
  
    

  

 

             У цьому випуску:      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск № 22 * 29 грудня 2019 року 

Наш перший крок 

– 1 ст. 

Ярмарок для 

життя – 1 ст. 

Trick-or-treat! -  1 ст. 

Козацькому роду 

нема переводу – 1 ст. 

Краса ФВМ – 1 ст. 

Інтерв’ю з 

першокурсником 

або «Я не для всіх 

колючий» - 1 ст. 

Шановні студенти та викладачі нашого 

факультету! 

Студентська організація вітає всіх з прийдешніми зимовими 

святами -  Новим Роком та Різдвом Христовим! 

Ось і підходить до свого завершення 2019 рік – рік, насичений 

цікавими подіями, напруженою працею та спільними 

звершеннями. Він подарував нам радість зустрічей та 

відкриттів, перемог і досягнень, важливий життєвий досвід. 

Дорогі наші читачі, зичимо вам у прийдешньому році 

яскравих професійних успіхів, міцного здоров’я, миру і 

благополуччя. 

Бажаємо новорічної радості і непередбачуваного дива, 

чарівних історій і неповторних моментів. Нехай Новий Рік 

подарує світлу надію і сили для реалізації всіх задумівів, а на 

Різдво здійсниться найбажаніше і домівки наповняться 

щастям. 

Нехай новорічні дзвони та різдвяні колядки наповнять ваше 

життя мудрими рішеннями, творчими здобутками та 

необмеженими можливостями. 

Ми впевнені, що чари цих казкових днів будуть з вами увесь 

2020 рік. Нехай усе омріяне обов’язково реалізується! 

З повагою, редакція газети «PUNCTUM OPTIMUM+» 

 

Зверніть увагу! 

Шановні читачі, 

звертаємо вашу увагу, що 

у газеті «PUNCTUM 

OPTIMUM+» можна 

розміщувати ваші 

авторські роботи, різні 

цікаві факти, оголошення 

та привітання. 

За більш детальною 

інформацією звертайтеся 

до Студентської 

Організації факультету 

(медіа-сектору) та 

редакції газети                 

«PUNCTUM 

OPTIMUM+». 
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Наш перший крок 
   

    ДЕБЮТ – таке хвилююче, приховане 

за завісою інтриги та нове для нас слово 

ми почули вперше на зборах старост. І 

відразу безліч запитань: «Що? Як? 

Навіщо? І чому?». 

    Спочатку нам здалося, що 

готуватися до такого 

масштабного заходу і 

паралельно вчитися - майже 

нереально, тому що постійні 

репетиції, пошуки костюмів 

та коректування постановок - 

справа не з легких.  Але 

виявилося, що це зовсім не 

так, адже ми, студенти, - 

народ хитромудрий: маємо 

вміти пристосовуватися до 

будь-яких життєвих ситуацій.    

    В кожній групі процес підготовки був 

особливо цікавим, адже немає кращого 

способу познайомитися один з одним, 

аніж разом займатися пошуками 

«талановитих перлів» у своїх групах.  

    Завдяки пісні, танцю, акторському 

мистецтву та відео-візитівці кожна з 

тринадцяти груп мала можливість 

продемонструвати харизму, впевненість 

у собі, креатив та вміння підкорити 

публіку.  

    І от, нарешті, настала довгоочікувана 

дата нашого «Дебюту першокурсника-

2019» – 22 жовтня. Цей чудовий захід 

проходить на нашому факультеті вже 

вдванадцяте. Тематика свята дала 

можливість кожному глядачеві поринути 

в атмосферу безтурботного дитинства, 

адже автори «Disney» навіть не 

уявляють, наскільки класні мультфільми 

обрали для свого виступу 

першокурсники. А саме, «Три богатирі» 

(1 група), «Шрек» (2 група), 

«Потворний я» (3 група), «Фіксики» (4 

група), «Лікар Айболить» (5 група), 

«Білосніжка та сім гномів» (6 група), 

«Король Лев» (7 група), «Сімейка 

Крудс» (8 група), «Мадагаскар» (9 

група), «Бременські музиканти» (10 

група), «Сімейка Адамс» (11 група), 

«Монстри на канікулах» (12 група) та 

«Корпорація монстрів» (13 група). 

Кожна група презентувала себе по-

особливому креативно, неординарно, 

інколи навіть неочікувано та справді 

казково. Хтось завойовував серця 

глядачів акторською грою, вокальними 

талантами та гумором, хтось власноруч 

зробленими костюмами, інші ж робили 

акцент на танцювальній частині номера 

чи на оригінально переробленому змісті 

обраного мультфільму. Обрати 

переможців було непростим завданням 

для вельмишановного журі, адже всі 

конкурсанти довели, що цьогорічні 

першокурсники – це не лише майбутні 

хороші лікарі, а й талановиті співаки й 

танцюристи.  Номінації були 

розподілені таким чином: «Ми - 

співочі лікарі» - 1 група, «Завжди на 

позитиві» - 2 група, «Без денсу немає 

сенсу» - 3 група, «Оригінальність» - 4 

група, «Веселі та кмітливі» - 5 група, 

«За мужність» - 7 група, «Дружба 

понад усе» -  8 група, «Крізь терни до 

дебюту» -  9 група, «Я завжди з собою 

беру відеокамеру» - 11 

група, «Життя – це 

гра, а ми - актори» - 

12 група. Призові 

місця вибороли 

мультфільми 

«Білосніжка та сім 

гномів», «Корпорація 

монстрів» та 

«Бременські 

музиканти», тобто 

бронзове 3 місце – 6 

група, срібне 2 місце – 

13 група та найпочесніше золоте 1 

місце – 10 група. Звісно ж, абсолютно 

всі групи були нагороджені почесною 

грамотою за активну участь та 

солодкими подарунками від деканату. 

Цей захід на довгі роки залишиться в 

пам’яті першокурсників, адже це був наш 

перший крок до лав великої та дружної 

сім’ї ФВМ НУБіП.   

Також важливою 

подією для нашого 

факультету є «Дебют 

професій-2019», який 

відбувся за декілька 

днів до «Дебюту 

першокурсника-2019», 

18 жовтня. Саме там 

найактивніші та 

найзапальніші 

першокурсники могли продемонструвати 

професію лікаря ветеринарної медицини 

іншим факультетам. Ми гідно 

представили себе та зайняли 1 місце, чим 

довели, що ветеринари - найкращі.  
    На мою думку, члени студентської 

організації факультету заслуговують на 

велику вдячність за гарно організоване та 

проведене свято «Disney», яке було 

наповнене позитивними емоціями та 

незабутніми ідеями.  

    Щиро хочеться подякувати усім, хто 

брав участь у вищезгаданих конкурсах, 

та побажати творчих здобутків, 

натхнення для реалізації запланованих 

ідей та мрій і, звичайно ж, успіхів у 

навчанні. 

Тюфанова Іванна
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Ярмарок для життя 

Велич і моральний прогрес нації можна 

виміряти тим, як ця нація відноситься 

до тварин. 

Магатма Ґанді  

    Щодня безліч тварин потерпає від 

насильства й жорстокості з боку 

людини: дельфінарії, контактні 

зоопарки, цирки, притравочні станції, 

тощо. Крім того, наша країна займає 

лідерські позиції по кількості 

безпритульних тварин – тварин, яких, 

як непотрібні речі, викинули на 

вулицю їхні господарі. У безжальному 

людському світі їм доводиться важко 

виживати, та, на жаль, багатьом все ж 

не вдається – хтось помирає від голоду 

й холоду, інших вбивають хвороби або 

ж люди. Професія ветеринара полягає 

не лише в лікуванні тварин, а й у 

захисті та турботі про них. 

 
    День захисту тварин нагадує нам про 

те, що ми - не єдині живі істоти на 

планеті. Ця подія змушує задуматись 

про те, яку велику шкоду завдають 

тваринам люди і як можуть їм 

допомогти. Саме тому 3-го жовтня в 

корпусі нашого факультету пройшов 

благодійний ярмарок. Студенти з 

небайдужістю відгукнулись 

допомагати «братам нашим меншим».  

    На ярмарку було представлено 

великий вибір різноманітних 

солодощів і смаколиків, які власноруч 

приготували наші студенти. Кожен 

охочий міг придбати їх за символічну 

плату, а виручені кошти були 

направлені на допомогу тваринам 

притулку «Best Frіends».  Цьогорічна 

зібрана сума в кілька разів перевищила 

минулорічні рекорди. Студенти, 

розуміючи всю проблему, з великим 

розуміння вносили пожертви.  

   Окрім грошової допомоги, 

приймалась і гуманітарна. Хтось 

приносив ліки й гігієнічні засоби, 

дехто забезпечив хвостатих їжею та 

предметами першої необхідності. 

Студентська організація, яка і була 

організатором даної події, розробила 

тематичний одяг до Дня захисту 

тварин. Задля максимального 

інформування всіх студентів про даний 

захід по всьому 

корпусу були 

розвішені плакати із 

закликами про 

допомогу тваринам.  

    Щедрими 

пожертвами 

студентство нашого 

факультету показало 

свідомість вибору 

своєї професії, а 

також небайдужість і 

любов до всього 

живого. Це не може 

не викликати радість 

і гордість за наших 

студентів! Ми щиро завдячуємо всім, 

хто не лишився осторонь і долучився 

до нашої акції. Ви допомогли зробити 

цей світ трішки кращим, а життя цих 

тварин легшим. То ж крокуймо разом 

до майбутнього, де добро та 

взаємодопомога перемагатимуть 

байдужість та жорстокість!    

Ющак Максим 

Козацькому роду нема переводу 

    14 жовтня – важлива дата для 

українського народу,адже вже багато 

років ми відзначаємо свято Покрови 

Пресвятої Богородиці, яке для усіх 

православних є одним з найбільших 

релігійних свят осені. Українцям 

здавна була притаманна особлива 

любов, шанування і благоговіння 

перед святою Божою Матір’ю. Своїми 

молитвами вона покриває нас від зла й 

завжди готова допомогти кожному, їй 

відомі всі наші потреби й турботи, 

радощі й печалі.  

     Також цей день було проголошено 

Днем Українського козацтва. Для 

козаків свято Покрови було найбільш 

значущим святом, вони вважали 

Пресвяту Богородицю своєю 

заступницею і покровителькою. В 

найтяжчі часи іноземного поневолення 

козацтво виступало справжнім 

захисником рідної землі, оборонцем 

віри, моралі та традицій України. І 

нині тисячі нащадків козаків 

розвивають кращі традиції своїх 

предків, котрі є для них взірцем.
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     Саме тому День захисника України 

ми відзначаємо 14 жовтня: на пам’ять 

про тих, хто в різний час обороняв 

нашу землю від ворога та продовжує 

охороняти її зараз, коли на Сході 

України йде боротьба за її 

незалежність та суверенітет.  

    Студенти нашого факультету 

ветеринарної медицини також не 

залишилися осторонь та вирішили 

відзначити це свято, взявши участь 

у квесті, який був організований 15 

жовтня студентською організацією 

факультету. Участь могли взяти всі 

бажаючі, але більшу частину команд 

складали першокурсники як 

найактивніші представники 

студентства. 

 
    Початок квесту був доволі 

креативним: в холі першого поверху 

нашого корпусу учасникам потрібно 

було знайти та розгадати ребус, 

дізнавшись відповідь на який, можна 

було перейти до наступного завдання.  

Організатори підготували для 

студентів багато цікавих конкурсів та 

завдань, а саме інтелектуального, 

комунікативного та фізично активного 

формату. Три команди активно 

боролися за перемогу у кожному 

конкурсі, розгадуючи загадки на 

логіку, біжучи змійкою від корпусу до 

майданчика, замотуючись з двох сторін 

канатами та стрибаючи в мішках на 

швидкість. Групи продемонструвати 

дружність команди та вміння виходити 

з екстремальних ситуацій у спробах 

збити пляшку «палицею» з повітряних 

кульок у скотчі, а також намагаючись у 

вельми незручній позі донести куряче 

яйце до «пункту призначення» - свого 

напарника. 

Особливого азарту грі додав 

«професійно спрямований» конкурс, 

метою якого було дістати монетки з 

відра з «подаруночком від корівок» та 

осіннім листям. Конкурсанти змогли 

проявити свій художній талант, 

оригінальність та обізнаність в 

національній символіці у конкурсі, в 

якому потрібно було за декілька 

хвилин зобразити головні атрибути 

козаків. Завершальним етапом квесту 

були пошуки дорогоцінних солодких 

скарбів на території нашого 

факультету. 

    Я впевнена, що всі учасники 3-ох 

команд, незалежно від призових місць, 

залишилися лише з позитивними 

враженнями та купою емоцій, адже не 

кожного дня випадає можливість так 

весело та водночас патріотично 

провести дозвілля. 

Дякуємо студентській організації 

факультету за гарно сплановану 

програму проведення заходу. 

Тюфанова Іванна 
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Інтерв’ю з першокурсником або ж «я не для всіх 

колючий» 
Найвідоміший першокурсник-гітарист 

факультету ветеринарної медицини 

про музичні вподобання, музу для 

творчості та мотивацію бути 

оптимістом 

Василя Сіщука за позивним «Йожик» 

на факультеті ветеринарної медицини 

важко не помітити. Адже юнак - 

співоча душа будь-якої компанії. Має 

збірку авторських пісень. Окрім 

творчої сторони своєї натури, розвиває 

фізичну складову – наш студент 

колишній дзюдоїст. Людина-настрій: 

його оптимізму, душевного запалу та 

непосидючості вистачить на весь 

Олімпійський стадіон 

Привіт, Василю. Розкажи, будь ласка, 

трішки інформації про своє рідне 

місто, звідки ти приїхав на навчання. 

-    Я приїхав з містечка Надвірна Івано-

Франківської області. Це невелике місто, 

але воно доволі затишне та культурне. В 

нас є декілька різних районів. Я, 

наприклад, живу в одному з найкращих - 

«Аляска». Так, дійсно, я не соромлячись 

можу назвати свій район найкращим, 

тому в нас основному спортивне 

населення - це і стало підґрунтям для 

розвитку мого потенціалу дзюдоїста. 

Також варто було б згадати про 

менталітет мого містечка. Люди тут 

привітні та щирі, з малечку тут 

привчають дітей до принципів поваги та 

пошани до старших, взаємодопомоги 

оточуючим. 

Звідки взявся позивний «Йожик»? 

-   Цей позивний в мене вже 5 років. 

Розпочалась історія цієї клички суто у 

нас на районі, я по-новому підстригся і в 

мене волосся тоді якогось чуда стояло 

дибки. Якось один з моїх друзів 

заїкнувся: «О, типу, як в їжака», - і так 

повелося мене називати «як їжак-як 

їжак…їжак…їжак». Це був 9-ий клас і 

мені якось так заперло вже це «Їжак». По 

приїзду на навчання у коледж (я вступив 

до нього після 9-ого класу) я знайомився 

з усіма новими людьми (і в подальшому 

зі своїми майбутніми друзями) як Їжак, 

як Йожик. Протягом навчання були 

навіть такі студенти, які взагалі мене не 

знали по імені і через 2 роки 

перепитували: «ти що Вася, ти реально 

просто Вася?! Я думав, що ти Їжак». З 

того часу так і прижився мені позивний 

Йожик.  

Навіть от нещодавно, для прикладу, я 

знову стригся в перукарні і мені 

перукарка каже: «Ми зробимо тобі 

стрижку, як у їжака»,- а я їй такий типу 

«Дякую, у мене якраз позивний Їжак».  

Та я вже навіть живу, в плані поведінки, 

як їжак. Я дуже колюча людина, 

підпускаю до себе близько лише тих 

людей, які для мене дорогі і,вони реально 

зрозуміли, який я є насправді. На яву я не 

такий, як здаюся на перший погляд, адже 

я часто ношу свою «захисну маску» – 

свої голочки – з ними простіше. Я завжди 

на шаленому оптимізмі, майже ніколи не 

маю поганого настрою, а коли він і є, то 

мене краще взагалі не чіпати, я собі 

краще буду сам. А так-то завжди 

намагаюся заряджати людей 

позитивом,надихати на щось хороше. В 

мене кожен день починається з того, що 

я підіймаю всім настрій і так протягом 

дня аж до вечора. Коли я йду лягати 

спати, завжди думаю «а що я сьогодні 

зробив не правильно» - такий аналіз своєї 

поведінки допомагає мені в подальшому 

робити менше помилок в стосунках з 

оточуючими. 

Ти навчаєшся в 13 групі на військовій 

кафедрі. Чому ти вирішив вступити 

саме на факультет ветеринарної 

медицини? 

-    Я закінчив коледж, тобто я вже маю 

кваліфікацію молодшого спеціаліста 

ветеринарної медицини. Закінчив з 

простим дипломом, не червоним, тому 

що я не люблю перед кимось вистелятися 

заради оцінок, а так, на жаль, потрібно 

було робити. На запитання «Чому саме 

на ветеринара?» я відповім: тому, що я 

люблю тварин і не люблю людей. В 

дитинстві, після побаченого відео, де 

люди знущаються з тварин, кардинально 

змінилося ставлення до навколишнього 

світу. Людей просто почав не любити, я 

їх до цих під не люблю. А тварини – це 

нещасні та беззахисні створіння, які 

живуть, нікому не роблячи свідомого зла, 

саме тому їх треба захищати. Ось чому я 

вирішив пов’язати своє життя допомозі 

та роботі з ними. 

З чого почалася твоя гітарна кар’єра? 

-    Все почалося з того, що я захотів 

грати на гітарі. Батько сказав: «Окей, ми 

тобі це все влаштуємо». Він записав мене 

в музичну школу. Я походив один 

тиждень і мені не сподобався викладач, 

тому що він був некваліфікованим 

спеціалістом, не підійшов мені по духу, 

як людина. Я образився на нього, потім 

«закатав істерику» тату, що я більше не 

буду ходити в музичну школу. Одним 

словом, вся моя музична кар’єра 

закінчилася на тому, що я за тиждень 

музичного навчання толком нічого і не 

навчився, окрім як тримати гітару, і то, 

не правильно. Потім, десь через 2 роки 

після того, здається, це було на першому 

курсі другого семестру коледжу (так, 

закінчив 8-ий і 9-ий класи, а потім 

вступив до коледжу) я познайомився зі 

своїми хлопцями, зі своїми уже 

теперішніми друзями. Вони на той час 

уже грали на гітарі, починали з групи 

«Король и Шут». А у мене на той час 

якраз був період в житті, коли я слухав 

рок, також «Король и Шут» і якось у нас 

так «збіглося» все на спільних темах для 

спілкування, вони типу: «Чувачок, оппа, 

ти наш!» - і ми якось так з ними 

зав’язали. Я їм сказав, що хочу навчитися 

грати на гітарі, адже попри перші невдалі 

музичні кроки в школі, інтерес до цього 

інструменту в мене не пропав. Вони мені 

просто дали гітару в руки з фразою «Іди 

вчися». Ну я і пішов вчитися. Тиждень за 

тижнем опановував гру: пальці німіли та 

дуже сильно боліли з незвички. Навіть 

декілька разів я вже думав: «Навіщо мені 

це все треба? Можливо, варто було б 

облишити…», - але якось час від часу 

стерпів, звиклося. Спочатку я вчився 

грати прості акорди, а потім переходив 

на баре і все ж таки навчився. Якщо 

взяти до уваги останні 2 роки, якби я 

займався музикою кожного дня, то все 

було б по-іншому, в плані професійності 

гри. А з урахуванням того, що я грав, 

потім не грав, потім знову находило 

натхнення до розбору нових творів, 

навики в мене є, але звичайно ж, не 

ідеальні. Для розвитку музичних навичок 

простори безмежні. 
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Розкажи, будь ласка, про свої музичні 

вподобання?  

-    Я колишній панк, але колишніх панків 

не існує, тому я вічний панк. Але, в 

принципі, я меломан. Переважну 

більшість часу я слухаю рок. Наприклад, 

такі групи, як «Asking Alexandria», 

«Slipknot», «Queen», «AC/DC», «Papa 

Roach», «Paint The Future 

Black»,«Brutto», «О.Torvald», «Король и 

Шут» - тобто доволі таки великий 

діапазон в музиці. Із сучасних 

популярних виконавців дуже полюбляю 

Макса Коржа. Ну, хоча це й не рок, але 

просто я починав спочатку  його слухати, 

потім переключився суто на рок, 

зрозумів, що рок – це точно моє, і зараз я 

знову переключився трішки на Макса 

Коржа, тому що це дуже класний 

виконавець. Я був в його аудиторії 

слухачів ще тоді, коли він лише починав 

свою кар’єру та не був особливо 

відомим, а зараз ця людина збирає цілі 

майдани на концертах. Це варте 

захоплення.  

Я думаю, що кожному, хто хоч раз чув 

твій спів, було б цікаво дізнатися, з 

чого зародилася ідея писати пісні, що 

було твоєю музою? 

-    Почнімо з того, що спочатку я писав 

просто вірші, так як я тоді ще не вмів 

грати на гітарі .Та й особливо поетом 

себе назвати теж не можу, просто 

приходила хвилинка, що я хотів написати 

вірш. Наприклад, я просинався о 3-ій 

годині ночі, брав ручку, не знаю, що 

писав, а потім лягав спати. На ранок 

дивився - і воно мені подобалось. А 

конкретно пісні я вже почав писати і 

музою (якщо це, звісно, так можна 

назвати) слугувало те, що я розійшовся з 

дівчиною і цілий день мені було погано. 

Все, що я хотів виразити, всі свої 

почуття, весь свій біль я просто хотів це 

виразити у своїй пісні. Ось і тоді була 

написана моя перша пісня. Потім я 

повернувся на Україну (бо тоді я був за 

кордоном), написав на Батьківщині 

буквально 4 рядки, тобто це був якраз 

приспів пісні, яку всі чули на «Красі 

ФВМ-2019». Опісля взагалі якось нічого 

такого не влазило в голову, та й щось 

сильно писати – я не бачив смислу. І 

якось через певний період часу я побачив 

ЇЇ, мене знову все якось так обурило, 

почало рвати. Коли ти бачиш людину, 

але ти не можеш її обійняти – це дуже 

важко. Я просто зайшов у кімнату, сидів-

сидів-сидів, взяв ручку і писав те, що 

думаю і все, що переживаю. Це було 

просто: я дивився на пейзаж у вікно - 

заходило сонечко, потім воно сходило - і 

якось так була написана пісня на самий 

раночок… Тобто перша пісня написана 

на реальній основі. 

Ти дуже приємна в спілкуванні та 

дружелюбна людина. Що мотивує тебе 

бути настільки позитивним і 

забавним?  

-   Я просто такий чувачок, який 

сприймає кожну людину, як індивідум. 

Тобто  я намагаюся в людях по-

максимуму бачити лише хороше, на 

погане завжди закриваю очі. Я кожну 

людину сприймаю такою, яка вона є. 

Більшості людей зі мною дуже легко в 

побуті. Тобто я стараюся кожен раз, щоб 

кожній людині (не важливо, якій саме) 

було зі мною комфортно в спілкуванні. У 

мене є багато товаришів, але в основному 

немає людей, в яких мене може щось не 

влаштовувати. Хоча ні, є такі люди, але 

вони про це можуть навіть і не 

здогадуватися. Все дуже суб’єктивно. 

Вони можуть не подобатися в плані 

конкретно чогось, наприклад, мені хтось 

з хлопців не сподобається, бо він вдарив 

дівчину, але якщо він усвідомлює 

помилку, розуміє і виправляється, то 

чому б і ні, давати другий шанс можна 

завжди (хоча я цього не люблю, але 

деколи йду проти принципів).  

І на останок, хотілося б запитати, яка 

чеснота, на твою думку, має бути 

обов’язково присутньою в будь-яких 

людських стосунках? 

-   В мене абсолютно все базується на 

довірі. Тому, що саме довіра – є 

фундаментом будь-яких стосунків, чи то 

між хлопцем та дівчиною, чи ж між 

друзями, в сім’ї. А якшо ти людині не 

довіряєш, то який сенс взагалі щось далі 

пробувати в розвитку стосунків. Навіть 

сам факт того, що починаю спілкуватися 

з людиною вже свідчить про певну 

кількість моєї довіри до неї. Ну, типу, 

довіряти можна повністю, можна не 

повністю, можна просто довіряти. А 

якщо є щось таке, що мені в ній зовсім не 

подобається, то я це нормально 

сприймаю. Адже це суспільство - тут всі 

різні, на кожного стандартів не 

наберешся. Все в цьому житті доволі 

просто влаштовано: треба бути самому 

простіше, а не з якимись рамками 

ідеальності для інших. Виключно в 

прості і заклечається твій успіх в 

спілкування.   

Дякую за те, що погодився на інтерв’ю, 

ми дуже раді, що мали можливість 

поспілкуватися з тобою.  

-   Завжди будь ласка.  

Інтерв’юери – Тюфанова 

Іванна та Ющак Максим
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Trick-or-treat! 

    Цукерки або смерть! 31-го жовтня 

відбулося наймоторошніше свято року 

– Хелловін!  

    Свято бере свої корені від ритуальних 

традицій племен древніх кельтів, які 

називали його «Самхейн», тобто 

завершення збирання урожаю, 

вшанування душ предків, а також 

завершення річного циклу і початок 

нового. Святкування тривало аж 7 днів  

та сприймалося з певним острахом. Адже 

вважалося, що в ці дні з потойбічного 

світу повертаються душі померлих і при 

зустрічі можуть накликати біду на весь 

рід. Тому люди, виходячи на вулицю, 

натягували на себе шкури різних тварин, 

аби сховатись від всякої нечисті. Щоб 

відлякати злу силу, на подвір’ї залишали 

очищені від насіння гарбузи з вирізаними 

злющими гримасами, всередині яких 

запалювали свічку.  

    В наші дні Хелловін - одне із 

найпопулярніших у світі свят, поряд із 

Різдвом. В Україну це свято прийшло ще 

у 90-их роках, але лише тепер почало 

набирати популярності.   

    Наш факультет також приєднався то 

святкування цієї страхітливої події. 

Шкурами та кістками тварин наших 

студентів, звісно ж, не налякати, але це 

таки створює моторошну атмосферу 

свята! Що ж лежить у чорних ящиках 

поряд із черепами? Найсміливіші зі 

студентів змогли про це дізнатися. 

Коридори й аудиторії в цей день були 

заповнені найрізноманітнішою нечистю. 

«П’ятірка або смерть», - кричала вона!  

Усі ці «монстрики» охоче позували в 

облаштованих фотозонах. Особливі 

відчайдухи, користуючись магічними 

книгами, намагалися начаклувати собі 

п’ятірку. Зачаровані листівки, розвішені 

по всьому корпусу, розповідали про 

походження та традиції свята. Додав 

загадковості і цікавості цьому дню 

«Хелловінський квест». Кожен охочий 

міг приєднатися і з головою поринути у 

містичну та захопливу гру! Від 

різноманітних тематичних локацій, 

розташованих в межах студмістечка,  

віяло таємничістю і пригодами, а 

команди учасників були сповнені 

рішучості й азарту. Однак переможцем 

може бути лише один. То ж, проходячи 

хитромудрі головоломки і цікаві 

завдання, команда найсильніших і 

найзавзятіших змогла дійти до фінішу. 

Переможців, окрім слави, також чекала 

хороша винагорода.  

    Квест – це, звичайно, круто, але яке ж 

свято без музики і танців? Увечері всі 

бажаючі відвідали гучну та веселу 

дискотеку, яка пройшла у нашому 

гуртожитку №6. Лише тут можна було 

побачити, як Граф Дракула радісно 

витанцьовує з Харлі Квін, а відомий усім 

харизматичний Джокер влаштовує 

майстер-клас по брейк-дансу. Запальна 

музика, моторошні костюми та декорації, 

весела атмосфера - що ж іще потрібно 

для хорошого відпочинку та релаксації? 

Ющак Максим 

 

Краса врятує світ!

    Свято краси, юності 

та грації – такими 

словами можна 

охарактеризувати 

«Красу ФВМ – 2019», 

яка пройшла на 

факультеті 

ветеринарної медицини 

5 грудня.  

Усі знають, що лікарі 

ветеринарної медицини 

мають бути не лише 

кваліфікованими спеціалістами, а й 

талановитими та всебічно розвинутими 

особистостями. От і учасники конкурсу, 

серед яких були Гриценко Юлія, 

Гальмакова Ксенія, Кондраток Вероніка, 

Середа Євгенія, Кондраток Ірина – серед 

дівчат, та Березанський Захар, Тараленко 

Дмитро, Рибальченко Стефан та 

Сіщук Василь – серед хлопців, 

мали можливість це довести. 

    Оцінювали наших 

конкурсантів суворе, але 

справедливе журі: декан 

факультету ветеринарної 

медицини Микола 

Цвіліховський, директор НДІ 

здоров’я тварин Дмитро Засєкін, 

заступники декана Василь 

Данілов та Юрій Жук, чарівні та 

неповторні Міс ФВМ-2017 Анастасія 

Богданова та Міс ФВМ-2018 Євгенія 

Чепурна.
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    Ведучими свята були студент 3 курсу й 

активіст факультету Євген Рудаков та 

студентка 3 курсу, голова СО факультету 

Анастасія Сизоненко. Продюсером та 

куратором конкурсу була студентка 3 

курсу, голова культ-масового сектору 

Єлизавета Сіренко. 

    На глядачів чекали п’ять цікавих 

конкурсів, першим з яких був  «Майстри 

на всі руки». У цьому конкурсі учасники 

продемонстрували своє домашнє 

завдання – костюм, зроблений з 

підручних матеріалів. 

    Другим конкурсом була «Відео-

візитка», де наші наші конкурсанти мали 

можливість у короткому відео 

презентувати свою особистість якомога 

цікавіше та креативніше. 

 
   Усіх вразило дефіле «Стиляги», під час 

якого ведучі розповідали цікаві факти з 

життя учасників. Наступним етапом 

заходу був конкурс «Талановита людина 

талановита у всьому», де конкурсанти 

презентувати свої таланти.  

    Завершував програму вихід 

конкурсантів у вечірньому вбранні, під 

час якого вони змогли продемонструвати 

себе у всій красі та розкоші.  

    Після всіх чарівностей вечора наше 

вельмишановне журі оголосило 

переможців. Отже, Містером 

глядацьких симпатій став Василь 

Сіщук, а Міс глядацьких симпатій - 

Євгенія Середа, Містером Чарівність 

обрали Стефана Рибальченка, а титул 

«Міс Чарівність» присудили Вероніці 

Кондраток. Міс Грацією стала Ксенія 

Гальмакова. Звання Віце-містера 

ФВМ зайняв Захар Березанський, тоді 

як Віце-міс ФВМ стала Ірина 

Кондраток. 

    Титули «Містер факультету 

ветеринарної медицини» виборов 

Дмитро Тараленко. Міс факультету 

ветеринарної медицини стала Юлія 

Гриценко. Вони представлятимуть 

факультет на конкурсі «Краса НУБіП 

– 2020». Вітаємо переможців!   

    Всі учасники отримали подарунки від 

деканату факультету та студентської 

організації, яким ми дякуємо за гарно 

організований конкурс «Краса ФВМ-

2019», наповнений юнацькою енергією 

та життєрадісністю. 

    Щиро хочеться подякувати усім, хто 

брав участь у цьому святі краси, та 

побажати натхнення для подальшого 

розвитку, впевненості в собі та позитиву 

по життю. 

Тюфанова Іванна 
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Микола та Кравченко Назар                                                                   
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