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Адміністрація Одеського
національного медичного уні-
верситету застерігає, що в де-
яких засобах масової інфор-
мації поширюється недостовір-
на інформація про звільнення
співробітників та недопуск на
робочі місця.

Після того, як 10 грудня
2018 року співробітники дер-
жавної виконавчої служби ви-
конали судові рішення При-
морського та Суворовського

районних судів м. Одеси та за-
лишили приміщення ректо-
рату, Одеський національний
медичний університет працює
в штатному режимі. Інформа-
ція про факти примусового
звільнення співробітників не
відповідає дійсності.

Ярослава Вітко ніколи не
була і не є прес-секретарем
ОНМедУ, зазначена посада
відсутня у штатному розкладі
університету.

IV Міжнародний конгрес з
гемостазіології, анестезіології
та інтенсивної терапії “Autumn
meeting in Odessa” та 3-й курс
лекцій Комітету з європейської
освіти в анестезіології (СЕЕА)
«Інтенсивна терапія, невід-
кладні стани, кров та трансфу-
зіологія» пройшли в Одесі в
листопаді.

Конгрес відвідали близько
350 фахівців з України, Росії,
Молдови і Франції. Церемонія
відкриття відбулася 22 листо-
пада в конференц-залі «Medi-
cal Hub Odrex». Учасників
тепло привітали керівники
ОНМедУ, доц. К. О. Талалаєв,
проф. А. С. Сон, акад. В. М.
Запорожан, голова оргкоміте-
ту Конгресу проф. О. О. Та-
рабрін. А також наші зару-
біжні гості — проф. К. М. Ле-
бединський  (Санкт-Петер-

бург, Росія), Є. Д. Чумаченко
(Париж, Франція).

Учасники конференції про-
слухали лекції фахівців світо-
вого рівня — як вітчизняних,
так і іноземних спікерів.

Конференція включала різ-
номанітні заходи: наукові сек-
ції, лекції провідних світових
та вітчизняних вчених, май-
стер-класи. Засідання пройшли
за такими напрямками: акту-
альні питання анестезіології,
інтенсивної терапії, проблемні
питання гемостазу, безпеки па-
цієнта і моніторинг в анестезіо-
логії та інтенсивній терапії,
нейроанестезіології та нейро-
реаніматології, регіонарна ане-
стезія, дитяча анестезіологія та
багато інших.

За підтримки акад. В. М.
Запорожана і керівництва
«Медичного будинку Одрекс»

на базі “Medical Hub Odreх”
19–21 листопада пройшов 3-й
курс лекцій Комітету з євро-
пейської освіти в анестезіології
(СЕЕА) — «Інтенсивна тера-
пія, невідкладні стани, кров та
трансфузіологія».

Проведено майстер-класи з
діагностики системи гемостазу
(проф. І. І. Тютрин, Томськ,
Росія), а також майстер-клас з
симуляційної медицини, який
висвітлює актуальні проблеми
невідкладних станів в аку-
шерстві та гінекології.

Конференція отримала ви-
соку оцінку як зарубіжних го-
стей, так і вітчизняних фахів-
ців.

О. О. ТАРАБРІН,
професор, зав. кафедри

анестезіології, інтенсивної
терапії з післядипломною

підготовкою

І КОНГРЕС, І КУРС ЛЕКЦІЙ

Виконувач обов’язків рек-
тора Одеського медичного уні-
верситету Юрій Сухін присту-
пив до роботи. Керівник уже
провів збори ректорату, зу-
стрівся зі студентами та по-
відомив, що навчальний зак-
лад працює у штатному ре-
жимі. Виплати заробітних плат
і стипендій — відновлені.

Колектив та керівництво
університету зробить все для
відновлення нормального
функціонування нашого на-
вчального закладу. Подано за-
яви до правоохоронних ор-
ганів відносно подій, які від-
бувались в університеті, зареє-
стровані відповідні кримі-
нальні провадження, ведеться
слідство.

Майже півроку тривали
події, які блокували нормаль-
ну роботу ОНМедУ. Особи, які
називали себе керівниками уні-
верситету, за сприяння МОЗів-
ських чиновників здійснювали
фактично самоправство. Зух-
вало не виконувались рішення
судів, що забороняли неза-
конні дії.

Проте справедливість і по-
рядок відновлено. 10 грудня
2018 року державна виконавча
служба у супроводі поліції на-

Актуальні новини 

дала доступ до робочого місця
Юрію Сухіну, якого обрала
Вчена рада Одеського націо-
нального медичного універси-
тету. Усі дії відбувались у рам-
ках виконання рішення Окруж-
ного адмінсуду Києва, який
визнав незаконним наказ
МОЗу щодо призначення своєї
колишньої працівниці Владле-
ни Дубініної на посаду в. о.
ректора вишу.

Нагадаємо, 27 вересня Ок-
ружний адміністративний суд
м. Києва задовольнив позов
працівників ОНМедУ та зупи-
нив дію наказу МОЗ від 7 ве-
ресня, за яким Владлена Дубі-
ніна стала в. о. ректора з усіма
фінансовими правами.

Колектив університету на-
правив листа першим особам
держави з подякою за вирішен-
ня ситуації із самовільним за-
хопленням влади в ОНМедУ.
Сподіваємося, що надалі ані
МОЗ, ані інші сторонні особи
не будуть втручатись у нашу
роботу. Адже такі базові прин-
ципи, як автономія та самовря-
дування закладів вищої освіти,
повинні діяти та бути обов’яз-
ковими для всіх без виключен-
ня, у тому числі органів дер-
жавної влади.

Øàíîâí³ êîëåãè! Äîðîã³ ñòóäåíòè!
Â îñòàíí³ äí³ ðîêó êîæåí ç íàñ ïðàãíå ï³äáèòè ï³äñóìêè

ñâîº¿ ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ — ÷îãî äîñÿãíóòî, ùî çä³éñíèëîñÿ,
äî ÷îãî äîâåäåòüñÿ äîêëàñòè á³ëüøå çóñèëü ó ìàéáóòíüîìó.
Ìè äèâèìîñÿ óïåðåä ç â³ðîþ ³ íàä³ºþ, ùî íàñòóïíèé ð³ê áóäå
êðàùèì çà òîé, ùî éäå â ³ñòîð³þ.

Ä³éñíî, 2018 ð³ê ñòàâ ÷è íå íàéñêëàäí³øèì â ³ñòîð³¿ íàøîãî
óí³âåðñèòåòó. Â³í íåâïèííî ïåðåâ³ðÿâ íàñ íà ì³öí³ñòü: ìè äî-
ëàëè ñêëàäíîù³ òà ïåðåøêîäè, â³äñòîþâàëè ñâîº ïðàâî íà ðî-
áîòó ³ íàâ÷àííÿ, çàõèùàëè ñòàòóñ Îäåñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ìå-
äè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ÿê ïðîâ³äíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ÿêèì
ìîæå ïèøàòèñÿ âñÿ Óêðà¿íà. Âîäíî÷àñ ð³ê, ùî ìèíàº, áóâ ùåä-
ðèì íà äîñÿãíåííÿ íàøîãî ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëà-
äó, íà óñï³õè ñòóäåíò³â. Äÿêóþ âñ³ì âàì çà ðîáîòó.

Ïîïåðåäó áàãàòî çàâäàíü, ÿê³ ïîòð³áíî ðîçâ’ÿçàòè. Â³ä ³ìåí³ âñüîãî êåð³âíèöòâà õî÷ó
çàïåâíèòè: ìè óñâ³äîìëþºìî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçâèòîê óí³âåðñèòåòó, çà ñòâîðåííÿ
êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ ðîáîòè ³ íàâ÷àííÿ, çà çáåðåæåííÿ áàãàòèõ òðàäèö³é ³ ïîäàëüøèé
ðóõ ó íàïðÿìêó ºâðîïåéñüêî¿ îñâ³òè. Ìè çðîáèìî âñå, ùîáè íàñòóïíèé ð³ê ñòàâ ðîêîì
äîñÿãíåíü ³ óñï³õ³â êîæíîãî ç âàñ. Ó êîëåêòèâó º âñå äëÿ öüîãî: ðîçóì³ííÿ âèêëèê³â ³
ãîòîâí³ñòü â³äïîâ³äàòè íà íèõ, äîñâ³ä, ëþáîâ äî ïðàö³, ð³øó÷³ñòü.

Äðóç³! Ùèðî â³òàþ âñ³õ âàñ — ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ñêëàä, ñòóäåíò³â, ñï³âðî-
á³òíèê³â — ç Íîâèì ðîêîì ³ Ð³çäâîì Õðèñòîâèì! Áàæàþ íîâèõ çäîáóòê³â ³ âäàëèõ ïðî-
åêò³â, ö³êàâèõ ³äåé òà óñï³õó â ¿õí³é ðåàë³çàö³¿, ïë³äíî¿ ðîáîòè íàä íàóêîâèìè äîñë³äæåí-
íÿìè. Ì³öíîãî âàì çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ ðîäèííîãî çàòèøêó!

Ç ïîâàãîþ,
Þ ð ³ é  Ñ Ó Õ ² Í ,

ò .  â .  î .  ð å ê ò î ð à ,   ä - ð  ì å ä .  í à ó ê ,  ï ð î ô å ñ î ð ,
ç à ñ ë ó æ å í è é  ë ³ ê à ð  Ó ê ð à ¿ í è
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ДИВИМОСЯ УПЕРЕД З ВІРОЮ І НАДІЄЮ

19 грудня 2018 р. пройшла
звітно-виборча конференція
студентів ОНМедУ.

На порядок денний було ви-
несено такі питання: звіт голови
Студентського самоврядування
Катерини Бахнюк за 2017/2018
навчальний рік щодо виконаної
роботи; обрання і затвердження
членів комісій Студентського са-
моврядування на 2018/2019 на-
вчальний рік.

Зі своїми програмами висту-
пили кандидати на посаду голо-
ви Студентського самоврядуван-
ня Дмитро Богомолов і Анастасія
Старенко.

Прямим таємним голосуван-
ням головою Студентського са-
моврядування на 2018/2019 на-
вчальний рік було обрано сту-

УСПІХІВ ТОБІ, НОВА СТУДРАДА!

дентку 5 курсу МФ-1 Анастасію
Старенко.

Голосуванням було затвер-
джено склад Студентського са-
моврядування університету та
очільників комісій:

1. З навчально-виховної ро-
боти — Єлизавета Єлісеєва.

2. З науково-дослідної робо-
ти — Анастасія Широка.

СПРОСТУВАННЯ
недостовірної інформації про звільнення співробітників

та недопуск на робочі місця

3. З соціально-побутової ро-
боти — Ярослав Боєв.

4. З санітарно-просвітниць-
кої роботи — Анна Вадилюк.

5. Зі спортивно-оздоровчої
роботи — Борис Бовсуновський.

6. З культурно-масової робо-
ти — Богдан Тарасенко.

7. З інформаційної роботи —
Олександра Бєлкіна.

8. З міжнародних зв’язків —
Алі Талал.

9. Контрольно-ревізійна —
Анна Петрова, Марія Буран, Ксе-
нія Гашкова.

Щиро бажаємо Анастасії Ста-
ренко та всьому новому складу
Студентського самоврядування
ентузіазму, оптимізму та енергій-
ності! Дякуємо Каті Бахнюк за
виконану роботу!
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Р. В. Мерешко

100-річчя університету, пам’я-
таю, зустріли відкриттям видав-
ництва, заснуванням серії книжок
«Бібліотека студента-медика»,
відновленням випуску «Одесько-
го медичного журналу» та інтен-
сивною роботою зі створення ще
двох наукових журналів.

До 110-річчя підійшли з онов-
леною бібліотекою, яка одержа-
ла нове приміщення і впевнено
взяла курс на впровадження ком-
п’ютерних технологій. Нині поряд
із паперовим книжковим фондом
з’явився чи не потужніший елек-
тронний.

Значним досягненням стало
зміцнення клінічної бази. До де-
сятків клінік Одеси та інших міст,
які використовувалися для прак-
тичного навчання наших сту-
дентів, додалися три власні уні-
верситетські клініки — то ж якість
навчання значно зросла.

Є чим пишатися й напере-
додні 120-ї річниці університету.
Взятий кілька років тому курс на
впровадження інновацій у на-
вчальний процес цілком виправ-
дав себе, давши змогу створити
центр симуляційних технологій і
дозволивши оснастити кілька ка-
федр найновішим обладнанням,
якого поки що немає в інших
медуніверситетах України. Це
значно наблизило рівень викла-
дання в Одеському медуніверси-
теті до загальноєвропейського.

А що далі? Якими будуть кро-
ки подальшого зростання? Ось і
хотілося б запросити до обгово-
рення наших читачів. Упевнений,
багатьом буде що запропонува-
ти, адже сьогодні чимало наших
студентів і викладачів бувають за
кордоном, відвідують тамтешні
навчальні заклади, беруть участь
у міжнародних конференціях та
інших заходах. Тож їм є що роз-
повісти про світовий досвід в
організації навчального процесу.

Сподіваюся, що знайдуться
ентузіасти-новатори, адже пра-
гнення до нового закладено чи
не кожному з нас. Прикладів цьо-
го чимало.

Так, щороку на моєму гори-
зонті з’являються студенти-акти-
вісти — представники студентсь-
кого наукового товариства та
ради молодих вчених. Питання
те саме: хочемо, щоб добірку
тез, програму, грамоти й серти-
фікати було оформлено не так,
як торік. Гаразд, кажу, — давай-
те конкретні пропозиції, матеріа-
ли.

Здебільшого після цього вони
зникають до наступного року, а
ми видаємо увесь цей комплекс
за традицією, бо в нас свої мірку-
вання: через кілька років ми ма-
тимемо добірку наукових творів
молоді не у строкатому незрозу-
мілому вигляді, а хоча б якимось
чином впорядковану.

Цього року молодь виявила-
ся наполегливою — нам не тіль-
ки надали придатний до публі-
кації графічний матеріал, але й
познайомили з молодим дизай-
нером, чия участь у справах СНО
і ТМВ може стати вельми плід-
ною.

Тож прагнучи до нового, не
слід забувати про той фунда-
мент, на якому стоїмо. Взяти,
наприклад, серію книжок «Біб-
ліотека студента-медика». За
два десятиріччя вона зросла до
понад півтори сотні книжок і, чес-
но кажучи, не поступається відо-
мій у свої часи серії «Жизнь за-
мечательных людей». Не випад-
ково ректор Тернопільського
медуніверситету, чиє видавниц-
тво вважається одним з кращих
у країні, відвідавши наш скром-
ний притулок, із заздрістю ска-
зав: ну, у цьому ви нас обійшли.

Та кілька років тому, на жаль,
було прийняте рішення про при-
пинення її видання. Тож, може,
ще є час відродити її, як свого
часу було відроджено «Одеський
медичний журнал»? Адже чима-
ло авторів, дізнавшись, що їхній
твір буде видано не у серії, а ок-
ремо, розчаровано зітхають...
Звикли. Оцінили.

Час од часу лунають пропо-
зиції щодо зміни логотипу універ-
ситету. Вугласта змія в рамці з
книжкою десь поблизу хвоста і
чашою, яка нагадує келих, деко-
му здається занадто далекою від
цілей вищої школи. Може, саме
через це кілька років тому видав-
ництву доручили розробити но-
вий логотип. Ми були дещо збен-
тежені — адже така робота по-
требує відповідної кваліфікації,
спеціалізації і ще багато чого. Не
кожному, навіть досвідченому,
художнику ця робота до снаги —
тут потрібне відповідне мислення.

Тим не менш за справу взя-
лися і через кілька тижнів подали
на суд керівництва кілька ескізів.
Це були, здебільшого, варіації та
тему все тієї ж змії. І ми з остра-
хом чекали, що якийсь із цих
творів сподобається замовни-
кам. Та, на наше щастя, цього не
сталося. Після тривалого розгля-
ду було винесено вердикт:

— Це ж ми намагаємося мі-
няти шило на мило. Ті ж яйця,
тільки в профіль. Навіщо, коли
«наша» змія стала вже брендом:
її відтворено у десятках тисяч
книг, газет і журналів, вона при-
крашає собою прапор універ-
ситету і численних стендів?
Всесвітньо відомі видання —
«Таймс» та десятки інших —
змінюють усе, крім свого лого, за
яким бренд упізнають з одного
погляду.

Це був чи не єдиний випадок,
коли ми зраділи, що наші зусил-
ля виявилися марними.

Та все ж зауважу: я не проти
зміни лого, якщо це виправдано
певною ціллю, проте проблема
атрибутики полягає не лише у
цьому. Можна змінити логотип
установи, але це не усуне відсут-
ність загальної стилістики. Про
це й мова.

Сьогодні кожний факультет,
кожна кафедра оформлюють
свої стенди та інші засоби інфор-
мації у міру власного розуміння.
А розуміння це досить різне.
У цьому можна переконатися,
проглянувши секційні заголовки у
збірках тез молодіжних конфе-
ренцій: там поряд зі стандартни-
ми зображеннями з бібліотек ри-
сунків подано кілька емблем на-
ших кафедр. Не треба буди ху-
дожником, щоб зрозуміти: усі
вони виконані різними людьми з
різним художнім рівнем і смаком.

Чи не час уже звернути увагу
не єдність стилю нашої атрибу-
тики: розробити загальну її мо-
дель, а вже під неї — конкретні
атрибути підрозділів? Чи навіть
конкурс із цього приводу прове-
сти? Вважаю, це сприятиме по-
кращанню вигляду нашого уні-
верситету в очах населення і
піднесенню його авторитету за
кордоном.

Звісно ж, це не найважливі-
ші проблеми сьогодення нашого
університету — просто пишу про
те, з чим стикаюся у повсякден-
ному житті, і сподіваюся, що чи-
тачі нашої газети, продовживши
обговорення, порушать більш
важливі теми.

Болісним залишається питан-
ня ремонту, реконструкції, від-
новлення будівель університету.
Дехто з гарячих і мало обізнаних
голів з цього приводу висловлює
критику на адресу керівництва —
мовляв, не дбає. Та не треба ду-
мати, що такі проблеми можуть
бути вирішені миттєво. У моєму
фотоархіві збереглися майже
двісті зроблених ще у квітні 2011
року фото, на яких усе це без-
ладдя відображено в усіх подро-
бицях. Саме тоді, одразу після
110-річчя університету, який
щойно набув статусу національ-
ного, сяйнула надія, що міністер-
ство, уряд допоможуть — адже
своїм коштом багато не зробиш.
Допомогли, судячи з того, що
тривають роботи на анатомічно-
му корпусі. Та ж минуло майже
сім років. І скільки ще пройде,
доки з’являться зміни в інших
місцях?

Втім, нехай це не вводить нас
у розпач — треба мріяти і плану-
вати вже зараз, щоб хоча б щось
із намріяного й запланованого
здійснилося у майбутньому.

В. ПОПОВ,
керівник видавничо-

поліграфічного комплексу

Здавалося б, нещодавно святкували 100- і 110-річчя нашого на-
вчального закладу, а вже наближається 120-та річниця з дня його зас-
нування. Як зустрінемо її? Чим відзначимо?

Про це варто було б замислитися вже сьогодні, адже два роки, які
залишилися до неї, промайнуть швидко, і саме від нас залежить, на-
скільки плідними вони будуть.

Наближається 120-річчя з дня створення нашого університету

ВІД ЮВІЛЕЮ
ДО ЮВІЛЕЮ

Засоби веб-технологій ак-
тивно пронизують життя всьо-
го суспільства. Не оминають
вони й бібліотечні інформа-
ційні сервіси, серед яких —
різноманітні моделі віртуаль-
них виставок як альтернатива
дистанційного обслуговування
користувачів.

Останнім часом бібліотека
активно розвиває цей вид по-
слуг. Наразі віртуальні вистав-
ки, які експонує Наукова біб-
ліотека ОНМедУ, — це ін-
формаційні ресурси різних на-
прямів — ювілейні, тематичні,
нових надходжень.

З 2017 р. активовано кілька
серій виставок. Окремо слід
виділити серію «Професори
ОНМедУ — ювіляри року».

Традиційно вона була пред-
ставлена двома частинами —
«Пішли, щоб залишитися…»
(про вчених, які працювали в
ОНМедУ в минулі роки) та
«Діячі медицини сучасності»,
яка розповідає про наукову і
педагогічну діяльність завіду-
вачів кафедр, які відзначили
свої ювілеї у 2018 р. Сторінки
останньої були присвячені про-
фесорам — Ю. І. Бажорі, Г. Ф.
Кривді, О. О. Лосєву, О. І. Тка-
ченку, Л. В. Венгер, Ю. В. Су-
хіну, В. І. Величко.

Ювілеї також відмічають і
книги…

Цього року бібліотека пред-
ставила користувачам цікаві
експозиції ювілейних видань з
медицини та української літе-
ратури. Це й анатомічні атла-
си, хірургічні та фармако-
логічні видання, й безсмертні
твори — «Енеїда», «Наталка-
Полтавка», «Назар Стодоля»
та багато інших.

9 листопада відзначався
День української писемності та
мови, який святкується з 1997 р.
відповідно до указу Президен-
та України та приурочений до
дня пам’яті Нестора-літописця.

До цієї дати було підготов-
лено віртуальну виставку книж-
кових видань з фондів бібліо-
теки.

І ще одна віртуальна вис-
тавка — раритетні книжки ме-
дичної тематики, видані ні-
мецькою мовою у XVIII — на
початку XIX cт.

ВІРТУАЛЬНІ ВИСТАВКИ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

Виставка була підготовлена
в рамках «Року німецької мови
в Україні», який проходить у
2018 р. відповідно до рішень
міністрів закордонних справ
України та Німеччини — «Про
проведення українсько-німець-
кого року мов — для зміцнен-
ня і розбудови, взаєморозумін-
ня, дружби та співпраці між
двома країнами у культурно-
освітній сфері».

Рідкісні видання були та-
кож представлені на вірту-
альній виставці.

Поряд з нею — експозиція
нових підручників цієї темати-
ки.

Усі новинки фонду бібліо-
теки тепер можна легко пере-
глянути на сторінках «Нових
надходжень».

16 листопада 2018 р. бібліо-
тека брала участь у роботі про-
екту «Інформаційне коло»,
який був проведений Центром
здоров’я та комунікацій. Окре-
ма увага була приділена вірту-
альним виставкам.

На вшанування пам’яті за-
гиблих під час страшних часів
Голодомору 1932–1933 рр., 23
листопада 2018 р. бібліотека
разом з кафедрою суспільних
наук провела зустріч зі студен-
тами «Україна пам’ятає! Світ
визнає!». На вечорі були пред-
ставлені нові експозиції —
цифрова книжкова виставка
«Голодомор 1932–1933» та фо-
товиставка «Сторінками чор-
них книг». Отже, бібліотека
ОНМедУ активно розвиває
послуги в електронному сере-
довищі. Важливе місце в струк-
турі бібліотечно-інформацій-
ної діяльності посідає вистав-
кова робота, що є засобом роз-
криття інформаційних ресурсів
книгозбірні, її візитною карт-
кою, відображаючи стиль біб-
ліотеки і творчі можливості
співробітників і, насамперед,
популяризуючи багатство її
фонду. Перелік усіх цифрових
експозицій можна знайти на
сторінці блогу бібліотеки
Одеського національного ме-
дичного університету http://
libblog.odmu.edu.ua

Наталія АНТРОПОВА,
заступник директора

бібліотеки

Ян ПЕТРЕНКО, 5-й
курс стоматологіч-
ного факультету

— Дуже хочеться
сподіватися, що на-
ступного року в нашій
країні нарешті закін-

читься війна на Сході і настане мир.
Що стосується мене особисто, пла-
ную успішно закінчити університет,
здати державний іспит і знайти вда-
ле місце для проходження інтерна-
тури.

Наші мрії Олександр НІКОЛА-
ЄНКО, 5-й курс МФ-2

— Від 2019-го очі-
кую не лише успіхів у
навчанні, але й актив-
ної участі в нових про-
ектах, зокрема таких,

як “UA.MED” та інших.
Запрошую студентів взяти участь

у науково-практичній конференції з
міжнародною участю «Сучасні тео-
ретичні та практичні аспекти клінічної
медицини» у квітні 2019 року. Вона
буде присвячена 90-річчю з дня на-
родження академіка Б. Я. Резніка.

Ксенія ДЕМЧЕНКО,
4-й курс МФ-2

— Для кожного
студента 2018 рік був
по-своєму нелегким.
Тому сподіваюсь, що

наступний рік буде більш продуктив-
ним та успішним. Нехай він принесе
кожному з нас багато перемог і в на-
уці, і в спорті, і в художній самодіяль-
ності. Кому що до душі. Але головне
— у нашому навчанні!

Надія МІТРОХІНА,
4-й курс МФ-2

— Сподіваюся,
що 2019 рік буде
більш успішним, ніж
рік, що минає, і кожен

з нас досягне своїх висот у навчанні
та науці. Наприклад, я з великим за-
доволенням уже другий рік займаю-
ся наукою в гуртку ендокринології.

Бажаю всім вдалої сесії та від-
мінних заліковок!

Богдан ЗІНЧУК, 4-й
курс МФ-2

— Усім бажаю в
новому році щастя,
миру, успіхів у на-

вчанні! Долучайтеся до активної на-
укової роботи, беріть участь у всіх
заходах, які постійно проходять в уні-
верситеті. Ваше життя стане різно-
манітним і цікавим.


