клінординаторів.

Професорсько-викладацький колектив
складається з 144 докторів наук - професорів і 410
кандидатів наук – доцентів. Серед них є академіки
державних та галузевих академій, 42 члена закордонних
академій, 39 заслужених діячів науки і техніки,
заслужених лікарів та працівників народної освіти, 10
лауреатів державних та інших престижних
міжнародних премій.

Університет має сучасну матеріально-технічну
базу для навчальної, наукової та лікувально-
діагностичної роботи. Це сприяє впровадженню в
навчальний процесс та лікувальну практику новітніх
досягнень медичної науки, в тому числі ендоскопічних,
лапароскопічних, трансплантологічних технологій,
тканинної терапії, генетичної медицини.

За останні роки створені унікальні науково-
лікувальні підрозділи університету: власні
стоматологічна та багатопрофільна університетські
клініки, НДІ молекулярно-генетичної та клітинної
медицини, НДІ клінічної біофізики. Успішно
функціонують створені сумісно з органами охорони
здоров’я лікувально-діагностичні центри:
кардіоревматології, мікрохірургії ока, остеосинтезу,
ендоскопічної і лазерної хірургії, дитячої кардіології,
токсикології.



1895 – 1903
ректор Новоросійського університету

Шведов Федір Никифорович

Вчений-фізик, теоретик та експериментатор. Один із
фундаторів нового напрямку науки дендрохронології.
Досліджував причини утворення комет, їх форму, а також
природу північних сяйв. Найважливіші роботи вченого
присвячені пружно-в'язкій течії тіл. Йому належить винахід
прицільного дальноміра для берегової оборони та морської
атаки, який дозволив вимірювати відстань з великою
точністю.

Увійшов в історію університету, як ректор-
будівельник. Завдяки його зусиллям був споруджений
будинок фізико-хімічного (пізніше — фізичного) інституту,
приміщення для бібліотеки, юридичного та філологічного
факультетів, був призначений головою будівельної комісії
медичного факультету.



РѢЧИ произнесенныя въ торжественномъ
заседаніи Новороссійскаго университета при 

закладке зданія анатомическаго института 
медицинскаго факультета 5 сентября 1896 года / 
Ф. Н. Шведовъ, Н. М. Аничковъ, Х. П. Сольский. 

- Б.м.: Б.и., 1896. - С. 441-447. - (Южно-русская 
мед. газета). 



1900 – 1905
декан медичного факультету

Підвисоцький Володимир Валеріанович

український патолог, ендокринолог, імунолог, мікробіолог, доктор
медицини, професор. Основоположник київської школи патологів.
Член-кореспондент Анатомічного товариства у Парижі. Член-
кореспондент Імператорської військово-медичної академії. Ординарний
почесний член Королівського інституту експериментальної терапії у
Франкфурті-на-Майні.

Праці В. В. Підвисоцького присвячені вивченню мікроскопічної
будови підшлункової залози, процесу регенерації шлунка, нирок,
мейбомієвих і слинних залоз, проблемам загальної патології, інфекцій і
імунітету, етіології злоякісних пухлин, питань ендокринології,
мікробіології.

В. В. Підвисоцький був одним з ініціаторів ендокринологічних
досліджень. Їм було проведено ряд робіт по вивченню розвитку
граафових бульбашок яєчника, діяльність надниркових залоз.

Особливу увагу заслуговують роботи з вивчення відродження
тканин і каріомітозу або каріокінез, за які він був обраний членом-
кореспондентом анатомічного суспільства в Парижі і удостоєний
Академією Наук премією Бера.



Подвысоцкій, Владимиръ Валериановичъ. 
Возрожденіе печеночной ткани у млекопитающихъ
животныхъ: (эксперим. изслед.) / В. В. Подвысоцкій; 
Лаб. проф. Zeigler’a въ Тюбингенѣ. - Кіевъ: Тип. Е. Я. 

Федорова, 1886. - 123 с. 

https://library.odmu.edu.ua/catalog/282809


Подвысоцкій, Владимиръ Валериановичъ.
О запасныхъ силахъ организма и о значеніи ихъ

въ борьбѣ съ болѣзнью: рѣчь, произнесенная въ 
торжеств. общ. собраніи 3 янв. 1894 г., на V съѣздѣ

врачей в память Н. И. Пирогова проф. В. В. 
Подвысоцкимъ / В. В. Подвысоцкій. - СПб.: Изд. К. Л. 

Риккера, 1894. - 24 с. 

https://library.odmu.edu.ua/catalog/282810


Подвысоцкій, Владимиръ Валериановичъ.
Кефиръ (Бродило и лечебный напитокъ изъ коровьяго

молока): исторія, приготовленіе, составъ напитка; морфологія 
бродила и его заболѣванія; физіол. и терапевт. значеніе

напітка / В. В. Подвысоцкій. - 5-е изд., существ. перераб. и доп. 
- Киев: Тип. П. Барскаго, 1901. - 80 с.

https://library.odmu.edu.ua/catalog/273378


1907 – 1908
декан медичного факультету

1908 – 1913
ректор Новоросійського університету

Левашов Сергій Васильович

терапевт, державний і громадський діяч; член-кореспондент
Паризького терапевтичного товариства, голова Товариства російських
лікарів, в. о. голови Ради монархічних з'їздів; доктор медицини,
професор.

Наукові дослідження присвячені лікуванню ексудативних
плевритів, бактеріології висипного тифу, цукрового діабету. В одеський
період діяльності розробляв питання лікування серцевих захворювань,
досліджував жовчовиділення і секрецію шлунка у собак під впливом
лікарських засобів. Протягом двох років (1884 - 1886) удосконалював свої
знання у Німеччині і Франції.

Автор понад 70 наукових праць, майже половина з них
надрукована в німецьких і французьких журналах.

Учасник міжнародних медичних конгресів в Берліні (Х) і Римі (XI).



1906, 1917 – 1919
декан медичного факультету

Медведєв Анатолій Костянтинович

біохімік, фізіолог, доктор медицини, професор. Завідував
кафедрою фізіологічної, а потім біологічної хімії медичного
факультету Новоросійського університету.

Досліджував процеси окислення в організмі тварин, утворення
в крові аміаку, окислювальні ферменти, роль лейкоцитів у
потраплянні в кров деяких речовин.

У 1893 році захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора медицини на тему: «Об отношении лейкоцитов к
поступлению в кровь некоторых веществ».

Автор 10 наукових публікацій, присвячених вивченню
процесів окислення, на основі яких намагався побудувати теорію
окислення.

У 1919 р емігрував до Болгарії, де з 1920 року працював
професором кафедри фізіологічної хімії Софійського університету.



Медвѣдевъ, Анатолий Константиновичъ.
Конспект по физіологической химіи по лекціям, 

читанным в Императорском Новороссійском
Университетѣ орд. профессором А. К. 

Медвѣдевым / А. К. Медвѣдевъ; сост. студ.: І. 
Корнман, А. Тхостов, В. Флоровскій. - Одесса: Тип.-

Литогр. Гладкова и Прищепова, 1905. - 131 с. 



Медведевъ, Анатолій Константиновичъ.
Физіологическая химія съ приложеніемъ краткаго

руководства для практическихъ работъ по 
качественному и количественному анализу мочи: 

конспектъ лекцій, чит. в 1907-8 г. в Императ. Новорос. ун-те 
проф. А. К. Медведевым / А. К. Медведевъ; сост.: С. Г. 
Лившинъ, Г. І. Дорошъ, А. В. Акуловъ; подъ ред. А. И. 

Виноградова. - 2-е испр. изд. студ.-мед. С. Г. Лившина. -
Одесса: Кн. маг. "Образованіе", 1909-10. - VIII, 248 с.



1909 – 1912
декан медичного факультету

Попов Микола Михайлович

лікар-психіатр, професор психіатрії Казанського,
Варшавського, Новоросійського і Софійського університетів.

У 1887 р. проходив удосконалення в області нервових і
душевних хвороб в Лейпцигу та Парижі. Професор кафедри
нервових і душевних хвороб у Варшавському університеті, де
одночасно читав лекції з судової медицини студентам-юристам.

У 1920 р. емігрував до Болгарії, в 1922 р. створив кафедру
нервових хвороб та психіатрії медичного факультету Софійського
університету.

Автор 32 наукових робіт, в тому числі двох з нормальної
гістології мозку, 10 - з анатомії нервових хвороб з клінічним
аналізом токсичного мієліту, азіатської холери, сказу, спинної
сухотки, гострого делірію, 20 робіт присвячені клініці неврозів
прогресивного паралічу і лікуванню малярії.



Поповъ, Николай Михайловичъ.
Клиническія лекціи по нервнымъ болѣзнямъ / Н. М. 

Поповъ. - 2-е изд., знач. доп., Изд. кн. магазина 
"Образованіе" Комиссіонера Императ. акад. наук. -

Одесса: Тип. Л. С. Шутака, 1909. - 416 с. 
Есть автограф: Поповъ, Николай Михайловичъ



Поповъ, Николай Михайловичъ.
Лекціи по общей психопатологіи / Н. М. 

Поповъ. - 2-е изд., доп. - Одесса: Славян. тип. Е. 
Хрисогелосъ, 1915. - 287,XV с. 

https://library.odmu.edu.ua/catalog/431917


1913 – 1916
декан медичного факультету

Воронін Володимир Васильович

патофізіолог, професор, почесний академік АН Грузії,
заслужений діяч науки Грузинської РСР. Очолював кафедру
загальної патології на медичному факультеті Новоросійського
університету. Завідував кафедрою гістології та ембріології. З 1916
року — директор Одеської бактеріологічної станції. За організацію
боротьби з епідемією чуми в Одесі нагороджений орденом святої
Анни 3-го ступеня (1910).

Працюючи деканом медичного факультету багато зробив для
реорганізації його спочатку в медичну академію, а згодом в
медичний інститут.

Володимир Васильович вніс значний внесок у вчення про
капіляри, запалення, а також у розробку проблем фізіології і
патології кровообігу. Ним опубліковано близько 70 робіт,
присвячених питанням патофізіології, морфології, мікробіології,
епідеміології, застосування методів статистики і кібернетики в
медицині.



Воронин, Владимир Васильевич.
Трофическая язва: (эксперимент. и клин. исследование) / В. В. 

Воронин; АН Груз. ССР, Ин-т физиологии им. И. С. 
Бериташвили. - Тбилиси: Изд-во АН Груз. ССР, 1955. - 377 с. 

В книге описывается надежный метод получения
экспериментальной трофической язвы и дается полная и 

подробная картина возникновения и исходов этого заболевания. 
Результаты исследований на животных были перенесены в 
клинику и проверены на больных с трофическими язвами 

конечностей.



Воронин, Владимир Васильевич.
Воспаление / В. В. Воронин; АН Груз. ССР, Ин-т 

физиологии. - 2-е изд., перераб. и доп. - Тбилиси: Изд-
во АН Груз. ССР, 1959. - 159 с.

Монография «Воспаление» была отмечена премией
им. А. А. Богомольца АН Украинской ССР (1959). 



1920 – 1921
ректор Одеської медичної академії 

Заболотний Данило Кирилович

український мікробіолог, епідеміолог, засновник Інституту
мікробіології та епідеміології в Києві.

Зробив на собі небезпечний дослід: випив живу холерну культуру,
після попередньої пробної імунізації впродовж 28 днів, щоб довести
ефективність імунізації через рот – цим досвідом покладено було
початок методам ентеровакцинації.

Опублікував понад 200 праць, присвячених головним чином
вивченню трьох інфекційних хвороб — чуми, холери й сифілісу. Його
наукові висновки базувались на багатому фактичному матеріалі, на
подвижницькій практичній боротьбі з інфекційними захворюваннями.
Брав участь в експедиції з вивчення чуми в Індії, Аравії. Керував
експедиціями з вивчення спалахів чуми в Монголії, Китаї, на Забайкаллі,
в Ірані, Аравії, Месопотамії, в Киргизьких степах, Поволжі, Туркестані,
Шотландії, Маньчжурії та ін. Заболотний слідом за Пастером багато
зробив у вивченні та трактуванні ролі мікробіологічного чинника,
біологічних властивостей збудників різних захворювань у виникненні,
розвитку та згасанні епідемій, що і принесло йому світове визнання.



Заболотный, Даниил Кириллович.
Заразные болезни и защита от них в общедоступном

изложении / Д. К. Заболотный. - Москва ; Петроград: Гос. 
изд-во , 1924. - 95 с. 

О распространении болезней, признаках заболеваний, 
лечении и уходе при сыпном тифе, возвратном тифе, 

брюшном тифе, холере, туберкулезе.

616.9

З-125



Заболотный, Даниил Кириллович.
Что такое грипп? / Д. К. Заболотный. - Ленинград: 

Прибой, 1926. - 59 с. 
В книге приведены исторический обзор гриппозных

эпидемий, описание картины болезни, способы
лечения.



Заболотный, Даниил Кириллович.
Основы эпидемиологии: пособие для высш. мед. 

школы / Д. К. Заболотный. - Москва; Ленинград: Гос. 
изд-во , 1927 

Т. 1. - 1927. - 207 с.
Первый советский учебник по основам 

эпидемиологии, где рассматриваются предмет, 
методы и задачи эпидемиологии.



Заболотный, Даниил Кириллович.
Избранные труды [Текст] / Д. К. Заболотный; отв. 

ред. В. Г. Дроботько. - К. : АН УССР, 1956
Т. 1: Чума. - 1956. - 286 с. 

Т. 2 : Холера. Сифилис. Эпидемиологические и 
другие работы. - 1956. - 321 с. 



1921 – 1922
ректор Одеського медичного інституту

Костямін Микола Миколайович

заслужений діяч науки і техніки, професор, завідував
кафедрою загальної гігієни медичного факультету Новоросійського
університету.

Викладав військову гігієну і вів практичні заняття з
прикомандированими військовими лікарями і студентами
Військово-медичної академії, керував курсами гігієни військового
одягу і житла і брав участь у міжвідомчій комісії виробництва
тканин для одягу армії.

У 1921 р. Микола Миколайович організував одеський Будинок
санітарної освіти і був першим його завідувачем. У медичному
інституті Костямін займав посади секретаря і декана факультету,
голови медичної ради, ректора.

Микола Миколайович є автором 57 наукових праць з питань
військової гігієни.



1923 – 1927
ректор Одеського медичного інституту

Громашевський Лев Васильович

видатний український радянський епідеміолог, розробник
вчення про механізми передачі інфекції, оригінальної класифікації
інфекційних хвороб, організатор системи санітарно-
епідеміологічних станцій в СРСР, завідував кафедрою епідеміології
Одеського медичного інституту.

Основні праці присвячені загальній теорії епідеміології, а
також прикладної епідеміології висипного і черевного тифів,
холери, шигельозу (тоді називали дизентерією), епідемічного
гепатиту.

Розробив вчення про механізми передачі інфекцій,
класифікацію інфекційних хвороб, в якій підгрупи інфекційних
хвороб виділяються за ведучим механізмом передачі інфекції й
місцем первинної локалізації збудника в організмі, науково-
організаційні питання дезінфекційної справи в СРСР.

У 1946 році в США брав участь у заснуванні Всесвітньої
організації охорони здоров'я.



Громашевский, Лев Васильевич.
Возвратный тиф / Л. В. Громашевский, Г. М. 

Вайндрах. - Москва: Медгиз, 1946. - 140 с.
Иммунитет и реакции иммунитета. Клиника, 
диагностика и лечение. Механизм передачи

инфекции и данные о переносчике. Эпидемиология. 
Меры борьбы. Клещевой возвратный тиф.

616.9

Г 87



Громашевский, Лев Васильевич.
Общая эпидемиология: учебник для студентов мед. 

институтов / Л. В. Громашевский. - Москва; Ленинград: 
Медгиз, 1942. - 344 с. 

Главным трудом жизни Л. В. Громашевского было создание
общей теории эпидемиологии. Он первым в мире 

сформулировал законы этой науки в труде «Общая
эпидемиология», выдержавшем четыре издания и 

переведенном на многие иностранные языки. 

616.9
Г 87



Громашевский, Лев Васильевич.
Механизмы передачи инфекции: (учение о механизме

передачи возбудителей инфекц. болезней и его значение в 
эпидемиологии) / Л. В. Громашевский. - Киев: Гос. мед. изд-во 

УССР, 1958. - 332 с.
В книге излагаются различные стороны учения о механизме

передачи возбудителей инфекционных болезней и о значении
его для эпидемиологии применительно ко всем группам

инфекционных болезней.

616.9

Г 87



1928 – 1929
ректор Одеського медичного інституту

Боркусевич Сигізмунд Йосипович 

1929 – 1932
ректор Одеського медичного інституту

Лаврецький Олександр Львович

1932 – 1934
ректор Одеського медичного інституту

Шашко Павло Іванович

Дерматология и венерология / Одес. 
гос. мед. ин-т, Кож.-вен. клиника. -

Одесса: [б. и.], 1935 - . - (Труды
Одесского государственного

медицинского института ; вып. 2).
Т. 2 / редкол.: П. И. Шашко (отв. ред.) [и 

др.] . - 1935. - 290 с. 
Во втором томе собраны публикации о 

проблемах профессиональных
дерматозов, связи заболеваний кожи с 

нарушениями обмена веществ, методах 
эффективной диагностики, терапии и 

профилактики кожных и венерических
заболеваний.



1935 – 1937
ректор Одеського медичного інституту

Щербина Іван Олексійович

1937 – 1941
ректор Одеського медичного інституту

Розман Михайло Лазарович

Одесский медицинский
институт. Труды 1-ой хирургической
клиники / Одес. мед. ин-т; редкол.: М. 

Л. Розман (отв. ред.) [и др.]. - 1939.
Вып. 1. - 1939. - 191 с. 

Розман, М. Л.
Морфологические изменения крови 

при ревматизме: дис. ... канд. мед. наук / 
М. Л. Розман; Одес. мед. ин-т, Госпит. 

терапевт. клиника. - Одесса: [б. и.], 1939. -
72 с.



1942 – 1944
ректор Одеського медичного інституту

Часовников Павло Георгійович

одеський лікар-хірург, професор. Закінчив медичний
факультет Новоросійського університету. Завідував кафедрою
госпітальної хірургії, був завідувачем кафедри факультетської
хірургії лікувального факультету Одеського медичного інституту.

Основний напрямок наукових робіт - оперативне лікування
захворювань жовчних шляхів і шлунково-кишкового тракту,
вивчення впливу вітамінів груп А, В, С на перебіг хірургічних
захворювань в післяопераційному періоді (виразкова хвороба
шлунка та дванадцятипалої кишки, базедова хвороба).

Велику увагу приділяв питанням підготовки хворих до
операції та післяопераційного догляду за ними.



1944 – 1949
ректор Одеського медичного інституту

Гаспарян Ашот Михайлович

уролог, доктор медичних наук, професор, завідував кафедрою
урології Одеського медінституту.

Ашот Михайлович організатор кафедр урології в вищих
закладах Оренбурга, Харкова, Одеси, підготував багато фахівців-
урологів.

Основним напрямком наукової діяльності професора А. М.
Гаспаряна була розробка нових методів хірургічного лікування
захворювань сечового міхура, а також питання історії вітчизняної
урології.

Проводив консультації в онкологічному інституті і лікувальних
установах Управління Одеської залізниці.

Автор близько 60 наукових робіт, з них 4 винаходи. Дослідження
в основному присвячені діагностиці та лікуванню урологічних
захворювань.

Був членом правління Всесоюзного товариства урологів,
президії Українського товариства урологів, правління Харківського
товариства урологів, головою Одеського урологічного суспільства.



Гаспарян, Ашот Михайлович.
Пластика мочевого пузыря отрезками тонкой кишки / А. 

М. Гаспарян, Е. П. Цветов; Яросл. мед. ин-т. - Ярославль: [б. 
и.], 1960. - 164 с.

Монография посвящена пластическим операциям на 
мочевых путях.

616.6

Г 225



Гаспарян, Ашот Михайлович.
Очерки по истории отечественной

урологии / А. М. Гаспарян, С. А. Гаспарян, В. 
Н. Ткачук. - Ленинград: Медицина, Ленингр. 

отд-ние, 1971. - 158 с.

616

Г 225



1949 – 1951
ректор Одеського медичного інституту

Мотненко Антон Наумович



1951 – 1967
ректор Одеського медичного інституту ім. 

М. І. Пирогова

Дейнека Іван Якович

хірург, доктор медичних наук, професор, основоположник
хірургічної кардіології в Одесі. Під його керівництвом в місті відкрито
спеціалізовані відділення анестезіології, реанімації, нейрохірургії,
грудної хірургії, патології судин, проктології.

Під час Великої Вітчизняної війни на основі великої кількості
власних спостережень вивчив і дозволив ряд актуальних питань
військово-польової хірургії.

У 1949 р. затверджений у званні професора після захисту
докторської дисертації на тему: «Об изменениях прямой кишки,
предшествующих и сопутствующих раку»

І. А. Дейнека є автором понад 140 наукових робіт, серед них 5
монографій та 2 керівництва.

Період роботи І. А. Дейнеки завідувачем кафедри загальної хірургії
відзначений активним розвитком теоретичної, експериментальної та
клінічної хірургії. Під його керівництвом захищені 27 кандидатських і 11
докторських дисертацій.



Дейнека, Иван Яковлевич.
Эхинококк легких / И. Я. Дейнека. - Киев: Гос. мед. 

изд-во УССР, 1955. - 278 с.
Патогенез и методы лечения эхинококка легких.

616.9

Д 271



Дейнека, Иван Яковлевич.
Эхинококкоз человека / И. Я. Дейнека. - Москва: 

Медицина, 1968. - 376 с.
Монография является фундаментальным
исследованием по эхинококкозу человека, 
всесторонне освещающим эту важнейшую

медицинскую, ветеринарную и экономическую
проблему.

616.9

Д 271



Дейнека, Иван Яковлевич.
Основы профилактики рака прямой кишки: (клин.-

морфолог. исследование) / И. Я. Дейнека. - Киев: Гос. мед. 
изд-во УССР, 1949. - 112 с.

В монографии изложен материал изучения рака прямой
кишки и предшествующих раку заболеваний.

617.5

Д 271



1967 – 1981
Ректор Одеського медичного інституту ім. 

М. І. Пирогова

Корхов Сергій Іванович

Професор, доктор медичних наук, видатний вчений, почесний
діяч вищої школи України, учасник другої Великої Вітчизняної війни
та у минулому ректор Вінницького та Одеського медичних інститутів,
очолював кафедру оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Один з найталановитіших лікарів, хірург з великої літери, що мав
довгий шлях.

Автор 109 наукових публікацій, присвячених актуальним
питанням діагностики та лікування виразкової хвороби, раку шлунка,
опікової хвороби. В останні роки розробляв в експерименті
раціональні поєднання гіпербаричної оксигенації і вітамінно-
метаболітних комплексів при різних видах печінкової недостатності.

Під керівництвом професора відбулося становлення великої
кількості видатних вчених, висококваліфікованих лікарів та діячів
науки і медицини.



Корхов, Сергей Иванович.
Лечение язвенной болезни желудка, 12-перстной 

кишки и их осложений методом регионарной
симпатической блокады: дис. ... канд. мед. наук / С. И. 

Корхов; Одес. мед. ин-т, Госпит. хирург. клиника. - Одесса: 
[б. и.], 1947. - 266 с.



Реактивность организма в норме и при патологии: 
[сб. ст.] / Одес. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова; 

редкол.: С. И. Корхов (отв. ред.) [и др.]. - Киев: 
Здоров’я, 1976. - 186 с. 

616.012
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1981 – 1983
ректор Одеського медичного інституту ім. 

М. І. Пирогова

Бабов Дмитро Михайлович

Завідував кафедрою загальної гігієни, доктор медичних наук,
професор.

Основні напрями наукових досліджень Д. М. Бабова:
проблеми загальної гігієни, специфіка професійних захворювань, їх
лікування, гігієна праці.

Дмитро Михайлович – відомий фахівець з питань очищення
міських стічних вод. Безсумнівний теоретичний і практичний
інтерес і сьогодні представляють його дослідження, присвячені
ґрунтовим методам очищення стічних вод.

Автор 74 наукових робіт і підручника. Під його керівництвом
захищено 6 кандидатських дисертацій.



Бабов, Дмитрий Михайлович. 
Динамика изменения агглютинабильности

санитарно-показательных микроорганизмов при 
их пребывании в водной среде: дис. ... канд. мед. 
наук / Д. М. Бабов; Одес. гос. мед. ин-т им. Н. И. 

Пирогова, Каф. общ. гигиены. - Одесса: [б. и.], 1955. 
- 311 с.



Бабов, Дмитрий Михайлович.
Руководство к практическим занятиям по 

гигиене с техникой санитарно-гигиенических
исследований: учеб. пособие для фельдш.-лаборант. 
отд-ний мед. уч-щ / Д. М. Бабов, Н. Н. Надворный. -

М.: Медицина, 1976. - 288 с. 

613
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Контроль за состоянием окружающей среды и здоровья
работающих при погрузке карбамида на морские суда: 

(метод. рекомендации) / Мин-во здравоохранения УССР; 
сост. Д. М. Бабов, А. Н. Дульдиер, Л. И. Звольский [и др.]; 

отв. за изд. И. И. Ильин. - Одесса: [б. и.], 1984 . - 13 с. 
В методических рекомендациях содержатся краткие

сведения об оценке окружающей среды при погрузке
карбамида на морские суда с применением комплекса

санитарно-гигиенических методов исследования и 
основные мероприятия по предотвращению загрязнения
окружающей среды и сохранению здоровья работающих.



1984 – 1994
ректор Одеського державного медичного 

інституту ім. М. І. Пирогова

Ільїн Ігор Іванович

Доктор медичних наук, професор, завідував кафедрою
нормальної анатомії. заслужений діяч науки і техніки УРСР.
Учасник другої світової війни, нагороджений бойовими орденами.

За керівництва І. І. Ільїна головним напрямком наукової
діяльності кафедри анатомії людини було вивчення
морфологічних змін у процесі адаптації центральної нервової
системи, органів і тканин організму до несприятливих факторів,
властивим для водного транспорту.

Особливу увагу Ігор Іванович приділяв дослідній роботі
студентів, під його керівництвом учбовий музей кафедри був
значно поповнений препаратами, які виконали студенти, кілька
препаратів були удостоєні патентів на модель.

Автор понад 100 наукових робіт з питань анатомії людини,
хірургії, спортивного травматизма.



Методические рекомендации к
практическим занятиям по нормальной

анатомии человека для студентов
стоматологического факультета / Одес. гос. 
мед. ун-т, Каф. норм. анатомии; Сост. Л. А. 
Антоненко, под ред. И. И. Ильина. - Одесса: 

[б. и.], 2001. - 125 с.

ОМИ-М

450



Русско-латинско-украинский словарь анатомических
терминов: учеб. пособие для студ. и преподавателей / 

Одес. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова ; под ред. И. И. 
Ильина. - О. : [б. и.], 1992. - 111 с.

611

Р 895



1994 – 2010
ректор ОДМІ ім. М. І. Пирогова

2010 – 2018 
ректор ОНМедУ

Запорожан Валерій Миколайович

Академік НАМН України, лауреат Державної премії в галузі
науки і техніки, доктор медичних наук, професор, заслужений
винахідник України, голова Вченої ради ОНМедУ

З ініціативи ректора ОНМедУ Валерія Запорожана вперше в
Україні створено три університетські клініки, Науковий парк, 27
регіональних лікувально-діагностичних центрів, Інноваційний центр
практичної підготовки лікаря, електронна бібліотека, видавничо-
поліграфічний комплекс. Одеський медичний університет встановив
тісні зв’язки з провідними науковими та лікувальними центрами.

Академік Валерій Запорожан зробив неоціненний внесок у
вирішення актуальних проблем гінекології, генетики, імунології,
онкології. Одним із перших учений створив генетичну лабораторію і
НДІ молекулярно-генетичної та клітинної медицини.



Запорожан, Валерій Миколайович.

Гінекологічна патологія: атлас: навч. посіб. для студ. 

вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. М. 

Запорожан, М. Р. Цегельський; Одес. держ. мед. ун-т. -

Одеса: ОДМУ, 2002. - 308 с. 

618.1

З-332

https://library.odmu.edu.ua/catalog/29


Запорожан, Валерій Миколайович.
Акушерська патологія: атлас: навч. посіб. для студ. 

вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації, лікарів 
акушерів-гінекологів, післядиплом. освіти лікарів / В. М. 

Запорожан, В. П. Міщенко; Одес. держ. мед. ун-т. - О.: 
ОДМУ, 2005. - 291 с.

618.2

З-332

https://library.odmu.edu.ua/catalog/47566


Акушерство та гінекологія: нац. підруч. для студ. вищ. мед. 
навч. закл. IV рівня акредитації, лікарів-інтернів і лікарів-

курсантів вищ. мед. навч. закл. (ф-тів) післядипл. освіти: у 4-х т. / 
за ред. В. М. Запорожана. - Київ: Медицина 

Т. 1: Акушерство / В. М. Запорожан, В. К. Чайка, Л. Б. Маркін [та 
ін.]. - 2017. - 1031 с

Т. 2: Неонатологія / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, Д. О. 
Добрянський. - 2013. - 927 с. 

Т. 3: Неоперативна гінекологія / В. М. Запорожан, І. Б. Вовк, І. Ю. 
Гордієнко [та ін.]. - 2014. - 927 с.

Т. 4: Оперативна гінекологія / В. М. Запорожан, Т. Ф. Тарарчук, І. 
З. Гладчук [та ін.]. - 2014. - 703 с.

618.1

А 44



Запорожан, Валерій Миколайович.
Дитяча гінекологія: пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. 
М. Запорожан, С. П. Польова, М. Л. Аряєв; Одес. нац. мед. 

ун-т. - О.: ОНМедУ, 2013. - 343 с.
У підручнику викладено матеріал, що стосується розвитку 

та становлення репродуктивної системи у дівчат 
препубертатного та пубертатного віку, описано особливості 

змін фізіологічного та статевого розвитку, ендокринної 
функції та внутрішніх геніталій. 

618.1

З-332

https://library.odmu.edu.ua/catalog/212007


Спинальная анестезия при оперативном родоразрешении / В. Н. 
Запорожан, О. А. Тарабрин, И. Л. Басенко [и др.]; под ред. В. Н. 

Запорожана, О. А. Тарабрина; Одес. нац. мед. ун-т. - Киев: Старт-
98, 2013. - 316 с.

Монография освещает современное состояние проблемы
спинальной анестезии при оперативном родоразрешении, 

показания и противопоказания, преимущества и недостатки, 
практические аспекты подготовки и техники выполнения

спинальной анестезии. 

617-089

С 721



Ендоскопічна хірургія: навч. посіб. для студентів старш. курсів 
мед. закл. вищ. освіти, лікарів-інтернів, резидентів, слухачів 

закл. післядиплом. освіти, які готують фахівців у галузі 
"Охорона здоров’я" зі спец. "Хірург. хвороби" / В. М. Запорожан, 
В. В. Грубнік, Ю. В. Грубник [та ін.]; за ред.: В. М. Запорожана, В. 

В. Грубніка. - Київ: Медицина, 2019. - 591 с. 
У навчальному посібнику описано техніку більшості 

лапароскопічних, торакоскопічних, гінекологічних та 
ендоскопічних операцій

616-089

Е 624



Запорожан, Валерій Миколайович.
Симуляційна медицина. Досвід. Здобуття. 

Перспективи: прак. порадник / В. М. Запорожан, О. О. 
Тарабрін; Одес. нац. мед. ун-т. - Суми: Університет. кн., 

2018. - 240 с. 
У пропонованому посібнику обговорюються проблеми, які 

необхідно вирішити для успішного й ефективного 
впровадження симуляційного навчання в медичну освіту, а 
також поради з побудови занять зі студентами, інтернами 

та лікарями-курсантами різних спеціальностей.

61

З-332



Біобезпека: практ. порадник [для студ. і слухачів у межах 
додиплом. та післядиплом. освіти вищ. навч. закл. М-ва 

охорони здоров’я України, М-ва оборони України] / В. М. 
Запорожан, М. І. Бадюк, М. А. Андрейчин [та ін.]; за ред. В. 
М. Запорожана, М. І. Бадюка; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса: 

ОНМедУ, 2018. - 431 с. 
У практичному пораднику висвітлюються сучасні 
проблеми побудови системи біобезпеки в Україні. 

614

Б 63



Запорожан, Валерій Миколайович.
Етюди про моральність. Нооетичний аспект / В. М. Запорожан; 

Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса: ОНМедУ, 2015. - 159 с. 
Роздуми про причини кризи духовності, про життєві орієнтири 

і цінності людини, прогнози й перспективи життя на Землі є 
канвою цієї книги. Приводом для її написання послужив 

багаторічний досвід наукової діяльності автора, пошук 
системного підходу до навчання і виховання нового покоління 

лікарів. 

ББК 87.7

З-332

https://library.odmu.edu.ua/catalog/234486


Запорожан, Валерий Николаевич.
Этюды о нравственности / В. Н. Запорожан; предисл. Я. С. 

Яцкив; Одес. нац. мед. ун-т. - Одесса: ОДМУ, 2018. - 231 с.
Книга знакомит с размышлениями автора - академика НАМН 
Украины, д-ра мед. наук. профессора, ректора Одесского нац. 
медицинского университета - о причинах кризиса духовности, 

жизненных целях и ценностях человека, о прогнозах и 
перспективах жизни на земле. Поводом к написанию стали 
многолетнее занятие автора научной деятельностью, поиск

системного подхода к обучению и воспитанию нового 
поколения врачей.

17

З-332



2018 – 2020 
в. о. ректора Одеського національного 

медичного університету

Сухін Юрій Віталійович

Завідувач кафедри травматології та ортопедії, Заслужений
лікар України, доктор медичних наук, професор.

Основний науковий напрямок - лікування пошкоджень і
захворювань великих суглобів. Розробив 7 нових оригінальних
методик оперативного лікування при травмах і захворюваннях
плечового суглоба.

Працював в провідних травматолого-ортопедичних центрах
України, Австрії, Німеччини, Англії.

Є автором принципово нового ендопротеза плечового
суглоба, 17 винаходів, 5 раціоналізаторських пропозицій.
Опублікував більше 120 наукових робіт і 2 монографії.



Травматология ＆ортопедия: учеб. для студ. высш. мед. 
учеб. заведений IV уровня аккредитации / О. А. Бурьянов, Г. 
Г. Голка, В. Г. Климовицкий [и др.]; под ред.: Г. Г. Голки, А. 

А. Бурьянова, В. Г. Климовицкого. - Вінниця: Нова Кн., 2016. 
- 447 с.

В написании учебника приняли участие сотрудники 
Одесского национального медицинского университета: 

заведующий кафедрой травматологии и ортопедии, доктор 
медицинских наук, профессор Сухин Юрий Витальевич и 

кандидат медицинских наук, доцент Бодня Александр 
Иванович. 

617

Т 65



Traumatology & orthopedics: a textbook for students of higher
medical schools IV level of accreditation: transl. from. ukr. lang / 
O. A. Burianov, G. G. Golka, V. G. Klimovitsky [et al.]; ed.: G. G. 

Golka, O. A. Burianov, V. G. Klimovitsky. - Vinnytsia: Nova
knyha, 2018. - 399 p.

Переклад назви: Травматологія та ортопедія 
У складанні підручника взяли участь співробітники Одеського 

національного медичного університету: завідувач кафедри 
травматології та ортопедії, доктор медичних наук, професор 

Сухін Юрій Віталійович і кандидат медичних наук, доцент Бодня 
Олександр Іванович. 

И

1211



Психологическая реабилитация при 

политравме / И. В. Ершова-Бабенко, Е. А. 

Топор, Ю. В. Сухин [и др.]; Одес. гос. мед. 

ун-т. - Х.: Медицина и .. - [Б. м.]: Крокус, 

2008. - 11 с. 



2020 по теперішній час

в. о. ректора Одеського національного 
медичного університету

Вастьянов Руслан Сергійович

Завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології,
доктор медичних наук, професор, представник і послідовник школи
нейропатофізіологів, заснованої видатним вітчизняним патофізіологом,
головою Всесвітнього товариства патофізіологів, академіком Російської
АМН Г. М. Крижановським.

Коло наукових інтересів професора Руслана Сергійовича
Вастьянова – нейропатофізіологія, клінічна патофізіологія,
нейрофармакологія, неврологія.

Руслан Сергійович Вастьянов – кваліфікований вчений, володіє
технікою виконання фізіологічних, нейропатофізіологічних і
нейрофармакологічних експериментів, вільно володіє англійською
мовою: протягом кількох років працював в нейрофізіологічних
лабораторіях Австрії, Нідерландів, Італії.



Physiology: a textbook for students of higher medical
educational institutions with the IV level of

accreditation, with English as the language of
instruction / V. M. Moroz, O. A. Shandra, R. S. 

Vastyanov [et al.]; ed.: V. M. Moroz, O. A. Shandra. - 4th 
ed. - Vinnytsia: Nova knyha, 2019. - 722 p.

Переклад назви: Фізіологія

И

1266



Фізіологія серцево-судинної системи: навч. посіб. для студ. 
вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації та лікарів-

інтернів / О. А. Шандра, Н. В. Общіна, Р. С. Вастьянов, Г. О. 
Волохова; Одес. держ. мед. ун-т. - Одеса: ОДМУ, 2005. - 212 

с.

612

Ф 504



ПРЕЗЕНТАЦІЯ СТВОРЕНА ЗА МАТЕРІАЛАМИ 
БІОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА З ФОНДУ 

БІБЛІОТЕКИ ОНМЕДУ:

Профессора Одесского национального 
медицинского университета (1900-2015): 

биогр. словарь / Одес. нац. мед. ун-т; сост.: В. 
Н. Запорожан, В. И. Кресюн, Г. И. 

Хандрикова. - Одесса: ОНМедУ, 2016. - 319 с.

61

П 841



З вищепредставленими та іншими
виданнями можна ознайомитись в

НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОНМедУ
за адресою: 

м. Одеса,
Валіховський провулок, 3.

З повагою,
бібліотекар НБ ОНМедУ

Черкасова Наталія Валентинівна.
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