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Найприємнішим і найтеплішим було привітання наших 

дорогих жінок, яке 8 березня  члени студентського са-

моврядування організували  у 210 аудиторії. Окрім по-

бажань з боку студентів, жінки факультету почули на 

свою адресу багато щирих та теплих слів з боку наших 

сильних та уважних чоловіків. Шулдик В.І.,Ситник О.І., 

Подзерей Р. В., Лаврик О.Д. та Красноштан І.В. на чолі 

з Якимчуком Р. А. мали змогу висловити  своє захоп-

лення красою, ніжністю та неперевершеністю жіноцтва 

нашого факультету. І не дарма, адже переважна біль  

                                                              шість “ населення”  факультету – жінки.  

         

У читальному залі № 1 за участю студентів природничо-

географічного факультету та студентів педагогічного коле-

джу ім. Т. Г. Шевченка було організовано свято до Дня украї-

нської мови. Під керівництвом провідного бібліотекаря Оле-

ни Анатоліївни та бібліотекаря Лілії Олександрівни урочис-

тість мала відкритий та невимушений характер. Це ще раз 

показало, що ніщо так не об’єднує людей, як спільна зацікав-

леність, для чого університет створює  належні умови. 

       Весна завжди насичена, мінлива, інтригуюча.  От і в наше факультетське 

життя внесла трішки весняної свіжості та різнобарв’я. 

     Різноманітність та яскравість номерів нікого не за-

лишила байдужим, тому особливо емоційною, як зав-

жди, була підтримка з боку факультетів. І не дарма: 

учасники достойно представили як свої таланти, так і 

зацікавленість у громадському житті університету. На-

ші студенти теж не стали винятком.  Сандул Яна отри-

мала відзнаку «Голос надії», а Дубчак Олену нагоро-

джено грамотою та присвоєно звання «Відкриття ро-

ку». Тож нам є чим пишатися!   

                               

Дяченко Людмила 44 група 
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Музика приглушує сум(Вільям Шекспір) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Василенко Ольга Віталіївна народилася на 

Херсонщині, проживає на Вінниччині у ма-

льовничому селі Антонівка. Закінчила Анто-

нівську школу I-III ступенів. Натхнення писа-

ти вірші прийшло в 8 класі. Брала активну 

участь у громадському житті школи. По закін-

ченні вступила до УДПУ ім. Павла  Тичини, 

на природничий факультет де і проявляє свою 

творчість. 

 

Мамочка 

 

Мамочка, любимая, родная, 

Солнышко, ромашка, василек. 

Как благодарить тебя не знаю 

За доброе сердце в намек. 

Благодарю тебя за сердце 

За душу, что ты мне дала. 

За острый ум и право чести, 

За Кошкины глаза, 

За правду ту, что в мире нашем 

Считают очень редко… 

 

Осінь 

Природи вже осіннє царство забуяло 

І вітер розізлився не на жарт, 

І листя що у літку так буяло 

Вже здійснює останній свій парад. 

Летять листки, подібно до років, 

Міняє час епохи й просторіччя 

О, скільки осеней ще буде всіх у нас, 

Та кожна осінь незабутня та єдина. 

Летіли дні, мінялись місяці... 

Ось літо, осінь, 

Знову все спочатку 

І знову холод, знову листя слід, 

В саду, де незабутні мама й тато… 
 

*** 
З народження у нас призначення вже є 

Виховувать дітей та лаштувать гніздо своє 

Уже з дитячих літ, навчають готувати 

Та до роботи руки навчають лаштувати 

Та виросте ж лише 

Красива господиня, 

Робить уміє все 

Ще й забезпечує родину. 

Ось так і зроду в рід 

Жінки дітей навчають 

Любить усіх людей 

Й жінок всіх панувати. 

 
*** 

Здається наче уві сні 

Закінчилось дитинство наше, 

А пам’ятаєте ті дні, 

Коли були не разом завше. 

Ніколи, чуєте, ніяк 

Нам не забути все, що було, 

Та я сумую повсякчас 

За вами друзі… 

 

Бажаємо Ользі здоров’я, невичерпних 

творчих сил, натхнення, щастя, а та-

кож завжди залишатися юною та 

життєрадісною. 

Ляшенко Таня 24 група 



Все в житті є щастям. (Дональд Трамп) 
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     Цього разу ми розмовляли з краси-

вою та розумною жінкою, серйозним і 

справедливим викладачем та й взагалі 

з хорошою людиною – Козинською Іри-

ною Петрівною. 

     Доброго дня, Ірино Петрівно! Ска-

жіть, будь ласка, де і коли Ви народи-

лись? 

Я народилась 19 березня, в Одеській об-

ласті. 

     Де Ви навчались? 

Навчалась в Одеському національному 

університеті, на геолого-географічному  

факультеті. 

     Чому Ви вибрали саме цей факуль-

тет? 

Моя сестра навчалась за спеціальністю  

«геолог», то і мені теж захотілось      

(посміхається). Думала, що буду шукати 

корисні копалини, відкривати нові родо-

вища, але спеціальності, яка безпосеред-

ньо спеціалізувалась на пошукових робо-

тах не було, тому стала інженером-

геологом. 

     Як Ви потрапили до нашого універ-

ситету? 

 В Умань приїхала за розподілом  від уні-

верситету, але роботи по спеціальності не 

знайшлося. В той час в нашому універси-

теті була вільна вакансія геолога, і таким 

чином я почала викладати тут.  

     Чи не шкодуєте про вибрану профе-

сію? 

Про вибрану професію не шкодую, хоча 

ніколи не думала, що буду викладати. 

     Які маєте цілі щодо Вашої професії? 

Я дуже серйозно ставлюсь до своїх знань. 

Постійно намагаюсь удосконалюватись, 

поповнювати свої знання. 

     Якими правилами користуєтесь  у 

роботі з студентами? 

Насамперед, не нашкодити та не образи-

ти. Взагалі, до людей я ставлюсь добро-

зичливо. Можу багато чого пробачити . 

      Чого Ви побажаєте нашим студен-

там? 

Завжди дивіться на крок вперед! Ніколи 

не втрачайте можливості отримувати 

знання, тому що час не повернеш. 

    Дякую Вам за розмову! 

   Від імені всіх студентів, бажаємо Вам 

гармонії, добробуту та благополуччя у 

Вашому житті!         

Бесіду вела Левчук Ірина 
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Лише осмислені знання приносять плоди(В. Борисов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Також ми провели бесіду з Швець 

Іриною Олександрівною , яка є чудо-

вою і доброю людиною.  

  1. Розкажіть нам, будь ласка, звідки Ви 

родом і коли ви народились? 

Я народилась 18 серпня 1978 року в  

смт. Голованівськ Кіровоградської обл. в 

сім’ї службовців. 

  2. Що для Вас означає ваша робота? 

Чи є вона для Вас улюбленою справою? 

Працюю я тут недовго, до цього пропра-

цювала 8 років у медичному закладі. Про-

те дуже люблю біологію, тому ця робота 

мені приносить задоволення. 

  3. Ким ви мріяли стати? 

В мене було дві мрії. Перша, це стати лі-

карем, а друга - вчителем. Тому можу з 

впевненістю сказати, що мої мрії збулися. 

  4. Який подарунок, подарований ва-

шим чоловіком на 8 березня, запам’ята-

вся вам на все життя? 

Він завжди дарує мені подарунки, навіть 

без причин. Зазвичай дарує квіти. Подару-

нки він вміє робити, адже вони завжди до-

речні, приємні та, безпосередньо, радують 

мене. 

  5. Поділіться з нами найприємнішими 

моментами з Вашого життя. 

Було безліч приємних моментів, проте 

найприємнішим було народження моєї до-

нечки. Діти - це завжди радість та сенс 

життя. 

  6. Що б Ви взяли з собою, якби потра-

пили на безлюдний острів? 

Якщо бути чесним, то взяла б з собою ли-

ше сім’ю. Адже це найцінніше в нашому 

житті. З ними  мені точно не було б сумно. 

  7. Розкажіть нам трішки про свої захо-

плення. 

Я дуже захоплююсь квітами, особливо  

екзотичними, незвичайними. Моя б воля, 

я вже давно зробила в квартирі оранже-

рею. Але, на жаль, немає стільки місця 

для них. 

  8. Розкажіть нам про якийсь курйоз-

ний випадок, який стався з  Вами на 

роботі? 

Таких курйозних випадків я не пригадую, 

адже працюю тут зовсім недавно.  

  9.Ваші побажання студентам та викла-

дачам ПГФ. 

Бажаю всім здоров’я, адже коли воно бу-

де, то буде і наснага для життя, бажання 

іти до нових звершень; щастя, адже, як ка-

жуть, щастя без здоров’я не ходить. Сту-

дентам бажаю, щоб вони радували своїх 

батьків, рідних, досягали нових звершень 

в навчанні, щоб вони ніколи не зупиня-

лись на досягнутому, а рухалися лише 

вперед. 

 

 Спілкувалася Клещ Ольга 14 група 

 



Будьте уважні до своїх думок — вони початок учинків.(Лаоцзи) 
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     Від зимової сесії відійшли, до нової ще далеко… Значить - весна. Правда, лише у кален-

дарі,  бо  без шапки на вулицю й носа не поткнеш, але перші провісники цієї, безумовно, 

найчарівнішої пори вже прокралися у наше життя. На зміну зимовому спліну прийшла 

страшна весняна хандра, яка заполонила допитливі, жагучі до  нових вражень студентські 

душі. Навіть найлютіші морози  не спроможні зупинити настирливих шукачів не знати чого, 

не знати де і не знати навішо, які впевнено переконуватимуть вас у правильності  скоєного. 

Бо така вже юність - спробувати все.  

     А весняне сонечко лише посприяє якнайшвидшому виходу з “автопілотичного режиму” 

існування в реальності, змушуючи перемкнути свідомість на новий лад. Перемикаймося 

швидше! Вже кінець березня і до закінчення 2012 навчального року потрібно багато чого 

встигнути, знайти і дізнатися. Повірте студенту 4 курсу: все мине дуже швидко, і лише ви 

визначаєте, наскільки це буде незабутньо і яскраво. Знаєте, правильно розставлені пріорите-

ти і умілий розподіл часу творять дива! Головне - розуміти наслідки… 

    Сперечайтеся, доводьте, помиляйтеся, прагніть більшого і кращого! Ловіть мить відразу, 

бо вона - неповторна."Час минає!" – звикли ви казати. Час стоїть – минаєте ви. (Талмуд)  

Дяченко Людмила 44 група 

   

Зустрічаються два студенти з гуртожитку. 

— Ось купив книгу кулінарних рецептів. 

Тільки нічого приготувати не можу. Жодного 

розумного рецепта. 

— Чому? 

— Розумієш, кожен рецепт починається сло-

вами: "ВІЗЬМІТЬ ЧИСТУ КАСТРУЛЮ..." 

*** 

Заходить студент на іспит. 

Викладач: - Беріть квиток. 

Студент: - А у мене проїзний. 

*** 

Лектор: 

- Ну скільки можна базікати? Вийди замість 

мене і продовж! 

Студент виходить до дошки: 

ВСІМ ДЯКУЮ, пару закінчено! 

*** 

Двоє худеньких студентів дивляться прогноз 

погоди на завтра: "... вітер північно-

західний..." 

- О-о-о, Вась завтра по ходу знов на лекцію 

не потрапимо ... 

 

Здає студент екзамен з історії. І нічого не 

знає. 

Учитель, зітхаючи: 

- Ну розкажіть хоча б про початок Другої 

світової війни ... 

- Значить, так! Кругом вогонь, дим і танки, 

танки, танки! 

*** 

Учитель: Що знаходиться далі - Місяць чи 

Австралія? 

Учень: Австралія. Місяць видно хоча б уночі. 

*** 

Студентська мрія : 

- Готовий!? 

- Готовий! 

-Молодець, сідай 5!:) 

*** 

- Які 2 слова найбільше поширені в навчаль-

них закладах? 

- Я не знаю ...  

- Точно! 

 
 

Підготувала Мудрицька Юлія - 45 грпа 
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Єдиний шлях, що веде до знання — це діяльність.(Дж. Б. Шоу) 

Скляна жаба (лат.Centrolenidae) має буро-зелене забарвлен-

ня, на вигляд вона зовсім не відрізняється від звичайної жа-

би – поки ви не побачите її живіт. 

Шкіра на животі у такої жаби нагадує скло, бо крізь неї 

можна відмінно розглянути внутрішні органи жаби – 

печінку, серце, шлунково-кишковий тракт, а іноді навіть 

ікринки у самок. З цієї причини жаба і отримала назву 

скляної. 

     Всього на планеті мешкає близько шістдесяти видів 

скляних жаб. Їхні розміри дуже маленькі і становлятьть від 

3 до 7,5 сантиметрів. Більшість скляних жаб – деревні, тому 

вода їм потрібна лише у період розмноження. Весь інший 

час вони живуть в гірських лісах. 

     Вид медуз Turritopsis nutricula може бути єдиним видом 

тварин на землі, який знайшов джерело вічної молодості. 

Оскільки медуза здатна розвиватися зі зрілої стадії дорос-

лої особини до незрілого поліпа і назад, у неї фактично не-

має межі тривалості життя. Вчені говорять, що ця медуза є 

єдиною відомою твариною, яка може постійно повертати 

час назад, і розвиватися до стану поліпа (її початкова стадія 

життя). Ключем процесу є так звана трансдиференціація, 

коли один тип клітин перетворюється в інший. Деякі твари-

ни, на кшталт саламандр, здатні лише на обмежену транс-

диференціацію, і можуть регенерувати деякі органи, напри-

клад, заново відростити кінцівки. Однак, Turritopsi nutricula 

може регенерувати все тіло знову і знову. Дослідники вивчають тварину, щоб зрозуміти, як їй вда-

ється вертати процес старіння назад. Оскільки вони здатні обійти смерть, число особин стрімко 

зростає. Тепер їх можна знайти в океанах по всьому світу, а не тільки в своїх рідних водах Кариб-

ського моря. «Ми спостерігаємо вторгнення в світовому масштабі», говорить доктор Марія Міглі-

етта зі Смітсонівського інституту тропічних морів. 

• Сухий березень, теплий квітень, мокрий тра-

вень – буде хліба урожай. 

• Березень сухий, а мокрий травень – буде каша й 

коровай. 

• Якщо в березні сніжок із задуванням, то буде 

добрий урожай. 

• Закує зозуля на голе дерево – буде неврожай. 

• Якщо граки прилетіли прямо на гнізда – буде 

рання весна. 

• Сніг тане раптово і вода збігає швидко – буде 

мокре літо. 

• Якщо з берези тече багато соку – літо буде до-

щовим, і навпаки. 

• У березні посилення вітру віщує потепління й 

рясні опади: вітер вночі – вода вдень. 

 

Підготувала Ляшенко Таня 24 група 

 Підготувала Мудрицька Юлія 45 група 
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Привітання для прекрасної половини нашого 

факультету з 8 березня від декана ПГФ  
    Дорогі наші жінки, дозвольте привітати вас із цим 

чудовим днем та висловити слова глибокої вдячності, 

адже на вашій мудрості, силі та терпінні тримається 

світ. У буднях сьогодення ми часто не помічаємо, скі-

льки прекрасних, розумних, добросовісних, самовід-

даних жінок працює серед нас. 

     Здавна повелося, що жінка в українській сім’ї – 

берегиня. Незважаючи на жодні перипетії життя, жін-

ки народжують дітей і кохають чоловіків, шукають 

свою другу половинку, завмираючи у передчутті щас-

тя… Дбають про тепло і світло, добробут і красу в 

своїй оселі. І як добре, що у вас є світле весняне і ба-

жане свято – свято надії, краси та мрій. Нехай цей 

весняний день завжди дарує вам тепло сонячних про-

менів та ніжність перших весняних квітів. 

     Бажаємо вам, дорогі мої колеги, міцного здоров’я, 

невичерпної творчої енергії, добра й упевненості у 

своїх силах, розуміння, кохання  

та вірності ваших близьких. 

В цей день святковий 

Я бажаю вам 

Всміхатись так, 

Щоб сонце радісно всміхалось, 

Щоб квіти голови схиляли, 

Щоб усі ввічливо вітались, 

Щоб на роботі вам співали солов'ї, 

Щоб мир і злагода були в сім'ї! 

    Від усього серця вітаю вас зі святом, наші рідні, 

кохані, шановні, прекрасні. Нехай весна живе у вашо-

му серці. Щодня, за будь-якої погоди та при будь-

якому настрої. А настрій - нехай вам забезпечують ті, 

хто поряд, хто любить вас і кого любите ви. 

З повагою, декан Якимчук Р.А. 

 

Щиросердечно вітаємо Грабовську Світлану 

Леонідівну з Днем Народження! 
Хай над Вами небо голубіє, 

Не знають втоми руки золоті, 

Душа ніколи не старіє, 

А серце не втрачає доброти. 

Хай доля намітить Вам років багато 

Відпустить здоров'я, щастя й добра, 

Хай повниться ласкою рідная хата, 

Багато в ній буде людського тепла. 

З повагою студенти ПГФ 

 

 

 

Совгіру Світлану Василівну 

вітаємо з Днем Народження! 
Нехай дороги стеляться крилато, 

Будуть чисті, рівні як струна. 

І добро не оминає хату, 

Як не оминає світ весна. 

Хай здоров'я, радість і достаток, 

Сиплються не мов вишневий цвіт 

Хай малює доля з буднів свято, 

І дарує Вам багато літ! 

Колеги та студенти ПГФ 
 

З Днем Народження вітаємо  

Васильцову Ірину Василівну! 
Від усього серця бажаєм Вам 

Здоров’я, затишку, тепла! 

Хай гарний настрій розквітає, 

Щоб в серці молодість жила. 

Бажаєм Вам снаги і сили, 

Щоб був щасливим кожен день, 

Щоб до 100 років Ви раділи, 

Вітанням люблячих людей! 

З повагою студенти ПГФ 

 

Колеги та студенти ПГФ 

Вітаємо з Днем Народження Козинську Ірину 

Петрівну! 
Бажаємо здоров’я, як криця міцного, 

Будьте душею завжди молоді. 

Хай Вашу долю освітлюють зорі, 

А щастя рікою вливається в дім. 

Хоч було тривог в житті немало, 

Та не будемо згадувать сумне, 

Бо горить в душі іще багаття, 

Вогонь горить - це головне. 

На довгий вік, на многії літа, 

На шану від людей, тепло родинне, 

Стелися, доле, крізь усе життя, 

Лише добром для доброї людини. 

Нехай старання Ваші і труди 

Помножать успіх в нашім колективі, 

Живіть в добрі і радості завжди, 

Та будьте все життя щасливі! 

 Колеги та студенти ПГФ 

 

 

 

 


