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Завітайте на наш оно 

сайт . Ми сподіває 

покращений дизай 

функціональність зр 

перебування на еле 

ресурсі нашого 

ще приємнішим! 

• зручніший пошук матері алів, 

можливість сортувати їх-з 

роздтами, темами тощо ; 

• україномовна, росі йськомовна 
та англомовна версії видання ; 

• анонси найцікавіших науково 

практичних заход в , рисвячен~х 

гострим та невідкладним 

етанам. 
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