
I

it,

i.
i

,]

]]

l,
ц

Р О ЗП О РЯДЖЕ ННЯ м ф7

м. КиТв

по Навчальпо_науковому центру <<Iнститут бiологii та медициЕп>>

Киiвського нацiопаJIьпого унiверсптету iMeпi Тараса IIIgзцgццп

"iл04 06 " lлil р_ll
Про поdяtу
заучасmъ в ореанiзацfr mа провеdеннi
BceyqlaiHcbKoi волонmерськоi акцii
к Ме 0 uщuн а з авmр aul н ь о ?о dltя>

в 2020-2027 навчuльному роцi

За алсгивну )цасть в органiзацii та цроведеЕнi I Всеукраiнськоi волонтерськоi

акцii <Медицина завтрашнього дЕя) (2 семестр 2020-202| н.р.), що цроВоДиJIаСЬ

спiвробiтникilшtи та студентами ННЦ <<Iнстиryт бiологii та МеДициНИ> В

загапьноосвiтнiх навчаJIьних закпадах за пiдтримки MiHicTepcTBa освiти та наУки

Украiни, оголосити подяц наступним спiвробiтникаrrл та студентам Iнстlrгуry:

1. Лаврuненко BiKmopii eBzeHiBHi - асистеrrry кафедри фундамеrrгшrьноi
медицини;

2. Морозовiй Днасmасii BiKmopiBHi - сryденщi 2 rqypcy ОП <МедицинD);
З. Семенцю Мtмайлу Ярославовuчу - студенту З курсу ОП <Медицина>;

4. Тюmюннulry,Щанuulу Серziйовuчу - студеrrry 3 курсу ОП <Медицина>;

5. Гупаленко Mapii Олексанdрiвнi- сryдентчi 2 курсу ОП <Бiологiр ОР
<Бака;lавр>;

6. Трофuмчук Днасmасit Олексанdрiвнi - студеIтщi 1 щурсу ОП <МедицинD);
1. Сiпеевiй Карйнi Днdрiiвнi - студонтцi 1 курсу ОП кМедицина>);

8. Леус Свimланi Русланiвнi - сryдеlrгчi 1 курсу ОП <Медицинa>};

9. Йосuпе"*о Каmерuнi Волоdшr,tuрiвнi - студеЕгцi 1 курсу ОП <Медицинa>;

10.Хiхлу евzену Пеmровuчу - студенту 1 Iqypcy ОП <Бiологiя> ОР <Бакалавр);

|t.Конdраmюк,Щарii Олеziвнi - студентцi 1 курсу ОП <<Бiологiя>> ОР <Бака.паВР>;

|2.Колосенко Mapii MuxaйltiBHi - студентцi 1 курсу ОП <Бiологiя> ОР <БакалаВР>);

lЗ.Полоmнюк Олексанdрi Днdрiiвнi - студентцi 3 курсу ОП <Бiологiо ОР
<Бакалавр>>;

74.Ребенко Каmерuнi BiKtnopiBHi - студеrrгцi 3 n ypcy ОП <Бiологiя>> ОР
<<Бакшtавр>;

|5.Байdаковiй екаrперuнi Вimалitвнi - сryдеrrтшi 1 rqypcy ОП <БiотехнОлОГiя> ОР
<Бакалавр>>;

I6.Кулаеiнiй елuзавеmi CepziiBHi - сryлеlrгчi 2 щурсу ОП <Бiотехнологiя> ОР
<Бакшtавр>;

|7.Гуменюк Днасmасii Павлiвнi - сryдентцi 1 курсу ОП <Медицина)>;

|8.Волковiй елuзавеmi CepeiiBHi - сryдекщi 1 курсу ОП <Медицина>);

19.червонiй олексанdрi lzopiBHi - сryде}rгцi 1 курсу оп <медицина>.

Заходи такого сцрямуванЕя послуговуються гrрофорiешгацii школярiв, а вiдтак

- формуванню нового по що свiдомо обирас свiЙ шдях.

Директор Людмшла Остапченко
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