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Святкова репетиція до дня студента

В номері:
Всім нам цікаво дізнатися про якісь
події, факти, цікавинки. Адже кожна річ, має свою родзинку, що робить
її цікавішою. Тож ми пропонуємо вам
не пропустити цю сторінку, зазирнути в неї, та дізнатись для себе
щось нове та цікаве.

Події на факультеті
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Поезія наших студентів
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Інтерв'ю з Лавриком О. Д.
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Інтерв'ю з Красовським В. О.
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Цікаво знати
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У світі наук
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Привітання
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Розвиток особистості означає вірність власному закону."Карл Юнг
"

До міжнародного Дня студента на природничо-географічному факультеті УДПУ було проведено перегляд святкової презентації студентів першого курсу. На цьому заході студенти могли
проявити свою творчість і розкрити приховані таланти. Кожна група відобразила у творчих
та гумористичних виступах обрану спеціальність та педагогічну майстерність.

Сольний виступ під гітару

Гімн студента

Традиційно на факультеті був проведений День студентського самоврядування, на якому студенти спробували проявити себе в ролі викладачів і провести заняття для молодших курсів.

Проведення студентом 2 курсу Рожі Томасом заняття з ботаніки

Проведення студенткою 4 курсу
Тюпіною Любов’ю заняття з хімії

За подіями на факультеті слідкувала Василенко Ольга, 22 група
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ПОДІЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ

Біофактор №2, 2012

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

Петрук Валентина Петрівна народилася у
мальовничому селі Ятранівка, Уманського району
16 травня 1993 року. У 2010 році закінчила Ятранівську ЗОШ І-ІІІ ступенів і вступила на наш природничо– географічний факультет. У свій вільний
час Валентина захоплюється малюванням
та написанням віршів.
Бажаємо Валентині відчуття повноти і
неповторності життя, здоров'я, невичерпних
творчих сил, натхнення, щастя, а також
залишатися завжди юною та життєрадісною.
Казка
Слухав казку ти в дитинстві,
Де Русалка на гіллі,
Все співала гарні пісні.
Де степи та пишні луки
Простягаються повсюди.
А все сильні козаки,
Так на чайках все пливли.
Де князі в князівствах правлять,
І закони бережуть.
Де вітри буяють буйні,
А моря піняться шумні.
Слухав казку ти не раз,
Щоб почуть її хоч ще раз!
Стукіт!
Зима, вже стукає у двері,
Осінній промінь відліта.
Ти не біжи за ним у двері,
Він повернеться, як весна.
А літні промені веселі,
Зігріють душу, як літа,
І знову осінь невблаганна,
Опале листя,
І серця стукіт воз’єднання.

3

НАША ЛІТЕРАТУРА

Україна!
Є на світі одна країна,
Що на ймення Україна!
Там гаї та пишні луки,
Що розлилися навкруги.
Там і сонечко встава,
Де прокинулась трава.
І комашка, і тварина,
І уся моя родина!
Осінь!
Осінь, яка чудова ця пора,
Де листя падає в останнє,
Де навкруги вже немає тела.
А осінь все, вона буяє,
Збираючи свій плідний урожай.
І так триває не в останнє,
Літа ідуть, а листя все не раз зів’яне.
Дощ…
Дощ… І ми з тобою лиш одні,
Гуляли, мокли в тишині.
І осінь, шумно так буяла,
Збирала листя, танцювала.
І ми з тобою лиш одні,
Гуляли, мокли в тишині…

Біофактор №3, 2012

Корінь навчання гіркий, а плоди його солодкі."
"
Аристотель
Нам випала нагода взяти інтерв’ю у талановитого викладача нашого університету Лаврика Олександра Дмитровича.
Доброго дня, Олександр Дмитрович! Я б хотів
поставити Вам декілька запитань.

долиною Південного Бугу від витоку до гирла, написав
монографію, пишу наступну. Але ніколи не робив і не буду
робити з цього свого «Евересту». Є люди, які зробили набагато більше від мене для науки в цілому та географії зокрема. А тим, хто після певних своїх «досягнень» спочиває
на лаврах, завжди кажу, щоб порівняли свій внесок з роботами визнаних майстрів в своїй галузі.
6. Чи не шкодуєте про вибрану професію?
Не шкодую і проживу те саме життя знову (якщо буде
можливість).
7. Розкажіть трішки про свої захоплення?
Люблю працювати з персональним комп’ютером. Колекціоную наукову літературу фахового спрямування. У мого
ПК скоро місця на «вінчестері» не залишиться. Тому й
пропоную студентам нею скористатися. Але ж ви чогось не
звертаєтесь? Люблю взимку ходити на полювання. Також
полюбляю, але нажаль весь час забирає робота. Я багато
чого люблю, але завжди багато «але»…
8. Поділіться з нами найприємнішими моментами з
Вашого життя?
Їх є багато! Коли син народився; коли він сказав перше
слово; коли я приїжджаю з поїздки, а мене дома чикають
рідні …
9. Ким Ви у дитинстві мріяли стати?
У дитинстві мріяв стати військовим, однак потім ідея
стала ілюзією і я став тим, ким є.
10. Які у Вас цілі щодо професії?
У професійному відношенні треба намагатися добиватися більшого, тому буду «рости».
11. Чим Ви займаєтесь у вільний час?
Родиною і підготовкою до роботи, адже я залишився
вічним студентом, який буде вчитися і в 33, і в 50, і в 100
(якщо доживу).
12. Ваші побажання студентам і викладачам ПГФ?
Студентам бажаю вміти поєднувати навчання і особисте життя. Знайти «золоту середину». Це часто є найбільшою проблемою. У студентському житті не повинно бути
крайнощів. Не студент той, хто не зубрив незрозумілі науки, хто не закохувався в одногрупників, хто гучно не святкував день студента, хто не бігав на перездачі. Всього потрошки. Має бути в студентських роках. Древні казали:
«Що не в міру – те отрута!». Не отруюйте життя крайнощами.
Колегам з факультету хотілося б побажати терпіння та
наснаги. Зараз ми намагаємося перелаштувати наші стереотипи і уявлення про роботу в ВНЗ. Не буде так, як було 5
або 10 років назад. Незважаючи на те, що з кожним роком
стає важче працювати і вимоги до нас підвищуюся, ми повинні пройти цей тернистий педагогічний шлях. Будьмо
лояльними та терплячими один до одного. Будьмо Homo
sapiens, а не Homo erectus!

1. Звідки Ви родом і коли народились?
Я родом з чудового та мальовничого Поділля. Народився 24 вересня 1979 року в селі Хоменки Шаргородського
району Вінницької області.
2. Де Ви навчалися?
Навчався в школі сусіднього села Джурин, оскільки в
рідних Хоменках мене не взяли до першого класу. На той
час демографічна ситуація була сприятлива і перші класи
були переповнені. Відмову пояснили тим, що станом на 1
вересня 1985 року я не мав 6 років. Сказали: «Приходьте
на наступний рік». Мене та батьків така ситуація не влаштовувала. Так я відходив та від’їздив щодня по 6 км упродовж 10 років до «чужої» Джуринської середньої школи.
Потім у 1996 р. вступив до Уманського державного педагогічного інституту імені П.Г. Тичини, який закінчив у 2011
році, який на той час став вже університетом.
3. Чому Ви обрали саме спеціальність "
географія"
?
Поки ходив пішки до школи, «захоплювався» спостереженнями за навколишнім середовищем та погодними явищами. Спека, сніг, дощ, багнюка! Було весело! Тим більше
мій батько все дитинство мене брав на полювання, де єднання з природою відбувається одразу та стає сенсом життя. А, взагалі, за першим дипломом я вчитель біології та
географії.
4. Як Ви потрапили до нашого університету?
Дякую вам, шановний Олександре Дмитровичу,
З'явилася вакансія молодшого наукового співробітника
за те , що згодилися з нами поспілкуватися.
держбюджетної теми в лабораторії «Екологія і освіта». І
коли постало питання чи залишатися працювати вчителем
Бажаємо, щоб Ваші мрії, плани і задуми збуваінформатики чи займатися тим, до чого лежить душа, я
лися. Щоб Ви легко йшли по кар’єрній стежині до
довго не роздумував.
своєї мети, були щасливими, здоровими та успіш5. Розкажіть про Ваші наукові досягнення?
У 2011 році я захистив кандидатську дисертацію з спе- ними.
ціальності «фізична географія, геофізика і геохімія ландшаСпілкувався Рожі Томас, 22 група
фтів». Маю ряд публікацій в фахових виданнях. Пройшов
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ПРИВІТ, ВИКЛАДАЧ!

Біофактор №3, 2012

Людина створена для щастя, як птах для польоту(В.Короленко)
Сьогодні ми спілкуватимемось із
новим лаборантом кафедри географії
та методики її навчання Красовським
Владиславом Олеговичем.

6. Розкажіть про Ваші інтереси, хобі.
Мої інтереси пов’язані з моєю роботою та навчанням. Це комп’ютерна техніка. Цікавлюсь активними видами спорту, а також захоплююсь фотозйомкою.

7. Як проводите свій вільний час?
Мій вільний час, знову ж таки, пов'язаний з моїм хобі. Але більшу частину свого вільного часу
проводжу зі своєю дівчиною.

8. Ваша заповітна мрія?
Я мрію успішно закінчити наш університет.

9. Які риси Ви найбільше цінуєте в людях?
Взагалі, я не маю конкретних рамок, щодо людських цінностей, але це звичайно чесність, порядність, відвертість.

10. Хто є Вашим кумиром?
1. Розкажіть нам, будь ласка, звідки Ви Важко виділити конкретного, але можу назвати
своїм кумиром Андрія Розумовського. Адже це
родом і коли ви народились?
Я народився в нашому місті Умані 6 червня була досвідчена і цілеспрямована людина. Він
старався всього в своєму житті досягти сам.
1992 року.

11. Що б Ви могли побажати студентам і
Сім’я у нас дружна, хоч і невелика: тато, мама, викладачам нашого факультету?.
2. Чи велика у Вас сім’я?

Студентам бажаю, щоб вони радували своїх батьків, рідних, досягали нових звершень в навчан3. Де здобували освіту після школи?
Навчався я в нашому УДПУ на фізико- ні, щоб вони ніколи не зупинялись на досягнутоматематичному факультеті за спеціальністю му, а рухалися лише вперед. А викладачам терпіння, натхнення, творчої наснаги у їхній нелег“фізика, інформатика”.
4. Що Вам найбільше запам’яталось під кій, але почесній праці.
я і сестра.

час навчання в університеті?
Багато чого було… Це і робота на агростанції, і
різні походи, і поїздки зі своєю групою. Студентське життя – цікаве, адже ти завжди перебуваєш
в активному пошуку чогось нового, завжди є чим
зайнятись!

5. Чи не приховуєте Ваш сімейний стан?

Щиро Вам дякуємо за те, що погодились розповісти нам трішки про себе.
Від імені всіх студентів, бажаємо Вам
гармонії, добробуту та благополуччя у
Вашому житті!

Звичайно, ні! Я неодружений. Але маю кохану
дівчину.

Спілкувалась Ключник Ольга,
22 група
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ПРИВІТ, ЛАБОРАНТ!

Біофактор №3, 2012

Життя задихається без мети."
"
Достоєвський

Росія. Люди при зустрічі бажають один одному здоров'я і обмінюються дружнім рукостисканням.
Німеччина. Строго! До 12 дня говорять
"Добрий ранок", з 12 до 17 - "Добрий день", після 17 - "Добрий вечір".
США. Питання: "Як справи". Відповідь: "Все
чудово!", Навіть якщо далеко не все відмінно.
Сказати "погано"- це верх непристойності!
Малайзія. Питання: "Куди ти йдеш?". Відповідь: "Погуляти".
Ізраїль. Люди один одному говорять "Мир
вам!"
Іран. Люди один одному говорять "Будь весел!"
Гренландія. Люди один одному говорять
"Гарна погода!", навіть якщо за вікном мінус 40
градусів і дме сирий вітер!.
Франція. При зустрічі і прощанні в неофіційній обстановці прийнято цілуватися, торкаючись
один одного щоками по черзі і посилаючи в повітря від одного до п'яти поцілунків.
Італія. Люди один одному говорять "Чао!".
Країни Латинської Америки. При зустрічі
прийнято обніматися, навіть якщо це малознайома або зовсім незнайома людина.
Лапландія (регіон у Фінляндії, Швеції та Норвегії). При зустрічі люди труться один об одного носами.
Японія. При зустрічі люди кланяються одним
з трьох видів поклонів-найнижчим, середнім з
кутом в 30 градусів або легким.
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Китай. При зустрічі люди кланяються з витягнутими уздовж тіла руками.
Індія. Люди в знак вітання руки складають
разом і шанобливо притискають їх до грудей.
Арабські країни. При зустрічі люди схрещують руки на грудях.
Самоа (острівна держава в Тихому океані).
При зустрічі люди обнюхують один одного.
Тибет (регіон в Китаї). При зустрічі люди знімають головний убір правою рукою, а ліву руку
закладають за вухо і висовують язик.
Зулуси (негроїдний народ у ПАР). При зустрічі вигукують "Я тебе бачу!".
У деяких африканських племен при зустрічі
прийнято плювати один на одного, причому
більш смачний плювок-це ознака більш поважного ставлення, а якщо в тебе не плюнули-це
ознака повної неповаги, презирства.
У деяких індійських племен в Америці при
зустрічі треба сісти навпочіпки. Така поза вважається найбільш миролюбною.
Деякі індійські народи при зустрічі знімають
взуття.
Монголія. При зустрічі люди кажуть одне одному "Чи здорова ваша худоба?".
Представники одного з народів в Китаї при
зустрічі самі собі тиснуть руку.

Цікаво знати

Підготовила Ляшенко Тетяна,
34 група

Біофактор №3, 2012

Життя — це шлях додому."Герман Мелвіл
"

Дослідження вчених про зміни дня і ночі
Вчені дослідили, що різкі зміни циклу освітлення – зміни дня і ночі
– можуть безпосередньо провокувати депресію і зниження розумових
здібностей, навіть якщо це ніяк не впливає на біологічні ритми і цикл
сну і неспання. Про це пише група учених Університету Джонса Хопкінса (США) у статті, опублікованій у журналі Nature. Різкі зміни біологічних ритмів, пов'язані, зокрема, з далекими перельотами або позмінною роботою можуть впливати на настрій і працездатність людини.
Біологічні ритми, у свою чергу, в значній мірі залежать від коливань освітленості.
Тара Легейтс з Університету Джонса Хопкінса та її колеги вирішили перевірити, чи можуть зміни
циклу освітлення безпосередньо впливати на настрій і здатність до навчання, за умови, що ритм
сну-неспання залишатиметься нормальним. Учені провели експеримент з мишами, яких спочатку
привчили до 24-годинного циклу зміни освітленості: 12 годин "дня" і 12 годин "ночі". Потім одну
групу тварин перевели на семигодинний цикл, коли світло змінювали на пітьму кожні 3,5 години.
У другої групи – контрольної – цикл залишився тим самим. Перехід на семигодинний цикл не змінив загальний час сну у мишей, він також не призвів до збоїв добового ритму організму.
Колишні дослідження вказували, що збої ритму освітлення порушували циркадний ритм, що у свою
чергу призводило до збою ритму сну, недосипання, а потім до порушення працездатності.

Перша пара
Рученьки терпнуть,
Злипаються віченьки.
Боже чи довго тягти?
Це перша пара.
Ну, як же не хочеться
Ранком на неї іти.
Ще й викладач підозріло так дивиться.
Видно уже він забув,
Те, що колись же
Він жив так самісінько,
В час як студентом ще був.

У наступному
номері:
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Все позабув…
Адже мучить таблицями,
Каже конспекти вести
І перед нашими сонними лицями
Хоче він щось довести.
Так, йому легко!
Бо вчора із друзями
“Бінго” він не підкоряв,
Фільм не дивився і квасом не ласував,
Видно, у девять вже спав.
А от студенти…Така у них доленька:
Сповнена сонних проблем :).

Дізнаємось, історію і традиції святкування
Андріївських вечорниць. Що побажають
викладачі нашим студентам, а студенти
нашим викладача?

У СВІТІ НАУК

За подіями у світі
наук слідкувала
Ляшенко Тетяна,
34 група
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Щиросердечно вітаємо
Запорожець Лесю Миколаївну
З Днем Народження!
Щоб доля Вам лиш щастя дарувала,
Щоб лихо до Вас дороги не знало,
Щоб мрії Ваші збувались завжди,
І щастя своє щоб змогли зберегти.
Хай буде здоров'я міцне, мов граніт.
Хай шлях життя встеляє ясен цвіт.
Хай наше щире привітання,
Звучить для Вас не менше сотні літ.
З повагою колеги та студенти ПГФ

Вітаємо З Днем Народження
студента 23 групи Антонюка Олексія!
Бажаємо удачі,
Тепла і добра,
Щоб всі невдачі,
Згоріли дотла!
Щоб жити – не тужити
До ста років довелось,
Нехай збудеться те,
Що ще не збулось!
З любов’ю одногрупники
Студента 44 групи Чагарного Романа
вітаємо З Днем Народження!
Бажаємо щастя i достатку
Ясного неба i тепла.
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіху й терпіння,
У справах – вічного горіння.
Студенти 44 групи

З Днем Народження вітаємо
Дрозденко Галину Миколаївну!
Нехай сяють очі з ніжністю,
А серце розквітне радістю,
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує Вам щастя райдугу.
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо усього, чого тільки треба,
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку,
Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
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
колеги та студенти ПГФ
Студента 33 групи Драчука Юрія
вітаємо З Днем Народження!
Нехай сьогодні, в день народження твій,
Приходить щастя, стукає в віконце,
Ти його в душу запусти, щоб зігрівало
наче сонце,
Щоб завжди у твоєму крузі жило
кохання й вірні друзі.
Студенти 33 групи

Гребеннікову Анастасію
вітаємо З Днем Народження!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров'я, миру, успіхів, надії.
З повагою друзі
Мудрицьку Юлію та Ільчук Марину
вітаємо З Днем Народження!
Як вогонь завжди горіти,
Hе старіти й не хворіти,
Жити довго і красиво,
Бути коханими й любити.
Hа навчанні лише успіху,
Вдома - радості і сміху,
Щоб молодість блищала,
Щоб старість відступала!
З повагою 55 група
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