
Перше вересня - перші враження від студентського життя! 
Що ж може бути краще для універси-

тету, як не поява на порозі першокурс-

ників? Молоді, амбіційні, сповнені нових 

ідей та бажання займатися чимось 

новим! Все так і спонукає їх бути в кур-

сі всіх останніх подій! Цей рік особли-

вий для всіх нас. Кожен намагається 

внести частинку чогось нового і зміцни-

ти відносини зі своїми близькими!  Я 

думаю, що ніхто краще за самих першо-

курсників не розповість про те, як це: 

переступити поріг нашої Alma-mater! 

І перша, хто готова розказати про свої 

враження, студентка  1 курсу 4 групи 

Панасенко Анастасія. «З чого ж можна 

розпочати, описуючи свої перші враження від студентського життя? Думаю, з того як за 

два тижні до початку навчання я перший раз їхала до майбутньої альма-матер, у так 

звану «Школу першокурсника». Чесно кажучи, було дуже важко сідати у потяг, знаючи, 

що тепер все докорінно зміниться. На той момент ще не вірилось, що перший крок у доро-

сле життя вже зроблений, батьків поруч не буде, і всі проблеми лягатимуть на мої плечі. 

Такі думки нагнітали мене всю дорогу, аж до дверей гуртожитку. Заспокоїло цей вихор 

хвилювань тільки те, що біля порогу стояло багато студентів з таким же настроєм, що 

змусило мене думати, що я обов’язково подолаю усі перешкоди. Практика. Вир нових емо-

цій. Перші знайомства. Прогулянки по Києву. Блукання у навчальному корпусі. Майбутні 

сусідки по кімнаті. Перше вересня. День, який я ніколи не забуду. День, коли познайомилась 

зі своєю групою, яка виявилась просто ідеальною. Її можна зрівняти з пазлом, де кожна 

частинка доповнює загальну картину. Я вдячна долі за те, що вона звела мене з цими людь-

ми. Незважаючи ні на що, я впевнена: все найкраще ще чекає нас попереду, адже студент-

ські роки найкращий час для нових досягнень!» 

Цікаво буде ознайомитися ще з одними враженнями студентки 4 групи Тризни Кри-

стини: «Почати потрібно з того, як нервувала за день до першого вересня. Незважаючи 

на свою комунікабельність і любов до нових знайомств, боялася, що викладачі будуть за-

надто суворими, а одногрупники похмурими. Але, на здивування, все виявилося зовсім на-

впаки. Коли я прийшла до 12 навчального корпусу, де був призначений загальний збір, я по-

бачила безліч цікавих особистостей та познайомилася зі своїми одногрупниками, мої сум-

ніви розвіялися. Всі виявилися дуже приємними, добрими, веселими, а головне - активними. 

Завдяки невимушеній атмосфері, з'явилося відчуття, що все навколо і факультет в цілому, 

зовсім звично, що так було завжди. У перший же день нам були задані позитивні настано-

ви від суворого, але справедливого декана факультету Пруса Михайла Петровича, а та-

кож його заступників, інших викладачів і гостей заходу. Кожен з них сказав добрі, щирі 

слова та побажання. Це зарядило мене енергією і жагою діяльності. Також безліч яскра-

вих вражень подарував святковий концерт. Особливо вразила комунікабельність величез-

ної кількості студентів з різних організацій і гуртків. За цей день в університеті, я зрозу-

міла, що це саме те місце, де я хотіла б проводити свій час, пізнаючи щось нове. Адже, це 

чудово, коли ти комфортно почуваєшся в тому середовищі, в якому перебуваєш і розумієш, 

що сьогоднішній день пройшов не даремно, а з користю. І дуже важливо, що ти маєш змо-

гу поділитися тими знаннями, які ти сьогодні отримав від викладачів та  зробити цей 

світ кращим!» 
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Звітно-виборча конференція студентської ради гуртожитку №6 
29 вересня 2014 року о 19.00 відбулася звітно-виборча конференція студентсь-

кої ради гуртожитку №6.  На конференцію завітали: директор ННЦ виховної 

роботи та соціального розвитку – Д. Черкашин, заступник декана факультету 

ветеринарної медицини – С. Деркач, заступник декана педагогічного факуль-

тету – А. Блозва, завідувач гуртожитку № 6 – Г. Половко, заступник завідува-

ча гуртожитку - Ю. Масалович, вихователі гуртожитку – Т. Палюх, В.Мазур. 

На конференцію з’явилося 112 делегатів із 170, конференц-зал ледь вмістив 

усіх бажаючих проголосувати. Тим самим студенти довели, що вони не байду-

жі до життя гуртожитку. 

До присутніх на конференції звернувся директор ННЦ виховної роботи та 

соціального розвитку Д. Черкашин, який продемонстрував фінансовий звіт 

діяльності гуртожитку, де зазначив, які робо-

ти для покращення соціально-побутових умов 

проживання студентів уже зроблено, а які 

плануються в 2014-2015 н.р. Крім того Дмит-

ро Костянтинович зазначив, що студентська 

рада гуртожитку № 6 є однієї з найбільш діє-

здатних в системі органів студентського самоврядування університету. 

Також звіт про виконану роботу представив голова студентської ради  Савчук Тарас Любоми-

рович. Він продемонстрував великий об’єм виконаної роботи і довів, що студентська рада дійсно 

працює на благо гуртожитка і студентів. 

На посаду голови студентської ради було висуното три кандидатури: Савчука Тараса Любоми-

ровича,студент 2 курсу магістратури, Козел Антон, 2 курс група і Стрельченко Юлія Вадимівна, 

студенка 1 курсу 1 групи. Першою зі своєю передвиборчою кампанією виступила Стрельченко 

Юлія. Далі слово надали Козлу Антону. Його виступ викликав у студентів багато питань, на які 

кандидат з гідністю відповів. Останнім виступив Савчук Тарас. Голосування було анонімним, голо-

си одразу ж підраховані. Волею мешканців гуртожитка, головою студради було обрано Савчука 

Тараса. Ми запитали, які враження має з цього приводу новообраний голова. Він охоче поділився з 

нами: “Я прозвітував про роботу студентської ради під моїм головуванням, та успіхи яких ми дося-

гли, а саме: перше місце в спартакіаді серед мешканців гуртожитків 2013-2014 н.р., третє місце в 

конкурсі на кращий гуртожиток НУБіП України, наша студентська рада визнана найвпливовішою 

серед інших студентських рад університету. Також подякував за підтримку та розуміння таким 

людям як: директору ННЦ виховної роботи та соціального розвитку Д. Черкашину, заступнику декана факультету ветеринарної 

медицини С. Деркачу, завідувачу гуртожитку №6 Г. Половко та всій студентській раді гуртожитку, яка працювала пліч о пліч зі 

мною. Мій звіт був затверджений одноголосно. 

У виборах голови студентської ради прийняли участь три кандидата. Кожен з кандидатів гідно представив себе і свої плани на 

майбутню роботу, чітко і лаконічно відповідав на задані питання.  Справжня боротьба проходила 

між діючим головою, мною, Т. Савчуком, та А. Козлом. У кулуарних розмовах перемогу прогнозува-

ли саме А. Козлу. Але після програми розвитку студентської ради гуртожитку №6 думка делегатів 

змінилась. Кожен з студентів зробив свій вибір сам!  

 Голова лічильної комісії оголосив результати таємного голосування, де: Стрельченко Ю.В. - 5 

голосів, Козел А.В. - 34 голоси, Савчук Т.Л. - 65 голосів, 3 бюлетні було зіпсовано, 5 виборців не 

підтримали жодного з кандидатів і більшістю голосів присутніх головою студентської ради гуртожи-

тку вже вкотре обрано мене, Савчука Тараса. 

Якщо чесно, переживання були, бо спочатку я не хотів подавати свою кандидатуру. Але студе-

нтська рада сама її висунула і переконала мене, що я ще потрібен їм, цьому гуртожитку і вони хочуть мене бачити на цій посаді. Як 

би не подав кандидатуру, чи програв вибори, то не розчарувався. Це 

тяжкий труд, але б, звісно, жалкував, бо звик до такого напруженого 

ритму і мені подобається виконувати свою роботу в студентській раді,  

організовувати, знаходити нові ідеї. Чи був впевнений в перемозі? Ска-

жу,  що ні. І на останок особливо хочу подякувати таким членам студе-

нтської ради гуртожитку: Середюку І.С., Стебліновій А.О., Дудка А.А., 

Олійнику К.В.,  Безрук А.В., Рому Т.М., яких я з гордістю можу назвати 

командою, ви найкращі, дякую Вам за все. Бо успіх не в одній людині, а 

в команді. Всім мешканцям гуртожитку дякую за підтримку і довіру. 

Буду намагатися не підвести Вас.” 

Вітаємо Савчука Тараса з перемогою, бажаємо йому та його команді 

терпіння, натхнення та успіхів у їх непростій праці! 

Дячук Ольга 

Осінні вибори —  час для  змін на факультеті! 
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Звітно-виборча конференція голови студентської організації ФВМ 
24 вересня 2014 року пройшла звітно-виборча конференція голови 

студентської організації факультету ветеринарної медицини! Діючий 

голова СО ФВМ, Кубрушко Антон доповів про роботу студентської 

організації за минулий рік. Робота були визнана задовільною. 

Розглядалися питання роботи кожного із 

секторів студентської організації! 

Також, свою кандидатуру подав заступник 

голово СО ФВМ, студент 3 курсу 7 групи 

Бокарев Богдан Олегович, який розказав про 

свої плани і нововведення, якщо він стане 

головою студентської 

організації.  Неможливо не відзначити виступи членів президії, Деркача Сергія 

Степановича і Данілова Василя Бенедиктовича, які виразили свої враження від роботи 

студентської організації. Ми, у відповідь, дякуємо їм за сприяння та підтримку у роботі! 

Всього у голосування прийняло участь 114 студентів. Голосування було таємним. 

(Голова лічильної комісії – студентка 3 курсу 4 групи – Ходій Дар’я). У протоколі 

(секретар СО – Гребеножко Тетяна) було зазначено: за Кубрушко Антона 

проголосувало 42 студента, Бокарева Богдана 68, 2 бюлетені були зіпсовані та 2 

студенти не підтримали жодного з кандидатів. 

Ніхто краще, ніж сам Богдан не розкаже про свої враження: «Нещодавно, 

на нашому факультеті відбулися 

вибори, на яких обирали нового 

голову СО ФВМ. Мені 

сподобалась організація і 

проведення виборів. Усе було на  

вищому рівні. Була запрошена 

президія, була зібрана квота 

голосуючих студентів, за що їм 

особисто дякую. Також треба 

відзначити чудовий звіт Кубрушко Антона за роботу студентської 

організації за минулий рік.  Сподобалась, оперативна робота лічильної 

комісії і прозорість виборів. Особисто від себе хочу подякувати усім, 

хто голосував за мене, та студентам, які були проти, для мене це “знак” що треба щось змінювати та 

удосконалюватись! Дякую!».  

Вітаємо нового голову студентської організації ФВМ – Бокарева Богдана з перемогою та бажаємо йому 

натхнення, цілеспрямованості і багато нових та цікавих ідей!      Ходій Дар’я 

Осінні вибори —  час для  змін на факультеті! 
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Здай кров – врятуй життя! 
Ось уже впро-

довж  десятиліть  донорство у нас озна-

чає дарування, втілення гуманізму та 

кращих людських якостей. У нас нерідко 

буває так, що людина  ще вчо-

ра відповідала лише за стан  свого здо-

ров’я, а сьогодні  наприклад, він чи вона 

здає кров і тепер відповідає і за самопо-

чуття й інших  людей, бо відтепер в його 

житті з’являється особливий  і невідо-

мий  раніше сенс-дарувати здоров’я тим, 

хто потрапив у біду. Студенти ФВМ 

були найактивнішими (87 донорів). 

Щоб допомогти врятувати чиєсь життя,  в НУБіП України проходила вже традиційна 

акція «Дні Донора» .  За один тиждень майже 400 людей зробили 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 збіль-

шення кількості донорів з року в рік, на 17 більше ніж на Днях Донора, що відбувалися у 

березні! Ви не хвилюйтесь, якщо в цьому році ви не змогли, через деякі причини допомог-

ти хворій людині. Дні донора проходять 2 

рази на рік і наступні заплановано вже на 

весну. 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 небагать-

ох. 

Донорство - це один з наймилосердніших 

вчинків. Тому сподіваємося, що тенденція 

до збільшення кількості донорів в НУБіП України з кожним роком буде підтверджува-

тися. Тож запрошуємо і надалі брати найактивнішу участь у цьому благородному русі, у 

цій добрій і корисній справі! Зі слів учасників – лікарі дуже привітні, турботливі, уважні 

та й сама процедура не займає багато часу, але принесе багато користі. Медичний пер-

сонал Днів Донора висловив свою подяку студентам-донорам, черговим студентам, рек-

торату, всьому персоналу. Загалом захід пройшов на вищому рівні. Тож бажаємо всім 

міцного здоров’я і щоб наступного року ми встановили новий рекорд  і небайдужих сту-

дентів стало ще більше!           Ходій Дар’я 

5 листопада чекаємо усіх! 
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Ви активні? Бажаєте по-
казати себе  і свій  

талант?  
Ласкаво просимо Вас до  

рядів студентської органі-
зації!  

Звертайтеся за адресою:  
vk.com/vetfac_nubip,  

або до голови СО  
Бокарева Богдана 

0636791610 

Увага!!! 

 Шановні студенти! 

Серед студентів 3-ого кур-
су буде проводитися  

фотоконкурс  

“Брати наші менші”.  

Якщо є бажаючі з інших 
курсів, то ласкаво просимо 
вас прийняти участь у фо-

токонкурсі.  

Ми будемо раді кожній 
фотографії, на якій зобра-
жений ваш улюбленець! 

P.S. Переможців очікують 
цінні та солодкі призи:) 

За детальною інформацією 
звертатися до  

організаторів конкурсу. 

Дячук Ольга: 0500235326 

Ходій Дар’я: 0930325832 

 


