
Студентська рада біолого-технологічного факультету 

Поліщук Юлія Русланівна 

Голова студентської ради біолого-

технологічного факультету. 

Староста 3 курсу спеціальності  204 

«Технологія виробництва та переробки 

продукції твариництва» 

Закінчила КЗ "Компаніївське НВО» в смт. 

Компаніївка в Кіровоградської області. 

Відкрита до нових знайомств, 

цілеспрямована, завжди впевнено крокую до 

поставленої мети. 

«В житті не потрібно боятись робити 

помилки, адже навіть найуспішніші люди 

переживали тяжкі часи.» 

 

Алексєєнко Юлія Юріївна 

Заступник голови студентської ради 

біолого-технологічного факультету, староста 

1 курсу спеціальності 181 «Харчові 

технології» 

Проживаю в Білій Церкві й навчаюсь в 

БНАУ.  

Обожнюю спорт, з дитинства займаюсь 

танцями, люблю подорожувати й 

знайомитись з новими людьми.  

У вільний час читаю книги, переглядаю 

фільми й серіали.  

Моє життєве кредо: «Сам не зробиш ніхто 

не зробить ». 

  



Ярмош Діана Станіславівна 

Секретар студентської ради біолого-

технологічного факультету, староста 3-ої 

групи 2 курсу. 

Активна і комунікабельна дівчина. Постійно 

була ведучою на святах та брала активну 

участь у громадському житті коледжу. Люблю 

танцювати, малювати, щоправда займаюся 

цим не професійно, але швидко вчуся. 

 Відмінниця навчання і в школі, і в коледжі. 

 

 

 

Сучко Євгеній Сергійович 

Я з Київщини і навчаюся в БНАУ на 4 

курсі біолого-технологічного факультету. І 

на даний момент я – головний 

студентський куратор. 

 В мене багато хобі ,але всі вони 

пов'язані з роботою руками.  

Моя першочергова мета це розвиток 

своєї особистості і отримання життєвого 

досвіду. 

 

 

  



Черненко Марія Олександрівна 

Староста 1-ої групи 2 курсу 

спеціальності 181 «Харчові технології» .  

У свої 18 я змогла поєднати навчання і 

роботу , спорт і курси , тренінги, семінари з 

різних сфер. 

Кожен місяць на поличці в мене 

з'являється нова книга, а в спорті 

підвищуються планки. 

 

 

 

Кісєєва Дарія Володимирівна 

Староста 2-ої групи 3 курсу 

спеціальності 204 «Технологія 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва».  

Родом з Білої Церкви.  

У вільний час допомагаю людям.  

Люблю подорожувати, мрію побачити 

весь світ.  

Маю позитивний настрій на роботу та 

системне мислення. 

 

 

 

  



Лагода Анна Олександрівна 

Староста 1-ої групи 4 курсу 

спеціальності 204 «Технологія 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва» 

Вільний час люблю проводити за 

переглядом серіалів та фільмів.  

Захоплююсь танцями.  

Життєва мета – закінчити бакалаврат та 

вступити до магістратури в улюбленому 

університеті. 

 

 

 

 

Комісарчук Ірина Леонідівна 

Староста 2-ї групи 2-го курсу 

спеціальності 204 «Технологія виробництва 

та переробки продукції тваринництва». 

Народилась в с. Журавлиха Київської 

області.  

Вільний час люблю проводити в колі 

друзів! 

Життєва мета - це завершити навчання в 

бакалавраті та навчатись в магістратурі 

 

  



Саркісов Артур Володимирович 

Староста 3-ої групи 1 курсу 

спеціальності 204 «Технологія 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва» 

У вільний час граю в комп’ютерні ігри. 

Обожнюю читати книги, переглядати 

фільми та мультфільми.  

2 роки займався театральним 

мистецтвом. 

Організовував свята в школі. 

 

 

 

Тараненко Дмитро Анатолійович 

Народився та проживаю в місті Фастів. 

Закінчив спеціалізовану 

загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим  

вивченням іноземних мов.  

Займаюсь важкою атлетикою, 

армреслінгом та дропшипінгом. 

Також люблю подорожувати. 

 

 

  



Туз Вікторія Іванівна 

Народилась  с. Литвинець Канівського 

району Черкаської області. 

Староста 4-ої групи 2 курсу 204 

«Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва» 

У вільний час люблю грати в настільний 

теніс, волейбол ,займаюсь танцями. 

 

 

 

 

 

Поліщук Світлана Павлівна 

Народилась і живу в місті 

Христинівка Уманського району 

Черкаської області. 

У вільний час читаю книги і дивлюсь 

фільми. 

В майбутньому хочу переїхали жити 

до Данії. 

Люблю тварин, особливо собак, граю 

на фортепіано та співаю. 

 

 

  



Хилобока Марина Олексіївна  

Народилась в селі Білозір'я 

Черкаського району Черкаської області.  

Староста 4 курсу спеціальності 204 

"Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва". Вільний час 

люблю проводити із сім'єю, 

подорожуючи.  

Моє хобі вокал.  

Життєва мета – здобути якісну освіту. 

 

 

 

Головаха Віктор Олександрович 

Староста 5 курсу та групи магістрів, 

відмінник.  

Захоплююсь різними видами спорту, 

веду активний і здоровий спосіб життя. 

Маю волонтерський досвід понад 7 

років, також неодноразово проводив 

курси першої домедичної допомоги.  

Тому дорогі друзі: ставте завжди собі 

мету і йдіть до неї! 

 

 

 

  



Клопенко Анна Олександрівна 

Староста 1-ї групи 2-го курсу 

спеціальності 204 «Технологія 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва» 

Я з міста Біла Церква. 

У вільний час обожнюю займатися 

вокалом, проводити час з друзями, 

ходити по парку, знаходити цікаві місця 

у своєму місті.  

Своєю життєвою метою вважаю 

стабільну професію та відвідати багато 

країн - це моє натхнення. 

 

 

 

Пивовар Діана Володимирівна 

Я з міста Біла Церква Київської області. 

Веду активний спосіб життя та 

займаюся спортом. Серед усіх видів, 

перевагу надаю велоспорту. 

Головна моя мета – знайти своє місце в 

житті, покликання, те заради чого буде 

цікаво жити і рухатись вперед. 

 

  



Бублій Маріанна Олександрівна 

Староста 2-ї групи 2-го курсу 

спеціальності 181 «Харчові технології». 

Закінчила Черкаську дитячу художню 

школу імені Данила Нарбута, тому 

активно займаюсь малюванням. 

В вільний час люблю готувати, шити 

сумки та рюкзаки, займаюсь nail-

сервісом. 

Моя життєва мета стати успішною 

бізнесвумен, прекрасною дружиною та 

мамою. 

 

 

Мігель Єлизавета Ігорівна 

Староста магістрів 2-го року навчання 

спеціальності 204 «Технологія 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва» 

Білоцерківчанка.  

У вільний час займаюсь спортом та 

творчою діяльністю.  

Життєва мета: не залежати від 

зовнішніх впливів і оцінок, самостійно 

регулювати власну поведінку і 

відповідати за неї. 

 

 

 



Сіманайть Кароліна Вікторівна 

Я з с. Вільховець Звенигородського р-ну 

Черкаської області. 

Люблю активний спосіб життя, 

займаюсь спортом.  

Моя мета: всім людям, які говорили 

мені, що «я нічого не досягну в цьому 

житі", довести що це не так, і що я можу 

досягти всього чого я хочу! 

 

 

 

Кондратенко Вікторія Юріївна 

Староста 1 курсу 3 групи магістрів 

спеціальності 204 «Технологія 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва.  

Проживаю в с.Піщаниця Житомирської 

області. 

Солістка ансамблю та хору нашого 

університету. Також люблю вишивати і 

активно проводити час із друзями та 

сім'єю.  

Моє життєве кредо: «Йти до своєї мети, 

не дивлячись ні на що, бути підтримкою і 

натхненням для оточуючих» 

 

 

 


