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“Виховання велика справа – воно вирішує долю людини” (В.Бєлінський) 
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 Стояв теплий осінній день. Ранок не передбачав собою щось незвичайне. Але, чимало 

хто знав, що саме в цей день таке величне і водночас незвичне свято День бібліотекаря. 28 жовтня 2012 р. в 

дворі корпусу № 1 нашого університету лунала святкова музика та різними кольорами грали на сонці кульки, 

які вкітчували нашу величну бібліотеку. Все це говорило про те, що в бібліотеці сьогодні свято.  В стінах на-

шого університету пройшло урочисте свято присвячене Дню бібліотекарів. Щоб привітати бібліотекарів на-

шого університету, студенти природничо-географічного факультету на чолі з працівниками читального залу 

№ 1 Усатюк Оленою Анатоліївною та Рудь Іриною Григорівною організували  та провели для бібліотекарів 

святковий концерт. В урочистостях взяли активну участь  студенти різних курсів нашого факультету, які бу-

ли ведучими на святі та декламували вірші: Флоріна Тетяна, Саханда Іван, Кузьменко Нікіта, Терновська Ві-

кторія, Грицькова Яна.  Чудову пісню подарувала всім присутнім студентка 22 групи Ключник Ольга. Також 

всім присутнім подарували авторські вірші Султанова Вікторія та Василенко Ольга. По закінченню урочис-

тостей до вітального слова було запрошено поважну людину і прекрасну жінку завідувача бібліотекою Зою 

Миколаївну Кравчук, яка привітала всіх присутніх бібліотекарів та висловила слова вдячності організаторам 

та учасникам свята. Також на свято були запрошені працівники бібліотеки: Ігнатьєва О.Ф, Кравчук З.М., Брі-

ков Г.І., Майструк Т.М., Лабунець А.В., Заверуха Л.М., Курденко В.В., Устименко В.І.,Устименко І.В., Пінко       

вська А.П., Абраменко А.П., Нактініс І.Б. Наші дорогі бібліотекарі − це люди, які все своє життя посвятили 

книгам. Тож хочемо  побажати їм міцного здоров’я, наснаги, успіху та надалі своєю мудрістю прищеплювати 

молодим поколінням любов до книг.  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ранок був по осінньому похмурий, але теплий. Десь крізь хмари пробивались маленькі промені сонця. В цей день усі 

студенти Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини зібралися, щоб взяти участь в урочистій 

ході,  присвяченій дню міста.  6 жовтня 2012 року Уманьчани вкотре святкували День свого міста. Кожного року у  цей 

день студенти крокують разом зі своїми кураторами, деканами,  викладачами, відображаючи  усіма яскравими барвами,   

свій інститут та факультет.  

   Під час святкової ходи уманчани та гості міста мали змогу ознайомитися із нашими новими трудовими та творчими 

досягненнями. Колона кожного інституту нашого університету мала своє цікаве художнє оформлення. Свято рідного 

міста наш університет зустрічав з новими перемогами та здобутками. Надзвичайно прикрасили нашу колону студенти, 

що стали курсантами військової кафедри Сумського державного університету та курсантами факультету підготовки 

офіцерів запасу Військової академії міста Одеси. Їхній впевнений військовий марш під супровід студентського духового 

оркестру вразив та приємно здивував всіх глядачів.       

   На виставці у міському центральному парку всі гості міста та й самі уманчани радо брали участь у майстер-класах, які 

проводили викладачі та студенти університету, ласували виробами із їдальні університету «Золота фортуна», ознайом-

лювалися та навіть хотіли придбати вироби наших майстрів, а також наукову літературу виставки. Після завершення 

роботи виставки творчі колективи університету щиро вітали всіх з Днем міста  і створили глядачам чудовий святковий 

настрій своєю концертною программою, а ввечері  уманьчан  та гостей, які приїхали в Умань, порадував виступ групи “ 

Бі-2”, який закінчився чудовим феєрверком.  

            За подіями на факультеті слідкувала Василенко Ольга, 22 група 
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“Хто вміє, робить. Хто не вміє, вчить” Бернард Шоу  

    

 Чоту Олена Сергіївна родом із невеличкого чарівного села Багачівка Кривоозерського ра-

йону Миколаївської області. У 2011 закінчила Багачівську ЗОШ І-ІІІ ступенів. Ще з ди-

тинства бабуся привчила до цінності та глибокої моральності поезії , любити і цінува-

ти природу, що і стало поштовхом  до написання віршів та вступу саме на  

природничо-географічний факультет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

          Яка чудова, тиха осінь 

Співаючи шумлять гаї 

У вирій птахи відлетіли 

Холодні ночі і дощі. 

Я пам'ятаю ту стежину, 

Її навпомацки знайду 

Якою бігли ми до школи 

Під спів дібров і солов’їв! 

 

 

 

*** 

Люблю я осінь – чарівницю 

І на деревах жовте листя 

І тихий дощик, що шумить. 

Я лиш замислюся на мить, 

Яка чудова це пора!? 

Ця осінь ніжно-чарівна 

Гуляю, думаю в парку, 

Як сильно осінь я люблю 

За її барви золоті 

Приємні спогади в житті! 

 

*** 

Летіла чорна лелека у небі, 

Прогнався смерч по горі 

Обабіч дороги стояла ялина 

Все було неначе у сні. 

Корівки гуляють з дзвіночком на шиї 

Тече Теребля поміж гір 

І чиста водиця з шумного джерельця 

Була там з покон всіх віків. 

А далі, все далі, і ще цікавіше − 

Трембіти лунають повсюди 

Привітні й щасливі живуть тут всі 

люди 

Завітай же ж хоч раз ти сюди  

Не захочеш більше нікуди. 

 

Підготувала Василенко Оля, 22 група 



“Єдине, що має значення — це зусилля.” Антуан де Сент-Екзюпері  
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     Сьогодні ми по спілкуємося з досвідченою 

людиною, прекрасним викладачем, завідувачем 

кафедри загального землезнавства та  

геології , доктором геологічних наук, професо-

ром –  Половкою Сергієм Григоровичем.  

 

    

1.Доброго дня, шановний  

Сергію Григоровичу! Отже перше запитання, 

де і коли Ви народилися? 

     Я народився 2 січня 1968 р. в с. Кулаженці 

Гребінківського району Полтавської обл. 

2. Де Ви здобували середню і вищу освіту? 

     Спочатку я закінчив вісім класів Харківець-

кої ЗОШ (Пирятинський р-н), потім навчався в 

Полтавському будівельному технікумі транспо-

ртного будівництва. А вже вищу освіту здобув 

на геологічному  факультеті КДУ ім. Т.Г. Шев-

ченка нині КНУ ім. Тараса Шевченка. 

3.Що найбільше Вам запам’яталося зі студе-

нтського життя? 

     Зі студентського життя мені найбільше запа-

м’яталося – це навчально-польові практики, дні 

народження одногрупників та перша і остання 

лекції. 

4.Як Ви потрапили до нашого університету? 

    Захистивши кандидатську  дисертацію  мені 

відкрився шанс працювати в Одесі, Вінниці та 

Умані. А Умань вибрав тому, що моя дружина з 

м. Бершадь і я захотів бути ближче до сім’ї. 

5.Яким девізом Ви керуєтесь в житті? 

     Мій девіз такий: «Хочу щоб до мене ставили-

ся так, як я ставлюся до інших» 

6.Розкажіть про Ваші наукові досягнення? 

   Спочатку у 1999 р. захистив кандидатську ди-

сертацію і влаштувався на роботу в УДПУ  

ім. П. Тичини, де пройшов шлях асистента, ста-

ршого викладача (2000 р.), доцента (2003 р.) і з 

2008 р. і до сьогодні професор, а докторську ди-

сертацію захистив у 2011 році. 

7. Розкажіть про Вашу сім’ю? 

    Дружина – Половка Олена Андріївна 

     Донька – Олена Сергіївна, студентка нашого 

факультету. 

     Син – Володимир Сергійович, учень 7 класу 

ЗОШ № 11. 

8. Що Вам найбільше запам’яталося з навча-

льно-польових практик? 

    Найбільше запам’ятовується те, коли ми з 

студентами виходимо на вершину гір і вони,  

хоча вже дуже стомлені фізично, але духовно 

щасливі, що змогли подолати цю важку дорогу. 

9. Якою була Ваша найзаповітніша мрія і чи 

здійснилася вона?  

     Так, моя найзаповітніша мрія здійснилася. І я 

задоволений. Професією теж задоволений, вона 

мені дуже подобається. 

10. Що для Вас  найбільшою цінністю? 

    Найбільшою цінністю для мене є родина, сі-

м’я, діти. А також для мене є цінним та вагомим 

дане мною слово. 

11. Чим ви займаєтесь у вільний час? 

    У вільний час я їжджу на дачу, де працюю по 

господарству. Також захоплююся рибалкою  та 

мисливством. 

12.Ваші побажання студентам і викладачам 

природничо-географічного факультету? 

    Хочу всім студентам нашого факультету по-

бажати, щоб вони завершили навчання, здобули 

спеціальність і знайшли гідну роботу. А викла-

дачам хочу побажати здоров’я, натхнення і ка-

р’єрного росту. 

 

Спілкувався Рожі Томас, 22 група  
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Людина створена для щастя, як птах для польоту(В.Короленко) 

Сьогодні ми спілкуватимемось із  лабо-

рантом кафедри хімії, екології та мето-

дики її навчання  

Безпалим Віталієм Анатолійовичем . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Розкажіть нам будь ласка коли Ви 

народились і звідки Ви родом? 

   Я народився 7 липня 1985 року в  

с. Мошурів Тальнівського району Черка-

ської області.   

2. Де здобували освіту після школи? 

   Навчався я в нашому УДПУ на природ-

ничо-географічному факультеті за спеціа-

льністю Географія. Біологія. 

   3. Що Вам найбільше запам’яталось 

під час навчання в університеті? 

   Студентські роки – одні з найяскравіших 

моментів мого життя. Дозвілля поєднува-

лось із навчанням. Найбільше запам’ята-

лись навчально-польові практики, під час 

яких ми дуже багато подорожували, відві-

дували багато цікавих куточків України – 

це і багато міст Криму, також Карпати та 

ще багато цікавих місць. Саме практика 

згуртовувала нашу групу, яка була досить 

дружньою, тому з одногрупниками підт-

римуємо зв'язки і досі. 

   4. Нашим студентам цікаво дізнава-

тись не тільки про професійне життя, а 

й про особисте. Чи не приховуєте Ви 

ваш сімейний стан? 

   Звичайно, ні! Я не одружений.  

   5. Чи маєте Ви супутницю, щоб в по-

дальшому зв’язати з нею своє життя? 

   Це все ж таки особисте, тому нехай це 

залишиться таємницею. 

   6. Як Ви полюбляєте проводити свій 

вільний час? Якому відпочинку надаєте 

перевагу? Активному чи пасивному? 

   Звичайно ж, я надаю перевагу активно-

му відпочинку. Вільний час люблю прово-

дити зі своїми друзями. 

   7. Якою була Ваша найзаповітніша 

мрія? Чи здійснилась вона? 

   Моєю заповітною мрією було побувати 

за кордоном.  Так, моя мрія здійснилась! Я 

побував у Фінляндії. 

   8. Щоб Ви могли побажати студентам і 

викладачам нашого факультету? 

   Студентам бажаю успіхів в навчанні, 

особистому житті, впевненості в майбут-

ньому, здобути вищу освіту та знайти пер-

спективну роботу. А викладачам терпіння, 

натхнення, творчої наснаги у їхній нелег-

кій, але почесній праці. 

 

Щиро Вам дякуємо за те, що  погоди-

лись розповісти нам трішки про себе. 

Було дуже приємно поспілкуватись.  

Бажаємо Вам здійснення  мрій, а також 

щоб у Вашій родині завжди панували 

тепло, радість та затишок! 

 

Спілкувалась Ключник Ольга, 22 група 



“Слово - тінь справи” Демокріт  
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   11 жовтня відбулося пленарне та секційні засідання та  ІІІ Міжвузівська наукова 

конференція з міжнародною участю “ЕКОЛОГІЯ - ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІД-

НОСИН ПРИРОДИ ТА СУСПІЛЬСТВА”, на яких виступали доктори, кандидати ге-

ографічних та біологічних наук, аспіранти, магістранти, молоді науковці та студенти. 

Учасники висвітлювали проблеми сучасного екологічного стану по всій території 

України, а також вносили пропозиції щодо гармонізації відносин природи та суспіль-

ства. 12 жовтня для учасників конференції було організовано екскурсію на Буцький 

каньйон та Юмпільську ГЕС. А у с. Ботвинівка Христинівського району - проведено 

круглий стіл на тему: “Перспективи розвитку сільського зеленого туризму” 

       В конференції взяла участь студентка нашого факультету 52 групи Дериземля Наталія.  

 У ході конференції Наталя познайомилася із досить цікавою людиною – доктором географічних 

наук, завідувачем кафедри екології та безпеки життєдіяльності Уманського національного універси-

тету садівництва – Сонько Сергієм Петровичем, який незважаючи на зайнятість науковою діяль-

ність, має час на творчість та пише надзвичайні вірші.  

    Сергій Петрович має особливе, емоційно-поетичне відчуття простору, яке втілилося не лише у 

цих декількох творах, а й у оригінальній збірці – “Поетична геоекологія”. Тому дозвольте познайо-

мити Вас з його творчістю. 

*** 

 

О, Україно, Україно! 

Шир безбережна й височінь. 

Твій прапор – то степи безмежні, 

А ще твій прапор – неба синь! 

Річки – то сльози кришталеві, 

Моря – блакитні аж бринять. 

А зорі – блиски променеві, 

Як вогнище з кількох багать… 

Твоя історія мов сполох 

Палає з глибини віків. 

Її з’їдає ніби Молох 

Час невблаганний…Все ж не з’їв… 

Залишилося і для нащадка 

Багато часу і Землі, 

Та стільки, що від того спадку 

Стає дихання… Королі, 

Царі, султани та еміри 

Нам би позаздрили… Проте, 

Різноманітнії заміри 

Не зайві будуть… Я за те, 

Щоб най прискіпливо вивчалась 

Наукою моя земля, 

Щоб все писалось, рахувалось… 

А де географ, там і я. 

 

 
     Шановний,  Сергію Петровичу! Від імені всієї 

редколегії бажаю Вам наснаги, сил,  творчих  

успіхів та життєвих перемог!                   

*** 

Відношеннями до ресурсів 

Країна славиться моя… 

Не вистачить валютних курсів,  

Щоб всі їх зважити… Земля 

Між інших є вагомий 

І найкоштовніший ресурс. 

Поля і луки чорнозьомні –  

Наш скарб. Та поки «дути в вус» 

Все ж треба, бо з часів далеких 

Земля являє інтерес, 

Той, що завжди в боях запеклих 

Відстоювався. Ніби пес 

Близький сусід наш спав і бачив 

Густі хліби і кавуни… 

Таке «відношення» зазначив 

Іще Тарас. Але вони 

Оті сусіди схаменулись, 

Бо ж землю треба оброблять,  

Щоб як дитина посміхнулась 

Вона. І врожаї щоб мать, 

Її рідненьку денно й нощно 

Плекати треба із колін, 

Або на пузі, так, що точно 

Частенько робиться. Тож він, 

Отой сусід, поміркувавши 

Своє «відношення» змінив: 

«Хохли хай роблять», проказавши, 

Став «старший брат серед братів».  
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“Легка тому робота... хто її робить по своїй волі” Панас Мирний  

                                                      

Наші невидимі підписи 
       Протягом дня ми торкаємося до безлічі різних предметів і 

навіть не замислюємося, що на кожному з них залишаємо свій 

унікальний підпис – відбитки пальців. Але якщо ви законослух-

няний громадянин, то вам боятися нічого. А якщо зробили який-

небудь злочин, то ця необережність може виявитися для вас 

останньою. Чому на пальцях є малюнки, і хто придумав з їх допо-

могою ловити злочинців? 

       Ребристий малюнок, розташований на подушечках пальців 

з’являється ще під час внутрішньоутробного розвитку плода, 

приблизно на вісімнадцятий тиждень і залишається незмінним протягом усього життя. Правда, 

вчені до цього часу не впевнені, для чого вони нам потрібні. Одна з теорій говорить, що ці візе-

рунки підвищують чутливість пальців. А про те, що кожен відбиток унікальний, здогадалися ще в 

давнину. Так у Єгипті та Китаї відбитки великого пальця використовували як підпис при укладан-

ні різних договорів та угод. 

         Але тільки недавно люди здогадалися використовувати відбитки пальців з метою виявлення 

злочинців. У цьому заслуга одного Англійського чиновника Вільяма Гершеля, який у середині 19-

го століття служив на будівництві залізниці. У його обов’язки входило виплачувати зарплату ін-

дусам, які, власне, цю залізну дорогу і будували. Коли ж індуси здогадалися, що всі вони для єв-

ропейців виглядають однаково, то почали приходити за зарплатою по кілька разів на день. Однак 

незабаром знайомий китаєць підказав чиновнику брати у тих, хто вже отримав гроші відбиток 

пальця, а потім порівнювати їх. Так шахрайству був покладений край. 

Гуртожиток – це “общага”, 

У нього – лише переваги, 

Адже народ з усього світу 

Живе тут і зимою, й літом: 

Не дивлячись на день і час, 

Тут анекдотів є запас, 

Та й щоб від скуки не пропасти, 

Студенти ходять в гості часто, 

А там навчання пропливає 

Хоч без конспектів, але з чаєм. 

Тут є і вахта, і СБ, 

Є Брітні Спірз, “Rammstain”, “Любе”, 

Плюс курсові, всі лаби й книжки, 

Знайти тут можна іх надлишком. 

Є кухня – місце всенародне, 

Не промине новина жодна, 

Щоб тут вона не побувала - 

 

 

 

 

 

За всіх розкажуть Вам чимало… 

Приколів, сміху тут багато, 

Зате от місця – малувато, 

Хоча… Нічого, жити можна, 

Бо тут знайомі – всі і кожний… 

Ще можна провести розмову 

Про побут, житлові умови: 

Вода холодна і гаряча. 

А от якби ще й ліфт робив - 

Тоді б студент як в казці жив 

Всі так хотіли б цього дива… 

Та… Мріяти – це не шкідливо. 

Отак життя тут і минає: 

У річці сміху всіх купає, 

В піснях до ночі під гітару, 

Хоч завтра знову йти на пари… 

За подіями у світі наук слідкувала  

Ляшенко  Тетяна, 34 група 

http://cikave.org.ua/statti/lyudyna-papers/vidbytky-paltsiv-nashi-nevydymi-pidpysy/
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Шановний  наш куратор,  

Руслане Андрійовичу! 

Вітаємо Вас з Днем народження. 

Бажаємо Вам щастя і терпіння, 

Від, колективу тільки розуміння 

Добра і миру у родиннім крузі, 

Щоб поруч завжди були вірні друзі 

Здоров’я Вам на цілих 2 століття, 

Упевненості в справах, довголіття 

Хай Бог Вам свою ласку посилає 

Вас 44 група вся вітає … 

 

З Днем Народження вітаємо Зеленко Тамару Воло-

димирівну! 
Хай доля дарує Вам довгого віку 

Здоров'я і радості майже без ліку, 

Сонця привітного, щастя багато, 

А горя й печалі ніколи не знати. 

Хай здійсняться мрії, всі задуми, плани, 

На друзів, роботу хай завжди таланить. 

За гарну роботу шанують хай люди, 

І тепло та щиро хай згадують всюди. 

З повагою колеги та студенти ПГФ 

 

 

Студента 31 групи Вишнякова Богдана 

вітаємо З Днем Народження ! 

Бажаєм кохання, гарних подій, 

Здійснення задумів, планів і мрій 

Щастя квітучого, злетів найвищих, 

Шляхів до мети легких і найближчих. 

Бажаєм кохання, гарних подій, 

Здійснення задумів, планів і мрій 

Щастя квітучого, злетів найвищих, 

Шляхів до мети легких і найближчих. 

                        З найкращими побажаннями друзі 

 

 

Одногрупницю Керекешу Марину  

вітаємо з Днем Народження! 

Нехай барвистими квітами дорога життя рясніє, 

     Збудуться заповітні, найкращі мрії, 

     Нехай не покидають тебе почуття високі, 

     Нехай життя приносить лиш щасливі роки. 

З любов’ю 42 група 

                                   

 

 

Студента 52 групи Корольчука Сергія  

вітаємо з Днем Народження! 

       Бажаємо здоров’я багато-багато, 

       Хай щастя і мир залишаються в хаті, 

       Хай горе обходить завжди стороною, 

       А радість приходить і ллється рікою. 

                          З повагою друзі 

 

Студента 43 групи Ганущака Юрія вітаємо  З 

Днем Народження! 
Бажаєм щастя та добра, 

Хороших друзів та тепла, 

Надій великих, світлих днів, 

Хмільних застіль, блаженних снів, 

Пісень співать, любить сповна 

І випити життя до дна! 

                           З любов’ю друзі 
  

Вельми шановний  Руслане Андрійовичу! 

Щиросердечно Вітаємо Вас з Днем народження! 

 Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя, добробуту, наснаги й радості. Нехай плідними 

будуть усі Ваші починання, щедро сіється добром і достатком життєва нива, напов-

нюється благополуччям Ваше сьогодення і майбутнє. 

Сонячних Вам днів, стократ помноженої активності, успіхів та удачі!   

Нехай завжди будуть піднесеним – настрій, успішною – праця,   

прихильною –  доля та невичерпним – оптимізм! 

З повагою колектив та студенти природничо-географічного факультету 

Студентку 31 групи Ліскову Анастасію  

               вітаємо З Днем Народження! 
Хай врода не міняється з літами, 

Хай біди стороною обминають, 

Від усмішки уста твої засяють, 

А новий день хай радість принесе, 

Намріяне збувається усе. 

                                                        З любов’ю друзі 

 


