
ВИСОКЕ ЗВАННЯ  —
ВИДАТНОМУ ВЧЕНОМУ
Указом Президента України № 195/2021 від 17

травня 2021 року  «Про відзначення державними на-
городами України з нагоди Дня науки» за вагомий осо-
бистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнен-
ня науково-технічного потенціалу України, багаторіч-
ну сумлінну працю та високий професіоналізм при-
своїти  звання «Заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни» Вастьянову Руслану Сергійовичу — завідувачу
кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології
Одеського національного медичного університету,
доктору медичних наук, професору.

(Привітання від колег і учнів читайте на 2-й сто-
рінці.)

Найщиріші вітання 

25 травня 2021 року під голо-
вуванням ректора ОНМедУ ака-
деміка В. М. Запорожана про-
йшло засідання Вченої ради в
змішаному форматі, з дотриман-
ням усіх вимог карантинного ре-
жиму.

Засідання почалося з при-
вітання ювілярів: завкафедри
хірургії № 2, лауреата в галузі
науки і техніки України професо-
ра Бориса Сергійовича Запо-
рожченка; завкафедри загальної
практики професора Олени Бори-
сівни Волошиної; завкафедри
дерматології та венерології про-
фесора Михайла Миколайовича
Лебедюка.

Враховуючи багаторічну сум-
лінну та плідну працю, вагомий
внесок у підготовку лікарсь-
ких та науково-педагогічних
кадрів, у розробку актуальних
питань медичної науки й охоро-
ну здоров’я населення України,
а також активну участь в ор-
ганізації роботи з боротьби про-
ти COVID-19, було одноголосно
прийняте рішення клопотати пе-
ред МОЗ України про нагоро-
дження Почесною грамотою МОЗ
України: завкафедри інфекцій-
них хворроб, д. м. н., професора
Тетяну Володимирівну Чабан;
завреанімаційного  відділення
Багатопрофільного медичного
центру ОНМедУ Олексія Едуар-
довича Римашевського; медичну
сестру відділення анестезіології з
палатами інтенсивної терапії Ба-
гатопрофільного медичного цен-
тру ОНМедУ Тетяну Володими-
рівну Ворошилову; рентген-ла-
боранта відділення функціональ-
ної, ультразвукової, променевої
та ендоскопічної  діагностики
Центру реконструктивної та від-
новної медицини (Університет-
ська клініка) ОНМедУ Галину
Василівну Терземан; старшу ме-
дичну сестру офтальмологічного
відділення № 3 Багатопрофільно-
го медичного центру ОНМедУ

Вчена рада 

Âàëåð³é Çàïîðîæàí:
РОЗВИТОК ОДЕСЬКОГО

МЕДУНІВЕРСИТЕТУ — CПІЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Олену Миколаївну Макарову;
молодшу медичну сестру офталь-
мологічного відділення № 3 Ба-
гатопрофільного медичного цен-
тру ОНМедУ Валентину Іванів-
ну Корнецову; палатну медичну
сестру офтальмологічного від-
ділення № 2 Багатопрофільного
медичного центру ОНМедУ На-
талію Павлівну Шулянську; ме-
дичну сестру хірургічного кабіне-
ту поліклінічно-консультаційного
відділеня Центру реконструктив-
ної та відновної медицини (Універ-
ситетська клініка) ОНМедУ Лю-
бов Миколаївну Малихіну; аку-
шера-гінеколога поліклінічно-
консультаційного  відділення
Центру реконструктивної та від-
новної медицини (Університетсь-
ка клініка) ОНМедУ Тетяну Гри-
горівну Фоміну Вчена рада реко-
мендувала нагородити Подякою
МОЗ України.

З першого питання порядку
денного виступив професор С. А.
Шнайдер, який поінформував
про основні напрями роботи всіх
кафедр стоматологічного профі-
лю, про їхні досягнення та по-
дальші плани.

У перспективах розвитку сто-
матологічного факультету —
вдосконалення та розширення
спектра навчальних програм;
ініціювання подальшого поліп-
шення нормативно-правової ба-
зи; максимальне використання
потенціалу освітніх можливостей
і посилення взаємодії з іншими ка-

федрами медуніверситету; широ-
ке впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у си-
стему післядипломної освіти.

Виступ професора С. А.
Шнайдера доповнив голова Вче-
ної ради академік В. М. Запоро-
жан, наголосивши, що ОНМедУ
— це єдиний медичний універси-
тет, де стоматологічний факультет
має навчальну базу — Державну
установу «Інститут стоматології
та щелепно-лицевої хірургії»
НАМН України, що дуже важли-
во для освітнього процесу май-
бутніх стоматологів, але потрібно
розвивати й інші напрями, пов’я-
зані з симуляційним навчанням.

Ñòàí³ñëàâ Øíàéäåð:
РОЗШИРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ

ПРОГРАМ, ПОГЛИБЛЕННЯ
СПІВПРАЦІ, ВПРОВАДЖЕННЯ

IKT — ПРІОРИТЕТИ
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО

ФАКУЛЬТЕТУ

Симуляційні класи повинні
бути відкриті на всіх кафедрах
стоматологічного факультету.
Необхідно розвивати програми
післядипломної освіти, щоби на
власних базах приймати лікарів
з усієї України.

Вчена рада заслухала й обго-
ворила доповідь голови Медич-
ної ради професора А. С. Сона,
який доповів про досягнення та
перспективи роботи Універси-
тетської клініки. За умови сучас-
ної економічної необхідності
практично всі клінічні кафедри
будуть розміщені в Університетсь-
ких клініках, а тому необхідно
приділити увагу насиченню ка-
федр новітнім обладнанням.

— Кожного дня у світі з’явля-
ються нові винаходи, тому ми по-
винні одержувати нове облад-
нання, інакше не зможемо допо-
магати людям на високому рівні.
Завкафедр прошу поміркувати
над тим, що треба змінити для
кращого функціонування ка-
федр, — наголосив В. М. Запо-
рожан.

В. о. проректора з науково-
педагогічної роботи професор
І. П. Шмакова проаналізувала
готовність факультетів до дер-
жавної атестації випускників.

Були затверджені Положення:
про Університетську аптеку; про
кафедру і клінічну кафедру; про
навчальний відділ; про навчально-
методичний відділ; про проведен-
ня закупівель; про оцінювання
працівників.

Також була затверджена
Концепція реновації спортивно-
оздоровчого табору «Медик».

Розвиток Одеського націо-
нального медичного університе-
ту потребує спільних зусиль і
відповідальності професорсько-
викладацького, медичного і сту-
дентських колективів. Про це за-
явив ректор ОНМедУ академік
Валерій Запорожан, підбиваючи
підсумки засідання Вченої ради.

Стоматологічний факультет ОНМедУ включає
в себе шість кафедр, п’ять із яких мають власні
бази у Державній установі «Інститут стоматології
та щелепно-лицевої хірургії НАМН України».

Інститут є не тільки лікувально-профілактич-
ним закладом, а і науково-дослідним центром.

Перебування студентів і інтернів на його базі доз-
воляє їм брати участь не тільки у практичній діяльності
стоматолога, а також у науково-дослідній роботі.

 Це дає можливість сформувати у студента науко-
ве мислення, поширити кругозір, мотивувати до нау-
кових досліджень і самовдосконалення.

Стоматологічний факультет реалізує концепцію
безперервної освіти: від підготовки студентів — до
підвищення кваліфікації  та перепідготовки лікарів-сто-
матологів.

Факультет, вперше в Україні, був обладнаний найно-
вітнішими симуляторами  SIMODONT останнього, сьомо-
го покоління, адже симуляційне навчання має колосальні
можливості для підвищення рівня не тільки практичної
підготовки персоналу, але й для безпеки організації ме-
дичної допомоги. Дуже важливо, коли з самого початку
навчання акценти розставляються на фактори безпеки —
дотримання встановлених правил, алгоритмів, протоколів
ведення хворих, організацію цілеспрямованої взаємодії
медперсоналу між собою і з пацієнтом.

Кафедри факультету розташовані у власних уні-
верситетських клініках і в обласних та міських ліку-
вальних закладах Одеси. Клінічні та лікувальні бази
обладнані сучасною діагностичною та лікувальною
апаратурою, що дає можливість на високому рівні
здійснювати діагностику та лікування, використовую-
чи вітчизняні та світові досягнення науки.

Кафедра загальної стоматології факультету післядип-
ломної освіти є найбільшою стоматологічною кафедрою
в Україні — вона охоплює три південні регіони: Одесь-
кий, Миколаївський та Херсонський — і повністю забез-
печує післядипломну освіту лікарів-стоматологів. Нині на
кафедрі навчаються  317 стоматологів-інтернів: 139
інтернів першого року та 178 — другого року навчання.

У цілому за останні п’ять років співробітники сто-
матологічних кафедр опублікували 519 статей, 212
тез, 6 монографій, 7 підручників, отримали 17 па-
тентів. Було захищено 9 докторських і 15 кандидатсь-
ких дисертацій.

Перспективи розвитку факультету —  у вдоскона-
ленні та розширенні  спектра навчальних програм, у мак-
симальному використанні потенціалу освітніх можливо-
стей і посиленні взаємодії з іншими кафедрами медуні-
верситету. Окрему увагу доцільно звернути на широке
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
у систему післядипломної освіти, поглиблення зв’язків
з лікувально-профілактичними закладами, налагоджен-
ня і розвиток міжнародних зв’язків з впровадження по-
зитивного досвіду і спільних проектів.
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Р. В. Мерешко

Як виховання починається із само-
го народження дитини, так і формуван-
ня професіонала — з першого курсу.

Викладачі кафедри суспільних
наук приділяють велику увагу  ста-
новленню студента як особистості з
кращими людськими якостями.

І студенти теж учать нас, викла-
дачів, новому — сучасним поглядам
на життя та технічним досягненням, за
що ми їм дуже вдячні. Адже в нашо-
му університеті вчиться талановита,
цілеспрямована і старанна молодь,
яка обрала відповідальний життєвий
шлях. Хочеться відзначити їхні досяг-
нення.

На другому курсі МФ-1 вчиться
Катерина Соколова — тендітна дів-
чина і сильна  особистість. Вона ста-
роста першої групи. Цього року Катя
посіла перше місце в секції «Суспільні
і гуманітарні науки, філософія та со-
ціальна медицина» на науково-прак-
тичній конференції з міжнародною
участю «Сучасні теоретичні та прак-
тичні аспекти клінічної медицини»,
яка  щороку  проходить в ОНМедУ.

Катю завжди надихала поезія і
все, що пов’язане зі словом «серце»,
— оскільки серце не тільки найважли-
віший орган — воно може відчувати
всі нюанси переживань людини: ра-
дощі, печалі, тривоги і, звісно, кохан-
ня... Мабуть, тому Катя й мріє стати
саме кардіологом — щоб лікувати, як
вона з посмішкою каже, розбиті серця.

Особистість 

А ще вона захоплюється туризмом
і підкорює гірські вершини!

— Гори дають мені сили, допома-
гають зрозуміти, ким ти є насправді і
хто тебе оточує, — розповідає дівчи-
на .

Катерина цікавиться психологією
і під час занять на елективному курсі
«Народна психологія» ми з нею ви-
рішили продовжити цю тематику
у спільному науковому дослідженні.

НЕХАЙ ТОБІ ПІДКОРЯТЬСЯ
УСІ ВЕРШИНИ!

Підготували доповідь на тему «Сприй-
няття пацієнтом кабінету лікаря», яка
виявилася дуже актуальною, врахо-
вуючи, що кафедра, під керівництвом
завкафедри доцента О. О. Сікорської,
працює над НДР «Імідж лікаря».

Розумію, що Катя наступного на-
вчального року порине вже у фахові
навчальні дисципліни, проте ми дуже
радіємо, що наша кафедра також зро-
била свій внесок у становлення май-
бутнього Лікаря — професіонала і
людини, а здобуті знання і навички
знадобляться їй у майбутньому.

Ми розробили анкету і провели
соцопитування, а потім проаналізу-
вали результати, і Катерина предста-
вила матеріали на конференції. За її
словами, їй дуже сподобалася науко-
ва робота, отож і надалі збирається
поринати у світ питань і відповідей
Медицини.

Катрусю, бажаю тобі підкорення
нових вершин — і гірських, і на-
вчальних, і особистісних.

І всім нашим студентам від імені
колективу кафедри суспільних наук
зичимо подальших успіхів!

О. О. УВАРОВА,
доцент кафедри суспільних наук,

кандидат історичних наук

На фото: Катерина Соколова.

Після закінчення у 1992 році Одесь-
кого медичного інституту ім. М. І.
Пирогова Руслан Вастьянов вступив
до аспірантури кафедри фізіології і
згодом захистив кандидатську дисер-
тацію. Докторську дисертацію захи-
стив у 2013 році. У 2000 році отримав
вчене звання доцента, у 2015-му став
професором.

Відомий в Україні та за її межами
вчений у галузі патологічної фізіо-
логії, нейропатофізіології, експеримен-
тальної епілептології володіє техні-
кою виконання  патофізіологічних,
нейрофізіологічних, нейрофармаколо-
гічних досліджень.

Значним внеском  у розвиток віт-
чизняної патофізіології та епілепто-
логії є наукові праці професора Р. С.
Вастьянова, присвячені дослідженню
патогенетичних механізмів хронічно-
го судомного синдрому.

ЗОЛОТИЙ ФОНД УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАРАДИ НАШОЇ
БЕЗПЕКИ

Адміністрація ОНМедУ постійно
приділяє увагу питанням безпеки жит-
тєдіяльності, в тому числі протипо-
жежної безпеки.

20 травня в навчальному корпусі по
вул. Ольгіївська, 13, пройшли чергові
нічні пожежно-тактичні навчання.

У заході взяли участь службовці
3-ї державної пожежно-рятувальної
частини 6-го державного пожежно-
рятувального загону ГУ державної
служби України з надзвичайних си-
туацій в Одеській області.

Враховуючи актуальність питан-
ня безпеки, адміністрація ОНМедУ
звернулася до керівництва державної
пожежно-рятувальної частини № 3 з
проханням включити  до програми
навчань проведення семінару з пи-
тань пожежної безпеки для праців-
ників ОНМедУ фахівцями ГУ ДСНС.

На фото:  під час навчань.

Вчена рада на засіданні 25 травня
2021 року затвердила концепцію рено-
вації спортивно-оздоровчого табору «Ме-
дик».

Табір розташований у селищі Лю-
стдорф за адресою: м. Одеса, вул. Зої
Космодем’янської, 5, на земельній
ділянці площею 3,6 га, яка знахо-
диться у власності університету. Бу-
дівля табору була введена в експлуа-
тацію ще у 1957 році.

З 2017 року табір не працював че-
рез неналежний стан інфраструктури
та об’єктів капітального будівництва.

— Ми плануємо провести рестав-
рацію табору, побудувати тут сучас-
ний корпус, де можна було б прово-
дити лекції, наукові конференції, се-
мінари та інші заходи. «Медик» по-
винен бути перетворений у сучасну
цілорічну базу і для навчання, і для
наукових заходів, і для відпочинку,
— поділився планами академік В. М.
Запорожан. 

Концепція також передбачає воз-
ведення нових одно-двоповерхових бу-
динків для відпочиваючих — студентів
і викладачів, а також для учасників
багатоденних  заходів. Заплановане
й облаштування клубу-їдальні, літньо-
го театру, спортивних майданчиків,
басейну, адміністративних корпусів і
господарської зони.

Роботи з відновлення спортивно-
оздоровчого табору «Медик» поч-
нуться після розробки та затверджен-
ня проектних робіт.

Підсумком цих досліджень є отри-
мання 10 патентів України та бувшо-
го СРСР з методик моделювання та
пригнічення судомної активності.

Професор Р. С. Вастьянов — автор
360 наукових публікацій, у тому
числі 7 підручників з грифом МОЗ
України (три — англійською мовою),
7 монографій, 22 навчально-методич-
них рекомендацій. Під його керівниц-
твом захищена одна докторська
дисертація та виконуються вісім кан-
дидатських і дві докторські дисер-
тації.

Руслан Сергійович виконує знач-
ний обсяг наукової, педагогічної,

Âàëåð³é Çàïîðîæàí:
ТАБІР «МЕДИК»

МАЄ СТАТИ СУЧАСНОЮ
БАЗОЮ ДЛЯ НАВЧАННЯ

ТА ВІДПОЧИНКУ
СТУДЕНТІВ

І ВИКЛАДАЧІВ ОНМедУ

Висока нагорода, яку отримав зав-
кафедри  загальної та клінічної пато-
логічної фізіології, професор Руслан
Сергійович Вастьянов відповідно до
указу Президента України до Дня на-
уки, свідчить про значний внесок у
науку, професіоналізм та соціальне
значення діяльності вчених ОНМедУ,
спрямованої на збереження здоров’я
наших співвітчизників.

Співробітники кафедри, де працює
Руслан Сергійович Вастьянов, його
учні і друзі щиро вітають його із за-
служеною нагородою, бажають здоро-
в’я та подальших успіхів у науковій
діяльності.

У співавторстві з проф. О. А. Шан-
дрою і проф. Л. С. Годлевським ним
були розкриті патогенетичні механіз-
ми хронічного судомного синдрому
з урахуванням пептид- та цитокін-
зумовлених механізмів, представлено
патогенетичне значення пептидергіч-
них механізмів при епілептизації мозку.
Виявлені взаємозв’язки між нервовою
та імунною системами, які викликають
загальний дизрегуляторний ефект в
умовах досліджуваної патології. Упер-
ше були встановлені протисудомні
ефекти нейротропіну, кіоторфіну, нео-
кіоторфіну та інших нейропептидів в
умовах гострих і хронічних судом.

Отримані результати свідчать про
системні нейропатофізіологічні меха-
нізми хронічної епілептичної актив-
ності і є експериментальним обґрун-
туванням розробки патогенетично
зумовлених методів її корекції.

організаційної та методичної роботи.
Він є науковим редактором журналу
«Інтегративна антропологія», голо-
вою комісії університету з протидії
академічному плагіату, вченим сек-
ретарем Наукового товариства пато-
фізіологів України, головою Одесько-
го обласного товариства  патофізіологів
України, членом правління Одеського
обласного товариства неврологів,
членом Українського  товариства
фізіологів і товариства нейронаук.

Нам імпонують людські якості на-
шого завкафедри, який, як вчений
секретар ОНМедУ, у складні літні дні
2018 року знайшов у собі сили від-
крити засідання єдиної законної Вче-
ної ради університету, одним з ре-
зультатів чого стало відновлення за-
конності  та статус-кво в  нашій  alma
mater.


