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Шановні колеги, дорогі студенти!
Щиро вітаю Вас з професійним святом – Днем працівників освіти! У цей день з особливою теплотою
та любов’ю кожна освічена людина шанує своїх вчителів і викладачів за їх неоціненну роботу, мудрість і велике

серце. Адже саме натхненна праця досвідчених педагогів допомагає молоді у професійному зростанні

та творчому удосконаленні. Обравши професію вчителя та поклавши її на вівтар свого життя, Ви одночасно
стали володарем неоціненної скарбниці знань та досвіду, якими щедро ділитесь з підростаючим поколінням.
Тож бажаю Вам у цей святковий день миру, наснаги в роботі, успіхів і творчих перемог, вдячних учнів, любові й терпіння. Зичу вам міцного здоров’я, оптимізму та здійснення найзаповітніших мрій! Нехай
прекрасні почуття зігрівають ваші серця і наповнюють їх святковим настроєм!
З повагою, декан факультету Якимчук Руслан Анрійович

Гість університету

Інтерв'ю
з
Шкварок І. Ю.

Інтерв'ю з
Кугай М. С.

Привітання наших дорогих
ювілярів!
Спогади першокурсників про шкільне
життя та враження про університет!
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Для нас та про нас!
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“Виховання велика справа – воно вирішує долю людини”(В.Бєлінський)

Ось і минуло спекотне літо, закінчилася вступна кампанія,
вляглося хвилювання абітурієнтів та їх батьків. Настала осінь і
1 вересня вже не шкільний дзвінок зустрічає випускників 2013
року, а студентський гімн – «Гаудеамус».
Цього дня у нашому університеті відбувся урочистий захід
Посвяти першокурсників у студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
У цей день до університету запрошені батьки та гості міста,
керівники району та міста, спонсори та друзі нашого навчального
закладу. Відкривала урочисту церемонію та виступила з привітальним словом ректор нашого університету, професор, доктор педагогічних наук Побірченко Наталія Семенівна. З уст адміністрації університету та гостей свята лунали вітання та побажання, гарного та легкого навчання, творчості та натхнення для студентів
першого курсу. На завершення посвяти у першокурсники студенти дали присягу на вірність своїй Альма-матер. Після посвяти
першокурсники нашого факультету прослухали настановчу нараду, яку провело керівництво факультету та взяли участь у ознайомлюючих екскурсіях містом які провели куратори груп.
«Граніт науки» твердий, але й це можна перемогти, якщо цілеспрямовано та вперто засвоювати нові знання.
Викладачі та студенти старших курсів нашого факультету вітають першокурсників і щиро бажають легкого, цікавого та веселого навчання.
Успіхів Вам першокурсники!!!

Перебуваючи 7 вересня з робочим візитом на Черкащині,
Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник відвідав Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Його супроводжували заступник голови Черкаської ОДА Тетяна
Прітченко та директор Департаменту освіти і науки Черкаської
ОДА Галина Гаврилюк.
Високопосадовця гостинно зустріло керівництво університету
на чолі з ректором Наталією Побірченко та студенти. Майже дві
години тривала зустріч, під час якої відбулося знайомство
Міністра з навчально-науковою інфраструктурою закладу, його оснащення сучасним технічним обладнанням, з соціальнопобутовими умовами у студентських гуртожитках, роботою
наукової бібліотеки тощо. Дмитро Володимирович відвідав
низку наукових та навчальних лабораторій, студентську їдальню, тренажерні зали, лінгафонні кабінети, комп’ютерні класи.
У невимушених і відвертих бесідах зі студентами, провідними
науковцями, деканами факультетів Міністр підіймав і окремі
проблемні теми, зокрема питання першого робочого місця
майбутніх фахівців, конкурсної ситуації на різних напрямках
підготовки під час цьогорічної вступної кампанії, інформував про заходи, які здійснює Уряд щодо
підтримки студентства, молодих науковців, освіти загалом.

Підготувала Ключник Ольга, 32 група
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ПОДІЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ

Біофактор №5, 2013

Розвиток особистості означає вірність власному закону."Карл Юнг
"

8 та 18 вересня університет проводжав на військові
збори своїх студентів, які зараховані курсантами факультету підготовки офіцерів запасу. Ця подія стала важливою
не лише в особистому житті кожного з курсантів, а й житті
університету. На урочистому зібранні були присутні:
ректор університету, доктор педагогічних наук, професор
Наталія Побірченко, доцент кафедри військової підготовки
Сумського державного університету, кандидат військових
наук, учасник бойових дій в Афганістані Андрій Кривошеєв, проректор університету з науково-педагогічної
роботи, доцент Тетяна Кочубей, завідувач
відділу військової підготовки підполковник
Ігор Горбонос, а також викладачі, батьки, студенти та їх друзі. Студенти-старшокурсники
університету, які навчаються на військовій кафедрі у Сумах та Одесі, продемонстрували
присутнім елементи стройової підготовки.
Окрасою урочистостей стали художні номери у
виконанні творчих колективів університету.
На згадку про цю подію, щоб добре та
легко служилося, курсанти отримали в дарунок
вітальні листівки та виступ чарівних дівчат з фольклорного ансамблю «Софія».
Підготувала Ключник Ольга, 32 група

26-31 серпня в селі Абрамцево (Російська Федерація)
відбулася перша Молодіжна науково-практична літня школа
Російського географічного товариства «География в современном
мире: проблемы и перспективы», де зібралися студенти та молоді
науковці з Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану. Серед учасників заходу був магістрант природничогеографічного факультету Юрій Ганущак. До читання лекцій і проведення майстер-класів були залучені провідні російські та зарубіжні вчені, серед яких Н.С. Касімов, В.М. Котляков, О.М. Чилінгаров,
А.А. Васильєв, А.А. Бакланов, Жан Радвані, Олександр Мерфі. Запрошені експерти розповіли молодим
географам про особливості розвитку науки під впливом соціального замовлення; сучасні проблеми людства та стратегії виживання суспільства в
умовах потужного антропогенного навантаження на природу; специфіку
проведення досліджень науковцями-початківцями. З метою виявлення кращих учнів школи був організований
брейн-ринг, у якому перемогу здобула команда вихованця нашого університету.
За активність та ініціативність Президія Російського географічного товариства нагородила Юрія Ганущака пам’ятним дипломом та свідоцтвом учасника.
Бажаємо Юрію не зупинятися в його наукових досягненнях і йти до своєї мети!
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НОВИНИ ФАКУЛЬТУ

Біофактор №5, 2013

Легка тому робота... хто її робить по своїй волі."Панас Мирний
"
Сьогодні ми поспілкуємося з хорошою,
доброю, ніжною людиною, прекрасним викладачем
та засновником студентської газети Біофактор
− Кугай Мариною Сергіївною.

1.Де і коли Ви народились?
Я народилась в місті Пенза (Російська Федерація) ,
в сім’ї військового.
2. Де Ви здобували вищу освіту?
Вищу освіту здобула в Уманському державному
педагогічному університеті ім. П. Тичини на природничому ще тоді факультеті.
3. Як Ви потрапили на роботу до нашого університету?
Спочатку працювала в міській гімназії вчителем
географії. А потім мені запропонували місце викладача в
університеті.
4.Чому Ви вибрали саме професію викладача?
Я взагалі з вчительської династії: обидві мої бабусі
і мама працювали в школі, дідусь викладав у військовому
училищі. Тому з самого дитинства маючи перед собою
приклад людей захоплених своєю професією теж мріяла
стати вчителем.
5. Розкажіть про Ваші наукові досягнення?
Зараз працю над дисертацією на тему: «Підготовка
майбутнього вчителя географії до екологічного виховання
учнів».
6. Чи не шкодуєте про вибрану професію?
Ні, я дуже люблю свою роботу. Правда, бували
моменти в моєму житті, коли я задумувалась над тим,
щоб змінити професію, проте, не наважилась на цей крок,
про що зовсім не шкодую
7. Поділіться з нами найкращими моментами з
Вашого життя?
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В моєму житті було багато гарних моментів: це і
подорожі, і зустрічі з цікавими людьми, до речі, багато з
якими я познайомилась під час роботи в університеті.
Дуже люблю, коли цікаво проходять заняття із студентами. Надзвичайно позитивні емоції залишають польові
практики, експедиції, конференції. Проте все ж таки є дві
події, які зробили мене найщасливішою: це народження
моїх донечок.
8. Розкажіть трішки про Ваші захоплення?
З дитинства дуже люблю подорожувати і використовую для цього будь-яку нагоду. Дуже подобається кататись на лижах, ковзанах. Люблю збирати гриби, ягоди.
Проте найбільшим захопленням є моя робота, якій віддаю
більшу частину свого часу.
9. Розкажіть про Вашу сім’ю?
Маю 2 донечок: старша Поліна, яка навчається в 11
класі і молодша Аріна, якій 3 роки.
10. Чим Ви полюбляєте займатися у вільний
час?
Проводжу свій вільний час з дітьми, друзями. Люблю гуляти в «Софіївці», бувати на природі, читати книги.
11. Чи бували Ви закордоном? Які цікаві місця
відвідали? І що Вам запам’яталось найбільше?
Перші 5 років свого життя я з сім’єю проживала в
Німеччині, але, нажаль, мало що запам’ятала. Наступні 10
років ми проживали в різних куточках Росії – від Москви
до Чити. В мене була чудова можливість побувати на
озері Байкал, на Уралі, Алтаї, в Саянах, бачити такі річки,
як Волга, Єнісей тощо. Мала змогу відвідати Близький
Схід, а саме Ізраїль і Йорданію, та деякі країни Європи.
Запам’яталося все, проте найбільше вразило озеро Байкал
дивовижною чистотою води, святині християнства в
Єрусалимі і стародавнє місто Петра в Йорданії.
12. Ми знаємо, що Ви були засновником перших
опублікувань газети «Біофактор» на факультеті, як це
було і звідки прийшло натхнення?
Наш факультет має давню історію, цікаві традиції.
Зі студентами працюють цікаві особисті – викладачі і
лаборанти, які мають здобутки, захоплення, погляди на
життя. У нас на факультеті завжди дуже гарно працював
студентський актив: організовувались різноманітні цікаві
заходи, яскраво відбувалась презентація 1-го курсу, команда КВК була однією з найкращих в університеті.
Студентська газета стала засобом поширення інформації
про життя факультету. А ідея виникла після відвідування
делегацією керівництва природничо-географічного на
чолі з деканом Якимчуком Русланом Андрійовичем,
Дрогобицького педагогічного університету, де і побачили
щомісячну студентську газету та взяли її за приклад.
Треба віддати належне членам студентського самоврядування, які відразу підтримали ідею і з захопленням
взялися втілювати її в життя.
13. Ваші побажання студентам і викладачам
природничо – географічного факультету?
Студентам хочу побажати максимально збагатити
свій багаж всім тим, що допоможе реалізувати себе в
обраній професії і стати успішними особистостями.
Викладачам і лаборантам – натхнення, успіхів і
мудрості в навчально-виховній та науковій діяльності!

ПРИВІТ, ВИКЛАДАЧ!

Спілкувався Рожі Томас, 32 група

Біофактор №5, 2013

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

Ось і розпочався новий навчаль3. Що Вам найбільше запам’яталоний рік. І з приходом навчального року у ся із студентських років?
Найбільше запам’яталися
різні
педагогічному колективі з'явилися зміни
культурно
масові
заходи
коледжу
та
групи.
− новий лаборант у 312 аудиторії
4. Що для Вас є найбільшою цінніШкварок Ілона Юріївна.
стю?
Для мене найбільшою цінністю є здоров’я моє та моїх близьких.

5. Чим Ви займаєтесь у вільний
час?
У свій вільний час я ходжу до спортивного залу, займаюся східними танцями,
слухаю музику, дуже полюбляю прогулянки
на свіжому повітрі .

6. Розкажіть про Ваші інтереси,
захоплення.
Я дуже люблю східні танці. Займаюся
ними з 7 класу , брала навіть участь в районних конкурсах. Також граю в шахи.

7. Чи маєте Ви супутника, щоб в
подальшому зв’язати з ним своє життя?
Так, звичайно маю. Це харизматична
молода людина.

8. Чому місцем роботи Ви обрали
саме наш університет, а конкретніше саме наш факультет?
Дуже багато чула позитивних відгуків
як про університет, так і про факультет та
його викладацький склад.

9. Чи любите Ви подорожувати, де
б хотіли побувати та які місця вже
відвідали ?

1.Доброго дня, скажіть нам будь ласка де
Звичайно люблю! Була в Карпатах,
і коли Ви народилися?
Львові, Одесі, Полтаві, Києві, Черкасах.
Доброго дня, я народилася 25 червня Також була за кордоном, а саме в Польщі.
1994 року в прекрасному селі Коржова Хотіла б побувати в Італії.
Уманського району.
10. Щоб Ви побажали студентам і

2. У якому вищому навчальному викладачам нашого факультету?
закладі Ви навчалися після школи?
Хочу всім побажати терпіння, наснаги

Я закінчила Уманський медичний до роботи та навчання і не забувати про себе.
коледж за спеціальністю «Фельдшер». На даний момент навчаюся в Уманському державСпілкувалась Паращук Анастасія,
ному педагогічному університеті імені Павла
34 група
Тичини на природничо-географічному факультеті на заочній формі навчання за спеціальністю «Біологія. Хімія».
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ПРИВІТ, ЛАБОРАНТ!

Біофактор №5, 2013

Життя — це шлях додому."Герман Мелвіл
"

Школа……Яке незабутнє, сповнене пригод життя від першого шкільного дзвоника і
до останнього. Різні спогади спливають у нашій пам’яті при слові школа, але ми
розуміємо, що час іде і ми його вже ніколи не повернемо. Ці одинадцять років
промайнули як один день. Перша вчителька, урок і звісно перше кохання. Це все
було в дитинстві і дивлячись на старшокласників ми навіть уявити собі не могли, що
скоро настане наш час. І ось випускний…. Вчителі готують нас до екзаменів, чисельні поїздки з класом. Це мабуть найкращі моменти в житті. І ось ми навіть не встигли оглянутися, як кружляли у випускному вальсі. І от тепер ми розуміємо, що все
позаду і час повернути не можливо, хіба що в шкільних спогадах. Напевно не має в житті спогадів яскравіших ніж шкільні роки. Школа - це маленьке життя, яке сповнене мріями та щасливими моментами.
Літо промайнуло як один день. Нам було не до відпочинку. Ми хвилювалися чи добре здамо ЗНО, а
потім чи вступимо в омріяний навчальний заклад. Нарешті одного дня нам зателефонували з приймальної
комісії університету і привітали, що ми поступили. Ми з нетерпінням чекали 1 вересня, щоб познайомитись зі своїми одногрупниками. Зайшовши вперше в стіни університету, ми були в захваті. Викладачі в перші дні навчання ставилися до нас першокурсників з розумінням. Старші курси охоче допомагали нам
освоїтися в студентській родині. В перші дні до нас заходив наш декан Якимчук Руслан Андрійович. Він
турбувався чи все нам подобається і чи не виникає проблем з навчанням. Наш куратор Кравцова Ірина
Віталіївна турбується про нас кожного дня, запитуючи, чи все в нас добре,чи не виникає негараздів та непорозумінь. Про університет в нас склались тільки позитивні враження, ми не шкодуємо, що обрали саме
«наш» університет та з гордістю заявляємо, що ми є студентами Уманського державного педагогічного університету імені ПавлаТичини.

Здається, тільки вчора збирали шкільний рюкзак, прискіпливо
обирали щоденники з найяскравішою обкладинкою, а вже скоро ми
отримаємо свій студентський квиток, з якого почнеться наше нове
цікаве доросле життя.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини зачарував нас ще здалеку: поважні, архітектурно досконалі
будівлі з великими вікнами, високі стелі у коридорах, просторі
аудиторії одразу вразили нас.
У перший же тиждень, окрім лекцій, нас ознайомили з історією факультету і університету, розповіли про наші перспективи.
Хочеться поділитися своїми емоціями після сьогоднішнього
знайомства з усіма викладачами.
Ми, студенти першого курсу природничо-географічного, були
налаштовані слухати бесіду про правила і обов’язки в університеті, та
окрім цього, викладачі давали нам дуже щирі настанови, які стосуються не лише навчання, а й життя загалом. Розмова офіційного характеру
набула художнього забарвлення, була наповнена теплими словами.
Перші хвилини знайомства з нашим куратором пройшли дуже
цікаво, немов цю людину ми знали дуже давно,одразу зрозумівши,що
вона тепер для нас друга "мама". Після розмови з куратором всім
стало все зрозуміло, ми дізналися де знайти потрібну аудиторію, як
розбиратися з розкладом.
Осінь тільки почалася, а всі ми вже сповнені натхненням дізнаватись нове і виховувати в собі ту високоосвічену і впевнену людину − майбутнього вчителя, якою станемо, озброївшись своїм запалом та стараннями.

Поділився враженнями Недошовенко Олександр, староста 11 групи
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Найстрашніше для людини – сама людина."Григір Тютюнник
"

Шановного Ситника Олексія Івановича
Вітаємо З ювілеєм!
Зупинить час ніщо не в змозі
І шумить ліс, і цвіте сад
На сонячнім Вашім порозі
З’явилось цілих 50
Ваш ювілей – важлива дата
Про це зараз пам’ятать не
слід,
А ліпше щиро побажати
Щастя, здоров’я і довгих літ.
50 – є зовсім небагато,
Дуже щаслива і гарна пора,
Бажаємо Вам у родинне свято
Довгих років радості і добра,
Нехай над Вами буде блакитне небо,
Не залишать сили на путі
І живіть стільки, буде скільки треба
Гордо ступайте у житті.
Нехай щастя буде у Вашому домі,
І радість нехай з Вами буде завжди
Здоров’я міцного і справедливої долі

Нехай Господь Бог дає на довгі роки.
З повагою колеги та студенти ПГФ
Вельмишановну Чорну Галину Анатоліївну
Вітаємо З Ювілеєм!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм!
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В життя ні смутку, ані бід;
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Сонця бажаєм на землі й на обрії,
Долі бажаємо щедрої та доброї!
Хай мрії Ваші всі збуваються!
Бажаєм всього, що щастям називається!

Шановні викладачі, лаборанти та студенти!
Щиросердечно вітаємо Вас
з Днем працівників освіти!
Від усієї душі бажаємо міцного здоров’я,
бадьорості духу, добробуту, наснаги й
оптимізму!
Нехай творче натхнення буде вірним
супутником
Ваших
діянь,
а
зірка
перемог і звершень сяє на Вашому життєвому шляху! Нехай завжди щедрою на
сходи буде освітянська нива, а усі Ваші починання окриляють успіх і удача!
Бажаємо, щоб у Ваших оселях завжди панувала злагода, розуміння, родинне
тепло, щастя і добро!
З повагою, колектив
природничо-географічного факультету та студентське самоврядування.
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Кудлу Марію Валеріївну Вітаємо
З Днем Народження!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Хай молодість Ваша ще довго квітне,
Усмішка сяє на Ваших устах,
І лиш хороше, радісне, привітне,
Вам в житті перетинає шлях!
З повагою колеги та студенти ПГФ
Шановну Гончаренко Ганну Євдокимівну
Вітаємо З Днем Народження!
Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки,
Не сумуйте, гордіться літами,
Бо не марно прожиті вони.
Як для Вас - то прожито ще мало,
Доживіть хоч принаймні до ста,
Щоб усюди Вас щастя стрічало,
А для горя щоб час не настав.
Нехай любов незгасно світить,
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
З повагою колеги та студенти ПГФ
Дорогого Лаврика Олександра Дмитровича
Вітаємо З Днем Народження!
Нехай буде у Вас усе в порядку,
Добра вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Веселощів низку, здоров'я міцного
Від щирого серця бажаємо усього.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай радість всміхається в Вашому домі,
Іще раз здоров'я, удачі в усьому
Ми зичимо Вам!
Колеги та студенти ПГФ
З Днем Народження Вітаємо
Квашук Вікторію та Півня Ростислава!
Хай радість у серці Вашому живе
і мрія в душі, мов троянда, росте,
і лагідний усміх цвіте на устах,
і світиться щастя в бездонних очах!
Студенти 15 групи
Вітаємо З Днем Народження Романчук Світлану!
Цвітом радості, любові
хай квітують ясні дні,
щастя й друзі пречудові
будуть поруч у житті!
З любов’ю друзі та студенти 34 групи

Посудевську Вікторію
Вітаємо З Днем Народження!
Нехай Тобі завжди сприяють зорі,
Хай здійснюються прагнення твої.
І хай летять, немов метелики прозорі,
Життя щасливі, неповторні дні!
Студенти 34 групи
Вітаємо З Днем Народження 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 та студенти 53 групи
Вітаємо Рожі Томаса З Днем Народження!
Тебе з Днем народження щиро вітаємо,
Щасливої долі й здоров'я бажаємо,
Кар'єрного росту і процвітання
І щоб збувались усі побажання!
З любов’ю друзі та студенти 32 групи
Патару Олександра Вітаю З Днем Народження!
Хай пливе щасливо твій 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 чекання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють,скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Хай молодість Твоя ще довго квітне,
Усмішка сяє на Твоїх устах,
І лиш хороше,радісне,привітне,
Тобі в житті перетинає шлях!
З любов'ю Гребеннікова Анастасія
З найкращими побажаннями
студентське самоврядування
Андрущенко Ірину 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
Усмішок глибоких, як дно океану,
Й міцного кохання - без меж і обману.
З найкращими побажаннями куратор та 11 група
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