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З великою любов'ю не уживуться смутні підозри.(Абеляр Пьер)

На початку березня кожного року проходять Шевченківські дні, під час яких не лише в
Україні, а й в інших країнах згадують творчість
великого українського поета, прозаїка, художника, великого сина українського народу −
Т.Г.Шевченко.
13 березня студенти природничогеографічного
факультету разом з науковою бібліотекою університету взяли участь в урочистостях з нагоди 199-ої річниці з дня народження видатного українського Кобзаря.
На базі читального залу № 1 був проведений урочистий захід “Великий син великого народу». Активну участь прийняли студенти 2, 3 та 4 курсів, які
читали вірші Шевченка та виконували його твори,
покладені на музику.
І на завершення студентка 4 курсу Султанова Вікторія подарувала усім присутнім
авторський вірш, присвячений великому поету. Також студенти вшанували пам'ять великого поета, а в знак шани піднесли до портрета Шевченка хліб і сіль. На завершення заходу студенти переглянули документальний фільм про життя та творчий шлях
великого Кобзаря.

Найприємнішим і найтеплішим було привітання наших дорогих жінок,
яке 8 березня члени студентського самоврядування організували у 210 аудиторії. Окрім побажань з боку студентів представниці кращої половини людства
факультету почули на свою адресу багато щирих та теплих слів з боку наших
сильних та уважних чоловіків. І не дарма, адже переважна більшість “ населення” факультету – жінки. З весною всіх!

Підготувала Василенко Ольга, 22 група
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ПОДІЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ

Біофактор №2, 2013

Музика приглушує сум(Вільям Шекспір)

Я, Циганков Владислав Олександрович, народився в селі Нехайки Драбівського району Черкаської області. Закінчив Нехайківську ЗОШ, потім вступив до Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини на природничогеографічний факультет. Захоплююсь археологією та нумізматикою. Коли є творче
натхнення – пишу вірші.
Життя
Ти знаєш, що таке життя?
Це дві дороги…
Одна доводить до пуття,
Інша несе одну тривогу.
Дорога перша – ноша не по силі.
Поросла скелями міцними,
Та той, хто має силу волі,
Пролетить на крилах знань над ними.
Дорога друга – рівна та похила,
Лиш стань на скейт і покотись,
Та полетиш із того схилу
До чорта в пекло.
Тож вибирайте, куди йти,
Туди або туди…
Бо це життя – тут шлях один.

На природничо-географічному факультету з 18.03 по
22.03.2013 року проходив захист переддипломної
педагогічної практики студентів четвертого курсу при
державній екзаменаційній комісії. Під час захисту
державної педагогічної практики відбувається не лише
перевірка теоретичної та практичної підготовки студентів
до самостійної роботи, але й створюються широкі
можливості для забезпечення творчого потенціалу
особистості студентів.

Підготувала Василенко Ольга, 22 група
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НАША ЛІТЕРАТУРА

Біофактор №2, 2013

Єдиний шлях, що веде до знання — це діяльність.(Дж. Б. Шоу)
Сьогодні ми поспілкуємося з чарівною, доброзичливою людиною, хорошим,
добрим викладачем
Васильцовою Іриною Василівною.

7. Поділіться з нами найкращими моментами з
Вашого життя?
Для мене найкращими моментами в житті були
студентські роки, польові практики, поїздки з групою та куратором до різних міст України.
8. Розкажіть трішки про Ваші захоплення?
Я дуже люблю подорожувати, відкривати для себе
щось нове в житті та пробувати себе у різних видах
спорту?
9. Ким Ви мріяли стати в дитинстві ?
Я завжди мріяла стати фармацевтом, тому що моя
мама працювала фармацевтом і моє дитинство практично пройшло в аптеці. Але з часом мене батьки
переконали стати вчителем, адже я маю педагогічне
коріння − мої бабуся і дідусь були педагогами.
10. Розкажіть про Вашу сім’ю?
Поки що я не одружена. Але, як я іноді кажу жартома, що моя велика родина − це мої студенти.
11. Чим Ви полюбляєте займатися у вільний
час?
У вільний час я читаю цікаві книжки, вирощую
кімнатні рослини, а також подорожую, якщо випадає
нагода.
Ваші побажання студентам і викладачам природничо – географічного факультету?
Бажаю кохання пребагато! А буде кохання, буде і
все! Нехай достаток і мир будуть у Вашому домі.
Щоб зустрічалися на життєвому шляху тільки добрі
люди. Сили бажаю, здоров’я і волі! Щоб кожен день
був прекрасним. Нехай буде схоже життя Ваше на
чарівну казку.

1. Де і коли Ви народились?
Я народилася 14 березня 1989 року на Вінниччині
в селищі міського типу Дашів.
2. Де Ви здобували вищу освіту?
Вищу освіту я здобувала в Уманському державному педагогічному університеті на нашому факультеті за спеціальністю «біологія та хімія».
3. Як Ви потрапили до нашого університету?
Мені порадив вступити до нашого університету
мій вчитель біології і за сумісництвом класний
керівник Палагіна О.О., яка закінчила наш універсиДякуємо Вам за відверту розмову.
тет і присвятила своє життя дітям та школі.
Дозвольте Вам побажати земних благ, твор4. Чому Ви вибрали саме професію викладача?
чої наснаги, бути завжди красивою, коханою,
Мені дуже подобається працювати з студентами.
Також мені подобається наукову робота та природ- ніжною і простою, такою ж нескінечно милою
і нескінечно молодою.
ничі науки.
5. Розкажіть про Ваші наукові досягнення?
На даний час я навчаюсь в аспірантурі Національного дендрологічного парку «Софіївка» за спеціальністю «ботаніка».
6. Чи не шкодуєте Ви про обрану професію?
Спілкувався Рожі Томас, 22 група
Ні, не шкодую, тому що щодня відкриваю для себе все кращі і цікавіші моменти викладацької діяльності.
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ПРИВІТ, ВИКЛАДАЧ!

Біофактор №2, 2013

Лише осмислені знання приносять плоди(В. Борисов)

Сьогодні ми поспілкуємося з доброю, чу- льністю «Географія. Біологія».
довою і життєрадісною людиною, лаборантом кафедри загального землезнавства та
геології Гордашевською Ганною Іванівною.

4. Як проходили Ваші студентські роки?
Студентські роки були і залишаються найкращими, адже вони дали мені 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 захистити кандидатську дисертацію
за спеціальністю 13.00.04 – теорія методики
професійної освіти, а також успішно вийти
заміж.

1. Доброго дня! Скажіть нам будь
ласка де і коли Ви народилися?
Доброго дня, я народилася 13 вересня 1986
року в мальовничому селі Добра, Маньківського району, Черкаської області.

2. Скажіть, будь-ласка, яку посаду Ви
займаєте?
Я працюю лаборантом на кафедрі загального землезнавства та екології.

3. Де Ви навчались після школи?
Я закінчила природничо-географічний факультет УДПУ імені Павла Тичини за спеціа-
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ПРИВІТ, ЛАБОРАНТ!

8. Чи любите Ви подорожувати, де б
хотіли побувати і де вже були?
Я дуже люблю подорожувати. Вже побувала у Фінляндії, хочу відвідати Америку, побачити Великі озера та Великий Каньйон.

9. Ваші побажання студентам і викладачам нашого факультету?
Хочу побажати всім натхнення та успіхів у
досягненні своєї мети, і щоб Ваші мрії обов'язково збулися.

Спілкувався Діхтяр Сергій, 22 група

Біофактор №2, 2013

Будьте уважні до своїх думок — вони початок учинків.(Лаоцзи)

Дослідники розповіли, що саме потепління в А р к т и ц і
призводить до крайніх, “аномальних” погодніх явищ, які потім
“затримуються” у середніх широтах Північної півкулі. Йдеться
про сильні снігопади, зливи, спеку. "За іронією долі зменшення
льодовиків в Арктиці пов'язане як з холодною погодою в
середніх широтах взимку, так і з аномально гарячим літом", –
розповів Стівен Ваврус, старший науковий співробітник
інституту екологічних досліджень Нельсона при університеті
Вісконсіна (США).
За його словами, танення морського льоду в останні десятиліття дозволило арктичним водам поглинати більше тепла та енергії сонця, яка, у свою чергу, нагріває атмосферу над водою. Цей нагрів
впливає на атмосферний тиск, а вірніше створює різницю тиску. Після чого група дуже сильних
вітрів, які дмуть із заходу на схід, створюють потужний повітряний потік, який у свою чергу приводить у рух океанські течії. "Це істотно допомагає охолоджувати землю в зимовий час, і ми
отримуємо сніг і більш екстремальні холоди" – відзначив учений.
Арктичний морський лід також називають кондиціонером планети через його вплив на глобальне
потепління.
У 2012 році, за даними учених, товщина арктичних льодовиків досягла найнижчого рівня за час
їх відстеження з супутників.

C - сонне;
Т - теоретично;
У - умне;
Д - дитя;
Е - естественно;
Н - не бажаюче;
Т - трудитися.
***
Заходить студент на іспит.
Викладач: - Беріть квиток.
Студент: - А у мене проїзний.
***
Лектор:
- Ну скільки можна базікати? Вийди замість мене і
продовж!
Студент виходить до дошки:
ВСІМ ДЯКУЮ, пару закінчено!
***
Студентська мрія :
- Готовий!?
- Готовий!
-Молодець, сідай 5!:)
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У СВІТІ НАУК

Іде іспит типу тест із питаннями, на які треба
відповідати "так" або "ні". Один зі студентів підкидає
монетку й записує результати. Викладач думає: "Ну,
цей першим закінчить." Іспит закінчився, інші студенти вже написали й пішли, а цей все сидить і монетку підкидає.
Викладач це набридло, він підходить і запитує:
- Ну що відповів на питання?
- Так.
- А що тоді робиш?
- Перевіряю.

***
- Які 2 слова найбільше поширені
навчальних закладах?
- Я не знаю ...
Точно!

в

***
Hа іспиті з цивільного права:
- Скажіть, як ви дивитеся на право?
- Точно так само, як і наліво ....

Підготувала Ляшенко Тетяна, 34 група

Біофактор №2, 2013

Все в житті є щастям. (Дональд Трамп)

Якщо в пташиних гніздах менше яєць, ніж звичайно, − рік буде неврожайним.
Місяць ріжками вниз − на тепло й добрий врожай.
Довгі бурульки − весна буде затяжною; якщо багато довгих і товстих бурульок - на врожай.
Якщо в березні лежить сніжок за видолинками −
врожай на городину.
Осика в пухнастих сережках − цього року вродить овес.
Погляньте на останні снігові кучугури, якщо поверхня їх шерехата − на врожай, якщо гладка −
хліб не вродить.
Якщо багато довгих і товстих бурульок − на врожай ярини.

Марець спочатку хмарний, в середині болотний,
сніп буде дуже намолотний.
Закує зозуля на голе дерево − буде неврожай.
Якщо граки прилетіли прямо на гнізда − буде
рання весна.
Грак прилетів − скоро сніг зійде.
Граки на гнізда сіли − через три тижні можна сіяти.
Якщо граки прилетіли до середини березня, літо
буде мокре, а сніг зійде рано.
Граки зграями над гніздами в'ються: то сядуть, то
знову піднімуться -погода зміниться.
Якщо рано відлетіли на північ граки, які зимували
в Україні, − бути дружній і повноводій весні.
Гуси сидять, поховавши голови під крило, - буде
похолодання.

26 березня на природничо-географічному
факультеті УДПУ відбувся «Географічний турнір2013», у якому взяли участь студенти І-IV курсів. Загалом на конкурс подали заявки 8 команд по 5
учасників. Турнір відбувався у 3 тури, за результатами
яких були визначені переможці. До справедливого
суддівства були залучені викладачі кафедри географії
та методики її навчання.
Завдання конкурсів Географічного турніру були
пов’язані із знаннями не лише фізичної та
соціально-економічної географії, а й визначенням
загального рівня обізнаності студентів. Приємно
вразили представники І курсу, котрі склали серйозну конкуренцію лідерам-старшокурсникам.
Почесний перехідний кубок на визнання кращих
знавців географії залишився у чемпіонів минулого
року команди «Карпати» (IV курс), ІІ місце завоювала команда «Оріон» (IV курс), а почесне ІІІ місце
– команда «Анхель» (І курс).

Щасливі переможці – команда «Карпати»

Спілкувався Рожі Томас, 22 група
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ЦІКАВО ЗНАТИ

Біофактор №2, 2013

Вітаємо з ювілеєм Совгіру Світлану
Василівну!
Сьогодні рівно 50 у Вашому житті
ми нає,
А скільки їх буде в житті,
Про це ніхто не знає.
Хай буде їх не менше ста,
Хай шлях цей буде світлим,
А все життя, мов той кришталь,
Прекрасне, ніжне, чисте.
Ми хочем Вам ще побажати,
Хай роки щасливо летять,
Пісні неповторні крилаті,
Хай завжди для Вас звучать.
Ми хочем, щоб Ви усміхались,
Щоб квіти для Вас цвіли,
Щоб люди добро Вам дарували
І всі Ваші мрії збулись.
З найкращими побажаннями колеги та студенти ПГФ
Шановну Васильцову Ірину Василівну
Вітаємо З Днем Народження!
Бажаєм радості й достатку,
Чистого неба і тепла,
Жити вам в злагоді й порядку,
Щоб доля всміхненою була.
У справах – успіхів, везіння,
В роботі – великого горіння!
Від щирого серця любові бажаєм
І нехай Господь Бог вам допомагає.
Колеги та студенти ПГФ.
Вітаємо З Днем Народження дорогу
Козинську Ірину Петрівну!
Вас з днем прекрасним ми вітаєм
Та від щирого серця побажаєм
Щоб бували свята часті
Пишні, щедрі і прекрасні.
Мир в серці нехай панує,
Злагоду і втіху Вам дарує
Весело душа нехай співає
Кожна мить хай надихає.
З повагою колеги та студенти ПГФ.

Щиросердечно вітаємо Грабовську
Світлану Леонідівну з Днем Народження!
Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким
Ще довго-довго днi й лiта,
А тиха радість чиста i висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров'я, сонця у зенiтi,
Любовi, доброти i щастя повен дiм,
Нехай у серцi розкошує лiто
І соняхом квiтує золотим.
Хай постiйний успiх,
Радiсть i достаток
Сиплються до Вас, немов
вишневий цвiт.
Хай життевий досвiд творить
з буднiв свята,
А Господь дарує довгих-довгих лiт.
З повагою колеги та студенти ПГФ.
Студентку 41 групи Яхненко Олену Вітаємо з Днем Народження!
Хай стане дійсністю все те,
Що сном і мрією здавалось,
Щоб радість скрасила твій дім,
А серце щастям наповнялось.
З любов'ю друзі.
Тетерюк Валентину Вітаємо
з Днем Народження!
Цвітом радості, любові
хай квітують ясні дні,
щастя й друзі пречудові
будуть поруч у житті.
Студенти 34 групи.
Гнатюк Аллу Вітаємо з
Днем Народження!
Хай кожен твій день буде
схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться мрії і задуми всі
І все у житті буде на висоті.
З найкращими побажаннями друзі
студенти 53 групи.
Підготувала Кучер Олена, 43 група
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