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Цього року для природничо-географічного факультету весна посміхнулася славним ювілеєм доктора педагогічних наук, професора Світлани Василівни Совгіри,
красивої і розумної жінки – уособлення ніжності, працьовитості й творчості.
Природничо-географічний факультет УДПУ має вагомі здобутки на науковоосвітянській ниві, чим завдячує високому професіоналізму й працьовитості професорсько-викладацького складу і, зокрема, наполегливій і узгодженій роботі колективу кафедри хімії, екології та методики їх навчання, яку очолює Світлана Василівна.
Її моральні та життєві принципи високо цінуються в колективі співробітників, викликають почуття глибокої поваги серед студентів університету, слугують взірцем
для формування і становлення молодих науковців. Перебуваючи в постійному творчому пошуку, наполегливо працюючи в напрямку удосконалення та оновлення методів екологічного виховання молоді, екологізації навчального середовища, С.В. Совгіра зарекомендувала себе як
досвідчений науковець, висококваліфікований фахівець, толерантний викладач, педантичний, вимогливий і відповідальний керівник.
Професор Совгіра С.В. красиво і впевнено йде життєвим шляхом – від асистента, старшого викладача, доцента до професора й завідувача кафедрою на сьогодні. Гордістю природничо-географічного факультету УДПУ,
усієї освітянської спільноти є наукова діяльність Світлани Василівни, яка різко вирізняється масштабністю, інноваційністю та практичністю. Науковий доробок ювіляра складає 260 публікацій, з яких 227 наукового та 33 навчально-методичного характеру. Формуючи власну наукову школу, професор Совгіра С.В. очолила роботу своїх здобувачів та аспірантів, окресливши перед ними проблему пошуку нових підходів до неперервного та системного формування екологічного світогляду в майбутніх учителів, у якому б чітко прослідковувалися погляди та переконання
щодо гармонійної єдності людини і природи.
Світлана Василівна є співзасновником та співкерівником широковідомої навчально-наукової лабораторії
«Екологія і освіта», на базі якої неодноразово виконувалися держбюджетні теми, кандидатські й докторські дисертації, бере активну участь у щорічних Всеукраїнських експедиціях з дослідження екосистем басейнів річок Центральної України. З її ініціативи організовано та проведено низку міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, семінарів, тренінгів та «круглих столів», присвячених проблемам взаємовідносин людини і природи.
Неодноразово керувала проведенням регіональних природоохоронних акцій в рамках проектів «Зелена толока»,
«Марш парків», «До чистих джерел», залучаючи до них студентів та викладачів університетів, учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл, позашкільних навчальних закладів, провідних вчених України.
То ж в цей ювілейний день колектив природничо-географічного факультету зичить Вам, шановна Світлано
Василівно, щоб душа наповнилася світлом і теплом. Радуйте нас своєю милою посмішкою, жіночою вродою, не
втрачайте ніколи своєї вишуканості й доброти. Міцного Вам здоров’я, щастя, світлої долі та успіхів у плідній праці
на благо освітянської галузі.
Колектив природничо-географічного факультету
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Не кожному випала така щаслива нагода – знайомство і співпраця з Педагогом з великої літери, педагогом-майстром, мудрим наставником, особливою жінкою, людиною великої
мужності й сильної волі – Совгірою Світланою Василівною. Правду кажуть: учителями не
стають, ними народжуються. Хоча, звичайно, це не тільки Божий дар, а й дуже наполеглива
та відповідальна праця і серце, віддане дітям та улюбленій справі. Світлана Василівна це
взірець істинного Учителя. Педагога, який виховав не одне покоління студентської молоді, є
прикладом високої моралі. Для неї завжди було найважливішим прищепити своїм вихованцям
кращі людські чесноти: доброту, милосердя, почуття справедливості.
Природна обдарованість, щедрість душі, потяг до нового, вимогливість до себе у поєднанні з працездатністю і вмінням досягти поставленої мети забезпечили Світлані Василівні
справжній авторитет серед студентів та колег.
Світлана Василівна є досвідченим викладачем-практиком, висококваліфікованим фахівцем, який аналізує, критикує, дає поради з будь-яких питань. Хочеться згадати також про її
творчу оригінальність у розв’язанні питань, з якими вихованці та колеги, зверталися до Світлани Василівни. Але найбільшою її красою є розум і надзвичайне працелюбство, любов до
професії.
Звичайні людські якості, вироблені добросовісною працею і життям, допомагають їй
жити і творити, перемагати негативне. Світлана Василівна досягла вершин досконалості завдяки невтомній всеперемагаючій праці. Невичерпні таланти, людська краса і сила, великий
розум і міцна воля, духовні багатства і трудова честь результат творчого дерзання, невтомності в праці, так вона думає і так будує своє життя.
Вітаючи з ювілеєм, бажаємо Світлані Василівні добра і достатку, сили і наснаги, тепла
і затишку в родині, щастя та радості, невичерпної енергії, невпинного руху вперед, успішного
здійснення всіх планів та задумів. Нехай підґрунтям щасливого життя та плідної творчості будуть міцне здоров’я, натхненна думка і щира повага Ваших студентів, аспірантів та колег.
З повагою вихованці та аспіранти

"Розвиток особистості означає вірність власному закону." Карл Юнг

Уже давно святкування Дня Святого Валентина – Дня
Закоханих стало приємною традицією для українців. У цей
день прийнято дарувати одне одному «валентинки» – вітальні
листівки у вигляді сердечок, з добрими побажаннями, словами кохання, пропозиціями руки та серця чи просто жартами,
які не підписують, а той, хто їх отримує, повинен сам здогадатися, від кого вони. Також у цей день дарують коханим квіти
(найчастіше троянди – символ кохання), цукерки-сердечка,
інші сувеніри у вигляді
сердечок, купідончиків, пташок, які цілуються.
Не забули про цю традицію й студенти природничогеографічного факультету, які провели та взяли участь у
низці заходів, присвячених цьому чарівному святу. Так, студенти 12 групи здійснили благодійну акцію «Подаруй частинку свого серця дітям». Зібрані під час акції кошти будуть
передані в Уманський дитячий будинок.
У ході святкування серед студентів першого курсу була проведена виставка вітальних стінгазет та створена скринька для валентинок. Одним із незвичних заходів було імпровізоване радію, яке
дарувало викладачам та студентам хороший, романтичний
настрій на перервах під супровід музичних вітань.
У цей день навіть улюбленець нашого деканату – папуга
Яша – виспівував серенади кохання.

Вперше у стінах
Уманського державного
педагогічного
університету до нагоди Дня всіх закоханих було організовано студентський РАГС. У Валентинів день «одружилося» 8 закоханих
студентських пар. Усі пари охоче позували перед об’єктивами
фото та відеокамер, адже за їх словами всі ці світлини колись
увійдуть у їх сімейні альбоми.
- Символічний студентський РАГС вперше відкрився цього року. Аби
одружитися, потрібно було попередньо зареєструватися. На
церемонію одруження свої заявки подало 10 пар, з яких 8 склали
обітниці і обмінялися обручками. Одна пара, на жаль, не змогла прийти, а інша - просто не зважилася на такий крок. Проте 8 одружених – цілком гідний результат роботи студентського РАГСУ. Дуже б хотілося, щоб всі ці «молодята» у майбутньому насправді стали подружжями,
каже голова
студради Вікторія Михайлик, яка і проводила церемонія одруження.
КОХАЙТЕ ТА БУДЬТЕ КОХАНИМИ!!!
За подіями на факультеті слідкувала Василенко Ольга, 22 група
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"Єдине, що має значення — це зусилля." Антуан де Сент-Екзюпері

Уманська Тетяна
Анатоліївна народилася 21 січня 1995 в
мальовничому селі
Познанка Друга Любашівського району Одеської області. Навчаючись в своїй рідній
школі НВК ЗОШ ІІІІ ст. Тані подобалось
спостерігати за всім,
що відбувається в природі, особливо за зміною пір року. Особливо їй подобається дивитись на перший сніг,
доторкнутись до першого підсніжника. Так
і сталося, що одного зимового ранку з’явився її перший вірш, який мав назву «Сніг іде». А потім Таня
кожну свою подію, яка відбувалася в її житті, почала
відображати в своїх віршах.
Україна
Україна – це країна,
Незалежна сторона!
Ти є мати українцям
І в народу ти одна.
Ти живеш і процвітаєш,
Й пам’ятаєш ті роки,
Як колись в безжальних війнах
Гинули твої сини .
Ти роками підіймалась
Із важких руїн,
Процвітаючи зростала
На очах у всіх.
Ти здобула Незалежність,
І добралась до кінця.
Щоб тепер ми були вільні,
Ми ж є нація твоя!
Великодні писанки
На Великдень – свято Пасхи
Всі малюють писанки.
Кожна писанка прекрасна,
Кожна символ красоти.
Перша: з квітами і сонцем,
Друга: з зорями і колом.
А на третій, як завжди,
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Крапочки – символ неба і весни.
Всі вони на вигляд різні,
Але справа в них одна –
На Велике свято Боже,
Прикрашати світ сповна!
Ялинонька
У нашому лісочку,
Ялинонька росла,
Своїм вбранням чудовим,
Пишалася вона.
Одного дня в лісочок,
Хлопчина завітав.
Ялиночку-красуню,
В домівку забажав.
І тільки нахилився,
Красуню він зрубать.
З-під неї ж гульк зайчатко,
І почало прохать:
Послухай-но, хлопчино,
Ялиночку не ріж.
Для нашої родини,
На Новий рік залиш.
Хлопчина подивився,
На Зайченя-маля:
«Ялиночку залишу,
Звірятам на свята!»
І Ви ялинку, друзі,
Не думайте рубать,
Нехай в ніч новорічну
Порадує звірят!
Моє село
По-обидва боки Кодими-ріки,
Утворилось два славних береги.
А береги ті є – село Познанка,
Найкрасивішим й найріднішим серед сіл,
Вона нагадує чарівний світ,
Де є луги й сосновий бір,
Й поля, де колоситься нива,
Де трави є і квіти запашні,
Й прекрасні співи солов’їні,
Де я живу і народилася,
Де перші я промовила слова.
Моє село – моя це Батьківщина!
Мій рідний край – моя родина!

Біофактор №1, 2013

"Корінь навчання гіркий, а плоди його солодкі."Аристотель
Сьогодні, ми поспілкуємося з прекрас- ловлювання жаб з місцевих ставків, проведення
ною, доброю і життєрадісною людиною, над ними дослідів, полювання на метеликів для
колекцій.
майстром викладацької справи –
5. Чи не шкодуєте Ви, що обрали саме цю
Копієвською Тетяною Миколаївною.

1. Де і коли Ви народилися?
Я народилася в чудовому місті Харкові.
2. Де Ви здобули вищу освіту?
Я навчалася в Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини на природничому факультеті за спеціальністю біологія та географія з 1994 по 1999 рік.
3. Як Ви потрапили до нашого університету?
Так склалися життєві обставини, що мої батьки переїхали до Умані і я вступила до УДПУ.
Після закінчення університету навчалася в аспірантурі Волинського національного університету ім. Л. Українки та присвятила своє життя
викладацькій роботі.
4. Що Вам найбільше запам’яталося з
студентського життя?
Найбільше запам’яталися заняття, які проводилися такими викладачами, як Чорна Г. А.,
Бутило М. Д., Коваль М. Ф., Таранюк О. М., та
багато інших, які цікаво, доступно і зрозуміло
викладали матеріал, а ми із задоволенням відвідували їх заняття. Також багато чого пригадується з польових практик, хоч вони в нас практично всі проходили в околицях Умані, це і ви-
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професію?
Ні, і думки такої не виникає. Це моє покликання. І мені здається, що я вибрала свій шлях
правильно. Тому, що ця професія приносить мені внутрішнє задоволення, особливо тоді, коли
студенти, яких я навчаю щиро і відверто кажуть
мені, що вони розуміють те, що я їм пояснюю.
6. Розкажіть про Ваші наукові досягнення?
На даний момент я працюю над науковим
дослідженням.
7. Розкажіть трішки про Ваші мрії і чи
збулися вони?
Не все ще досягнуто, але це і стимул до дії, і
активність, і оптимізм. Думаю, ще багато чого
попереду.
8. Ким Ви мріяли стати в дитинстві?
В дитинстві, як і багато дітей, мріяла стати
лікарем.
9. Розкажіть нам про Вашу сім’ю?
У мене двоє прекрасних дітей. Дочка Яна
якій 15 років і син Руслан, якому 8 років.
10. Яким девізом Ви керуєтесь в житті?
Мій девіз це «Сьогодні краще ніж вчора,
завтра краще ніж сьогодні» і особливо «Кожна
хвилина життя це шанс все змінити!»
11. Чим Ви займаєтесь у вільний час?
Вільний час заповнений життєвими турботами, як у кожної звичайної жінки. Але відкрию
невелику таємницю я дуже люблю кататись на
ковзанах.
12. Що Ви побажаєте викладачам і студентам природничо-географічного факультету?
Хочу побажати кожному натхнення в досягненні своєї мети, і щоб ваша мрія обов’язково
стала реальністю.

Дякуємо Вам за відверту розмову.
Бажаємо Вам підкорювати все нові і нові
вершин. Також, щоб Ви легко рухались
по кар’єрній стежині до своєї мети, були
щасливою, здоровою та успішною.

ПРИВІТ, ВИКЛАДАЧ!

Спілкувався Рожі Томас, 22 група

Біофактор №1, 2013

Людина створена для щастя, як птах для польоту(В.Короленко)
Сьогодні ми поспілкуємося із чудовою і
4. Як проходили Ваші студентські родоброю людиною, молодшим науковим
ки?
співробітником науково-дослідної лабораСтудентські роки для мене були і залиторії «Екологія і освіта» Берчак Вікторією
шаються найкращими, адже вони дали мені
Сергіївною.
знання, практичні вміння, справжніх друзів,
пройшли досить весело та енергійно.
5. Чому працюєте саме в нашому університеті?
Так склалася доля.
6. Розкрийте нам таємницю про Ваш
сімейний стан?
Я поки що не одружена.
7. Які у Вас є мрії і чи збулись вони?
Мрію, щоб всі мої рідні, знайомі, друзі
завжди були здоровими і щасливими. А для
себе бажаю у визначений термін захистити
кандидатську дисертацію за спеціальністю
11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.
1. Доброго дня, скажіть нам будь лас8. Чи любите Ви подорожувати, де б
ка де і коли Ви народилися?
хотіли побувати і де вже були?
Доброго дня, я народилася 12 березня
Я дуже люблю подорожувати. Під час
1988 р. в мальовничому с. Дмитрашківка, Пінавчання була в Карпатах та в Криму. Хотіла
щанського р-ну, Вінницької обл.
б побувати і в інших куточках України.
2. Скажіть будь-ласка, яку посаду Ви
9. Ваші побажання студентам і виклазаймаєте?
дачам нашого факультету?
На даний час я працюю молодшим науБажаю всім бути дружніми, підтримуваковим співробітником держбюджетної теми
ти один одного, співчувати і завжди бути ра«Інтеграція технологій екологізації й енергоззом, адже коли ми разом то з легкістю вирібереження в освітніх закладах та залучення
шуємо будь-які проблеми.
молоді до заощадження природних ресурсів»
Дякуємо Вам за розмову! Від імені
3. Де Ви навчались після школи?
всіх студентів хочемо побажати Вам доброЯ закінчила природничо-географічний
буту та благополуччя у Вашому житті.
факультет УДПУ імені Павла Тичини зі спеціальності «Географія. Біологія». На даний
час є аспірантом Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла КоСпілкувався Діхтяр Сергій, 22 група
цюбинського.
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ПРИВІТ, ЛАБОРАНТ!
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"Життя задихається без мети."Достоєвський

Кохання щире почуття
У нього є свої закони
Своя розкішна є весна
Свої спекотні в ній літа
Нарешті, осінь в ній мрійлива
Для когось ніжна, чарівна
Для когось тепла і сумна
По різному в усіх зима
Воно у нас не вимагає
Воно, завжди нам щось дає
Воно було й завжди буде
Кохання вічно хай живе!

Саме 13 лютого на передодні дня всіх закоханих була проведена комплексна кураторська година
для 21 та 31 груп на чолі з їхніми кураторами Гензьорою Тетяною Миколаївною та Шулдиком Володимиром Івановичем та запрошеною ними студенткою – магістром Августовою Юлією Владиславівною, на тему: «Кохання і мистецтво».
Вона розповіла нам про любов до мистецтва, мистецтво любити (Традиції святкування дня закоханих в різних країнах світу).
Кохання – це почуття, на одну сходинку вище від дружби!
Кохання – це не лише почуття і незабутні емоції, враження, а й наслідки та обов’язки!
Кохання – це крик твоєї душі, ти розумієш, що слова тут зайві!
Кохання – це означає підтримувати, допомагати.
Бути коханим – це бути щасливим і розуміти, що ти не сам на цій планеті.
Ми дізналися про традиції святкування дня Святого Валентина в різних країнах світу, спробували
власноруч виготовити валентинки під супровід пісень про кохання у виконанні нашого студента 31
групи Спанатія Андрія. Про кохання можна говорити вічно, але непомітно промайнув час і на прикрість усім, нам довелось закінчувати цю незабутню приємну зустріч.
На прощання ми почули безліч щирих і теплих слів від організаторів нашої зустрічі, які побажали
нам всього найкращого, а головне:
«Любові в серці. Спокою в душі
І нехай Ваше серце, буде сповнене любові».

20 лютого відзначається День соціальної справедливості. Свято
було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН резолюцією № A/
RES/62/10 від 18 грудня 2007 року. Як це не сумно, соціальна справедливість все ще залишається недосяжною мрією для величезної
частини людства. Крайня бідність, голод, дискримінація та порушення прав людини досі наносять болючі удари по моральності суспільства. Україна як один зі співзасновників не може залишатися
осторонь.
Тому для сприяння розвитку моральності суспільства для 4 групи І курсу було проведено кураторську годину, де шляхом обговорення продемонстрованих реальних прикладів недотримання
принципів соціальної справедливості підкреслили важливість їх виконання у повсякденному житті.
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Новини факультету

Біофактор №1,

"Життя — це шлях додому" Герман Мелвіл

Драч Оксана - 11 група
Красноштан Василь - 11 група
Підгородецька Ольга – 13 група
Волчанська Яна – 21 група
Чопенко Олена – 21 група
Данильченко Олена – 25 група
Муквич Вікторія – 34 група
Гребеннікова Анастасія – 42 група
Ганущак Юрій – 43 група
Лаврук Ганна – 43 група
Петлюк Аліна – 44 група
Білик Лариса – 45 група
Скоморох Леся – 45 група
Нагорна Юлія – 51 група

Харченко Оксана – 51 група
Брижата Ольга – 52 група
Деризимля Наталія – 52 група
Трохименко Тарас – 53 група
Гаврилюк Леся – 54 група
Ільчук Марина – 55 група
Медвідь Людмила – 55 група
Мудрицька Юлія – 55 група
Смачелюк Вікторія – 55 група
Шквачук Лілія - 55 група

ШАРА на СЕСІЇ
Якщо скласти перші літери, ви дізнаєтеся:
1.Що усім дуже хочеться на екзамені.
2. З якого факультету родом походить авторка твору.
3.Що ж воно таке страшне систематично приходить
до нас. При чому, виключно влітку і взимку…
Одним словом, акровірш про студентів :)
Швидко до нас це нещастя прийшло
А як же без неї нам класно було
Раділи усі, що настало вже літо,
Аж тут і вона… Як її пережити?
Поради такі: напишіть собі шпори,
Робіть собі “бомби” – бо станеться горе,
А ще уночі, як дванадцята буде
Ви ШАРУ позвіть, так, щоб чули вас люди.
Останнє: в день іспиту обов’язково
Самі Ви прийдіть і візьміть залікову.
Елітно вдягніться плюс “нуль” макіяжу,
Серйозне обличчя – то й “п’ять” уже Ваша.
І знайте – п’ятірка примчить, як комета,
Якщо є знання хоча б назви предмета :)!!!

Студенти ВУЗів діляться на три категорії:
- Студенти, що навчаються із задоволенням;
- Студенти, що вчаться без задоволення;
- Студенти, що із задоволенням не навчаються.

Чому студенту не бажано одружуватись???
По-перше: якщо він буде звертати увагу на
дружину, то з'являться хвости (тобто двійки).
По-друге: якщо звертатиме увагу на навчання,
то отримає роги.
По-третє: А якщо буде звертати увагу і на перше, і на друге, то відкине копита.

Що не самостійна, то "Битва екстрасенсів".
Що не контрольна, то шоу "Інтуїція":)

Ляшенко Тетяна, 34 група
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У СВІТІ НАУК
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Вельмишановна Світлано Василівно!
Прийміть н аші найщиріші вітання з нагоди Вашого ювілею! Від усього серця бажаємо 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!
Зичимо Вам невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів та задумів, щастя
Вам, радості, добра і благополуччя!
З найкращими побажаннями колеги та
студенти ПГФ
Щиросердечно Вітаємо Валюк Вікторію
Федорівну З Днем Народження!
Хай пливе щасливо Ваш життєвий човен,
І минає легко береги круті,
І любові буде хай завжди він повен,
То найголовніше у людськім житті.
Нехай в душі завжди горять
Іскринки радості й бажання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання!
З повагою колеги та студенти ПГФ
Вітаємо З Днем Народження
Половку Олену Андріївну!
Скільки морів, океанів,
Скільки в них на дні піску,
Стільки щастя ми бажаєм,
На Вашім віку!
Хай буде літ –
не менше ста в житті,
І шлях Ваш буде світлим,
А все життя, немов кришталь,
Прекрасним, радісним і чистим!
З найкращими побажаннями колеги та
студенти ПГФ
Вітаємо Кецкало Катерину Григорівну З
Днем Народження!
Здоров’я міцного на довгі роки,
Щиро бажаєм Вам залюбки,
Хай доля дарує щастя довіку,
Достатку і миру у домі без ліку.
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові хай серце хвилює,
А роси ранкові безмежно і щиро,
Щоденно дарують наснагу і силу!
Колеги та студенти ПГФ

Гол. редактор: Алейнікова І.

Дорогого Галушко Сергія Миколайовича Вітаємо З
Днем Народження!
Бажаєм здоров’я, любові і щастя
Щоб лихо й тривоги Вас обминали,
Зозуля сто років життя накувала.
Хай в житті Вашім щастя квітує
Веснянково-іскристим розмаєм
Бог ласкавий хай радість дарує
І здоров’я міцне посилає.
З повагою колеги та студенти ПГФ
Миколайчук Мальвіну, Левчук Ірину,
Тищенко Юлію та Мігалевську Олесю
Вітаємо З Днем Народження!
Хай здоров’я, радість і достаток,
Сиплються немов вишневий цвіт
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато літ!
Студенти 33 групи
Дяченко Людмилу
Вітаємо З Днем Народження!
Бажаєм щастя i достатку
Ясного неба i тепла.
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
Друзі та студенти 54 групи
Студентку 25 групи Найчук Віту
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
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