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28 березня на факультеті ветеринарної медицини НУБіП України відбувся
«День відкритих дверей».
Захід був організований для випускників шкіл, технікумів
коледжів - майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків.
Розпочалося свято з вітального слова проректора з навчальної та виховної роботи Кваші Сергія Миколайовича. Він
охарактеризував основні принципи і
засади діяльності університету, новини які відбулися у структурі. Наголосив, що НУБіП України це університет, який готує фахівців для різних галузей господарства. Факультет
ветеринарної медицини – є одним із провідних в нашому університеті.
Декан факультету академік Цвiлiховський Микола Iванович презентував історію та сьогодення факультету ветеринарної медицини, представив науковопедагогічний колектив кафедр. Наголосив на
тому, що з 1-го вересня 2015 року вводиться в
дію новий навчальний план, адаптований до
навчального процесу кращих Європейських
університетів, який передбачає підготовку лікаря ветеринарної медицини за освітнім ступенем "Магістр" .
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Шевчук
Віктор Миколайович ознайомив майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків з особливостями прийому до університету в 2015 році.
Заступник завідувача кафедри військової підготовки, полковник
Радченко Анатолій Миколайович ознайомив присутніх з можливістю
отримання під час навчання додаткової військової спеціальності, а саме кафедра готує студентів за шістьма військово-обліковими спеціальностями Зазначив, що здійснюється підготовка офіцерів за спеціальністю ”Ветеринарна медицина”, спеціалізація ”Ветеринарне забезпечення
військ (сил)”.
Усі присутні мали змогу переглянути інформаційні
тематичні стенди, отримати рекламні буклети, брошури та інші друковані матеріали профорієнтаційного характеру.
На Дні відкритих дверей завітало більше
100 абітурієнтів, що є рекордною кількістю за
останні 5 років!
Стегней Микола Михайлович провів для батьків та
майбутніх студентів цікаву екскурсію в музеї, який розташований на кафедрі анатомії.
Тож чекаємо на нових студентів в стінах нашого університету!
Ходій Дар’я

Зміни у керівництві факультету ветеринарної медицини!
08 квітня 2015 року - визначна подія в історії факультету ветеринарної медицини
- вибори декана нашого могутнього факультету!
У відділ кадрів поступила кандидатура завідувача кафедри терапії і клінічної
діагностики, доктора біологічних наук, професора, академіка НААН України
Цвіліховського
Миколи
Івановича.
Микола Іванович виступив перед трудовим колективом та студентами з планами та пропозиціями щодо подальшої роботи факультету. Він
визначив пріоритети діяльності. Перш за все,
потрібно і далі підтримувати на належному рівні кадровий потенціал: сьогодні такого
потужного немає на жодному іншому аналогічному факультеті України. І далі слід дбати про активізацію профорієнтаційної роботи – як серед української молоді, так і іноземців. Також кандидат відзначив, що 2011-2014 рр. факультет наростив набір в 4 рази! І
це дає можливість знаходити саме свого абітурієнта. Колектив факультету підтримав кандидатуру Миколи Івановича.
Після заповнення бюлетенів
виборцями та роботи лічильної
комісії - обробки результатів
голосування, тепер можна сміливо говорити про те, що Микола Іванович Цвіліховський декан факультету ветеринарної
медицини. Його підтримало 84
виборці із 93.

Отже вітаємо Миколу Івановича, бажаємо йому плідної
праці, натхнення та міцного
здоров'я!
З повагою, студентська організація факультету ветеринарної медицини.
Окрім декана, студенти вибирали голову студентської організації факультету ветеринарної
медицини НУБіП України.
06 квітня 2015 року відбулася звітно-виборча конференція т.в.о. голови студентської організації Кубрушко Антона. На виборах розглядалися питання щодо
роботи студентської організації та безпосередньо виборів нового голови СО ФВМ НУБіП України.
Свою кандидатуру запропонували такі студенти:
1. Опанасенко Владислав Ігорович студент 1 курсу 9
групи;
2.Буграк Денис Михайлович студенти 1 курсу 3 групи;
3.Кирилов Кирило Олексійович студент
1 курсу 4 групи.
Кожен з кандидатів розповів про свої
плани щодо роботи в студентській організації, а також хлопці пропонували нові
ідеї, для розвитку факультету.
Після виступів кандидатів, кожен делегат мав можливість взяти участь у таємному голосуванні. Рішення лічильної комісії наступне: Буграк Денис - 8 голосів, Опанасенко Влад - 28 голосів та Кирилов Кирило - 41 голос. Графа "Не
підтримую жодного" - 1 бюлетень та 2 бюлетені були зіпсовані.
Отже, за рішенням студентів новообраним головою стає Кирилл Кирилов, з чим його і вітаємо, бажаємо йому творчих
та організаційних ідей, натхнення та успіхів у новій та цікавій посаді!

Ходій Дар’я

Важливі події на факультеті!
Сбори трудового колективу
Новий семестр на факультеті ветеринарної
медицини розпочався зі зборів трудового
колективу. 12 лютого в 412 аудиторії відбувся
захід, на якому були оголошені результати
діяльності трудового колективу у 2014 році та
завдання факультету ветеринарної медицини
на 2015 рік у рамках виконання програми
розвитку НУБіП України «Голосіївська
ініціатива - 2020». На зборах були присутніми
139 чоловік, із них – 10 студентів ФВМ.
Знайшов час для цього і ректор НУБіП України, професор, Ніколаєнко С. М., який був на зборах від початку і до кінця.
Захід розпочав голова профбюро Бондар В. О. Одноголосно була обрана робоча президія, яку склали ректор
НУБіП України, професор, Ніколаєнко С. М., декан ФВМ Цвіліховський
М. І., директор НДІ здоров’я тварин Засєкін Д. А., голова профбюро
Бондар В. О. Секретар – доцент
Немова Т. В. За розпорядком денним,
першим виступив в. о. декана ФВМ
Цвіліховський М. І., який представив
звіт виконаної роботи за рік. Також
були поставлені нові цілі та завдання,
які необхідно досягти за наступний
навчальний
рік.
Основними
напрямками роботи мають стати:
підготовка
висококваліфікованих,
конкурентоспроможних
лікарів
ветеринарної медицини за світовими стандартами, професійне управління
здоров’ям стада та якістю і безпекою продукції тваринництва в період її
виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації та
розробка та впровадження інноваційних методів діагностики і
профілактики хвороб та лікування тварин. Були представлені програми
підготовки магістрів та графік якості їх підготовки.
Другим пунктом ради було обрання і затвердження членів вченої
ради. В кількості 33 особи, 32 з яких – працівники факультету і один
студент були обрані нові члени ради.
Далі вирішили питання, що стосувалося делегування представників
вченої ради факультету до вченої ради НУБіП. Було обрано і затверджено
6 делегатів.
Наприкінці надали слово тим, у кого були пропозиції, зауваження і
доповнення. Перед колективом виступили професори: Рудик С. К., Хомич В.Т., Любецький В.Й., Мельник О.П.,
Якубчак О. М.
Кульмінацією зборів стала промова ректора НУБіП, професора Ніколаєнка С. М. Головною думкою його
виступу став вислів: «Слова – це добре, а справи ще краще!»
Одже ми будемо намагатись робити все, щоб ця думка стала дією!

Візит Еберхарда Хаунхорста до НУБіП України

19 березня 2015 року до нашого факультету завітав почесний гість. З Німеччини до Києва прилетів професор Еберхард
Хаунхорст, президент Відомства з питань захисту прав споживачів та якості продуктів харчування федеральної землі Нижня
Саксонія. Його виступ відбувся в аудиторії 412 і привабив не тільки працівників університету, а і наших колегветеринарів, які працюють в сфері ветеринарно-санітарної експертизи. Спілкування відбувалося за
допомогою перекладача, і мовний бар’єр не став перешкодою для розуміння один одного.
Професор прочитав лекцію на тему «Регулятивні заходи ЄС у галузі захисту прав споживачів та
безпеки продуктів харчування сільськогосподарського виробництва тваринного походження». Ця
тема є дуже актуальною в наш час, особливо якщо звернути увагу на те, що Україна має надію
вступити до Євросоюзу. Тож ми маємо вдосконалюватися, а досвід іноземних колег нам стане в
нагоді. Також слухачі мали можливість задавати питання, і проф. Хаунхорст із задоволенням
відповів всім.
Після лекції відбулося закрите засідання, де проф. Хаунхорст мав змогу поспілкуватися з
працівниками ФВМ.
Дякуємо професору Еберхарду Хаунхорсту за те, що він завітав до нас!

Дячук Ольга

Факультет
ветеринарної
медицини

Отже, вже 2 місяці Кирилов Кирилл
очолює студентську організацію
нашого факультету. Пропоную дізнатися про його переваги до дозвілля
докладніше:)
1. Улюблений:

Фільм: Правила знімання: метод Хітча;
Книга: Шерлок Холмс;
Стиль музики: альтернативний рок;
Живопис: Не захоплююся живописом
Улюблений автор: Артур Конан Дойль

2. Мета в житті: саморозвиток. Життєвий девіз:Ти ніколи нічого не зробиш,
якщо будеш чекати ідеальних умов.
3.Що для тебе студентська організація? Мені здається, це свого роду сім'я, в
якій всі допомагають один одному.
4.Як ти бачиш подальший її розвиток? Думаю, що перспектив у нас багато,
впевнений ніхто не сумніватиметься в
здібностях студентів які не перший рік
представляють нашу СО, вони результативно співпрацюють і допомагають набрати
більше досвіду новим студентам, я переконаний, що така робота - ключ до безперервного розвитку.
5.Чи готовий ти створювати ще більше нових проектів, і може у тебе вже є
якісь ідеї ? Готовий. Ідеї є, але поки вони
не узгоджені з Адміністрацією і СО я б
хотів про них промовчати, так як і без
нововведень, реформ на найближчий час
заплановано достатня кількість.
6.Які риси характеру в собі ти вважаєш позитивними для роботи в СО? а
які негативними ? Я завжди любив слухати, допомагати, співпрацювати, діяти по
справедливості. У будь-яких ситуаціях вмів
тверезо мислити, зберігати спокій і знаходити багато варіантів вирішення тієї чи
іншої проблеми. З негативних, я впевнений
- це м'якість, так як я зовсім не конфліктна
людина
7.Побажання до своєї команди з
якою ти будеш працювати. Хотів б побажати впевненості у своїх силах, наполегливості, бажання працювати як самому, так і в
колективі, терпіння, і непереборного бажання домогтися поваги і стати прикладом
для наслідування в очах інших факультетів.

Здай кров – врятуй життя!
Ось уже впродовж десятиліть донорство у нас означає дарування, втілення гуманізму та кращих людських якостей. У нас нерідко буває так, що людина ще вчора відповідала лише за
стан свого здоров’я, а сьогодні наприклад, він чи вона здає кров
і тепер відповідає і за самопочуття й інших людей, бо відтепер в
його житті з’являється особливий і невідомий раніше сенсдарувати здоров’я тим, хто
потрапив біду.
Наука, медицина і життя
стрімко летять вперед, прогрес досяг нечуваних висот,
але переливання донорської та її компонентів крові
щорічно потребують все більше і більше хворих. Велика
потреба донорської крові для пацієнтів з онкологією та
хірургічних хворих. Майже постійно донорська
кров потрібна жінкам під час пологів, що супроводжувались втратою крові - задля збереження життя матері та
дитини.
Тяжкі травми, масивні кровотечі, опіки, променева хвороба у онкохворих – це далеко неповний перелік тих випадків, коли стоїть питання життя чи
смерті, нерідко вирішується лише за допомогою донорської крові чи її компонентів.
Щоб допомогти врятувати чиєсь життя, 14-27 квітня в НУБіП України проходила вже традиційна акція «Дні Донора» . За один тиждень 421 людина зробила значний особистий внесок
у чиєсь життя. Надзвичайно приємним є той факт, що здавати кров у нашому університеті стає
все популярніше. Адже, вочевидь спостерігається тенденція до збільшення кількості донорів з
року в рік. Ви не хвилюйтесь, якщо в цьому році ви не змогли, через деяких причин, допомогти
хворій людині. Дні донора проходять 2 рази на рік і наступні заплановано вже на осінь. І
пам’ятайте, що :
1. При здачі крові не можливо підчепити інфекцію.
2. Донорство не шкідливе для здоров’я.
3. Донорство – це природно.
4. Донорів не так багато, приємно усвідомлювати, що ви – один з небагатьох.

На завершення хочу сказати , що донорство - це один з наймилосердніших вчинків. Тому
сподіваємося, що тенденція до збільшення кількості донорів в НУБіП України з кожним роком
буде підтверджуватися. Тож запрошуємо і надалі брати найактивнішу участь у цьому благородному русі, у цій добрій і корисній справі.

Ходій Дар’я

Гуртожиток № 6 долає усі перешкоди з впевненою перемогою!
ВІТАЄМО:


Вітаємо команду від гуртожитку №6 з перемогою у змаганнях з міні-футболу!
Хлопці, ви впевнено йшли до ПЕРЕМОГИ, кожна гра - була ваша, ви чудово володіли ситуацією, майстерно обігравали противника і результат не змусив на себе чекати! Фінальна гра вийшла жаркою, але наші футболісти одразу ж дали зрозуміти, хто в
полі господар і перемогли з рахунком 5:1!

За заняте 1 місце в конкурсі на кращий гуртожиток НУБіП України.
До складу комісії увійшли представники: відділів комплексної безпеки та експлуатаційно-технічного забезпечення об’єктів
охорони, господарського, пожежної безпеки, виховної роботи та студентських справ, студентського містечка, Студентської
організації, Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів, Об’єднаного комітету студентських рад гуртожитків.
Члени комісії заглянули в кожний закуток гуртожитків від підвалу до горища, від кімнати студентів до санвузла та справедливо
оцінили їх стан.
Оскільки огляд-конкурс проводиться вдруге, то членами комісії було відзначено покращення стану гуртожитків порівняно з
минулим роком, активізацію роботи адміністрацій та студентських рад. Без уваги не залишились і нагальні проблеми гуртожитків, про які буде проінформовано відповідні служби університету.

Отже вітаємо наш гуртожиток з такою активною діяльністю та бажаємо успіхів та натхнення!
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