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       Люди живут поступками, а не идеями. (А. Франс) 
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      Дяченко Людмила 44 група 

      1 квітня на природничо-географічному факультеті – 

перш за все День зустрічі птахів, який завжди весело та 

повчально проходить у стінах нашого університету. От 

і цього  року студенти 12 групи під керівництвом доце-

нта Містрюкової Лесі Миколаївни  організували гідну 

для студентів природничо-географічного факультету 

зустріч птахів. За звичаєм, який склався за час прове-

дення цього свята, активну участь брали і учні загаль-

ноосвітніх шкіл, зокрема  ЗОШ №8. За допомогою кон-

курсів визначали справжніх знавців птаства, адже пот-

рібно було визначити представника не лише за зовніш-

нім виглядом, а й за голосом. 

      Найактивніші учасники отримали призи. Також 

студенти природничо-географічного факультету  вико-

нали традиційну для цього дня річ – передали учням 8-ї школи для подальшого встановлення шпа-

ківні. Отож наші студенти разом з учнями шкіл ще раз допомогли  нашим пернатим друзям! 

 

    Як завжди, весело та невимушено ми зустріли квітень і, 

забувши про всі проблеми  та нагальні щоденні справи, відп-

равилися до актової зали на Студентську весну. Хто при-

йшов,  точно не пожалкував! Представники усіх факультетів,   

КВН-щики, співаки та гумористи, не покладаючи  рук,та ніг, 

представили справжню феєрію сміху та  невимушеності, 

пропагуючи позитивний та веселий спосіб життя. Звісно не 

обійшлося і без нашого славнозвісного драмтеатру, який 

представив нам уривки з відомих п’єс. Варто зазначити, що 

серед акторів театру  більшість складають студенти саме на-

шого факультету. По завершенню концерту, відбулося вручення грамот та подяк студентам за акти-

вну участь в житті університету. 

                       

    Надзвичайно емоційним та яскра- вим був цього 

року фестиваль Педагогічної майстерності. Насичена 

програма та творча підготовка учасників виправдали по-

кладені на них сподівання. Усі інститути гідно предста-

вили себе, успішно підготувавши домашнє завдання та 

креативно підійшовши до творчого конкурсу. Особливо 

яскраво виразили основну задумку цього року «Педагог 

майбутнього – який  він?»  у домашньому завданні сту-

денти рідного Інституту природничо-математичної та 

технологічної освіти. Хто відвідав, переконався, що наш 

інститут – найкращий! Тримаймо рівень високої педаго-

гічної майстерності та творчості й надалі!!! 
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Ціна людині – справа її. (Максим Горький) 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключник Ольга Василівна народилася і прожи-

ває на Черкащині у мальовничому селі Вишно-

піль. Закінчила Вишнопільську школу I-III сту-

пенів. Брала активну участь у громадському 

житті школи, а також села. Була учасницею 

танцювального колективу «Надія», вірші пише 

ще змалечку.  
*** 

Научи меня любить 

Научи меня не плакать 

Научи серьёзной  быть 

И в любви не ставить знаков 

Ведь в любви не надо точек 

И не надо запятых 

Нужно ставить многоточье 

Ведь в любви полно слепых… 
 

*** 

Ах, как трудно мне с этим смериться 

Ах, как трудно мне это понять 

То, к чему моё сердце стремится 

То, кого оно хочет принять 

Ведь любить так непросто! Точнее… 

Быть влюблённой всегда тяжело 

Ведь любовь выбирает нужнее. 

Чтобы вечное чувство жило! 

 

*** 

 

Лежа на бархате небесном, 

Купаясь в облаке ночном 

Я напеваю нашу песню 

Где были счастливы вдвоём… 

И вот куплет я за куплетом 

Перепеваю вновь и вновь 

И вспоминаю наше лето, 

Как в жилах закипала кровь. 

Когда любили мы, мечтали, 

Сидя на лавочке в саду 

Ведь и подумать не могла я, 

Что там любовь свою найду! 

*** 

На дворе кружится вьюга, 

Разгулялась заметель. 

Родилась моя подруга 

В самый снежный, зимний день. 

Я сегодня поздравляю 

Именинницу свою. 

И от всей души желаю 

Жить счастливо, как в раю 

Чтобы ангелы старались, 

Помогали в трудный час 

И мальчишки чтоб влюблялись, 

Не сводили с тебя глаз. 

Чтобы мама не ругалась 

За оценки в дневнике! 

Чтоб слезинки не стекали 

По румяненькой щеке! 

*** 

Кажуть, весна – пора кохання. 

Кажуть, весна – пора цвітінь. 

Весна – це промінь сонця зрання. 

Розквіт майбутніх поколінь. 

*** 

Змінилась зима весняним теплом 

Лишила позаду всі сумніви й болі. 

І радує сонце своїм всім теплом 

І знов розцвітає магнолія в полі. 

Юнацька та мрія про поле і гай. 

Про ліс той зелений, про ружі й ромашки. 

Лежиш долілиць серед сотень квіток, 

Вдихаєш всі запахи раннього квіту. 

І хороше так, овіває теплом 

Всю душу і серце весняним привітом. 
 

Бажаємо Ользі здоров’я, натхнення, 

щастя, а також завжди залишатися   

життєрадісною та творчою. 



Люди – господарі своєї долі. (Вільям Шекспір) 
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           Мені випала нагода взяти інтерв’ю 

у талановитого викладача нашого універ-

ситету Красноштана Ігоря Васильовича. 

Доброго дня, Ігоре Васильовичу! Я б хоті-

ла поставити Вам декілька запитань. 

           1. Скажіть нам, будь-ласка, де і ко-

ли ви народилися? 

   Народився я 16 грудня 1969 року в мальов-

ничому краї на Вінниччині. 

            2 . Який навчальний заклад Ви за-

кінчували? 

   Я  закінчив Уманський державний педаго-

гічний інститут імені П.Г. Тичини, а саме 

природничо-географічний факультет  за спе-

ціальністю “Географія. Біологія”. 

             3. Розкажіть про найяскравіші мо-

менти з Вашого студентського життя. 

   Студентський час припав на 1990 роки.  

На той час студенти мали прагматичне став-

лення до життя.  Ми любили бувати в різних 

місцях, могли  у  вільний день сісти на пер-

ший автобус і вирушити до будь-якого міста 

на прогулянку.  

              4. Чим привабила Вас обрана про-

фесія? 

   Спочатку в мене було бажання стати війсь-

ковим, але вийшло так, що я не пройшов за 

конкурсом і почав працювати на станції 

юних техніків. Так склалося, що я із роду 

педагогів і можна сказати, що з того часу 

розпочалась моя педагогічна діяльність. По-

тім я пішов в армію, після армії поступив до 

Уманського державного педагогічного ін-

ституту. По закінченню 3 курсу одружився і 

з 1 вересня того ж року почав працювати в 

Уманській школі - інтернат. В 1995 році пос-

тупив до аспірантури Уманської аграрної 

академії на кафедру сільського господарства 

геодезії та меліорації. Навчання в аспіранту-

рі мало чітку мету, гуманістичні та прагма-

тичні погляди на навчання. За час навчання 

теж знаходився час на веселу організацію 

дозвілля (брав участь в КВК, педагогічній 

майстерності). 

               5. Чи є у Вас якісь особисті при-

йоми у роботі зі студентами? Якщо є то 

назвіть їх. 

   Методичні особливості у роботі з сучасни-

ми студентами надзвичайно складні, на мою 

думку, краще дотримуватися цих слів « Ро-

би як я , роби зі мною, роби краще мене». 

                 6. Мені відомо, що ви є одним із 

керівників польової практики.  Як ви 

вважаєте чи є польова практика необхід-

на у навчальному процесі для студентів? 

   Практика – це потрібний і доцільний ком-

понент навчальної діяльності в природному, 

гармонійному оточенні, також робота з нау-

ковими аспектами бачення. Перебування на 

практиці  дозволяє дізнатися про важливу 

рису кожного студента, яку неможливо по-

бачити на заняттях підчас навчання. 

                  7. Який ваш девіз по життю? 

   «Думай про хороше і щоб твої дії не роби-

ли поганого іншим» 

                   8. Що Ви побажали б студентам 

та викладачам нашого університету? 

   Студенти, не соромтесь, робіть добрі спра-

ви, будьте активними, творчими, проявляйте 

себе! Ви маєте на це 5 років. Викладачі, ста-

втесь з розумінням до студентів , не оцінюй-

те коли вони в колективі, а оцінюйте їх як 

окрему особистість, яка прагне бути поміче-

ною. 

 

Спілкувалась Левчук Ірина 23 група 
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Твої думки стають твоїм життям. (Марк Аврелій) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Сьогодні ми спілкувались з дуже 

приємною та новою людиною в колек-

тиві нашого факультету  Гуменною 

Юлією Миколаївною. Розкажіть нам, 

будь-ласка, де  і коли Ви народились? 

    Народилася я 5 травня 1990 року 

в с. Війтівка Бершадського району Вінни-

цької області. 

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? 

    Не повірите, з першого класу я 

мріяла стати вчителем. 

Чи Ваша професія близька до Ва-

шої мрії? 

   Так, можна сказати, що близька. 

Надалі я планую стати саме вчителем. 

Що Ви найяскравіше пам’ятаєте 

зі студентських років? 

   Найбільше запам’ятовуються , 

звичайно, польові практики, які ми прохо-

дили у Карпатах та Каневі. У Каневі було 

досить цікаво, але дуже шкода, що екскур-

сія тривала недовго. 

 

 

Ви любите подорожувати? 

   Якщо весела компанія, то дуже 

люблю. Особливо зі своїми друзями та ро-

диною. 

Розкажіть нам про свої захоплен-

ня? 

   На захоплення я маю досить мало 

часу, але якщо  все ж таки він є, то це від-

починок з друзями, люблю слухати музи-

ку, а також займаюсь плетінням з бісеру. 

Ви надаєте перевагу активному 

чи пасивному відпочинку? 

   Звичайно активному. Рух − це 

життя. 

Якби Ви могли загадати три ба-

жання, які б вони були? 

  По-перше, це щоб не було хвороб. 

По-друге, щоб завжди поруч були 

батьки, рідні та друзі. 

По-третє, мати щасливу сім´ю. 

Ваші побажання студентам та ви-

кладачам природничо-географічного 

факультету. 

  Студентам бажаю успіхів, активно-

го відпочинку, гарно здати сесію, щоб во-

ни бували на всіх екскурсіях, які їм пропо-

нують, адже життя швидкоплинне. Бажаю 

також міцного здоров’я та гарного на-

строю. 

   Викладачам хочу побажати терпін-

ня, взаєморозуміння між колегами та по-

вагу зі сторони студентів, а також завжди 

позитивного настрою та наснаги в роботі. 

    Дякую Вам, шановна Юлія Ми-

колаївно за те. що згодилися з нами по-

спілкуватися. Бажаємо, щоб Ваші мрії, 

плани та задуми збувалися. Щоб Ви 

легко підіймались по кар’єрній стежині 

до своєї мети, були щасливими, здоро-

вими та успішними. 

Спілкувалася Клещ Ольга  

14 група  



І комах рій кусає, захищаючи свої права на життя.(Байрон Д.) 
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 Підготувала Мудрицька Юлія 45 група 

  

Цікаві факти про мух 
Муха, це настирливе, шкідливе створіння, яке  переносить всякі бактерії і хвороби, насправді може бути дуже цікавою 

істотою. Як, втім, і будь-яка інше тварина на Землі, якщо до неї уважно придивитися. 

1. Природа, насправді, любить мух. На планеті більше 750 тисяч різновидів 

цих комах і це не межа. Наукові експедиції регулярно знаходять у віддале-

них місцях нові види мух. 

2. Найнебезпечнішою мухою давно визнали Це-Це. Ці кусючі комахи зара-

жають людей і тварин невиліковною хворобою. Щоб зменшити ступінь 

небезпеки, в Ефіопії працює фабрика, що випускає стерилізованих самців 

данного виду мух.  

3.До речі, муха це-це атакує будь-який теплий предмет, аж до каструлі 

бульйоном. Але ніколи не нападає на зебру. Чергування темних і світлих 

смуг чимось відлякує небезпечних комах. 

4. Цікаво, що самка зеленої мухи запросто може з’їсти самця після акту 

бурхливої любові. Кмітливі кавалери прилітають на побачення з шматоч-

ком їжі в надії, що голодна дама спочатку займеться подарунком, а не самцем.  

5. У хірургії личинки цих комах вже давно застосовуються для обробки запущених ран. Личинки виїдають тільки 

омертвілі тканини і виділяють антисептичну речовину. Фахівці запевняють, що метод дуже ефективний. 

Мухи, звичайно,  настирливі,  шкідливі, і небезпечні часом. А що робити, сусідів по планеті вибирати не доводиться! 

Залишається співіснувати. 

Цікаві факти про мобільні телефони 
1. Перший серійний мобільний телефон з’явився 13 червня 1983 року вАмериці. Виробник - компанія Motorola. 

2. Важив перший мобільник майже 800 грамів, мав довжину 33 сантиметри і коштував майже 4000 доларів. 

3. Мобільними телефонами користуються 1600000000 юнаків та дів-

чат. 

4. Дві третини населення Землі живе взагалі без мобільників. 

5. В Індії 100 000 000 сільських жителів мають мобільні телефони, 

90% з них молодь до 25 років. 

6. В середньому, європейці купують перші мобільні телефони своїм 

дітям, коли тим виповнюється 7 років. 

7. 83% молоді використовують мобільник як фотоапарат. 

8. Корейці змінюють свої мобільні телефони протягом року. 

9. Дві третини власників мобільних телефонів використовують екран 

свого телефону як ліхтарик. 

10. Студенти використовують мобільні телефонии, як шпаргалку. 

11. За останні 10 років мобільні оператори тільки на одних СМС-повідомленнях заробили трильйон доларів. 

 

 

*** 

Найкраща пара - та, яка почалася з дружби? 

що за маячня? 

КРАЩА ПАРА - ТА, з якої відпустили! 

 

*** 

В мaршрутці стaренька довго дивиться нa студента, який 

жує жуйку, потім нахиляється і говорить: 

- Даремно, синку, ти мені все це розповідаєш. Я глухa. 

 

*** 

Іспит. Викладач:  Щось по білету знаєш?  

Студент:  Ні (( 

- Закон Ома назвеш?  

- Ні (( 

-Тоді бери чистий листок і малюй вагон. З колесами, з 

проводами і з людьми всередині ... - Намалював? 

- Так.  

- Бачиш он того чоловічка всередині?!  

- Так.  

-  ЦЕ ТИ В АРМІЮ їдеш ААААХАХАХА! 

*** 

П'ята перездача. 

Викладач: Так. Це Ви не розповіли, того не знаєте, там 

помилилися. Що ж з Вами робити? 

Студент: Пошкодувати. 

Викладач: Бідненький, знову не здав ... 

*** 

Сидимо на парі чуємо як повз пролітає вертоліт, чисто 

щирий голос з останньої парти "Карлсон, ти повернувся?" 



         7                                      У СВІТІ НАУК                                         Біофактор №3, 

Все в житті є щастям. (Дональд Трамп) 

Підготувала Ляшенко Таня 24 група 

1 квітня. Свято сміху, жартів, розіграшів. Найвеселіше свято року. 

      Наразі невідомо, як виникло це свято, але звичай відзначати його існує в усій 

Європі й майже всій Азії. Більшість дослідників сходиться на думці, що це свято 

сягає язичницьких часів, установити християнське джерело не вдалося, власне, як 

і пов'язати цей день із якоюсь іншою світовою релігією. 

     Ще в давніх індійців був звичай під час святкування народження Шиви (а це 

свято припадало на початок квітня) жартома обманювати один одного. За давнім 

звичаєм, ця процедура задобрювала богів. 

     З точки зору давньоримського філософа Апулея традиція жартувати й обма-

нювати бере свій початок від свята на честь бога сміху. 

     Натомість давні ісландці вважали богів засновниками дня сміху. Цю думку 

поділяють з ісландцями й жителі Данії, Норвегії та Швеції. За легендою, аси 

(давньоісландські боги) святкували перше квітня в пам'ять дочки Тіасси Скадеї. 

    За давньоєврейською легендою, «перше квітня» − значить «неправда».  Шотландці називають першоквітневий обман 

«гонінням шуліки», французи − «квітневою рибою»; англійці більш категоричні: для них перше квітня − свято всіх дур-

нів. 

    Дуже цікавою є німецька традиція. Згідно з нею батьки посилають дітей до рідних, друзів і просто сусідів, аби діти 

попросили щось таке, чого не можна отримати, наприклад, голосу собаки, запаху квітів, посмішку чорта тощо. Це дору-

чення має назву «послати у квітень». Походження такого звичаю пов'язують із виставами часів середньовіччя, зробле-

них на основі Святого Письма. Маються на увазі перекази про те, як водили Ісуса Христа від Каяфи до Пілата, від Піла-

 

 

 

Великдень – світле Христове Воскресіння 
     15 квітня усі християнські церкви світу відзначають Великдень – свято Воскре-

сіння Господнього, яке є головним для християн. 

     За писаннями Христове Воскресіння відбулося дуже рано в неділю, третього дня 

після смерті Сина Божого. Звідси існує дуже давній звичай, який нагадує, що пас-

хальний піст закінчується в суботу вночі і воскресні торжества починаються опів-

ночі або на світанку, як власне і саме богослужіння. 

    Великодні торжества розпочинаються обходом довкола церкви під звуки дзвонів. 

Цей обхід є символом ходу жінок-мироносиць в неділю вранці до Господнього 

гробу. Після обходу, перед зачиненими дверима церкви, наче перед запечатаним 

Божим гробом, починається Воскресна Утреня. Тут перший раз чуємо радісне: 

«Христос воскрес! Воістинно воскрес!». 

Традиції Великодня  
    Великдень багатий різноманітними народними звичаями. На Великодні свята, як 

і на Різдвяні, повинна зібратися вся родина, адже це – «Великий День». 

    Великодній сніданок традиційно розпочинається молитвою. Після молитви батько родини бере свячене яйце і ділить його на 

стільки частин, скільки присутніх за столом (залишаючи окремо на тарілці і для померлих з родини), зі словами благословення 

роздає яєчко і промовляє благословенні слова. 

    Звичай на Великдень розпочинати святкування яйцем побутує в Україні з давніх-давен, адже яйце символізувало зародок нового 

життя. У християнстві яєчко є символом Христового Воскресіння, бо як із мертвої шкаралупи яйця народжується нове життя, так і 

Христос вийшов із гробу до Нового Життя. Після свяченого яйця всі їдять паску й усе, що приготували на свято. 

       Сьогодні писанки і крашанки стали невід’ємними символами воскресіння Ісуса Христа. А малюнки, які зображують на краша-

нках – несуть побажання добра, злагоди, здоров’я та достатку в оселі. 

     Великдень багатий на звичаї, що походять ще з дохристиянських часів, коли народ відзначав свято привітання весни і весняного 

сонця.  

     Християнська релігія багато з тих прадавніх народних звичаїв освятила, надала їм християнського значення і символіки та при-

йняла за свої. Такими народними звичаями є гаївки, забави, дарування писанок та крашанок. 

Великодні прикмети  

• Коли на Великдень ясно світить сонце, то через три дні падатиме дощ. 

• Коли на Великдень дощ або хмарно, буде врожай. 

• Коли на Великдень спить господар, то виляже пшениця, а якщо господиня – льон. 

 

Щиро вітаємо усіх освітня зі світлим Воскресінням Христа! Бажаємо міцного здоров’я,  радості,   

любові та гармонії! 
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Дорогого Шулдика В.І. вітаємо З Днем  

Народження! 
                                     Добрий майстер у роботі 

І порадник у житті, 

Ви розрадите в скорботі, 

Не забудете в біді, 

Порадієте на святі, 

Не останній - за столом, 

І на дружбу Ви багаті, 

До людей Ви - лиш з добром, 

З святом Вас віта сьогодні 

Весь наш дружній колектив 

                                      Працьовиті, гарні, мужні 

                                      Будьте Ви і повні сил! 

З повагою колеги та студенти ПГФ 

 

Щиросердечно вітаємо З Днем Народження 

Цимбалюк Валентину Василівну! 
В цей дорогий для серця день, 

 Бажаєм квітів і пісень! 

 Від друзів щирих привітань, 

 Від зірок здійснення бажань! 

 Від сонця, світла і тепла, 

 Щоб доля щедрою була! 

 І не спинити часу лік, 

 Нехай щастить весь довгий вік! 

З найкращими привітаннями колеги та студенти 

ПГФ 

 

Шановну Миронюк Тамару Миколаївну 

вітаємо З Днем Народження! 
Бажаємо здоров'я міцного,  

Щастя без краю,  

Усього найкращого щиро бажаєм.  

Щоб серце Ваше зігрівало тепло,  

Щоб завжди в душі панувало добро,  

Краси і наснаги, здоров'я без ліку,  

І довгого-довгого щедрого віку. 

З найкращими побажаннями студенти ПГФ 

 

З Днем Народження вітаємо Макаревич Ілону 

Миколаївну! 
Із Днем народження вітаєм! 

 Добра і радощів бажаєм,  

 Здоров’я на усі літа, 

 Хай в серці квітне доброта. 

 Хай в небі сонце ніжно сяє, 

 Веселка барвами заграє, 

 Щебечуть солов’ї грайливо 

 На життя довге й щасливе! 

З повагою колеги та студенти ПГФ 

Студентів 23 групи Алексеєнко Вікторію, Ди-

шлеву Галину і Джус Олександра вітаємо З 

Днем Народження! 
Нехай кожна мить буде повна надії 

Нехай пощастить здійснити усі свої мрії! 

Удачі, натхнення й духовного росту, 

Хай буде в житті усе легко та просто! 

З любов’ю одногрупники 

 

Улюблену одногрупницю Іваніцьку Світлану 

вітаємо З Днем Народження! 
Хай кожен твій день буде схожий на диво, 

А доля хай буде безмежно щаслива, 

Хай здійсняться мрії і задуми всі, 

А все у житті буде на висоті. 

Студенти 21 групи 

 

Ребрій Катерину вітаємо З 

Днем Народження! 
Хай радість у серці твоєму живе 

і мрія в душі, мов троянда, росте, 

і лагідний усміх цвіте на устах, 

і світиться щастя в бездонних очах! 

З любов’ю друзі  

 

Білоконь Анатолія вітаємо З Днем  

Народження! 
Тебе з Днем народження щиро вітаємо, 

Щасливої долі й здоров'я бажаємо, 

Кар'єрного росту і процвітання 

І щоб збувались усі побажання! 

Студенти 42 групи 

 

Рибалко Кристину вітаємо З Днем  

Народження! 
У цей чудовий світлий день 

Бажаєм квітів і пісень! 

Від друзів щирих привітань, 

Від зірок здійснення бажань! 

Від сонця світла і тепла, 

Щоб доля щедрою була! 

З повагою студенти 24 групи 

 

 

 

 

 

Підготувала Кучер Альона 


