
ÄÎÐÎÃ² ÊÎËÅÃÈ, ÑÒÓÄÅÍÒÈ!
Добігає свого завершення рік, якому не було рівних за

складними випробуваннями, що випали нашій країні та
кожному її жителю.

Не можна без болю думати, як переживають це лихоліт-
тя матері, що втратили на війні синів, старі люди, які в ди-
тинстві вже пережили одну війну та знову здригаються від
обстрілів і вибухів, ті, чиї сусіди, знайомі — звичайні мирні
жителі — загинули у своїх домівках, на сільських подвір’ях,
від влучання куль та снарядів. З перших днів війни десятки
тисяч українців перетворилися на переселенців. Учні та сту-
денти вимушені були знов, після коронавірусного каранти-
ну, вдатися до дистанційного навчання, яке вкрай усклад-
нювалося блекаутом по всій країні.

Та попри все це наш рідний університет працював і про-
довжує працювати, проводить навчальну, наукову та ліку-
вальну роботу, бере участь у заходах на міжнародному
рівні. Співробітники усіх клінік ОНМедУ не припиняють
свою благородну місію і повертають здоров’я мешканцям
Одеси, області та інших регіонів України, лікують наших
захисників, поранених під час бойових дій.

У ці важкі місяці зухвалого нападу країни-агресора, краї-
ни-терориста на нашу Батьківщину ми сповнені віри, впев-
неності та надії на ЗСУ, волонтерів, медиків, добровольців,
що незабаром мир і спокій повернуться на нашу землю.

Вітаю всіх вас з Новим роком! Сподіваємося, що він при-
несе мир і спокій у кожну оселю, в кожну родину. Бережіть
себе, бережіть своїх рідних і людей, що поруч, надавайте їм
допомогу. Зустрічайте це свято у доброму гуморі, разом із
друзями, однодумцями. Наша мужність, терпіння, віра у те,
що у Новий рік мрії збуваються, надасть нам усі підстави
для успішної підготовки медичних кадрів, наукової робо-
ти, натхненної праці над дисертаційними дослідженнями,
а наша рідна Alma mater продовжуватиме плідно розвива-
тись.

Щиро ваш Валерій ЗАПОРОЖАН

ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО

УНІВЕРСИТЕТУ
ОНМедУ пишається тим, що наш

ректор академік В. М. Запорожан, ви-
датний вчений, лікар, педагог, філо-
соф, громадський діяч, є Почесним
професором у 19 університетах світу.

Нещодавно й багатогалузевий кла-
сичний Західноукраїнський національ-
ний університет присвоїв Валерію Ми-
колайовичу це високе звання.

* * *

ГРАМОТА
ВІД НТ АГЕТ УКРАЇНИ
Кандидат медичних наук, доцент,

в. о. завідувача кафедри нормальної та
патологічної клінічної  анатомії
ОНМедУ Наталія Владиславівна
НЕСКОРОМНА за вагомі наукові до-
сягнення в морфологічній науці та під-
тримку молодіжного наукового руху
нагороджена Почесною грамотою
Наукового товариства анатомів, гісто-
логів, ембріологів та топографоана-
томів України.

* * *

ЗА ВІДРОДЖЕННЯ
ДУХОВНОСТІ

У грудні 2022 року д. мед. н., про-
фесор, завідувач кафедри гігієни та ме-
дичної екології Володимир Бабієнко
отримав орден Святого архістратига
Михаїла «За заслуги з відродження ду-
ховності, значний внесок у розвиток
української науки та підтримку Україн-
ської Православної Церкви Київсько-
го патріархату». Указ про нагороджен-
ня підписав патріарх Київський і всієї
Руси-України Філарет.

Вітаємо!  

22 грудня пройшло останнє в цьому році засідання Вченої ради ОНМедУ.
Цей трагічний рік став величезним випробуванням для всієї нашої країни і для
кожної сфери життя. Не є виключенням і ОНМедУ.

Незважаючи на всі виклики воєнного часу, колектив університету гідно і
мужньо здолав труднощі й продовжив свою роботу.

У 2022 році було захищено дві докторські дисертації і шість дисертацій на
ступінь доктора філософії, отримано три патенти України на винаходи, чоти-
ри — на корисну модель, одне свідоцтво авторського права на твір. Опублі-
ковано сім монографій, 9 посібників, 4 підручники, 18 методичних рекомен-
дацій, 170 статей у міжнародних наукових виданнях.

В практику впроваджено 22 нові методи діагностики, профілактики та ліку-
вання, в навчальний процес — 16 нових методів.

На засіданні було переобрано голову Вченої ради. В результаті загального
голосування головою Вченої ради було обрано ректора ОНМедУ академіка
В. М. Запорожана.

Було прийнято рішення про присвоєння вчених звань викладачам універ-
ситету. Серед них вчене звання професора по кафедрі акушерства та гінеко-
логії було присвоєне д. мед. н. Світлані Корнієнко.

В ОНМедУ вдалося успішно провести вступну кампанію, швидко впрова-
дити програми академічної мобільності, організувати навчання і проходжен-
ня практики студентів міжнародного факультету у вищих закладах освіти —
партнерах ОНМедУ. Понад 300 студентів нині продовжують навчання у двох
вищих навчальних закладах Грузії.

У цьому році, як і завжди, активно працювали і молоді вчені (ТМВ), і сту-
денти (СНТ). У жовтні було призначено стипендії Кабінету Міністрів Украї-
ни молодим вченим нашого університету.

ПОПРИ ВСІ ТРУДНОЩІ
ВОЄННОГО ЧАСУ

З НОВИМ 2023 РОКОМ!
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Медичні заклади вищої освіти Німеччини, у рам-
ках своєї підтримки українських викладачів, органі-
зували навчальний візит до провідних закладів ме-
дичних факультетів — Мюнхенського Університету
ім. Людвіга Максиміліана (LMU) та найбільшої в
світі університетської клініки Charité (Charité —
Universitätsmedizin Berlin). Так, 13–26 листопада 2022
року я взяла участь у двотижневому стажуванні з по-
кращення і розвитку медичної освіти в Україні. Ві-
зит об’єднав у собі як освітню, так і культурну скла-
дову.

Серед учасників були представники 14 міст та 16
медичних навчальних закладів України, у тому числі
з Харківського та Донецького національних медич-
них університетів.

На базі Мюнхенського Університету ім. Людвіга
Максиміліана учасникам була надана можливість оз-
найомитись та пропрацювати на практичних кейсах
6-крокову модель розробки навчального плану —

цикл Керна. В малих групах учасники спільно роз-
робляли орієнтовні курикулуми дисциплін і навчаль-
них курсів. Застосування даної методики дає змогу
чітко виділити проблему та покроково внести ефек-
тивні зміни.

Також викладачі ознайомились і навчились зас-
тосовувати інструменти: “Clinical Case Discussion” —
поетапна дискусія, “Virtual Patient” — віртуальні па-
цієнти на платформі CASUS, “Concept maps” — кон-
цептуальні мапи диференційної діагностики. Впро-
вадження цих інструментів сприятиме покращенню
клінічного мислення студентів.

У рамках проєкту підтримки українських викла-
дачів також планується переклад українською і на-
дання безкоштовного доступу до 80 віртуальних те-
матичних пацієнтів з різних дисциплін на платформі
CASUS.

В університетській клініці Charité (Charité —
Universitätsmedizin Berlin) ми ознайомились з особ-

ДВА ТИЖНІ У НІМЕЧЧИНІ
ливостями освітньої програми. З першого року на-
вчання студенти на різних дисциплінах залучають-
ся до роботи в клініці зі щорічним збільшенням
клінічного навантаження та концепцією мапування
навчальних програм з інтеграцією віртуальних
пацієнтів у навчання за допомогою LOOOP share
(Learning Opportunities, Objectives and Outcomes
Platform). Ця система покращила мотивацію сту-
дентів до навчання та як результат — компетентність
випускників.

У свою чергу, учасники з України поділились
власним досвідом та особливостями вітчизняної ме-
дичної школи.

Освітня складова також включала ознайомчі
візити до навчальних приміщень LMU та Charité, де
викладачі мали можливість побачити роботу симу-
ляційного центру підготовки студентів, у тому числі
самостійну роботу здобувачів з симуляційним облад-
нанням, центру проведення державного іспиту ОСКІ
та центру підготовки студентів і медичного персо-
налу з невідкладної допомоги (навчання команд
спільно надавати невідкладну допомогу як у медич-
них закладах, так і на місцевості). Було також про-
демонстровано пілотний проєкт, який знаходиться
на етапі випробування, а саме можливості застосу-
вання технологій віртуальної реальності у відпрацю-
ванні складних практичних навичок (хірургічних
операцій). Методика дає змогу проводити консуль-
тації з практичним відпрацюванням складних техно-
логій як здобувачу, так і викладачу, які знаходяться
в різних кінцях світу, та з можливістю власноруч-
но коригувати виконання техніки та розбирати
помилки.

Було приємно відчувати підтримку українців —
прапори України на музеях, адміністративних і куль-
турних будівлях німецьких міст. Більшість музеїв у
Берліні є безкоштовними для громадян України, в
деяких з них вже впроваджено «аудіогід» українсь-
кою мовою.

Аліна ЗАРЕЦЬКА,
доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб

На фото: учасники стажування.

Мандри мої
триватимуть далі...

Г. Сковорода

Третього грудня Україна відзначи-
ла 300-річчя з дня народження видат-
ного українського просвітителя, філо-
софа, письменника, педагога Григорія
Сковороди, а 6 лютого 2022 року, за
300 днів до святкування, Міністерство
культури та інформаційної політики
України презентувало айдентику на-
ціональної кампанії «Світ Сковороди»,
завдання якої — донести багатогран-
ність образу Григорія Сковороди та
залучити українців до нового осмис-
лення його спадку.

До популяризації філософських та
творчих ідей Григорія Сковороди до-
лучилася і кафедра суспільних наук на-
шого університету. Завідувачка кафед-
ри, доцент Ольга Сікорська організу-
вала Круглий стіл під назвою «Актуа-
лізація теми діяльності видатних діячів
української культури: філософ Гри-
горій Сковорода» для викладачів ка-
федри.

Наприкінці жовтня — на початку
листопада викладачі кафедри суспіль-
них наук з метою висвітлення багато-

SKOVORODA TODAY:
ВІДЗНАЧЕННЯ 300�РІЧЧЯ З ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО

ФІЛОСОФА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
гранної творчості Григорія Сковоро-
ди провели низку заходів: організува-
ли підготовку студентами доповідей,
провели вікторини, відвідали вірту-
альні сторінки брендбука проєкту
«Світ Сковороди» на сайті Держмис-
тецтв тощо.

Наші студенти активно підтримали
ініціативу кафедри і «пройшлися стеж-
ками мандрівного філософа»: підготу-
вали презентації, продекламували
вірші, зачитали повчальні байки, при-
гадали афоризми, взяли участь у бесіді
на тему: «“Сродна праця”: медицина
як справа життя», під час якої обміня-

21 грудня в ОНМедУ відбулось
перше в цьому навчальному році засі-
дання Спеціалізованої вченої ради
Д 41.600.02 в оновленому складі.

Засідання пройшло під головуван-
ням д. мед. н., проф. Н. М. Рожковсь-
кої в змішаному очно-дистанційному
форматі реального часу.

Серед присутніх були професори
ОНМедУ та професор Буковинського
державного медичного університету
О. К. Колоскова. До засідання також
приєдналися члени Ради з Чорно-
морського національного університе-
ту ім. П. Могили, ДУ «Український на-
уково-дослідний інститут реабілітації
та курортології МОЗ України» та
Львівського національного медичного
університету ім. Д. Галицького.

На засіданні було розглянуто ди-
сертаційну роботу асистента кафедри
акушерства та гінекології Е. А. Панчук
на здобуття наукового ступеня канди-
дата медичних наук (науковий керів-
ник — д. мед. н., проф. І. З. Гладчук).

У форматі наукової дискусії було
обговорено отримані результати та
сильні сторони дослідження. Присутні
на засіданні члени Ради висловили
свою професійну думку щодо резуль-
татів дисертаційної роботи.

З сайту ОНМедУ

РОЗГЛЯНУТО
КАНДИДАТСЬКУ

лися думками щодо важливості вдум-
ливого підходу під час вибору професії
у галузі медицини.

Філософія і творчість Григорія Ско-
вороди, якого називають українським
Сократом, значно вплинули на сучас-
ників і наступні покоління. А сьогодні
на інстаграм-сторінці @skovoroda.
today можна пригадати його мудрі на-
станови.

«Любе собі заняття — є справжнє
життя!»

Олена УВАРОВА,
доцент кафедри суспільних наук



Як цікаво спілкуватися з нашою молод-
дю. Цього разу публікуємо розповідь студен-
та 2-го курсу 5-ї групи медичного факульте-
ту Віталія Нігрецкула про його життєвий
вибір і любов до медичної науки.

Я завжди мріяв стати вченим, але не ліка-
рем, тому що у дитинстві їх дуже боявся.
Сьогодні, як студент-медик, згадую про це
з посмішкою…

Моя любов до медицини почалася у 8-му
класі, коли на уроках біології ми стали вив-
чати анатомію людини. Мені захотілося
дізнатися про принципи роботи нашого
організму, осягнути знання, які накопичила
медична наука, і через кілька років я всту-
пив до славетного ОНМедУ. Приваблюва-
ло те, що це один із найпотужніших універ-
ситетів України, де студенти мають можли-
вість практикуватися на найсучаснішому
обладнанні в унікальних симуляційних кла-
сах.

Я досі згадую минулорічні перші дні в університеті: знайомство з новим
колективом, викладачами, кафедрами та дисциплінами. Тоді розпочався но-
вий етап мого життя, сповнений неймовірною жагою до знань та відкриттів,
відчуттям наближення, крок за кроком, до своєї мрії. Почало реалізовуватися
і моє бажання присвятити себе науковій діяльності. На кафедрі фізичної реа-
білітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології мені запро-
понували взяти участь у науковій конференції ОНМедУ, за що дякую моїм ке-
рівнкам — к. мед. н. О. В. Філоненко і ст. викладачу С. І. Афанасьєву.

Мій досвід наукових досліджень і участі у конференції подвоївся завдяки до-
центу кафедри суспільних наук Олені Олександрівні Уваровій. Мені пощастило
увійти до складу студентської наукової проблемної групи “Імідж лікаря”під її
керівництвом і представити свою роботу ще в одній секції конференції.

День захисту доповідей був сповнений надій та переживань і, врешті-решт,
подарував мені цілу низку фантастичних вражень і нових знань.

Отже, перший рік університетського життя приніс мені купу неймовірних
позитивних емоцій, нових друзів та корисні знання й досвід, які наблизили до
реальності мою мрію стати науковцем. А на початку 2-го курсу я отримав від
Олени Олександрівни пропозицію продовжити дослідження.

Наука — дуже цікава сфера, але, щоб досягти у ній вершин, вона має стати
вашим життям!

Віталій Нігрецкул,
студент 2-го курсу 5-ї групи
медичного факультету № 1

НАУКА – ЦЕ ЖИТТЯ!

У музейно-виставковому комплексі інституту ім. В. П. Філатова відбулася
виставка художніх творів одеського вченого — доктора медичних наук, профе-
сора, завкафедри гігієни та медичної екології, автора численних наукових праць,
підручників і винаходів Володимира Володимировича Бабієнка.

Багатогранне життя і творчість цієї талановитої людини поєднують і науку,
і мистецтво: у 2011 році йому було присвоєно звання заслуженого художника
України.

У листопаді пройшли одразу дві виставки, у яких взяв участь Володимир
Бабієнко.

Разом з іншими художниками він представив свої роботи на виставці в Києві
під назвою «Разом до Перемоги», а в Одесі показав пейзажі на виставці «Крізь
призму часу — від академіка В. П. Філатова до академіка В. В. Бабієнка».

Митець у своїй творчості розвиває традиції південноукраїнської школи жи-
вопису і дарує любителям мистецтва неповторні хвилини зачарування красою
природи, які відволікають від нинішнього важкого буття.

О. ПОДОЛЬСЬКА

На фото: на відкритті виставки.

У жовтні 2022 року пройшов черго-
вий дворічний форум із нейронаук
NEURONUS, який проводиться для
молодих науковців і студентів у Яге-
лонському університеті м. Кракова.
Цей форум проводиться під егідою
IBRO (Всесвітня організація з вивчен-
ня мозку) та викликає значний інтерес
у науковців усього світу, які займають-
ся проблемами нервової системи. Ак-
тивну участь беруть у ньому і студен-
ти з різних країн Європейського конти-
ненту.

Цього року форум NEURONUS 22
проводився в очному форматі. Було
заслухано програмні доповіді най-
більш відомих науковців універси-
тетів та наукових центрів країн Євро-
союзу, Північної Америки з актуаль-
них питань захворювань нервової си-
стеми. У форматі сесійних засідань
молоді науковці отримали можли-
вість ознайомити колег з результата-
ми власних досліджень, скласти уяв-
лення щодо можливостей подальшо-
го розвитку наукових пошуків. Від
Одеського національного медичного
університету наукове повідомлення
зробила студентка 6-го курсу ме-
дичного факультету Ксенія Приболо-
вець.

Серед «ключових» спікерів — наші
співвітчизники, які сьогодні проводять
дослідження за кордоном у найбільш
відомих наукових центрах. На спільній
фотографії (зліва направо):

Дмитро Русаков (Інститут Невро-
логії, Лондон, Велика Британія),

Олексій Верхратський (Університет
Манчестера, Велика Британія), Ксенія
Приболовець (Одеський національний
медичний університет), Михайло Ба-
тюк (Політехнічний університет м. Ло-
занни, Швейцарія), Олена Букало (На-
ціональний Інститут Здоров’я, Бетез-
да, США).

До речі, професор Олексій Верх-
ратський (другий зліва), який до мо-
менту початку роботи в Манчестерсь-
кому університеті розробляв проблеми
біофізики мембран та патофізології
нервової системи в Інституті фізіології

НАШІ НА МІЖНАРОДНОМУ
ФОРУМІ З НЕЙРОНАУК

мотивують до власних наукових дослі-
джень.

Працівники кафедри біофізики,
інформатики та медичної апаратури
висловлюють вдячність студентці 6-го
курсу Ксенії Приболовець, усім членам
наукового студентського гуртка ка-
федри за наполегливу й відповідальну
роботу та бажають натхнення і по-
дальших успіхів.

Колектив кафедри біофізики,
інформатики та медичної апаратури

ШЛЯХ
ДО ПРЕКРАСНОГО

ім. О. Богомольця у Києві, є одним із
найбільш цитованих учених у світі.
Його індекс Хірша в наукометричній
базі Scopus (не плутати з індексами
Google Scholar та WoS!) становив на
момент проведення форуму небачену
раніше цифру — 99 (!), а, наприклад,
його робота з біофізичних властивос-
тей астроглії, яка була надрукована в
журналі Lancet Neurology, має сьо-
годні близько 3000 цитувань. Звичай-
но, що подібні зустрічі, поради видат-
них науковців — наших співвітчиз-
ників — надихають молодих учених,



2022 року виповнилося
25 років з дня створення в
ОНМедУ видавничо-поліграф-
ічного комплексу і виходу пер-
шого номеру газети «Пульс»
(травень 1997 року).

Скільки за цей час вийшло у світ
навчальних посібників, підручників
для студентів, монографій, методич-
них рекомендацій! У видавництві пра-
цює невеликий колектив високопрофе-
сійних, високоосвічених фахівців, які
завжди нададуть викладачам універси-
тету необхідну допомогу у створенні
різноманітних видань.

Сьогодні вийшов і 300-й номер уні-
верситетської газети «Пульс». В епоху
розвитку Інтернету й електронних ме-
реж паперова газета продовжує своє
існування та із задоволенням розміщує
на своїх сторінках статті викладачів і
студентів та, можливо, з часом стане
своєрідним раритетом у світі українсь-
ких видань вищих навчальних закладів.
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Згідно з Постановою Комітету з
Державних премій України в галузі на-
уки і техніки від 4 листопада 2022 року
№ 6, було призначено стипендії Кабі-
нету Міністрів України молодим уче-
ним Одеського національного медич-
ного університету — викладачам ка-
федри фармакології та фармакогнозії
— доценту Богдану Володимировичу
Приступі і старшому викладачу Світ-
лані Ігорівні Богату.

Наукова діяльність Б. В. Приступи
присвячена пошуку та розробці нових
трансдермальних лікарських засобів з
високою біодоступністю синтетично-
го та рослинного походження. Знач-
на частина наукових досліджень осо-
бисто проводиться у співробітництві
з Фізико-хімічним інститутом ім. О. В.
Богатського НАН України. Учений
володіє фармакологічними, фарма-
когностичними, фізико-хімічними,
спектроскопічними, радіоізотопними,
біохімічними, статистичними метода-
ми дослідження та сучасними метода-
ми in silico. Сьогодні доцент Б. В. При-
ступа захищає Батьківщину в лавах
ЗСУ.

Наукові дослідження С. І. Богату
знаходяться на стику стоматології та
фармації і присвячені актуальній темі
сучасної медицини — боротьбі з анти-
біотикорезистентністю бактерій та по-
шуку нових біологічно активних речо-

СТИПЕНДІЇ МОЛОДИМ УЧЕНИМ

вин із антибактеріальною активністю.
Пошук нових антибактеріальних аген-
тів С. І. Богату проводить серед при-
родних сполук рослинного походжен-
ня (флавоноїди, дубильні речовини, ал-
калоїди), досліджуючи лікарські рос-
лини Півдня України та їхню антибак-
теріальну активність, зокрема проти
бактерій-пародонтопатогенів, які є ре-
зистентними до антибіотиків, тради-
ційно застосовуваних у стоматології, та
спричинюють розвиток як стоматоло-
гічної, так і загальносоматичної пато-

логії. Наразі старший викладач С. І.
Богату проходить стажування на ка-
федрі фармацевтичної біології Універ-
ситету Грайфсвальду (Німеччина).

Обидва науковці проводять пошу-
кові дослідження за темами своїх док-
торських дисертацій. Вітаємо їх з ви-
сокими науковими досягненнями та
бажаємо подальших успіхів!

О. ПОДОЛЬСЬКА

На фото: Богдан Володимирович
Приступа; Світлана Ігорівна Богату.

Цей добрий казковий чарівник проживає у найпівнічні-
шому регіоні планети — у Лапландії, адже його улюблени-
ми друзями є сніг, мороз, заметілі, північне сяйво й олені.

Ця місцевість охоплює приблизно третину площі
Фінляндії, північ Швеції, Норвегії та частину Кольського
півострова. Рідкісна за красою природна зона омивається
Північним Льодовитим океаном і займає площу, яка при-
близно дорівнює території Ісландії.

Центром фінської Лапландії є місто Раваніємі, у якому
мешкає близько 60 тисяч людей. Цікаво, що з висоти воно
нагадує роги оленя. Здавна в Лапландії живуть саами, які
зберігають свою мову та культуру, мають власний парла-
мент і радіо.

Хоча Лапландія знаходиться в межах Полярного кола,
тут не так холодно, як можна подумати. Середня темпера-
тура в січні становить усього від -3 до -14 °С, щоправда, в
окремі зими може досягати навіть -50 °С. А влітку буває
іноді, як у нас в Одесі, +30 °С, але це виняток, здебільшого
— від +10 до +20 °С.

Полярна ніч тут триває, починаючи з листопада, протя-
гом двох місяців, коли сонце зовсім не встає над обрієм. Ну
а влітку воно може не заходити цілих 73 дні.

А з вересня по березень спостерігається сезон полярних
сяйв, і однією з найкращих локацій у світі для милування
цією красою є Національний парк Абіску.

Лапландія — це домівка Санта Клауса, якого фінни на-
зивають Йоулупуккі. У нього, як і у всякої людини, є пас-
порт, де у графі «дата народження» написано: «З давніх-
давен». Санта мешкає в Рованіємі, який має чарівний, каз-
ковий вигляд, особливо взимку, у передноворічну ніч: за-
сніжені дахи будиночків, вогники гірлянд, світло у вікон-
цях, ілюмінація.

Санта Клаус працює цілий рік. Його офіс відкритий кож-
ного дня, і навіть влітку. Та саме у ці зимові дні тут виши-
ковується велика черга дорослих і дітей, які хочуть по-
спілкуватися з чарівником.

Санта дуже любить дітей і не заперечує, що поруч з його
офісом малеча з галасом і сміхом катається на санках зі
снігової гірки.

Коли Лапландія вкривається снігом, тут влаштовують
сафарі на оленячих упряжках, а самі олені живуть неподалік
від офісу Санти.

Популярні тут і катання на собачих упряжках. Санта має
дві ферми, де розводять хаскі, а також парк снігоходів, на
яких катаються і дорослі, і діти.

Але найбільше людей — у Головному поштовому від-
діленні Санта Клауса. Цілий рік сюди приходять відвіду-
вачі, які хочуть надіслати рідним і друзям листівку зі спеці-
альним штемпелем. Щоправда, вибрати таку листівку дуже
непросто, адже на кожній зображені приголомшливі види
Лапландії. Вибрати листівку, а також придумати оригіналь-
ний текст і гарно оформити послання допомагають ельфи.

Щороку Санта отримує близько 600 тисяч листів від дітей
з усього світу. Частину з цих послань потім виставляють на
поштових стелажах. Діти розповідають улюбленому чарівнику
про свої заповітні мрії й сподіваються на виконання бажань.

За матеріалами Інтернету

Ó ÖÀÐÑÒÂÎ Ï²ÂÍ²×ÍÎÃÎ
ÑßÉÂÀ, ÄÎ ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑÀ

Цікаво, що 90 років тому, в кінці
1932 року (теж ювілей!), вийшов пер-
ший номер попередниці «Пульсу» —
газети «Трибуна студента», у якій зі
своїми статтями виступали не тільки
студенти, а й академіки і професори —
В. П. Філатов, Л. В. Громашевський,
М. О. Ясиновський, П. А. Налівкін,
А. І. Скроцький... На жаль, через війну
збереглися лічені номери цієї газети.

Нинішня газета «Пульс» продов-
жує добрі традиції, закладені у перших
номерах 25-річної давнини, і нама-
гається якомога повніше висвітлюва-
ти різноманітне життя університету. За
ці часи змінилося кілька поколінь сту-
дентів, про яких писала газета, багато
з них стали не тільки високопрофесій-
ними фахівцями, а й ученими, автора-
ми розробок, патентів, посібників,
представниками Одеського національ-
ного медичного університету у закор-
донних країнах.

У 2018 році газета стала лауреатом
Загальнонаціонального конкурсу «Ук-
раїнська мова — мова єднання».

Не дивлячись на серйозні перешко-
ди, які спочатку вніс карантин з коро-
навірусу, а тепер — війна, газета
«Пульс» жодного разу не припиняла
свій вихід, і тепер ви тримаєте в руках
її 300-й номер.

Сподіваємося і мріємо про все най-
краще. Про те, що цей страшний пері-
од нашої історії мине, життя продов-
жуватиметься, а ми і надалі будемо
літописцями всіх подій в одному зі ста-
рійших медичних закладів України.

Тому що це потрібно для історії!

Оксана ЛЮДВІК,
редактор газети «Пульс»


