
В ЦЬОМУ ВИПУСКУ: 

Факультет   

ветеринарної 

медицини 

Осінь 2015 

Випуск № 21 

    PUNCTUM 
OPTIMUM 

Перший раз у першу 

лекціонку або перша 

студентська осінь 
1 

Вибори студентських 
лідерів «по-новому»  

Дебют першокурсника 
2015.  

Було моторрррошно! 

2 

  

  

3 

День донора, Інтерв'ю 
новообраного голови 

студентської ради, ви-
хід у фінал збірної ко-
манди КВН та багато 

чого цікавого 

4 

Перший раз у першу лекціонку або перша студентська осінь 
Я завжди любила школу, але вже давно мріяла потрапити у лави студентів. 

Було неймовірно цікаво та лячно водночас дізнатися як 
це воно, пройти крізь всі вступні випробування і отрима-
ти почесне звання студента.  

 І ось, нарешті всі сходинки до мети подолані і почина-
ються перші дні студентського життя. І одразу з цікави-
нок: підготовки номерів до свята 
“Дня знань”. Було приємно, що 
студентське життя складається 

не лише з лекцій та семінарів. Також  це дуже допомогло 
адаптуватися до змін, адже схожі заходи влаштовуються 
і у школах, це був ніби-то рятівний трос у шквалі нових 
вражень. Врешті-решт номери були відпрацьовані й успі-
шно продемонстровані на самому святі, але свято завершилося і почалося на-
вчання. Це важче, ніж здавалося на перший погляд. Я думала, що після наван-
таження останнього року  все буде здаватися квіточками, але виявилось, що то 
були квіточки. Більше матеріалу на самостійне опрацювання, вищі критерії та 
ступінь складності, невідомі локації аудиторій і важкий процес їх пошуку, пошук 
контакту з викладачами — все це ускладнювало перші дні навчання.  

 З часом ми влилися у повсякденний ритм студентського життя, навчилися 
рівномірно розподіляти свій час між такими важкими предметами як анатомія та 
латинська мова, і такими об'ємними, як історія України та українська мова. Спро-
моглися переступити через мовний бар'єр та спокійно сприймати лекційний ма-
теріал англійською мовою. Почали потрошку знаходити вільний час для усіляких 
цікавих університетських подій: квести, клуби за інтересами, концерти, ігри та 
конкурси.  Злилися з колективом, почали підтримувати та допомагати один од-
ному, знайшли способи полегшення виконання домашньої роботи та отримання 
додаткових балів. Навіть більшість викладачів можна назвати товаришами, які   
підтримують і допомагають нам на шляху до нашої мрії. Стіни корпусів, особли-
во 12, стали рідними, кісткова база — другим будинком, куратор — новою ма-
мою. 

 Вже зовсім не лячно, весь острах лишився позаду. Залишилось тільки пере-
жити офіційну посвяту у студенти — першу сесію. Можна сказати, що зараз ми 
проходимо випробувальний термін, а сесія покаже, хто дійсно гідно справляєть-
ся зі своїми обов'язками та має хист до цієї професії.  Після цього загартовуван-
ня кожне випробування життям буде здаватися легким, а кожна мрія — досяж-
ною.   Варто лише сильно захотіти та докласти не аби яких зусиль. 

 Мрійте, дійте, досягайте!   
Калініна Анна, 1 курс 6 група 

https://vk.com/vetfac_nubip 

ЗАПРОШУЄМО НА ДЕНЬ 
ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ! 

ПРИЙДИ 28 ЛИСТОПАДА 
У НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС 

№ 12 ТА РОЗКАЖИ  
АБІТУРІЄЕНТАМ ПРО 

НАШ  
УНІВЕРСИТЕТ! 
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Вибори студентських лідерів «по-новому»  
І знову осінь в НУБіП, і знову осінь час змін на 

факультеті ветеринарної медицини. Знову оби-

рають голову студентської організації та студе-

нтської ради. 

Згідно нового закону України «Про вищу 

освіту» вибори голови студентського самовря-

дування як факультету, так і студентської ради 

гуртожитку, мають проводитися шляхом прямо-

го таємного голосування. Тобто голову мають обирати усі студенти, які навчають-

ся на факультеті та живуть у гуртожитку. 

Вибори проходили у два етапи, точніше два дні. У перший діючі голови звітують 

про свою роботу, проведену на факультеті або грутожитку. Ось 06 жовтня на факультеті вете-

ринарної медицини відбувся звіт діючого голови студентської 

організації ФВМ - Кириллова Кирила. Він розповів всім про 

свою діяльність та запропонував програму своєї подальшої 

роботи. Цього року на факультеті був лише один кандидат, 

але ми вірили у Кирила. Наступного дня, 7 жовтня відбулися 

самі вибори. Отже, за результатами голосування: зі 1086 студентів без 4 курсу(4 курс 

на навчальній практиці), ми отримали наступні дані: всього проголосувало 54,7% сту-

дентів (594 чол); з них 8,7% (95 чол) не підтримали жодного; 0,8% (9 бюлетенів) зіпсо-

вані; 45,1% (490 чол) проголосували "за"; 

Вибори можна вважати легітимними, адже явка студентів перевищує 51%, тому ми вітаємо нашого новообраного 

голову студентської організації та бажаємо йому творчого потенціалу, надихати нас своїм позитивом, самовідданістю та 

захопленістю власною справою!  

Але, окрім виборів на факультеті, ще і обирали голову студентської ради. Вибори у 

гуртожитку були цікавіші, адже було три канди-

лати: Горбатюк Андрій  та Фещенко Тетяна - 

студенти факультету ветеринарної медицини і 

Савченко Валентин – студент гуманітарно педа-

гогічного факультету. 

 30.09.2015 відбулася звітно- виборча конферен-
ція та дебати кандидатів на посаду голови студе-

нтської ради. Присутні мали змогу побачити звіт діючого голови студентської 
ради Савчука Тараса., про те, що відбувалося у нашому гуртожитку і що було 
зроблено за 2014-2015 н.р. Також кожен з кандидатів на посаду голови студентсь-

кої ради  презентував свою програму роботи на наступний рік, зміни, що збирається впрова-
дити та відповідав на питання від мешканців. Кожен, хто мав бажання, протягом насупного 
дня проголосував за свого кандидата. З 849 виборців на вибори з'яв-
илося 467 мешканців, що становить 55%, тому вибори можна вважа-
ти дійсними. 
І ось результати: 
За кандидата Горбатюка Андрія Васильовича - 198 голосів, що ста-
новить 42,5% 
За кандидата Савченка Валентина Миколайовича - 142 голоса, що 
становить 30,4% 
За кандидата Фещенко Тетяну Олегівна - 96 голосів, що становить 
20,5% 

Зіпсовано було 31 бюлетень, що становить 6,6%. 
Спираючись на результати голосування, на посаду голови студентської ради гуртожитку №6  
обрано Горбатюка Андрія Васильовича. Вітаємо новообраного голову студентської ради гурто-
житку №6 та бажаємо йому успіху на цій посаді! Андрій дуже радий своїй перемозі та звернув-
ся із вдячністю до мешканців гуртожитку, які його обрали: «Шановні студенти! Хочу подякува-
ти усім тим, хто прийшов на вибори! І особлива подяка студентам, які віддали свій голос за 
мою кандидатуру! Сподіваюся, що не підведу вас! Також сподіваюся, що згодом заслужу при-
хильність інших мешканців нашого гуртожитку!  Ще раз дякую Вам за довіру. З повагою, Анд-
рій.» - з такими словами звернувся Андрій до студентства. 
Отож, нові студентські лідери обрані, всі борозни правління у них в руках, тож побажаємо їм 
натхнення, поваги оточуючих та нових, цікавих ідей. 
  Ходій Дар’я 
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Дебют першокурсника 2015. Було моторрррошно! 

Завітавши 4 листопада до 12 корпусу ви могли зустріти вампірів, 
карткову королеву, чорну вдову і шалений натовп зомбі. Але не 
треба жахатись і бігти за часником, адже ви потрапили на Дебют 
першокурсників 2015! Кожної осені майбутні ветеринари, що 
тільки поступили до НУБіП, демонструють всім свої здібності та 
артистизм. Цей рік був багатий на таланти. Першокурсники, не 

без допомоги деканату та Студентської організації, підготували неймовірний концерт. Але 
за цим дійством стоять години і години репетицій, величезна кількість 
ідей та велике бажання проявити себе. Кожна група серйозно 
готувалась, студенти підбирали костюми та майстрували декорації. На 
результат їх праці зібралась подивитись повна зала, 412 аудиторія була заповнена 
викладачами, студентами, батьками та любителями мистецтва. Але не варто забувати, що 
це конкурс. Тому оцінювало номери досвідчене журі: 
тимчасово виконуючий обов`язки декана ФВМ Данілов 
В.Б., заступник декана з навчально– виховної роботи 
Деркач С.С., професор кафедри паразитології та тропічної 
ветеринарії Прус М.П, голова СО факультету Кирилов 
Кирилл, голова профбюро Момотюк Юлія та представник 

культмасового сектору СО Гребеножко Тетяна. 
Студентська організація підготувала для 
глядачів та журі сюрприз: запальний танець в 
стилі Halloween, що став гідним відкриттям 
концерту. Господарями вечора були Мурашко 
Роман та Волошина Юлія, що блискуче 
провели Дебют. Перед представленням 
номерів слово надали Василю Бенедиктовичу. А далі всі глядачі мали змогу 
потрапити в казку, відчути себе голлівудськими зірками, стилягами, 
перенестись в 3015 рік, а потім зразу в 1815 рік та побувати героями зомбі- 
апокаліпсису разом з нашими першокурсниками. В кожній групі 

відкрились яскраві таланти: співаки, актори, танцюристи, природжені КВН-щики. 
Як складно було зробити вибір кращого! Але конкурс є конкурс. Отже, місця розподілились таким 

чином: III місце зайняла група №5, II місце посіла група №4 та переможцем цього року стала група №7! 
Диплом за кращий номер отримала група №3. Нагородження провів професор Прус Михайло Петрович. 

 Вітаємо переможців та учасників конкурсу, бажаємо їм розвивати свої таланти та сяяти ще яскравіше 
на сцені! Велика подяка деканату та Студентській організації за допомогу в організації конкурсу. 

 

Дячук Ольга 
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Факультет   

ветеринарної 

медицини  

 Газета студентської організації факультету ветеринарної медицини  НУБіП України. 

Головний редактор—Ходій Дар'я  

З 21 вересня по 2 жовтня в університеті про-
ходили традиційні Дні донора, організовані 
спільно з Київським міським центром крові. 
Розуміючи зростаючу потребу лікувально-
профілактичних закладів міста Києва у крові, 
її компонентах і препаратах, на пункт забору 

крові, що розміщувався в гуртожитку № 11 прийшли 392 студенти і спів-
робітники, тоді як навесні – 279, а в минулому році 
– 234. Всі бажаючі могли прийти і здати кров, приє-
днавшись таким чином до людей, яким не байдуже 
здоров`я інших. Однак найактивнішими, за інфор-
мацією ННЦ виховної роботи та соціального розви-
тку, виявилися факультети тваринництва і водних 
біоресурсів, факультет ветеринарної медицини, 
механіко-технологічний, аграрного менеджменту, 
агробіологічний, конструювання та дизайну. Варто відзначити, що впер-
ше за декілька років факультет ветеринарної медицини не здобув лідерст-
ва, поступився лише одному факультету та на одну людину. Але в такій 
справі все ж таки важливо не здобути перемогу, а допомогти тим, хто 
потребує цього. Наш факультет показав себе гідно. Організатори вдячні 
всім, хто взяв участь в акції та тим, хто допомагав у її проведенні. 
Київський міський центр крові висловив вдячність ректорові університе-
ту Станіславу Ніколаєнко, організаторам «Днів донора», та кожному, 
хто прийшов на пункт забору крові. 

Рішення студентів та співробітників університету ста-
ти донорами допомогло врятувати життя важкохворих 
людей.  
Завдяки 385 донорам заготовлено 180 літрів крові. 
До речі, однієї здачі крові може бути достатньо, щоби 
врятувати три людських життя. Керівництво центру 
висловило сподівання на подальшу співпрацю з на-
шим університетом. Не будьте байдужими, адже ви 
можете врятувати не одне життя! 

 

КВН повернувся до 
НУБіП! Вітаємо нашу  

команду з виходом у 
фінал!!! 

Завершився триденний ма-
рафон виступів команд КВН. 
18, 19 та 20 листопада у 12 
корпусі в аудиторії №412 ко-

манди КВН від факультетів та 
навчальних підрозділів НУБіП 
України веселили глядачів та 
членів журі. Команда ФВМ «4 

органи і копчик» сьогодні пока-
зала незабутнє шоу, змагаю-
чись з командами 2*2 (Ніжин), 

Детей с нами не пустят 
(ФЗРБіЕ) та Дети Генерала 

Родимцева (ТВБ). Почали ви-
ступ команди з конкурсу візит-
ка, далі – розминка. І останній 

– презентація відео. За ре-
зультатами жеребкування «4 

органи та копчик» мали висту-
пати першими, відкриваючи 

фінальний вечір гумору. 
Блискуче виступивши, коман-
да зайняла перше місце, взяв-

ши лідерство в усіх конкур-
сах!!! Ця перемога стала квит-

ком до фіналу.  
Вітаємо команду ФВМ «4 орга-
ни і копчик», бажаємо творчо-

го натхнення та перемоги у 
фіналі!!!  

До Вашої уваги інтерв'ю новообраного голови сту-

дентської ради гуртожитку № 6—Горбатюка Анд-

рія. 

1.Улюблений: 

Фільм: Лікар, учень Авіцени, Поводир, Шерлок 

Холмс  

Книга: М.Булгаков «Майстер та Маргарита», Патрік 

Зюскінд «Парфумер», Біблія 

Стиль музики: меломан  

Живопис: натюрморт 

Улюблений автор: Ліна Костенко 

2. Мета в житті. Життєвий девіз. Мета – кар’єра, 

сім’я. Девіз – Хочеш миру, готуйся до війни.  

3.Що для тебе студентська рада та як ти бачиш 

подальший її розвиток  - Для мене студентська рада - 

це невеликий крок вперед, в якому я бачу дружній колек-

тив і спільну працю. 

4. Чи готовий ти створювати ще більше нових проектів, і може у тебе вже є якісь 

ідеї  - Основним моїм проектом є заохочення усіх студентів для спільної та плідної 

праці на користь гуртожитку! 

5.Які риси характеру в собі ти вважаєш позитивними для роботи в СР? а які не-

гативними? Позитивними рисами характеру, які допомагають на цій посаді я вважаю 

свою працелюбність, взаємоповагу, відповідальність. Моєю негативною рисою харак-

теру є те, що через мою прискіпливість до санітарного стану і правил внутрішнього 

розпорядку в гуртожитку - виникають непорозуміння із студентами. 

6. Побажання до своєї команди з якою ти будеш працювати - Через мою прискіп-

ливість хочу побажати своїй команді терпіння у спільній  праці. 
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