


читачі! 
Завітайте на наш оновлений 
сайт. Ми сподіваємося, що його 

покращений дизайн та удосконалена 

функціональність зроблять 
перебування на електронному 
ресурсі нашого видання 

ще приємнішим! 

В оновленій версії сайту: 

• зручніший пошук матеріалів , 

можливість сортувати їх за 

розділами, темами тощо; 

• україномовна, російськомовна 
та англомовна версії видання; 

• анонси найцікавіших науково

практичних заходів , присвячених 

гострим та невідкладним 
етанам . 

ГОСТРІ ТА НЕВІДКЛАДНІ 
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