
PUNCTUM OPTIMUM 

Шановні викладачі, співробітники, студенти!  

Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом 

Христовим! З наближенням улюблених зимових свят сер-

це переповнюється магічним теплом. Цим теплом хо-

четься поділитись з друзями, зігріти ним тих, хто є 

твоїм однодумцем. Вірю, що у новому році Ви відчує тур-

боту з боку колег, тепло друзів та близьких.  

 

Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і 

злагоду, впевненість у майбутньому. Зичу Вам міцного 

здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку і благопо-

луччя! Бажаю гарного настрою і любові, нехай у Вашому 

житті панують гармонія та вдача!   

•Дебют першокурсників у Голлівуді 

•Наші досягнення  

•Пройшов рік... 

•"Метелик надії" 
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Кінофестиваль 
Дебют першокурсників у Голлівуді 

Всі ми любимо подорожувати, але сесія на 

носі і долар не по 8 грн. Що ж робити в тако-

му випадку? Студентська організація факуль-

тету ветеринарної медицини знайшла вихід!  

Цього разу ми відправились на всесвітньо 

відомий кінофестиваль в Голлівуді. А якщо 

бути точнішим, то всесвітньо відомий кіно-

фестиваль відправивсь до нас 10.11.2016р. в 

12 корпус НУБіП України.  

Відкривала його наша студентська організа-

ція, яка не залишилась непоміченою. Та ще 

би, стільки Джеймсів Бондів та його супут-

ниць ні одна сцена не бачила.  

Фестиваль почався...ми побачили прем'єри старих фі-

льмів на новий лад. Глядачі захоплено дивились, адже 

стільки чутливих пісень та драйвових танців не зали-

шили байдужих нікого. Фестиваль навчив цінити друж-

бу, відданість, думати про те що бажаєш...  

Але як і на кожному кінофес-

тивалі має бути переможець і 

відповідно нагорода. Пора 

написати переможців?Думаю 

- так!  

І тому...всі готові?  

1 місце в кінофестивалі Дебют Першокурсни-

ка займає фільм .....Пірати Карибського мо-

ря!  

2 місце - "Операція "И"" та інші пригоди Шуріка .  

3 місце - Астерікс та Обеліск.  

Ну і звичайно приз за кращий номер! Цього року його отримує фільм - 

Сам в гуртожитку! 

Ми щиро вітаємо всіх учасників, вони були на висоті!!!!  
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Наші досягнення 
                                             17 листопада - Міжнародний День Студента.  

В честь нашого з вами, студенти, свята в університеті проводився ряд змагань та конкурсів. Хочеть-

ся похвалитись за наші успіхи, але все по порядку.  

17 листопада о 16:00 в холі 11 корпусу НУБіП України відбувся Кубок проректора з науково-

педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку з дартсу серед студентів.  

Трішки про правила? У складі команди мало бути 10 викладачів та 15 студентів. Ціль - попасти дро-

тиком в мішень та набрати якомога більше балів. Метали по 6 дротів на час (20 сек.).  

Факультет ветеринарної медицини зайняв почесне друге місце серед всіх факультетів. Але це ще не 

все! Наша студентка - Токар Марина, яка навчається на 2 курсі, виграла кубок проректора з особис-

тим результатом 221 бал.  

Продовжуємо...17 листопада відбувся фінал конкурсу Пісенні баталії-2016.  

І тут нам є чим похвалитись, а саме - першим місцем! Саме так, факультет ветеринарної медицини 

зайняв перше місце серед п'яти фіналістів конкурсу!  

Команда виступала з піснею Скай - "Світло". Чудова зібраність студентів, неймовірна постановка і 

прекрасні голоси не залишили байдужим нікого з журі та глядачів.  

Хочеться подякувати безпосередньо Деркачу Сергію Степановичу, за те що допомагав та підтриму-

вав наших конкурсантів протягом всього часу. Коли відчуваєш таку підтримку, то не виграти просто 

неможливо.  

Дякуємо 5 групі, другого курсу за те, що достойно представили наш факультет і довели, що ветери-

нари не тільки вміють лікувати тварин, а й прекрасно співати!  

Не залишились без уваги й інтелектуальні ігри НУБіП.  

Чому? Тому що наш факультет знов довів, що він найкращий, найрозумні-

ший та найкмітливіший!  

17 листопада факультет ветеринарної медицини зайняв перше місце серед 

всіх факультетів!  

Пишаємось нашими розумниками і бажаємо подальших перемог!  

Ви ж не думали, що на цьому все закінчилось? 16 листопада, на вечірці ор-

ганізованій Студентською організацією НУБіП України на ВДНГ, ректор 

нагороджував Кращого Студента та Голову студентської ради, де ми знов 

відзначились. А хтось сумнівався? Кращим студентом університету стала – 

Ніла Січак, а кращим головою студентської ради – Горбатюк Андрій. Наші 

студенти вкотре доводять, що вони найкращі!  

Пройшов рік мого навчання, і можна підвести перші підсумки...Якщо описувати студентське 

життя на факультеті ветеринарної медицини, то перше, що приходить в голову - тут не скучно! 

Саме так - не скучно. А, що ще треба студенту? Тепер можна в старості покликати до себе улюб-

лених внуків, сидячи біля теплого каміна, та почати розповідати: "Колись давно, навчаючись в 

університеті, був один цікавий випадок...". Завдяки навчанню на факультеті ветеринарної меди-

цини, тільки за перший рік, я вже відклала в "скарбничку спогадів" таку кількість цікавих подій, 

скільки не назбиралось за 3 роки навчання в ліцеї. 

Як на мене, це прекрасно. Адже тепер, коли ми зустрічаємось з ліцеїстами, вони розказують про 

різні цифри, програми, розрахунки (тут треба, напевно, уточнити, що навчалась я у Фізико-

технічному ліцеї) я можу похвалитись тим, що йдучи на пару могла наткнутись на коня в кори-

дорі, або тим як пара проводилась на галявині перед корпусом, практикою, коли ми ходили на 

іподром та зоопарк тощо. 

Окремий абзац треба виділити для людей, яких я зустріла тут: починаючи від куратора та закін-

чуючи дівчатками з якими живу в гуртожитку. Ніколи не забуду, як вернувшись засмучена в кі-

мнату, вони відклали всі свої справи (хоча на наступний день була анатомія, а анатомія - це за-

кон для студента-ветеринара) і влаштували для мене "Вечір какао" покликавши всіх наших дру-

зів. З такими людьми не страшно й посумувати, адже знаєш, що вони не покинуть, а підтрима-

ють.  

Найцікавіше те, що починаючи говорити про своє студентське життя, багато хто задумується:  

"А чи туди я вступив?". А я з впевненістю можу сказати - що саме туди!  

Пройшов рік... 
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"Метелик надії" 

Нашу студентську родину спіткало горе. У вересні був поставле-

ний жахливий діагноз Демчук Лілії- лімфома 2-ї стадії. Лікарі ви-

явили в грудній клітці Лілії пухлину розміром 4х7,5х10 см. Курс 

лікування складається з 6 хіміотерапій.  

 

Студентський колектив створив та провів 

благодійний ярмарок «Метелик надії» який 

відбувався 2 листопада з 10:00 до 16:00 го-

дини в 1, 6, 10, та 12 корпусах НУБіП Украї-

ни.  

Студенти факультету ветеринарної медици-

ни також приєдналися до цього благодійного дійства. У холі 12 

корпуса можна було почути, як і смачний запах домашньої випіч-

ки, так і послухати пісні молодих ви-

конавців з гітарою, а ще студенти мо-

гли купити різні книги та методички 

на майбутнє. Також в холі працювала 

«перукарня», де талановита студент-

ка заплітала коси для прекрасної по-

ловини людства.  

Юнаки та дівчата охоче приймали 

участь в ярмарці, чим намагалися до-

помогти та підтримати Лілію. Керівнитство факультету теж не 

обійшло стороною це дійство і підтри-

мувало студентську ініціативу.  

Ярмарка пройшла успішно і всі кошти 

були переведені на рахунок Лілії.  

А студенти факультету ветеринарної 

медицини бажають їй успішного ліку-

вання та неодмінного одужання!  
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