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ЩОМІСЯЧНА СТУДЕНТСЬКА ГАЗЕТА

...Учитель! Слово ж яке!.. Учитель! Легко сказати! В нашій
країні, де вчиться кожна дитина, вчитель — це перша людина. Майбутнє наших дітей, нашого народу — в руках учителя, в його золотім серці. Треба б, побачивши його на вулиці, за п'ятдесят метрів шапку скидати з поваги до
нього.
Олександр Фадєєв

Щасливим першокурсникам
студдекани передали
Ключ Знань та
Студентський квиток

Інтерв'ю з
Ситником О. І.
Навчальнопольові
практики (ст.7)

Спогади першокурсників про шкільне життя!

Дізнайся більше (ст. 8)
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“Виховання велика справа – воно вирішує долю людини”(В.Бєлінський)

Вересень калиною радує, а птахам про вирій нагадує. Тихим кроком підступає
до кожного та навіює сумні спогади про часи, які ще недавно здавалося ніколи не
закінчаться, про те, що ще недавно ішли усі до школи, ще недавно будували свої
дитячі мрії та чекали на випускний бал. Потім були клопоти підготовки до випускного та здавалось безкінечні вступні іспити. І ось стоять на подвір’ї Уманського
державного педагогічного університету ім. Павла Тичини першокурсники. У кожного за плечима складні іспити, багато переживань та недоспаних ночей. Для них
цей день і сумний, і щасливий. Адже саме сьогодні вони зробили перший серйозний крок до справжнього дорослого
життя, попрощалися з усіма своїми шкільними забавами та друзями. Звичайно вони ще
зустрінуться і розповідатимуть про своє доросле життя. І ось ступивши на поріг університету, першокурсників радісно зустріли куратори та декан факультету Якимчук
Руслан Андрійович, котрі в найближчому майбутньому візьмуть під свою опіку та
поступово готуватимуть до нелегкого дорослого життя студентів. У цей день усіх привітала ректор університету доктор педагогічних наук, професор Побірченко Наталія
Семенівна, а також до щирих побажань приєдналися профком та рада університету,
які вірять у краще майбутнє першокурсників. Небайдужими залишились і студенти
мистецько-педагогічного факультету, які приготували для всіх цікаву концертну програму, а також на свято до першокурсників завітала народна співачка Ніна Матвієнко.
До усіх вітань приєднується і редколегія нашої студентської газети Біофактор. Дорогі першокурсники, бажаємо вам не лінуватися,
наполегливо йти до своєї мети! Дотримуйтесь прав та обов’язків студента, які у майбутньому будуть Вам у пригоді і виховають у
Вас кращі педагогічні якості.

Починаючи з цього року університет надає для студентів ще одну можливість –
відкрито військову підготовку офіцерів запасу. 74 студенти нашого університету зараховано курсантами військової кафедри Сумського державного університету та Військової академії міста Одеси. Частина студентів уже проходить військову підготовку в Сумах. Домогтися цього було непросто, але ми поставили перед собою таку мету, наполегливо готувалися до цього і сьогодні маємо підстави сказати: університет отримав ще
одну важливу перемогу.
19 вересня відбулись урочисті проводи на навчальні збори до Військової академії міста
Одеси студентів університету, які зараховані курсантами факультету підготовки
офіцерів запасу.
Ця подія є важливою не лише в особистому житті кожного з курсантів, а це справді історична подія в житті університету, бо ми
вперше в його історії – та й в історії нашого міста – розпочали здійснювати військову підготовку студентів. Під марш духового
оркестру вишикувалась колона курсантів. На урочистому зібранні були присутні:
ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Побірченко Наталія Семенівна.
Науково-педагогічні працівники факультету підготовки офіцерів запасу військової академії міста Одеси:
- старший викладач – начальник курсу полковник Грібіненко Олександр Кузьмич,
- викладач кафедри військово-спеціальної підготовки полковник Новожилов Іван Іванович,
- викладач кафедри бойового застосування аеромобільних військ полковник Беляєв
Микола Петрович,
- завідувач відділу військової підготовки підполковник Горбонос Ігор
Миколайович,
- проректор університету з науково-педагогічної роботи, доцент Балдинюк Дмитро
Іванович,
- - голова Уманської міськрайонної спілки ветеранів Афганістану капітан запасу
Зайченко Олег Володимирович, а також викладачі університету, батьки, студенти та
друзі студентів.
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ПОДІЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ

Біофактор №1, 2012

Розвиток особистості означає вірність власному закону."Карл Юнг
"

5 вересня на факультеті відбулося засідання
студентського самоврядування, на якому було
обрано новий склад студентського самоврядування:
Студентський декан – Патара Олександр
Замісник студдекана – Гребеннікова Анастасія
Студентський профорг – Сандул Яна
Заступники:
1. З наукової роботи – Ганущак Юрій, Брижата
Ольга, Дериземля Наталія, Трохименко Тарас.
- проведення наукових студентських конференцій, з’їздів, олімпіад тощо;
- відвідування студентами наукових гуртків, лабораторій;
2. З навчальної роботи – Семенець Василь,
- труднощі у навчанні студентів;
- відвідування студентами занять.
3. З питань охорони здоров’я – Гнатюк Алла,

Гуменюк Інна
- стан здоров’я студентів;
- можливості, що надаються університетським
медпунктом;
- співпрацює з „Червоним хрестом”
4. З питань роботи у гуртожитку – Литвинюк
Євгеній
5. З питань організації масових заходів – Ганущак Юрій, Литвинюк Євгеній(стінгазета), Дубчак Олена, Кучер Олена, Саханда Іван,Глушко
Руслан, Слободянюк Юрій, Сандул Яна, Рудь
Марина
6. З питань зв’язків із факультетами університету – Слободянюк Юрій.
7. З питань інформаційного забезпечення:
Студентська газета «Біофактор»:
Головний редактор - Алейнікова Інна
Редакційна колегія:
Левчук Ірина;
Василенко Ольга;
Кучер Олена;
Дяченко Людмила;
Ляшенко Тетяна.
Відповідальний за друк –Шепітко Геннадій.
Збірка «Поетичні паростки» - Татарнікова Наталя;
8. З питань співпраці з бібліотекою університету –Кучер Олена;
9. Секретар – Гребеннікова Анастасія
10. Соціально-побутовий – Патара Олександр
(заходи історичного характеру).

УВАГА ВСІМ СТУДЕНТАМ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!
РАЗОМ ІЗ СТУДЕНСЬКОЮ ГАЗЕТОЮ ФАКУЛЬТЕТУ «БІОФАКТОР» НА СТОРІНЦІ
В СОЦІАЛЬНИЙ МЕРЕЖІ Vkontakti ПРОВОДИТЬСЯ КОНКУРС. ВІДТЕПЕР
КОЖЕН СТУДЕНТ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ МАЄ МОЖЛИВІСТЬ НАДРУКУВАТИ СВОЮ СТАТТЮ ЧИ ВІРШІ В СТУДЕНТСЬКІ Й ГАЗЕТІ
“БІОФАКТОР”.
УМОВИ КОНКУРСУ:
- ВИ ПРОПОНУЄТЕ НАМ ЦІКАВУ ІНФОРМАЦІЮ (СТАТТІ ЧИ ВІРШІ),
- МИ ВИЗНАЧАЄМО НАЙКРАЩІ ТА РОЗМІЩУЄМО ЇХ В ГАЗЕТІ ФАКУЛЬТЕТУ.
НАЙАКТИВНІШІ УЧАСНИКИ КОНКУРСУ СТАНУТЬ РЕДАКТОРАМИ ГАЗЕТИ "
БІОФАКТОР"НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ.
ПРОСИМО РОЗМІЩУВАТИ ВАШІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗА ПОСИЛАННЯМИ:

http://vk.com/topic-42665282_27488156(ЦІКАВІ СТАТТІ)
http://vk.com/topic-42665282_27488147(ВАША ТВОРЧІСТЬ)
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НОВИНИ ФАКУЛЬТУ

Біофактор №1, 2012

Легка тому робота... хто її робить по своїй волі."Панас Мирний
"
Доброго дня,
любі читачі! У мене
з`явилась нагода поспілкуватися з чудовим і
творчим викладачем та мудрою людиною –
Ситником Олексієм Івановичем.

1. Шановний Оликсіє Івановичу, де і коли Ви
народились?
Народився я 24 вересня 1963 року в м. Умань
Черкаської області.
2. Де Ви навчалися?
Навчався в Київському державному університет імені Т.Г. Шевченка (зараз Київський національний університет імені
Т.Г. Шевченка),
який закінчив у 1986 році . Здобув спеціальність
географ-метеоролог.
3. Що найбільше запам'яталось зі студентського життя?
Моє студентське життя було надзвичайно
насиченим, тому що я навчався у столиці
України, де за час навчання відвідував різні музеї, театри, виставки. Особливо запам'ятався
драматичний театр імені Лесі Українки. Також
надзвичайне враження справили польові практики, які проходили по всій території Радянського Союзу, які загалом за 5 років тривали 9
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місяців. Незабутнім було спілкування і проживання з іноземними студентами.
4. Коли Ви зрозуміли, що хочете стати
викладачем?
Після закінчення університету, я працював на
посаді інженера-бортспостерігача в Дніпропетровській окремій воєнізованій частині з активного впливу на гідрометеорологічні процеси.
Через деякий час, звільнившись за станом здоров'я, почав працювати вчителем, а потім і
викладачем, про що ніразу за життя не пошкодував.
5. Які методи використовуєте для успішного проведення навчально-польової практики?
Географ − це людина, яка повинна вміти організовувати спостереження за природними процессами і явищами, проводити екскурсії, туристичні походи. Тому вважаю за неможливим
підготовку кваліфікованого вчителя географії
без навчально-польових практик, на яких студенти повинні оволодіти навичками і прийомами роботи з приладами, організації побуту і
спільного життя у колективі.
6. Що найбільше запам'ятовується після
польової практики?
Кожна польова практика приносить щось нове, тому що в аудиторії студенти проявляють
себе з одного боку, а під час практики кожен
студент відкривається по новому. Найбільше
запам'ятовуються вдало організовані навчальні
екскурсії, дружні вечірки, спортивні змагання, а
особливо − задоволені обличчя студентів.
7. Що б Ви побажали студентам і викладачам нашого університету?
Географ − це особливе поняття, яке вміщує в
собі колективізм, взаємодопомогу, оптимізм,
працелюбство, тому бажаю, щоб студенти і
викладачі з гордістю несли звання «Географ».
І користуючись нагодою, хочу привітати Вас з
Днем туризму!

ПРИВІТ, ВИКЛАДАЧ!

Біофактор №1, 2012

Єдине, що має значення — це зусилля."Антуан де Сент-Екзюпері
"

Ось і розпочався новий навчальний рік. І з приходом навчального
року у педагогічному колективі відбулися зміни. Харченко Надія Анатолівна — новий лаборант у 328
аудиторії.

3. Що найбільше запам'яталось
зі студентських років?
Мені дуже подобалось навчатися у нашому університеті. Найбільше, звичайно
ж, запам'яталися досліди на агробіостанції, навчально-польова практика але найбільше спогадів залишилось від педагогічної практики.

4. Скажіть, чи подобається Вам
працювати в нашому університеті?
Так, звичайно. Рідні стіни, рідні люди.
Звичайно значно легше працювати в колективі, з яким уже знайомий, який допоможе і підтримає.

5. Яким девізом керуєтесь у житті?
Все що в житті робиться, все робиться
на краще.

6. Чи маєте Ви не досягнуту ціль
у житті, до якої прагнете?
Звичайно, маю. Але це секрет. У кожної
людини є бажання і мрії, але не про всіх
них можна розповідати.

7. Щоб Ви побажали читачам
“БІОФАКТОРА”.
Насамперед здоров'я, наснаги, здійснення мрій, досягнення цілей.

Дякуємо Вам за цікаву розповідь
1. Доброго дня Надіє Анатолівно! про себе. Бажаємо плідної праці,
Скажіть, будь-ласка, де і коли Ви творчої наснаги та здійснення усіх
мрій.
народились?
Доброго дня читачам
газети
“БІОФАКТОР”. Я народилася 30 вересня
на Черкащині.

2. Де Ви навчалися?

Спілкувалась Левчук Ірина,
студентка 33 групи

Я навчалась в нашому Уманському державному педагогічному університеті імені
Павла
Тичини
на
природничогеографічному факультеті.
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ПРИВІТ, ЛАБОРАНТ!

Біофактор №1, 2012

Життя — це шлях додому."Герман Мелвіл
"

Спогади першокурсників
Студентство - це початок самостiйного життя. Свiй перший крок до
нього ми зробили в школі, де вперше побачили, що таке дружба (мабуть
нiхто не забуде своїх перших друзiв, перше кохання, яке завжди здавалось
таким недосяжним iдеалом), перша двiйка, перша вирвана сторiнка зі щоденника, батьки в директорському кабiнетi, дискусiї з вчителями, проблеми, якi на той час здавалися найстрашнiшими. В пам’ятi назавжди залишиться перша вчителька, яка разом з нами пережила всi взлети i падiння,
учителiв, яких ми iнколи критикували, доводили до нервових зривiв та депресii. Та ми завжди з усмiшкою
будемо згадувати слова наших наставникiв, нашi незабутнi роки, проведенi в школі, i звичайно — Наш
випускний, якого ми чекали 11 рокiв. Це надовго залишиться в нашiй пам’ятi. Тепер ми гордо звемося першокурсники, i з вдячнicтю озирнувшись назад, згадуємо школу, вчителiв. Все в наших руках, тому їх
нiколи не можна опускати. Хай для кожного з нас цi слова стануть найкращим стимулом перед початком
сесiй. Тож першокурсники, наповнюємо своє студентське життя новими враженнями, подіями, i
сподiваюся, що вони будуть незабутнiми, найпрекраснiшими в нашому життi, не гiршими як в шкiльнi
роки.

Розповідала Яна Грицкова студентка 12 групи

Ми - студенти! (Перші враження)
Віддзвенів останній дзвінок, закінчилося останнє літо дитинства і здійснилася наша найзаповітніша мрія
– ми стали студентами УДПУ ім. Павла Тичини. До цього моменту ми йшли, долаючи безліч перешкод:
зовнішнє незалежне оцінювання, євро 2012 та хвилюючу вступну кампанію.
Перші дні студентського життя – незабутні! Своїми враженнями поділилися зі мною мої одногрупники.
Найпершим, що нас вразило це – була посвята в студенти: надзвичайно урочиста атмосфера, вітання ректора доктора педагогічних наук, професора Побірченко Наталії Семенівни, а також народної артистки
України Ніни Матвієнко, та присутніх гостей і батьків. Навіть у найменших дрібницях відчувалось, що нас
чекають, нам раді.
В перший день навчання ми зрозуміли, що нам надзвичайно пощастило, адже ми будемо навчатися в
першому корпусі – пам’ятці архітектури. Це надзвичайно велична будівля стіни якої зберігають дух часу,
неперевершену індивідуальність, незважаючи на сучасний ремонт. Досить цікавою була для нас екскурсія в музеї університету, де ми дізналися про історію його розвитку.
Відкриття супроводжують нас щодня: нові предмети, лекції, семінари, лабораторні, нові терміни. Із захопленням очікуємо вивчення мертвої мови – латині та краєзнавчих походів, польових практик.
Хочеться висловити захоплення викладачами та лаборантами нашого факультету, які допомагають нам
з перших днів навчання освоїти все нове і незвичне для нас. Одне з вагомих місць в житті кожного з нас
зайняв наш куратор Ситник Олексій Іванович, який вразив нас своєю батьківською турботою з перших
днів. Після посвяти в першокурсники Він організував нам поїздку по місту, під час якої ми краще познайомились один з одним та побачили невідомі до цього часу нам місця прекрасного міста Умань.
Звичайно, трапляються і деякі труднощі, але на те воно і є студентське життя, щоб пройти усі випробування, а допоможе нам в цьому тільки дружба, згуртованість та взаємоповага. Попереду на нас чекає чимало цікавих та захопливих подій студентського життя на яких ми чекаємо із нетерпінням!

Розповідала Аліна Кирієнко староста 13 групи
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Життя — це шлях додому."Герман Мелвіл
"

Відомо, що однією з частин навчального плану педагогічного університету є звичайна польова практика. Та тільки не
у
нас
на
природничогеографічному факультеті. У студентів нашого факультету підчас навчально-польової практики є можливість відвідати місця, про які більшість навіть і не чули. І не просто відвідати, а дослідити, вивчити,
набути досвіду. Напевно зі мною
погодяться, коли я скажу, що ті,
хто відвідав незабутні місця Карпат, Криму, Кам’янець-Подільського,
Вінничини та Черкащини та інших областей, в межах виїзної польової
практики, надовго запам’ятали саме ці моменти свого студентського
життя. Польові умови згуртовують, змушують поглянути на людей,
які так довго тебе оточують, зовсім під іншим кутом зору. А набуття
знань і досвіду, передбачених метою і завданнями польової практики за умов включення елементів культурно-розважального характеру іде якось легше і результативніше. А для викладачів
така форма проведення – шанс оцінити не лише знання та набуті вміння студентів, але й їхні організаторські здібності та винахідливість. Бо студент природничо-географічного факультету – це
всебічно розвинута особистість зі значним багажем знань, що постійно шукає можливості для
набуття глибшого і ширшого досвіду.
Але й ті, хто залишаються в Умані, теж досить вдало проводять час, беручи активну участь у
житті агробіостанції нашого університету, яка теж є базою для проходження польової практики
та є ще одним свідченням активного життя факультету. Тому, до особливої уваги першокурсники: “Не пропустіть можливості пізнати навчальний курс якнайкраще, обов'язково користуйтеся нагодою провести навчально-польову практику поза межами міста. Тому що польова практика – не лише показ своїх вмінь та навичок, а й
прекрасна можливість підвищити тонус та додати яскравих акцентів до насичених фарб багатогранного студентського життя. Проводьте час з користю!”

Підготувала Дяченко Людмила, 54 група
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Найстрашніше для людини – сама людина."Григір Тютюнник
"

Читання також корисно для здоров’я, як і
заняття спортом
Читаючи хороші книжки ми, розвиваємося не тільки інтелектуально, але і підвищуємо рівень свого фізичного і
психічного розвитку.
Нові дані доводять, що читання також корисно для здоров’я, як і заняття спортом.
У нещодавно проведених дослідженнях йдеться не тільки
про психічне, але й про фізичне здоров’я. За словами професора Джона Стейна з Оксфордського університету читання не
треба відносити до розряду “пасивного проведення часу”.
“У період читання ми тренуємо весь мозок, – констатує вчений. – Занурюючись в книгу, відбувається, щось більше, ніж просте стеження за сюжетом. Ми уявляємо, як проживаємо з книжковими героями їхнє життя, проробляючи з собою все, те ж саме, але на уявному
рівні”.
Це твердження було доведено за допомогою МРТ-сканування. Сканер виявив, що читаючи про звуки, запахи, смаки і природу, у людини в цей момент
активізуються ділянки мозку, що відповідають за ці рецептори.
Іншими словами, людський мозок стимулює ті ж відчуття, які відчувають і
проживають герої книг, якщо б це все було б реальністю. Чого не можна сказати про перегляд телевізора або комп’ютерних іграх. У 2009 році вчені визначили, що шестихвилинне читання знижує на дві третини рівень стресу. Це набагато швидше в порівнянні з прослуховуванням музики або пішохідної прогулянки.

На дискотеці студент зомліває до нього підбігають
люди, навколо паніка, лемент:
- Принесіть води!!! Води!!!
Студент піднімає голову і зі всіх сил кричить:
- І шматочок хліба!!!
* * *
Студент пише оголошення:
“Міняю килимок 2x3 на аналогічний кусок сала”
* * *
Студент Іванов - своєму товаришу:
- Пройдуть роки, і люди, подивившись на наш інститут, говоритимуть: “О! Тут вчився Іванов!”
Голос з учбової частини:
- А не перездаси “двійки” - так говоритимуть наступного тижня!

У наступному
номері:
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* * *
Розмовляють студенти:
- Ти вже скільки іспитів завалив?
- Разом із завтрашнім - п’ять.
* * *
Професор читає лекцію вже декілька годин підряд.
- Пробачте, що я говорю так детально, але у мене
немає годинника.
Голос з аудиторії:
- Позаду Вас висить календар!!!

Дізнаємося, чи існують однакові відбитки
пальців, чи є люди, у яких вони повністю збігаються? Також дослідимо, скільки ж буде потрібно людей, щоб знайти два відбитки, які
збігалися б усіма характеристиками.

У СВІТІ НАУК

За подіями у
світі спостерігала Ляшенко
Тетяна, студентка 34 групи
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Вітаємо з Днем народження
Гончаренко Ганну Євдокимівну
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 і щасливе !
З повагою колеги та студенти ПГФ
З Днем Народження вітаємо
Ситника Олексія Івановича
З Днем Народження щиро вітаєм,
Щастя і здоров'я я Вам бажаєм,
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі.
Нехай Вас щастя, як дощ обливає,
Нехай Вас радість завжди зустрічає,
Нехай Вас любить хто милий душі,
Цього ми бажаєм Вам від душі.
З найкращими побажаннями колеги та
студенти ПГФ
Кудлу Марію Валеріївну вітаємо З
Днем Народження
Бажаєм жити довгі роки
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай здоров’я й щастя будуть
У Вашім домі назавжди.
І незалежно від погоди
Нехай панує в ньому згода.
Ще від душі бажаєм щиро
Любові, спокою і миру.
З повагою колеги та студенти ПГФ

З Днем Народження вітаємо
Лаврика Олександра Дмитровича
Хай Вам завжди посміхається
доля,
Несуть тільки радість з собою
роки,
Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.
Снаги трудової - без ліку,
Пошани й добра - від людей,
Щасливого й довгого віку
Бажаємо Вам у цей день.
З найкращими побажаннями
колеги та студенти ПГФ
Нарадову Олену вітаємо З Днем
Народження
Що побажати багатства,
удачі?
Від життя кожний хоче свого,
А ми бажаєм просто щастя
Щоб
було не багато – але всього.
Студенти 31 групи
З Днем Народження вітаємо студентку 43
групи Кучер Олену
Хай радість у доброму серці живе
І мрія в душі, мов троянда, росте,
І лагідний усміх цвіте на устах,
І світиться щастя в бездонних
очах.
З любов’ю друзі

Шановні викладачі та студенти!!!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня Учителя!
Від усього серця бажаю Вам міцного здоров’я та життєвої наснаги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та добробуту у Вашій оселі! Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а будь-які повороти
долі завжди відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив! Щастя Вам,
радості, добра і благополуччя!
З повагою, декан ПГФ Якимчук Руслан Андрійович
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