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Катерина Положишник, 

1 мед., 5 курс  

Меджпні бндні 

Бiблiотерапевт 2020 (грудень) СПЕЦВИПУСК 

Що перше спадаю вам на дум-
ку при вислові «життѐ студента 
медичного університету»? Не-
доспані ночі, завжди стурбований 
виглѐд, постійна втома, страх пе-
ред завтрашнім іспитом? Кожен 
знайде в цьому описі щось знайо-
ме длѐ себе. А ѐк щодо досвідче-
них медиків, загартованих важки-
ми роками в практичній діѐльнос-
ті, ѐкі неодноразово відчували 
смак перемоги над смертя?! Чи 
можливо потрапити у ця атмо-
сферу звичайному студенту? 

Моѐ історіѐ здатна довести 
вам, що це цілком можливо. 

З першого року навчаннѐ 
ѐ мріѐла про справжня медичну 
практику, хоча студентські будні 
диктували свої правила, залиша-
ячи мене наодинці з купоя під-
ручників. Як казав грецький філо-
соф Протагор: «Теоріѐ без практи-
ки мертва, а практика без теорії 
сліпа». Я вважая, що длѐ вдалого 
розвитку в медичній сфері, треба 
ѐкомога раніше навчитисѐ вдало 
поюднувати практичні навички з 
отриманнѐм теоретичних знань. 
Звичайно, вже з молодших курсів 
у вас ю можливість отримати     
дозвіл побувати на операції або 
відвідати нічне чергуваннѐ у від-
діленні. Але ю дуже велика різни-
цѐ між добровільними відвіду-
ваннѐми, де ви лише в ролі спо-
стерігача, і офіційним працевлаш-
туваннѐм, де ви несете велику 
відповідальність за життѐ паціюн-
тів і маюте величезний обсѐг поса-
дових обов'ѐзків. І тут клячовим 
словом ю саме ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЬ, коли ѐкість ваших практич-
них навичок і здобутих знань ю 
вашоя головноя зброюя в бо-
ротьбі за здоров'ѐ хворих. Саме 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ю мотиваціюя 
до постійного самовдосконален-
нѐ у медичній сфері. 

Саме тому ѐ вирішила праце-
влаштуватисѐ медсестроя у відді-
леннѐ реанімації. Це те відділен-
нѐ, де можна отримати рекордну 
кількість досвіду і навчитисѐ ро-
бити власноруч безліч надважли-
вих маніпулѐцій. Коли вперше 
поринула в ця атмосферу, то бу-
ла в захваті, ѐкий не можна опи-
сати словами! 

Співбесіда зі старшоя медич-
ноя сестроя мала максимально 
продуктивний характер, мені бу-
ло легко та цікаво її слухати, а 
найголовніше — ѐ бачила взаюм-
ність у відношенні до мене. Післѐ 
розмови вона провела мене до 
палат, де перебували хворі, хви-
ляячись побачити у моїх очах 
страх. Натомість, ѐ дивиласѐ з ши-
роко розплященими очима і ду-
мала: «Як це все цікаво...».  

Більше того, приголомшила 
старшу медичну сестру, сказавши, 
що хочу переодѐгтисѐ в хірургіч-
ний костям (ѐкий заздалегідь 
взѐла з собоя) та майже одразу 
почати стажуватисѐ. Моѐ наполег-
ливість і завзѐтість була оцінена 
достойно — мені відповіли зго-
доя. Саме з цього моменту по-
чавсѐ мій світ справжньої меди-
цини, наповнений захвату та стра-
ху. Чому страху? Адже ѐ нічого не 
вміла. І не була впевненоя на 

100%, що зможу одразу викорис-
тати свої знаннѐ на практиці. Му-
шу визнати, повноцінно поюдну-
вати роботу і навчаннѐ далеко 
нелегко. Я й не розраховувала, 
що все буде просто, однак з поне-
ділка по п'ѐтниця — навчаннѐ, 
додаткові курси, громадська ді-
ѐльність в Студентській раді, а на 
вихідних — добова зміна. Проте, 
варто зазначити, що кожне чергу-
ваннѐ наповнене різноманітними 
клінічними випадками, про ѐкі не 
розповісти лише у короткому 
описі. Клінічні випадки, ѐкі закар-
бовуятьсѐ у твоїй пам'ѐті назав-
жди, адже ти приймав безпосе-
редня участь у їх вирішенні, а не 
просто прочитав про них у підруч-
нику. На сторінках книги немож-
ливо прожити такі моменти. 

На останок, хочу побажати кож-
ному студенту, що шукаю свій 
професійний шлѐх — натхненнѐ 
та впевненості в собі. Вірте і у вас 
все здійснитьсѐ! 

Жжммн смнденма меджпнйгй ннівелсжмемн  
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Пам’ѐтаюте ѐк у дитинстві пе-
ред сном ваші батьки читали  
уляблену казочку, під ѐку з лег-
кістя можна було поринути у світ 
ѐскравих сновидінь? 

Сумуюте за тіюя магіюя? Я розу-
мія. 

У всіх дорослих ю маленька   
таюмницѐ: десь глибоко в душі 
вони хочуть бути маленькими та 
безтурботними дітьми, радіти  
дрібницѐм і не думати про проб-
леми. Звичайно ж, всі ми розумію-
мо, що машина часу існую тільки у 
фільмах, і ми ніѐк не повернемо 
той момент, коли всім було легко 
і невимушено. Але хоч подорожі у 
часі уѐвити важко, мандрівку в 
іншу країну ніхто не відмінѐв. Хо-
чу поділитисѐ з вами своюя торіш-
ньоя знахідкоя, ѐка підкорила 
мене до глибини душі. Я дуже  
лябля подорожувати і кожен раз 
намагаясѐ відкривати длѐ себе 
нові цікаві місцѐ і країни. І ось 
чергову своя подорож моѐ сім’ѐ 
вирішила присвѐтити всім добре 
відомій Німеччині. 

Почну здалеку: більшість ля-
дей звикли будувати навколо се-
бе парканчик із забобонів, ѐкий в 
подальшому складно зруйнувати 
без вагомих аргументів. Я все свою 
життѐ ненавиділа Німеччину і все, 
що з нея пов’ѐзано: в школі мене 
змушували вчити німецьку мову, 
ѐка даваласѐ мені складно і ѐ 
страшенно її не лябила. Саме то-
му в моїй голові глибоко засіла 
думка про те, що в Німеччині не-
гарно, німці погані, німецька мова 

жахлива і мене більше надихаять 
Моцарт, Відень і шматочок Захе-
ра. 

Через деѐкий час мій мозок 
перестав відштовхувати ця боже-
вільну ідея про відвідуваннѐ    
Німеччини та ѐ все ж таки зважи-
ласѐ на поїздку туди. 

 

І знаюте що? Мені сподобалосѐ. 
Отже, трохи фактів про країну та 
моїх вражень: 

1) Західна Німеччина (колишнѐ 
Федеративна Республіка Німеччи-
на) завжди вважаласѐ багатшоя і 
красивішоя ніж Німецька Демо-
кратична Республіка, тому архі-
тектура там приголомшлива; 

Пйдйлйж н иазин 

Галина Остапенко 

1 мед., 5 курс 

Пй- 
     Дйлйжнжи 
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2) Німецький менталітет, зви-
чайно ж, відрізнѐютьсѐ від нашого. 
Німці досить-таки байдужі, і це в 
деѐких моментах пригнічую і дра-
тую: наприклад, сервіс у фаст фу-
дах залишаю бажати кращого, але 
на вокзалі, в фірмових німецьких 
пабах і ресторанчиках всі дуже 
привітні та чуйні; ще кажуть, що 
їм не вистачаю гостинності і душев-
ності, хоча ѐ цього не помітила; 

3) Обов'ѐзково потрібно знати 
мінімум одну іноземну мову: ан-
глійська точно, англо-німецький 
суржик (ѐким користуваласѐ ѐ) 
теж може стати в нагоді. 

4) Відсутнѐ ідеѐ урбанізації — 
жити в передмісті це нормально! 
Ви ні в ѐкому разі не будете пере-
живати за те, що не зможете вчас-
но дістатисѐ до потрібного вам 
місцѐ тому, що транспортна роз-
в'ѐзка там ідеальна. Тут їм низь-
кий уклін. Потѐги, електрички, ав-
тобуси — все йде за графіком у 
будь-ѐку точку міста. Дуже прос-
тим способом купуютьсѐ потріб-
ний вам квиток в спеціальних апа-
ратах на станціѐх або за допомо-
гоя онлайн-додатку, де ви може-
те з легкістя змоделявати подо-
рож Німеччиноя будь-ѐкої склад-
ності; 

5) Це правда, що всі німці ляб-
лѐть відпочивати з пивом і ковба-
сами, а ось колоритним десертом 
на ѐрмарку були картоплѐні деру-
ни з ѐблучним вареннѐм. Звучить 
так собі, але це дуже смачно. 

А де ж та казка, ѐку ѐ обіцѐла 
вам з самого початку? Оскільки 
ми їздили в грудні, ми потрапили 
на безліч різдвѐних ѐрмарків:    
глінтвейн, грог, пунш, пиво, сосис-
ки, ковбаски, картоплѐ, прѐники, 
ѐблука в шоколаді і багато чого 
іншого. Маса лядей, емоцій та 
ѐскравих вражень. Найкрасивіше 
гулѐти ввечері, коли всі декорації і 
прикраси світѐтьсѐ, ви ніби потра-
плѐюте в атмосферу дитинства: 
кольорові атракціони, солодка 
вата, лампочки і ліхтарики, Санта 
Клауси та величезні ѐлинки на  
кожній площі. Всі відпочиваять і 

весело проводѐть час, обговоря-
ять подарунки, сімейні традиції, 
плани на майбутню. Там ви забу-
ваюте про все, що вас турбую 
і просто насолоджуютесѐ момен-
том. 

На завершеннѐ хочу сказати, 
що забобони і стереотипи дуже 
обмежуять. Якби ѐ не наважила-
сѐ поїхати в ту країну, куди ніколи 

та нізащо не хотіла їхати, то так і 
не відкрила б казкового місцѐ, 
куди хочетьсѐ повертатисѐ знову і 
знову. Шкода, карантин завадив 
поринути в ту атмосферу свѐта ще 
раз. Але ѐ віря, що при бажанні 
можна зробити зимову казку в 
абсолятно будь-ѐкому місці, го-
ловне вірити в диво та пам’ѐтати, 
що немаю нічого неможливого! 
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ТОП–5 иінйсмліпйи на Різдвй 

Кожен з нас з нетерпіннѐм че-
каю на Різдво, адже це — одне 
з найтепліших і найзатишніших 
свѐт. Всі, хто лябить Різдво, мрі-
ять про саме таку атмосферу: 
ѐлинки, великі чи малі, живі чи 
штучні (це вже неважливо), деко-
ративні чобітки — чи пусті, чи на-
повнені цукерками, що висѐть на 
каміні, роль ѐкого граю телевізор, 
паперові сніжинки на стінах, ма-
ленький столик, на котрому лише 
склѐнка з молоком та тарілка 
з печивом длѐ Санти й морквоя 
длѐ оленів; різнокольорові гірлѐн-
ди на шафі, тепла ковдра з милим 
зимовим візерунком, тихий джаз 
і солодкий аромат імбирного пе-
чива, що доноситьсѐ з кухні, сніго-
пад за вікном… І ти сидиш, загор-
нутий у ця саму ковдру, вдихаюш 
всі ці божественні пахощі й насо-
лоджуюшсѐ ціюя музикоя, п’юш 
гарѐче какао з чашки, загорнутої 
у «чашковий светрик», відчу-
ваячи, що чогось все ж таки не     
вистачаю…  

Саме так! Різдвѐного фільму! 
Такого, що змусив би нас повірити 
в диво.  

Ось ТОП-5 стрічок, які можна 
подивитись вперше (або переди-
витись — длѐ кого ѐк), щоб ство-
рити собі настрій Різдвѐних і ново-
річних свѐт, наче за помахом чарі-
вної палички феї Санти: 

«Кучеряшка Сью», 
1991, комедійна драма 

Білл Денсер і його дев'ѐтирічна 
донька Сьязен (на прізвисько 
«Curly Sue», «Кучерѐшка Сья») жи-
вуть на вулиці, добуваячи кошти 
длѐ існуваннѐ дрібними аферами. 
Білл говорить: «Ми це робимо, не 
порушуячи закони. Точніше, не 
порушуячи хороші закони... ». 

Одного разу, напередодні Різд-
ва, Білл інсценую невелике ДТП, 
прикинувшись, що його збила ма-
шина. Водіюм ціюї машини виѐвлѐ-
ютьсѐ адвокат з розлучень Грей 
Еллісон, гарна незаміжнѐ жінка. 
Грей в ѐкості вибаченнѐ пригощаю 
Білла і Сья вечерея. Незабаром 
на тій самій підземній парковці 
Грей знову збиваю Білла, на цей 
раз по-справжньому. Через почут-
тѐ провини вона забираю Білла і 
Сья до себе додому, що сильно 

злить її бойфренда — Уолкера. 
Таким чином переплітаятьсѐ їхні 
долі... 

Дуже ніжне й веселе кіно, що 
за допомогоя цікавого сяжету 
вже вкотре доводить одну просту 
істину — на Різдво (та й не тільки 
на це свѐто) найголовнішим длѐ 
лядини ю родина, наші рідні й 
близькі — ляди, ѐкі ляблѐть нас і 
ѐких лябимо ми.  

 
«Поки ти спав», 

1995, романтична комедія 

Сором'ѐзливість заважаю Лясі 
познайомитисѐ з чоловіком своюї 
мрії, ѐкого вона бачить кожного 
ранку. Проте, допомагаю випадок, 
і дівчина рѐтую незнайомця життѐ 
напередодні Різдвѐних свѐт.       
Тепер вона може милуватисѐ ним 

Зжмйвжз иінйкйиаз 

Жанна Каспарова 

2 мед., 1 курс 



7 Бiблiотерапевт 2020 (грудень) СПЕЦВИПУСК 

цілими днѐми: врѐтований Пітер 
лежить в лікарні без свідомості. 
Родина помилково приймаю її за 
його наречену, і Лясі не хоче роз-
чаровувати цих милих лядей. 
Адже вона вже встигла прив'ѐза-
тисѐ до них, особливо до бра-
та Пітера. І поки, нічого не підоз-
ряячи, «наречений» спить, його 
«наречена» вже не вірить в прек-
расний сон. Незабаром Лясі до-
ведетьсѐ обирати між чарівноя 
казкоя і таким реальним кохан-
нѐм… 

Кіно, що змусить гарненько по-
сміѐтисѐ й помилуватисѐ гроя ак-
торів, а також згадати, що ось же 
вона — лябов. Не завжди звідти, 
звідки її очікуюш, проте справжнѐ. 
 

«Чарлі та шоколадна 
фабрика», 

2005, дитяче фентезі 

Одного разу директор величез-
ної шоколадної фабрики Віллі    
Вонка оголошую, що вони випус-
тили п'ѐть шоколадок, всередині 
ѐких — золотий квиток, ѐкий за-
безпечить його власникові про-
пуск на фабрику. Також, між цими 
лядьми розіграютьсѐ головний 
приз. 

Сім'ѐ Чарлі зараз переживаю не 
найкращі часи. Їм доводитьсѐ жи-
ти в холоді й убогості. Але хлопчи-
кові посміхнуласѐ удача — він 
знайшов один золотий квиток. 

Чарлі вирушаю на фабрику, де зна-
йомитьсѐ з такими ж щасливчика-
ми, ѐк і він, а також з їхніми бать-
ками. Власник фабрики зустрічаю 
їх і починаю захопляячу, а в чо-
мусь — небезпечну і дивну екс-
курсія. 

Кіно вельмишановного режи-
сера Тіма Бертона, ѐке, мабуть, 
дивилисѐ всі. Знову ж таки, із цик-
лу різдвѐних казок про духовні 
цінності. Дуже весело й влучно 
здіймаятьсѐ на кпи усі лядські 
пороки. Дивитисѐ можна усіюя 
родиноя. 

 
«Родина напрокат», 

1997, комедійна мелодрама 
Кетлін та її семирічна дочка Зої 

мріять про власний будинок. На-
передодні Різдва вони випадково 
знайомлѐтьсѐ із Семом, замож-
ним і симпатичним чоловіком. У 
Сема велика проблема — на межі 
провалу угода з мексиканським 
бізнесменом Ксав’юром Дель Кам-
по, ѐкий не довірѐю холостѐкам. 
А Сем — холостѐк. І він пропоную 
Кетлін та Зої хорошу винагороду, 
за те що вони кілька днів будуть 
його сім'юя. Все б пройшло ѐк 
треба, але Зої вирішила, що Кса-
в’юр — її ангел-охоронець, ѐкий 
поверне її батька. Ангел насправді 
Ксав’юр чи ні, це ще питаннѐ,           
а ось Сем і Кетлін покохали одне 
одного. 

«Ноель», 
2004, мелодрама 

Ніна — чарівна дівчина, ѐка 
мрію вийти заміж за Майка. Їхні 
стосунки розвиваятьсѐ стрімкими 
темпами. Пропозиціѐ з боку коха-
ного не змушую себе довго чекати. 
Але ревнощі не покидаять серце 
Ніни. Дівчина впевнена, що ро-
бить помилку. У надії розібратисѐ 
у власних почуттѐх, Ніна відправ-
лѐютьсѐ до родичів. Тут долѐ 
зіштовхую героїня з самотньоя 
Розоя. Ось уже десѐть років вона 
витрачаю час на доглѐд за хвороя 
матір’я. З ціюї причини відносини 
з чоловіками у неї не складаять-
сѐ… Але у цей день життѐ Ніни 
змінитьсѐ раз і назавжди. Напере-
додні Різдва здатні виконува-   
тисѐ будь-ѐкі мрії. Відбуваютьсѐ 
справжню диво, ѐке дозволѐю Ніні 
інакше подивитисѐ на власні 
відносини з Майком. Вона не тіль-
ки зрозумію, що лябить Майка, 
але і допоможе вирішити пробле-
ми в особистому житті оточуячим. 

 
…Чарівне коханнѐ на Різдво й 

нагадуваннѐ про важливість роди-
ни.… Ялинка пахне так, ѐк треба, 
родинне коло, дзвін келихів й 
кружок з глінтвейном. Жарти й 
сміх… Те, про що ми так часто    
забуваюмо. 

Нехай ваше Різдво буде саме 
таким. Легким і приюмним. Разом 
з тими, хто рідніший за всіх! 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Благйдізнісмь 

Нйвйліпна відей-иазиа длн малепі від вйлйнмелів 

Новий рік – одне з найулябле-
ніших і довгоочікуваних свѐт ѐк 
длѐ дорослих, так і длѐ дітей, ѐкі з 
нетерпіннѐм чекаять гарних по-
дарунків, ѐскравих розваг та весе-
лого цікавого свѐта.  

З року в рік наша команда во-
лонтерів Сектору громадського 
вихованнѐ та волонтерства Сту-
дентської ради ХНМУ приїжджала 
вітати дітей з Новим роком до Ко-
мунального закладу Куп’ѐнської 
спеціальної школи Харківської об-
ласної ради та Обласного будинку 
дитини № 3, дарувала їм новоріч-
ний настрій. Але карантинні обме-
женнѐ з приводу пандемії корона-
вірусної інфекції кардинально змі-
нили наші плани, зірвавши поїзд-
ки, закривши заклади длѐ відвіду-
ваннѐ і змусивши багатьох засісти 
вдома… 

Але нас не зупинѐять навіть 
такі важкі часи!  

Ми вже маюмо досвід прове-
деннѐ свѐткових заходів в онлайн-
режимі, один з ѐких був присвѐче-
ний Всесвітньому Дня дитини. 
Наші волонтери провели його длѐ 
дітей з Куп’ѐнської школи-
інтернату. Маленькі учасники бу-
ли дуже вражені й задоволені  
вікториноя за мотивами мульт-
фільмів, невеличкоя фізичноя 
розминкоя, тренуваннѐм на па-
м’ѐть та увагу. Тому й новорічні 
свѐта не стали винѐтком!  

Отже, команда волонтерів сек-
тору за підтримки Наукової біб-
ліотеки ХНМУ створила казку з 
пригодами головних персонажів 

новорічних свѐт, що відбуваятьсѐ 
у Лапландії, хвиляваннѐми й, без-
умовно, щасливим кінцем. У ство-
ренні новорічної відео-казки взѐ-
ли участь студенти Руслан Абузей-
нех, Олександра Рашевська, 
Адель Зейдан, Дарина Саченко, 
Аліна Заѐрна, Моніка Ммоквелу, 
Єлизавета Бирка, Дар’ѐ Шестопа-
лова, Юліѐ Продан, Катерина То-
поляк та інші. 

І напередодні Нового 2021 ро-
ку – 31 груднѐ, діти усіх закладів, 
над ѐкими ми здійсняюмо патро-
наж, отримали цікаве казкове ві-
део-привітаннѐ, що допомогло 
створити длѐ них свѐткову атмос-
феру!  

В цілому, нам дуже приюмно 
ділитисѐ частинкоя свого тепла, 
бо коли живеш, віддаячи серце й 
душу тим, хто цього потребую, світ 
стаю добрішим і все неодмінно 
повертаютьсѐ сторицея. 

Тож і вам ми бажаюмо в році, 
що наступив, робити добрі спра-
ви, цінувати та підтримувати усіх, 
хто знаходитьсѐ поруч з вами! 

Нехай новий 2021 рік почина-
ютьсѐ з таких маленьких, але дуже 
приюмних моментів, згадуячи ѐкі 
ви будете відчувати тепло у серці, 
а на обличчі буде з’ѐвлѐтись щас-
лива посмішка.  

З Новим Роком, зі Святом! 

Катерина Тополюк 

1 мед., 3 курс 

Найкращі новорічні подарунки  
треба шукати не під ялинкою,  

найкраще, що у нас є – це сім’я, діти,  
друзі та людина, яку ти любиш. 

Дарина Саченко, Олександра Рашевська, Руслан Абузейнех, Адель Зейдан  

Руслан Абузейнех, Адель Зейдан  



Намоненнн 
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Анна Мороз  

1 мед., 5 курс 

Облаз 
Мне образ твой привидитсѐ порой, 
На дне бокала, в одинокой ножке 

И в фильме, где ты, как герой, 
Сошедший с глѐнцевой обложки. 

 
Я часто путая с тобой лядей 

И окликая медленных прохожих, 
Которые уставились в дисплей 

И, обернувшись, вовсе не похожи... 
 

Тебѐ ѐ вижу в этих городах, 
В их одиноких каменных скульптурах, 

И в грубых неотесанных руках  
На мимолётных кратких перекурах. 

 
Твой образ жив, он требует ответа, 

Он смотрит в глубь и подчинѐет суть, 
Но исчезаешь вновь, как ѐркаѐ комета, 
И мы молчим, порвав совместный путь. 

Маме 
Бордовые тона 

Глушили мой покой, 
Налья себе вина, 

Билет возьму домой. 
 

Прекрасный вечер, мам, 
Спасибо, что не спишь, 
Что ходишь по следам 

И чудеса творишь, 
 

Что выслушала спам, 
Не клацнув на делит, 

Целуѐ по ночам, 
Желаешь мне профит, 

 
Что ты не знаешь сленг, 
Не язишь Инстаграмм, 
Что ты прекрасней всех, 

Ты лучшаѐ из мам! 

Бiблiотерапевт 2020 (грудень) СПЕЦВИПУСК 
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Зжма-палівнжрн 

Фймйкйглнд 

Орина Булянська 

1 мед., 5 курс 

Ось і прийшла зима. Дбайливо вкрила природу ковдроя чистого білого снігу, скувала ріки і озера           
кригоя, остудила повітрѐ сильними морозами. Вирую чарівна атмосфера Нового року. 
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Фймйкйглнд 

Галина Остапенко 

1 мед., 5 курс  

Джвйвжжні гйлж 

11 

Зимові краювиди засніжених Карпат. Сонѐчні промені ѐскраво віддзеркаляятьсѐ і даруять тільки           
позитивні емоції. Тут можно відчути справжня магія та натхненнѐ. 
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Номер підготовлений за сприяннням 

Корнілової Ілони Русланівни — 

представниці студентського  

самоврѐдуваннѐ, 

5 курс, 1 мед. факультет, 8 група 
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Фймйкйглнд 

Злйбж глжбйижз вджо 

Анастасія Танько 

1 мед., 2 курс 

Ліс — це не тільки чисте повітрѐ, але і тиша, і спокій. Це те, що так необхідно післѐ важкого тижнѐ.        
Серед шелесту листѐ і співу птахів ѐ відчувая себе воістину вільноя лядиноя, лядиноя без проблем.  
Найпрекрасніше спостерігати за фарбами природи, кожен раз прийшовши в ліс і дивлѐчись на його кольо-
ри, вони завжди різні, промінчик сонцѐ впаде і все заграю новими фарбами. Наша природа багатогранна —  
її краса не маю кордонів. Так приюмно відчувати себе частиноя ціюї природи, знаходити в ній спокій і відпо-
чивати душея. 


