
Шановні студенти та  викладачі  
нашого великого факультету! 

Студентська організація вітає всіх з наступаючим Новим 
Роком! 

В такий не легкий час бажаємо вісм терпіння, взаєморо-
зуміння та толерантності до оточуючих! 

Прийміть наші найщиріші вітання з Новим Роком та 
Різдвом Христовим. Нехай ці свята – вісники оновлення, 
мрій і сподівань – принесуть Вам і Вашій родині добро, 

мир і достаток. Бажаємо, щоб у новому році Ви зробили 
все те, про що так давно мріяли. Віримо, що у новому році 
Ви відчуєте турботу з боку однокурсників та колег, тепло 

друзів та близьких. Щастя Вам, міцного здоров’я, 
здійснення найзаповітніших бажань та мирного неба над 

головою! 

Студентам бажаємо успішної сесії,  

а викладачам терпіння! 
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Дебют першокурсника—2014 
Що може бути краще веселощів і креативних людей під час важких сірих буднів? Звичайно ж нічого! Це й доводили нам 

наші першокурсники. На сцені запалювалися нові зірки. Наші хлопчики і дівчатка настільки талановиті, що захоплює дух. 

Цей океан емоцій просто безцінний. Захід відбувся 5 листопада, і пройшов він на 5 +. 
  Почнемо з того, що тема вечора була: ботаніки-заучки. Що ж, цікава тема, особливо актуальна для нашого факультету, 

адже якщо нічого не вчити, то бути успішним студентом досить важко. Весела музика і всі студенти-ветеринари в сорочках в 

клітнинку - це виглядало приголомшливо. Суворі викладачі Юлія Волошина і Мурашко Роман були в ролі ведучих і не давали 
нам нудьгувати весь вечір.  

Ось і почалися ті виступи заради яких ми всі зібралися. Перевірено часом, що проблеми студентів 

не змінюються: як вивчити і здати анатомію, вижити в гуртожитку, коли ти далеко від дому і 
звичайно ж виспатися? :) Особливо тішить те, що всі групи відрізнялися неймовірною харизмою, і 

своїми позитивом заряджали всіх нас. А скільки серед них танцюристів! Дві прекрасні пари милу-

вали нас виконанням бальних танців. А скільки колективних танців: на сцені сяяли стиляги, сіль-
ські жителі, лікарі, східні танці, спортивна гімнастика і просто попурі з різних стилів. Так що, 

крім майбутніх лікарів ветеринарної медицини з наших першокурсників можуть вирости і актори, 

і співаки і танцюристи. Адже хто знає, в який бік занесе життя кожного з нас! 
Також не можна не відзначити студента 8 групи, Стадника Павла який заспівав пісню «Варто чи 

ні», під час виконання якого в залі настала тиша. Від такого виступу у багатьох були мурашки. 

Взагалі, давно не було такого гарного свята у нас на факультеті. І напевно ніхто, краще за самих переможців не зможе 
описати тих вражень, які вони зазнали. І так, слово надається Тризні Кристині, студентці 4 групи: «Атмосфера була не-

ймовірною! Було складно передбачити хто буде переможцем, адже всі трималися на висоті. На мою думку, кожна група 

представила себе гідно, але перемогли найсильніші. Моя група довго і ретельно готувалася до цього свята, тому ми були 
дуже щасливі, коли отримали ІІ місце. Як на мене, непогано для початку!».  

І звичайно, було б злочином з мого боку, не взяти інтерв'ю у старости 7 групи, яка цього року стала переможцем. 

Дарина: Скажи Аня, як ви поставилися до тієї новини, що Вам доведеться брати участь у такому конкурсі? 
Анна Крижановська: Ми дуже щасливі, що наша група взяла участь в даному заході. На початку, ми дуже були налякані і тим, що ми повинні 

були підготуватися за місяць, та й бентежив той факт, що ми ще багато чого повинні були встигнути по навчанню. Але я дуже вдячна всім організато-

рам за те, що таке свято для нас (першокурсників) існує і вони так вміло його організували. 
Д: Аня, чи підтримала Вас група? 

А: Наша група спочатку була цільна і дружна, нас ці репетиції, загальні ідеї, дискусії та просто спілкування в 

цілому дуже згуртували. 
Д: Репетиції були часто? Пам'ятаю, коли був Дебют у нас, ми репетирували абсолютно усюди :) 

А: Так, репетирували багато, правда вигадували ми не дуже легко, тому, як розуміли, що виділитися буде важ-
ко, але ми не опускали рук. 

Д: Я прекрасно тебе розумію, а перед виступом сильно хвилювалися? Які емоції були у групи? 

А: Ось наступає момент останнього номера групи, яка була перед нами. І я 
усвідомила, що стільки адреналіну давно не було в нашій крові. Так як, я не 

виступала а дивилася з боку, то я дуже пишаюся своєю групою. Робота злагоджена і синхронна, слова добре 

відпрацьовані. 
Д: Так, саме в такі моменти розумієш, що згуртованість групи дуже важлива. Але все ж таки, якого результату 

ви очікували? 

А: Настає найскладніше: всі в очікуванні вердикту журі. І ось 
хвилина за хвилиною розлітаються дипломи, і грамоти ... Ми всі 

дуже перенервували, у кожного з кожним оголошенням місця 

наші серця завмирали. Але ми трималися до останнього. І ось він 
той солодкий момент, коли кажуть, що 7-а група зайняла 1-е місце! О, ці почуття не передати словами! 

Ми раділи, сміялися, кричали, а хтось навіть плакав від щастя. Ми і уявити не могли, що все так скла-

деться. Ми не дуже вірили в себе. Але дії виправдали надії. І ми просто були щасливими першокурсника-
ми, щастя яких не описати ніякими словами! 

Д: Дякую Аня за таку щиру бесіду. Сподіваюся, що ваш ентузіазм не буде згасати, а буде тільки 

запалювати нові зірки в нас на факультеті! 
А: Звичайно, навіть не сумнівайтеся! 

«Це один з найкращих Дебютів Першокурсника за останні 5 років!» - не можна не погодитися зі словами 

декана факультету Пруса Михайла Петровича! Дійсно, Дебют був просто приголомшливий, дякуємо за це першокурсникам, студентській організації, 
яка все організувала, і деканату, який нас завжди підтримує! 

Ходій Дар’я  
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НУБіП запалює зірки 
Нові, цікаві, веселі заходи для студентів і викладачів в НУБіП України стало доброю традицією. І цей рік не став 
виключенням! 12 і 14 листопада вперше в історії університету відбувся конкурс талантів «НУБіП запалює зірки». 
Дійство відбувалося в аудиторії 69 навчального корпусу №1. Правила були дуже прості: кожен факультет мав 
представити 3 номера, а саме вокальний, танцювальний і оригінальний жанр. Основна, і найцікавіша, умова: в команді 
факультету чи навчально-наукового інституту має бути науково-педагогічний працівник або  співробітник. А визначало 
найкращих  шановане журі у складі професора Національного університету внутрішніх справ, наставника творчих 
магістерських програм Лідії Котляренко, старшого наукового співробітника 
Інституту вищої освіти НАПН України диригент-хормейстера Ірини Войтюк, 
актриси театру та кіно, режисера, телеведучої 1-го національного 
каналу Наталії Нагрудної, викладача кафедри музичного мистецтва 
Київського  національного університету культури і мистецтв, соліста 
Національного Президентського оркестру Анатолія Пруднікова, директора 
ННЦ виховної роботи і соціального розвитку Дмитра Черкашина, заступника 
голови профспілкової організації співробітників університету Петра Ковтуна, 
голови первинної профспілкової організації студентів і аспірантів Олексія 
Муравськогота голови Студентської організації Вікторії Мялук.  

Перший день конкурсу був присвячений музиці. Порядок конкурсних номерів 

визначило жеребкування. Тож  свято відкрило патріотичною піснею тріо рибогосподарського факультету.  Звучали у 

виконанні дуетів та творчих груп також композиції із всесвітньо відомих мюзиклів, українські народні пісні і ті, які вже 

давно стали улюбленими слухачів. Виконавці вражали своєю постановкою, вокалом та заряджали енергією і позитивом 

глядацьку залу. Наш факультет у вокальному жанрі представляли:студент 1 курсу 8 групи Статник Павло і асистент 

кафедри фармакології і токсикології Деркач Ірина. Павло бездоганно виконав пісню «Ніч яка місячна» під 

акомпанемент Ірини Михайлівни. Також приємним сюрпризом для всіх став виступ нашої команди КВК. Вони 

представили неперевершений виступ, який змусив сміятися всіх в залі без виключення. Зіркою номера був 

заступник декана Деркач Сергій Степанович. Вітаємо наших хлопців і дівчат з успішними виступами! 

       Поки журі визначало переможців, для присутніх організовано майстер-клас за 

участю вокальних колективів кафедри культурології та їх керівників. Справжньою 

окрасою вечора  став виступ народної артистки України Наталії Шелепницької разом із своїми 

вихованцями Олександрою Лещенко та Дмитром Андрійцем. 

Потому стали відомі призери конкурсу у вокальному жанрі.  Крім того, всі команди було 

нагороджено. Так, дипломами “За оригінальність” нагороджено команду ФВМ, «За волю до 

перемоги» відзначено представників педагогічного факультету імені професора Віктора 

Сидоренка, «За успішний старт» — команду факультету біотехнології, «За індивідуальний 

стиль» — агробіологічний факультет. ННІ земельних ресурсів та правознавства отримав диплом «За 

різноплановість». Найексклюзивнішими, на думку журі, виявилася команда факультету 

ветеринарної медицини, а професійними — інженерії агробіосистем. Дипломом «За 

натхненність» нагороджено вокалістів рибогосподарського факультету, «За творче єднання» —

 команду факультету захисту рослин. Відтепер почесні звання«Вокальна неповторність НУБіП 

України» носитимуть вокалісти факультету комп’ютерних наук та економічної 

кібернетики, «Вокальна надія» — представники факультету харчових технологій та управління 

якістю продукції АПК. А звання «Зіркове сузір’я» отримали студенти і співробітники факультету 

технології виробництва та переробки продукції тваринництва. За створення атмосфери народного 

духу України відзначено факультет екології і сталого розвитку. Відкриттям сезону стала команда 

факультету конструювання та дизайну машин і систем природокористування. 
І найцікавіше — переможці. За підсумками конкурсу, першою у вокальному жанрі стала команда ННІ енергетики і 

автоматики. Другими — представники лісогосподарського факультету. А бронзу отримали вокалісти факультету аграрного 
менеджменту. 

Другий день конкурсу був не гірше першого. Танцюристи, КВН або невеличкі театральні мініатюрки, декламування власних 
віршів й надзвичайний театр тіней ми побачили на сцені. Факультет ветеринарної медицини у танцювальному номері представили 
Мартинюк Олександр, доцент кафедри епізоотології та студенти факультету Кравцова Дарина, Дендебера Богдан та Волосюк Ірина. 
і, представивши запальний танець. НУБіП має дуже багато талановитих студентів та працівників, здібності яких потрібно 
демонструвати на загал. Це шоу дало можливість побачити вміння своїх одногрупників, сусідів по парті, людей, які живуть з нами в 
одному гуртожитку та своїх безпосередніх керівників. І от всі номери програми підійшли до кінця і після обговорення журі 
оголошує результати: У хореографічному жанрі: 3 місце факультет ветеринарної медицини, 2 місце факультет енергетики і 
автоматики і переможцями стали Навчально-науковий інститут земельних ресурсів та правознавства! 

В оригінальному жанрі місця розподілилися наступним чином: 3 місце факультет біотехнологій, 2 місце факультет аграрного 
менеджменту і переможці – зіркова команда КВК факультету ветеринарної медицини! Перше місце у командній першості за 
кількістю набраних балів в трьох конкурсах посідає команда ФВМ! 

Вітаємо переможців ті призерів, бажаємо їм творчого натхнення і успішних виступів! Ви на відмінно представили наш 
факультет на університетській арені, і довели, що ФВМ має таланти!!! Ми пишаємося вами!!! 

Дячук Ольга 

3 



Факультет   

ветеринарної 

медицини  

 Газета студентської організації факультету ветеринарної медицини  НУБіП України. 

Видається з 2005 року. 

Редактор: Ходій Дар’я, Дячук Ольга, . Тираж 100 шт. 

Студенти ФВМ на військових змаганнях 
4 грудня 2014 відбувся практичний етап військово-спортивних змагань з вогневої підготов-

ки серед студентів НУБіП України «Снайпер НУБіП України» до Дня Збройних сил України. 

Організаторами заходу виступили: ректорат університету, ННЦ виховної роботи та соціально-

го розвитку, кафедра військової підготовки та кафедра фізичного виховання. 

Учасники демонстрували навички у збиранні-розбиранні макету автомата Калашникова та 

спорядженні магазину до нього, стрільби з пневматичної зброї. Змагань організовувались з 

метою військово-патріотичного виховання молоді – майбутніх захисників Вітчизни, формуван-

ня любові до своєї Батьківщини, виховання поваги до героїчного сьогодення українського 

народу, відданості його традиціям та надбанням. Військово-патріотичне виховання молоді та 

активна життєва позиція щодо захисту нашої України сьогодні актуальні як ніколи. Крім юна-

ків, свої вміння в військовій справі продемонстрували Черкашин Дмитро Костянтинович - 

директор ННЦ виховної роботи та соціального розвитку, а також Костенко Микола Петрович - 

в.о. завідувача кафедри фізичного виховання. Вони вміло розібрали та зібрали автомат Калаш-

никова.  

Справедливими суддями таких змагань та справжніми асами військової справи були: 

змагання зі стрільби - Прокоф'єв Анатолій Володимирович – підполковник, Семерунь В'яче-

слав Зіновійович - старший викладач кафедри фізичного виховання; 

спорядження магазину патронами – полковник Герасименко Роман Олексійович; 

змагання зі збірки та розбірки автомата - полковник Чернишенко Валерій Володимирович. 

Захист незалежності та територіальної цілісності 

рідної землі в усі часи був покликанням та обов'яз-

ком справжніх чоловіків. Наші студенти-захисники 

завжди мала сильні спортивні навички та відмінну 

обізнаність військової справи. Тож учасники чемпі-

онату у повному спектрі продемонстрували силу, 

витривалість й прагнення до перемоги. 

Хлопці з нашого факультету демонстрували 

чудові результати: 
Збирання-розбирання автомата: 
2 місце з результатом 53,1 секунди посідає Охріме-
нко Олександр, студент факультету ветеринарної 
медицини; 

Стрільба: 
Результат 48 очок з 50: 
Кучинський Борис, студент факультету ветеринарної медицини; 

Вітаємо всіх учасників, захисників Батьківщини, які опановують нелегку майстерність 
військової справи! Від Вас залежить суверенність нашої держави, мир і спокій українсь-

кого народу! 

Спорт — це життя. Так кажуть багато науковців, з ними не можна не погодитися. Тому ми маємо пишатися 
такими сильними та спортивними хлопцями, які мешкають в нашому гуртожитку №6. 
Змагання проводилися у два дні, де учасники мешканці гуртожитку №6 мали змогу проявити себе у 12 видах 
спорту: дартс, жим штанги лежачи,шашки,віджимання на брусах, стрибки в довжину з місця, міні-футбол, 
армреслінг, настільний теніс, віджимання від полу, волейбол, підтягування на перекладені, біг (1 км). 
Дякуємо студентській раді та адміністрації за те, що організувала такі чудові змагання, а також вболівальни-
кам, які підтримували своїх друзів! 
Неможливо не відмітити сміливість самих учасників, які   взяли участь в змаганнях! 

Результати змагань: 

3 - місце з результатом 77,5 балів посів Якимчук Т.М. 

2 - місце з результатом 80,5 бала посів Матвійчук М.О. 

1 - місце з результатом 82 бала посів Саковський В.І. 

Вітаємо усіх спортсменів, які доклали зусилля для розвитку спортивно-

масової роботи. 

За результатами спартакіади які пройшли у 2013-2014 н.р. 

ФВМ—2 місце 

ННЇ—4 місце 

Гуртожиток № 6—1 місце! Вітаємо переможців! 

02.12.2014 директор ННЦ виховної роботи та соціа-
льного розвитку Черкашин Дмитро Костянтинович 
провів засідання, щодо обговорення змін у діючому 
Положенні про академічний рейтинг студентів.  
Для того, щоб на обговоренні були захищені інте-
реси всіх студентів університету, на засіданні були 
присутні заступники деканів, представники від 
кожного факультету та кожного гуртожитку НУБіП 
України. 
Багато хто з присутніх мав свою власну думку стосо-
вно вдосконалення академічного рейтингу студентів 
та мали змогу винести свої пропозиції на обговорен-
ня. 

 

До уваги студентів! 
Як боротися з лінощами та відтягуванням 
початку дії під час сесії: 
1. Режим дня. Багато з того, що потрібно 

робити, але не хочеться(наприклад, вчити 
уроки) стане робити легше, якщо робити 
це за звичкою в один і той самий час. 

2. Планування часу дозолить використовува-
ти час роботи більш продуктивно, а зна-
чить швидше перейти до відпочинку. 

3. Повноцінний відпочинок і хороший сон—
ефективне лікування ліні. 

4. Приберіть робоче місце—неприбране 
приміщення, зайві предмети на робочому 
столі відволікають, заважають і псують 
настрій. 

5. Якщо не можеш змінити ситуацію, зміни 
до неї своє ставлення. Фрази “Я повинен”, 
“Я зобов’язаний” нас лякають. Замість них 
скажіть собі: “Я вважаю за краще зробити 
це...” 

6. Знайдіть що-небудь приємне в майбутній 
роботі, що надихне вас. Створіть собі весе-
лу обстановку, увімкніть бадьору музику, 
прикрасьте робоче місце. 

7. Розбийте на частини трудомістку і тривалу 
роботу і робіть перерви після виконання 
кожної з них. 

8. Винагорода—вигадайте собі винагороду за 
зроблену справу, або невеликі заохочення 
за кожну частину роботи. Після того, як 
виконали якусь роботи похваліть  себе. 

9. З'ясуйте причину. Якщо щось дуже не 
хочеться роботи, запитайте себе: чому? 
Зрозумівши причину, можливо, ви позба-
витесь проблеми. Якщо небажання щось 
робити викликана тим, або іншим стра-
хом, треба боротися з причиною. 

10.Тренуйте самодисципліну і силу волі. 
Почніть із нескладних і невеликих за-
вдань. Одним із таких завдань може бути 
ранкова гімнастика. Виконуйте її щодня в 
той самий час. 
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