
 

2017 

Библио 
терапевт СПЕЦВЫПУСК 

libr.knmu.edu.ua 

(декабрь) 

Лекарство исцеляет тело,  а книга - душу 

Издается с 1 октября 2014 года 

Содержание Новорічний гороскоп 

С. 2-3 

Харьковского национального медицинского университета 

Бюллетень Научной библиотеки  

Дивам бути... 

С. 7 

Читайте в номере: 

від Тетяни Свентозельської «Новорічний гороскоп від Тетяни Свентозельської»………………...........................С. 2-3 

«2017 рік згадує Ірина Маланчук»................................................…...........................С. 4 

«Головне, щоб було весело: поради від Марії Колесник»…………………………….….…...С. 5 

«Новорічне опитування»                                               Т. Свентозельська……….…...…..С. 6 

«Дивам бути: так стверждує Ірина Нечипорук»……..……..……..……..……..……..……..С. 7 

Фотовзгляд 

«Зима. Різдво. Новий рік Анастасії Лакус»…………………...………………………………...…...С. 8 

«Зимний город Анастасии Белоконь»……….....……......…….….......…….….......…..…...….С. 9 

Вдохновение 

«Якщо б ти мене чув...»                                                 М. Жусь…….….……...…..……......С. 10 

«То, что живёт внутри»                                              Т. Саранча…….……….......……....С. 10 

«Давай сегодня просто...»                                            И. Нечипорук………….……......…С. 11 

«Я у фарбах»                                                                      В. Конарева….……………........…С. 11 

«А знаешь ты, что будет впереди?»                        Ю. Пышняк…………………..….…..С. 12 

«Дорогі друзі!»                                                                  І. Корнілова…………….……….…..С. 12 

СОВМЕСТНО СО СТУДЕНЧЕСКИМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ 



   Овни, для вас 2018 рік — це ваш час 

щоб розслабитись, відчути усі переваги 

життя та насолодитись цим. В цьому        

році ви відчуватимете постійну підтрим-

ку та любов близьких вам людей. Цей рік сприятли-

вий для самовдосконалення та пізнання свого           

«Я», замість того щоб боротись за матеріальне                      

благополуччя. Уникайте стресів та депресій,              

тому що це відіб’ється на стані вашого здоров’я.  

Цей рік сприятливий для нових знайомств,              

не бійтесь пускати у своє життя нових людей. 

 

 

   Тельці, настав час переглянути свої 

життєві цінності. Не ставте перед собою 

занадто грандіозних планів, розрахо-

вуйте та обдумуйте кожен свій крок 

і тоді вас чекає успіх. Навчіться йти на компроміси 

з близькими людьми, щоб уникнути неприємних 

ситуацій. Цього року будуть сприятливі умови, щоб 

позбутися шкідливих звичок. Приділіть належну 

увагу профілактиці, щоб уникнути небажаних захво-

рювань. Проявляйте наполегливість та добросовіс-

ність в усіх сферах життя, і тоді в кінці року Собака 

вам за це щедро віддячить.  

 

 

   Для Близнюків цей рік буде ста-

більним. Тому вираз: «Як Новий рік  

зустрінеш — так його і проведеш» для 

вас є особливо актуальним. Потурбуй-

теся про сімейний затишок, смачний стіл та відмін-

ний настій у новорічну ніч, і тоді весь рік для вас 

пройде спокійно та під пильним турботливим оком 

символу. Забудьте старі образи, перегляньте своє 

оточення, відпустіть усе непотрібне — тоді ви відчу-

єте 100% рівновагу та емоційний спокій.  

 

 

 

   Раки, для вас 2018 — це рік несподіва-

нок. У ваше життя повернуться люди із 

минулого, але принесуть тільки користь 

та хороші новини. Пам’ятайте, що вірити 

людям на слово неможна, більше покладайтесь на 

себе та свою інтуїцію — в цьому році вона вас не  

підведе. Зірки радять вам не поспішати діли-

тись  планами, які стосуються роботи, тоді вас очі-

кує стрімкий кар’єрний ріст. Не приймайте все бли-

зько до серця, бо це сильно відіб’ється на стані        

вашого здоров’я. Цей рік вам подарує масу різних 

незабутніх емоцій. 

 

   Левам рік Собаки принесе кар'єрний 

успіх, а також поліпшення матеріального 

становища. Головне — дотримуватися 

термінів, спокійно сприймати критику 

і зберігати гарний настрій. Проявляйте рішучість, 

ініціативу, цілеспрямованість, і ви максимально    

реалізуєте свій потенціал. Цей рік відрізниться           

особливо міцним здоров'ям. У сім'ї збережеться 

доброзичливе ставлення та взаємна підтримка.  

 

 

 

 

 

   У Діви рік буде емоційним, імпульсив-

ним, напруженим. Він подарує цілий 

спектр почуттів: від захвату до зневіри. 

Тому символ року попереджає Діву про 

високу дратівливість і нервовість. Налаштовуйте 

себе на рівне світосприйняття. Не обтяжуйте себе 

перевантаженнями, приділяйте достатньо часу              

відпочинку. Також людей під цим знаком очікує 

значне покращення фінансового положення.                

Не ігноруйте випадкові знайомства, вони можуть 

бути доленосними для вас. 
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 Новорічний гороскоп 

Не секрет, що більшість людей люблять будувати плани, але до їх здійснення приступають з понеділка, 
з наступного тижня або ж після закінчення свят. І ось, наближається той час, коли здійснення планів                 
почнеться з наступного року. Але перед тим, як відкрити свій записник, рекомендую ознайомитись               
із пророкуванням Жовтого Собаки. 

від Тетяни Свентозельської 
2 курс, 2 мед., 15 група 
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   Для Терезів 2018 обіцяє бути            

успішним і хорошим. Рекомендують 

пов'язувати плани з сім'єю і любовни-

ми стосунками, тоді ви забудете про 

проблеми минулого, адже будете вражені            

новим життям. Сміливо рухайтесь вперед до              

здійснення бажань, тому що цей рік для вас буде 

щедрим на подарунки. Будуть  корисні знайомства, 

унікальні шанси змінити своє життя. Позитивні           

зміни торкнуться не лише зміцнення матеріального 

благополуччя, але й покращення стану здоров’я. 

 

 

   Скорпіонів очікують великі зміни 

в житті. Продумуйте своє майбутнє 

і складайте план дій, і тоді ви доб’єтесь 

успіху у різних сферах. Швидкі і карди-

нальні зміни в житті принесуть радість і щастя, тому 

не бійтесь експериментувати. Кар'єрний ріст, під-

вищення по службі й удача у фінансових справах 

будуть супроводжувати тільки в тому випадку, як-

що ви проявите терпіння. Зайва наполегливість мо-

же   нашкодити. Не варто забувати про правильний               

режим дня, повноцінний відпочинок і правильне 

харчування. 

 

 

   У Стрільців буде безліч можливостей 

виконати свої бажання. Ви обов'язково 

переконаєте оточуючих і поведете їх за 

собою, таким чином, досягнувши своєї 

довгоочікуваної мети. У вас з'явиться цілий ряд но-

вих шансів, упускати які не варто. Ви знайдете но-

вих друзів, зміцните зв'язки із старими, відносини з 

сім'єю будуть міцнішими. Приділіть особливу увагу 

стану здоров’я. Цей рік відзначиться для вас збере-

женням міцних стосунків. 

 

 

 

 

 

 

   Козероги, цей рік буде досить спо-

кійним і розміреним. Вам доведеться 

зробити важливий вибір, тому слід  

розставити пріоритети, щоб не схиби-

ти. Кар'єрний успіх, визнання, благополуччя не зму-

сять себе чекати. Важливо виховати в собі терпіння 

і готовність йти на компроміс. Намагайтеся реалізу-

вати всі поставлені завдання, залишивши певний 

резерв для того, щоб непередбачені обставини           

не застигли вас зненацька. Цей рік буде овіяний 

романтикою та сюрпризами. 

 

 

   2018 рік для Водоліїв буде дуже 

сприятливим. Початок року готує бага-

то сюрпризів, і тому потрібно бути го-

товим до змін. Вам вдасться зрозуміти, 

чого ви хочете домогтися і до чого потрібно прагну-

ти. Приготуйте себе до того, що працювати дове-

деться довго і наполегливо. Відкорегуйте режим 

харчування та знайдіть час для спортзалу. За успіш-

ним кар’єрним ростом не забувайте приділяти на-

лежну увагу рідним та близьким, їм вас іноді буде 

не вистачати.  

 

 

 

   Для Риб рік очікується бути насиче-

ним, тому ви отримаєте додатковий 

приплив сил і енергії для втілення 

творчих ідей. Варто на початку року 

правильно розставити пріоритети. Важливо дово-

дити почату справу до кінця, а не пасувати при            

появі труднощів. Ви забудете про проблеми із здо-

ров’ям та, попри усі труднощі, зберігатимете душе-

вну рівновагу. Спокій та добрі стосунки у родині 

для вас гарантовані, не забувайте приділяти увагу 

та турботу своїй другій половині. 

Новорічний гороскоп 
від Тетяни Свентозельської 

2 курс, 2 мед., 15 група 

Библиотерапевт 2017 (декабрь) СПЕЦВЫПУСК 
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Лічені дні залишились до 
моменту, коли з рідними людьми 
поряд і з келихами в руках  ми 
святкуватимемо чергову точку 
відліку. В новорічну ніч лунає без-
ліч обіцянок змінити щось у собі, 
наважитись на те, чого не змогли 
зробити в минулому році, цінува-
ти час, читати більше, подорожу-
вати, навчатись сумлінніше і далі 
по списку. Але не менш важли-
вим, я вважаю, є момент підби-
вання підсумків, адже найкращою 
мотивацією до нових звершень 
є хороший результат вже викона-
ної роботи. 

Для нашого університету 2017 
виявився дуже плідним. Почну з 
того, що окрім звичних пар та зіб-
рань наукових гуртків, проводи-
лось чимало конференцій, захоп-
ливі заняття із жестової мови, 
в рамках проекту «DRAW YOUR 
MEDICINE 1.0 | Цукровий діабет» 
можна було відвідати лекції з Си-
тіною І.В., де слухачі детально ро-
збирали основні клінічні прояви 
захворювання і сучасні методи 
лікування. Для відкритого діалогу 
із студентами організовувались 
круглі столи про актуальні про-
блеми. Зокрема темою, присвяче-
ною до Всесвітнього дня здоров`я 
стала «Свобода гідної людини — 
це свобода від шкідливих зви-
чок», а також говорили з вами про 
«Бібліотеку та студентство», де 
представники Наукової бібліотеки 
ХНМУ заслухали питання й про-
позиції щодо покращення своєї 
роботи. Не можна не відзначити 
одну з найважливіших освітніх 
цьогорічних подій — ІІ Міжна-
родний Конгрес USERN, який про-
водився і на базі нашого універси-
тету зокрема. 

В здоровому тілі — здоровий 
дух! Кому як не майбутнім медич-
ним працівникам про це знати. 
За рік організовано чимало спар-
такіад: з баскетболу, волейболу, 
настільного тенісу, бадмінтону, 
чемпіонат з футзалу. Переможця-

ми стали найкращі, і ми пишає-
мось нашими спортсменами та 
бажаємо лише покращувати свої 
результати. 

Втім досить про навчання, роз-
важатись в ХНМУ також вміють 
добряче. Хай там що кажуть, але 
студенти-медики встигають все! 
В цьому році ми з вами танцюва-
ли на запальних вечірках, ката-
лись на роликах, обмінювались 
free hugs і єднали серця в день 
закоханих, пам`ятаєте? Давали 
концерти, яких було чимало: де-
бют першокурсників, звітний кон-
церт колективу «Радість», святко-
ва програма до дня студента, ви-
ступ дітей наших співробітників 
до Міжнародного дня захисту ді-
тей. Також сміялись досхочу на 
КВН, обирали найкрасивіших Міс 
та Містерів, шукали «Ідеальну па-
ру», проходили моторошні квести 
на Halloween, грали в містичну 
Мафію, переглядали роботи на-
ших друзів на тематичних фото-
сушках, позбувались від старих 
речей та знаходили щось нове на 
барахолці, смакували солодкі 
млинці на загадковому святі             
Масляна. Важливим стала участь 
у «Безсмертному полку» до 72-ої 
річниці Великої Перемоги над  
нацизмом. Але ж і це ще не все! 
Посеред буденних і рутинних 
справ дуже часто хочеться відпо-
чити більш ніж фізично. Саме то-
му так припали до душі вже такі 
рідні, завжди атмосферні і на-
тхненні Літературні вечори. Одно-
значно яскравою подією став чер-
говий інтернаціональний ярмарок 
культур, адже наш університет 
об’єднує людей з різних куточків 
світу. Свої традиції представляли 
Грузія, Німеччина, Сирія, В`єтнам, 
Йорданія, Нігерія, Індія, Таджики-
стан, Туркменістан, Гана і обов’яз-
ково наша рідна Україна. І не забу-
ваємо про активний відпочинок! 

Цьогоріч ми з вами їздили на базу 
відпочинку «Медик» (Есхар) де 
плавали водами Сіверського Дін-
ця на байдарках, грали в різнома-
нітні ігри, ночували в наметах,  
співали під гітару біля вогнища. 
Втім набагато масштабнішим був 
похід у Карпати. Подорож незві-
даними гірськими хребтами при-
несла незабутні враження та емо-
ції учасникам. Саме в цій поїздці 
було встановлено рекорд України, 
адже наша група мандрівників 
найчисленніша серед усіх, які під-
корювали Говерлу раніше, не вра-
ховуючи військових операцій.  

Ну от практично і все. Залиша-
ється подякувати усім небайду-
жим, адже було зібрано чимало 
коштів, які пішли на благодійність. 
Ми старались підтримувати одне 
одного в скрутний час і не зали-
шали без уваги проблеми інших. 
Протягом року було зібрано по-
над 400 доз крові, яка допомогла 
не одному життю боротись далі. 
Що ж, друзі, підсумовуємо, роби-
мо висновки і сміливо гортаємо 
календар далі. 2017 був не най-
легшим, але ми впорались.          
Давайте у наступному році жити 
ще цікавіше, ще яскравіше і ще 
продуктивніше!  

2017 рік згадує... 

http://xn--80augbgbei1byb.xn--p1ai/ 

http://budget.mosreg.ru/blog/portfolio-item/studenty/#student-section-4 

Ірина Маланчук, 
3 курс, 2 мед., 21 група 
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Вже зовсім скоро Новий рік, рік 
Собаки, а ідей як його зустріти 
нема? 

Чи родинне коло, чи поряд бу-
дуть друзі — все одно — головне, 
щоб було весело! 

Чим зайнятися у ці передсвят-
кові дні, окрім підготовки до се-
сії?  

Наприклад, зробити власний 
лист «Я собі обіцяю у Новому ро-
ці…». Насправді, такі штуки дуже 
мотивують (якщо, звісно, ти не 
забудеш про її існування). 

Якщо вже всі справи приготува-
ли, а хатня робота зроблена, (або, 
навпаки, ще рано) у пригоді ста-
нуть настільні ігри: мафія, моно-
полія, пазли, нарди, або, навіть, 
звичайнісінькі карти. Варіантів 
безліч — аби шукали. Хтось влаш-
товує вечори конкурсів, і це             
також буває дуже цікавим, якщо, 
звісно, у вас святковий настрій. 

До речі, не слід забувати і про 
похід на каток, або у кіно. Чи вза-
галі подивитись фільм вдома? Хо-
ча це дуже популярна, навіть, тро-
хи банальна рада, але такі речі 
зближають людей.  

Отже, перелік новорічних філь-
мів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо вам пощастило і таки ви-
пав сніг — це чудова, чудовісінька       
можливість зліпити сніговика — 
не гайте часу на роздуми. 

До речі, а ніхто не збирався 
взяти двійко друзів і на свята  від-
відати інше місто? 

 А ви грали у таємного Санту зі 
своєю групою? Це також гарна 
можливість пізнати одне одного. 

 
Як би там не було, щасливого 

вам Нового року, легкої сесії,               
вірних друзів і теплого родинного 
кола! 

Головне, щоб було весело! 
Поради від Марії Колесник  

студ. 2 курс, 1 мед., 2 гр. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%

B8_%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B0 

http://favoritemovies.at.ua/load/komediji/perezhiti_rizdvo_2004/17-1-

http://megogo.net/ru/view/4306-vechera-na-hutore-bliz-dikanki.html 

http://ua-cinema.com/4720-na-krayu-kohannya-2017.html 

https://www.ivi.ru/watch/106093/description 

http://www.world-art.ru/cinema/cinema.php?id=67478 
http://megogo.net/ru/view/4306-vechera-na-hutore-bliz-dikanki.html 
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«Пережити Різдво» 

«Вечори на хуторі близь         
Диканьки» 

«Реальне кохання» 

«Пінгвіни містера             
Поппера» 

«Листи до М.2» 

«Чотири Різдва» 
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Нарешті наближається Новий 2018 рік — це рік Жовтого Земляного Собаки. Він є символом домашнього 
затишку, тепла, миру та благополуччя. Тому рекомендують зустрічати новий рік вдома разом з родиною, 
або з самими близькими людьми. Невід’ємною частиною та особливістю святкування є новорічна ялинка, 
проте без подарунків, відритого шампанського під бій курантів та святкового столу неможливо уявити               
зустріч Нового року. Саме тому щоб все пройшло на вищому рівні дехто починає створювати новорічну            
атмосферу та клопотатись над підготовкою до чарівної ночі ще за декілька тижнів, а то й за місяць. Після 
Нового року наступає Різдво Христове, саме тому така порядковість важливих свят не може не супроводжу-
ватись дивами та здійсненням найзаповітніших мрій. Напередодні святкування було проведено опитування 
серед студентів ХНМУ, з якими ми пропонуємо вам познайомитись. 

138 опитаних: 
 

Цікаве опитування 
або 

як ми святкуємо Новий рік 

Святкуватимуть Новий рік: 

з родиною — 69; 
з друзями — 47;  
з другою половинкою — 8;  
на роботі — 4.  

Що вам створює новорічний          
настрій? 

50 — новорічна ялинка;   
50 — мандарини, святковий стіл та шампанське;  
10 — очікування на подарунки;  
10 — бій курантів.  

Чи вірите ви в новорічні дива? 

31 — не вірить в новорічне диво;  
38 — вірять на 50%;  
69 — вірять, що в ніч на Новий рік дива таки               

трапляються.  

Підготовка до святкування: 
19 — ніколи не готуються до святкування;  
62 — готуються майже за день (30-31 грудня);  
47 — за декілька тижнів; 
10 — починають проникати у новорічну атмо-

сферу вже за місяць.  

Яке свято важливіше? 

50 — визначили для себе Новий рік; 
22 — Різдво Христове; 
47 — визначили ці свята однаково важливими для себе. 

Опитування провела 
Тетяна Свентозельська, 

студ. 2 курс, 2 мед., 15 гр. 

Библиотерапевт 2017 (декабрь) СПЕЦВЫПУСК 



7 

Новорічна ніч — це дивовижна 
пора, коли ми створюємо атмо-
сферу казки, віримо в дива,                      
насолоджуємось теплом близьких 
та загадуємо бажання. Але як 
же зробити так, щоб все збулося? 

По-перше, конкретизуйте.               
Потрібно чітко уявляти (якщо Ви 
увімкнете уяву — ефект буде 
сильнішим), що Ви хочете та коли, 
поставте мету. Більше деталей — 
більша ймовірність, що все скла-
деться, як хочете саме Ви. 

По-друге, уникайте часточки 
«не» при формулюванні бажань 
та пишіть в теперішньому часі.     
Писати «хочу не хворіти» —          
неправильно. Кращий варіант: 
«я стаю здоровішою з кожним 
днем». Таким чином Ваше бажан-
ня здійсниться! 

По-третє, Ваші бажання повин-
ні стосуватись тільки Вас. Часто ми 
формулюємо свої бажання так, 
що вони спрямовані на волевияв-
лення іншої людини. Тому, якщо 
хочете заміж за свого коханого 
чоловіка, кажете не «Хочу, щоб 
Андрій покликав мене заміж», 
а «Андрій стане моїм законним        
чоловіком в новому році». 

А тепер Ви дізнаєтесь про те, 
які існують «ритуали, які допома-
гають достукатися до Всесвіту». 

Спосіб №1: Записка в шам-
панському. Мабуть, даний метод 
є найбільш популярним. Хто з нас 
не писав своє найзаповітніше             
бажання на шматочку серветки, 
щоб з першими ударами дзвону                
спалити його, розмішати попіл 
в келиху і випити його з настан-
ням 12 годин? 

Потрібно підготуватись: роз-
різати серветку на шматочки, при-
готувати ручку або олівець, 
підставити поруч з келихом свічку 
й сірники. Крім того, бажання          
повинно бути сформульоване 
максимально конкретно і ко-
ротко, адже час у Вас буде обме-
жений.  

Спосіб №2: Лист у конверті. 
Спробуйте донести до Всесвіту 
найпотаємніші мрії! Для реалізації 
задуманого вам знадобиться чер-
воний конверт — цей колір при-
вертає до себе увагу добрих духів. 
У конверт потрібно буде помісти-
ти лист, в якому викладені цілі, 
досягнення яких є важливим для 
вас в Новому році. Написати листа 
потрібно у відокремленому місці 
незадовго до настання 12 годин 
ночі. Записка повинна бути напи-
сана з максимальною відвер-
тістю — не варто обманювати се-
бе і сили Всесвіту. Не забудьте  
подякувати Всесвіту за чудовий 
2017 рік! Потім лист вкладається 
в конверт, який потрібно буде за-
печатати. Покладіть конверт у ки-
шеню, а коли почнуть бити куран-
ти, візьміть його в руку і в подро-
бицях уявіть все, що написали 
в листі. Після новорічної ночі             
покладіть конвертик в затишне 
містечко, щоб відкрити перед 
настанням чергового року і пере-
конатися, що ваші думки та                
побажання були почуті й втілені 
в життя.  

 

І ще декілька порад: 
Відпустіть минуле. Про-

аналізуйте помилки, які Ви роби-
ли в 2017 році, та починайте рік 
з чистого аркуша, але не забудьте 
змінити почерк. 

Вибачте кривдників. Злість 
і негатив — погані супутники, які 
відвертають від нас добрі сили 
Всесвіту. Пробачте всіх! Можна 
зробити це про себе, проговорити 
вголос або написати слова про-
щення на листку паперу і підпали-
ти його, щоб у полум'ї згоріло все 
негативне і зле. 

Обміркуйте результати 2017 
року. Згадайте та навіть запишіть 
всі Ваші досягнення, радісні мо-
менти за цей рік. Це допоможе 
Вам повірити в себе й у те, що 
в 2018 році у Вас все складеться 
найкращим чином! Пам'ятайте, 
що запорука виконання мрії — це 
правильний настрій, грамотне 
формулювання і налаштування, 
з яким ви підходите до своїх                    
бажань! 

Дивам бути!  
Так стверджує Ірина Нечипорук, 

студ. 3 курс, 1 мед., 15 гр. 

http://vality.ru/zapiska-zhelaniya-magicheskij-ritual-v-polnolunie-2/ 
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Я занимаюсь фотографией, потому что я очень люблю это! Не тратьте свою жизнь на ненужные, чужие 
для Вас занятия, занимайтесь только тем, что приносит удовольствие и радость. И помните, все что Вы              
делаете, делайте с любовью или не делайте вообще. 
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Якщо ти будеш поряд —  
То буде найтепліша зима. 

Якщо б ти мене чув, я би розповіла 
Якщо б ти мене чув, я би розповіла: 

Про те, що в моєму місті 
Досі триває війна... 

Про те, що руками зв'язаними за спиною 
Пишу вірші, 

Про те, що без тебе не настане  
цієї зими. 

 
Про те, що в січні місяці знову будуть сніга, 
Про те, що зневірилась у новорічні чудеса, 

Про те, як кожного разу, втікаючи від себе сама, 
Знаходила 

Саме твої адреса. 
 

Про те, як ангіни лікую гарячим вином, 
Бо зорі краще видно, якщо спати з відкритим вікном. 

І як би довго не затягнулася ця пора, 
 

 

Маргарита Жусь, 
студ. 3 курс, 3 мед., 4 гр.  
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Я рисую с раннего детства, научилась              
сама. Для меня процесс рисования — это способ 
уединения, самовыражения, выплеск чувств 
и эмоций. Рисую в разных стилях и техниках:              
карандашами, гуашью, акрилом, пастелью, 
хной, — поэтому все рисунки такие разные.              
В последнее время заинтересовалась компьютер-
ной графикой. Люблю изображать людей,                   
анимационных персонажей, фантастические              
сюжеты, которых вы можете увидеть на моих            
рисунках. 

Татьяна Саранча, 
студ. 3 курс, 1 мед., 2 гр. 

То, что живёт внутри 
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Давай сегодня просто моментом насладимся 
И в руки спонтанности с лёгкостью отдадимся!  

Будем радоваться мелочам в эту ночь чудесную 
И искренне верить в сказку интересную! 

 
Раз в году позволь все, чего хочется тебе, 

И, делясь с другими эмоциями, дари заряд себе! 
Пусть именно 31-го декабря  

С тобою будут самые близкие и любимая семья! 
 

Вспомни все хорошее, что принёс 2017 год 
И поблагодари его за каждый удачный жизни ход! 

А обиды, негатив и все-все горести 
Ты без сожаления и навеки отпусти!  
Все это в прошлом, было и прошло,  

И, оставив тебе нужные мысли для выводов, ушло.  
 

Я уверена, что достоин быть счастливым человеком ты! 
В твоей жизни есть место для новых событий и судьбы игры!  

Для ярких впечатлений и эмоций позитивных, 
Для сюрпризов и путешествий активных!  

 
 
 

Желаю тебе, слышишь, ИМЕННО ТЕБЕ! 
В первую очередь, помнить, что ты особенный на Земле! 

Разберись в своих желаниях, мечтах и целях в жизни, 
Слушай себя и с уверенностью свободно мысли! 

 
Пусть этот год станет особенным и незабываемым для тебя! 

Удача, успех, радость и позитив сопровождают всегда!  
Здоровья желаю крепкого  

И друга рядом верного!  
 

Пусть в жизнь твою постучит настоящая любовь,  
А если она уже есть - пусть это чувство окрыляет тебя вновь!  

Вдохновляйся ежедневно своей половинкой любимой,  
Цени, уважай и делай её только счастливой!  

 
Каждой минутой в Новом Году НАСЛАЖДАЙСЯ! 
Замечай чудеса вокруг тебя и им УДИВЛЯЙСЯ!  

Больше радости в свою жизнь ДОБАВЛЯЙ! 
И, чаще даря окружающим свою улыбку, СИЯЙ! 

Ирина Нечипорук, 
студ. 3 курс, 1 мед., 15 гр. 

Варвара Конарєва, 
студ. 6 курс, 4 мед., 1 гр. 
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«Я» у фарбах 
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Юлия Пышняк, 
студ. 2 курс, 1 мед., 6 гр. 

А знаешь ты, что будет впереди? 

Кто будет рядом в трудную минуту? 

Кто не откажет и подаст руки, 

Согреет в снег, мороз и вьюгу? 

Кто будет нежно обнимать и проявлять к тебе заботу? 

Кто никогда не станет врать, 

И будет верным всю дорогу… 

Твой путь один, ты с ним шаг в шаг идёшь! 

Не знаешь ты, что будет дальше? 

И не надо! 

Вот просто будь собой, и вмиг ты обретёшь  

Своё призвание и потом — награду! 

Ілона Корнілова, 
студ. 2 курс, 1 мед., 7 гр. 

Ось і настала ця пора казкового настрою, ароматного какао, мандаринок та радості! 
Так-так, зовсім скоро до нас завітає Дід Мороз зі Снігуронькую! Я впевнена, що ці чарівники здійснять усі 

наші мрії й потаємні бажання. Думаю, що в свою чергу, кожен із нас має подякувати цьому рокові за все те, 
що він приніс. Можливо, для когось все перевернулося з ніг на голову або ж, навпаки, залишилися       
стабільність і спокій. Можу сказати, що для мене кожен день 2017 року відкривав нові можливості для 

втілення ідей, знайомив з цікавими 
людьми і просто підтримував гармонію 
та мир у стосунках із рідними мені               
людьми. 
   Тож хочу побажати всім нашим викла-
дачам та студентам у 2018 році не припи-
няти вірити у диво, досягати своєї мети,                 
бути впевненішими у своїх силах, дару-
вати щастя кожному, хто вас оточує. 
   Вітаю всіх з прийдешнім Новим роком, 
нехай здійсняться усі наші мрії!                   
Вірю, що він стане для кожного з нас                     
особливим! 

Дорогі друзі! 

З Новим роком! 

Библиотерапевт 2017 (декабрь) СПЕЦВЫПУСК 

 

Номер подготовлен при поддержке 

Мороз Анны Андреевны — 

Представителя студенческого 

самоуправления, 

студ. 2 курс, 1 мед., 3 гр. 


