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НАШІ СТУДЕНТИ!

21 жовтня 2013 року на природничогеографічному факультеті відбулася
презентація І курсу. Кожна з груп відповідально поставилася до цього дійства, на високому рівні представила
себе перед усім факультетом. Першокурсники підготували веселі та креативні номери, продемонстрували глядачам свої вміння у декламуванні віршів, у виконанні
пісень та гумористичних мініатюр. Виступи груп були веселими, креативними та змістовними. Перший курс природничо-географічного факультету зарекомендував себе творчими, активними, відповідальними, а найголовніше дружніми студентами.

У жовтні 2013 року студенти 42 і 43 груп під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Браславської Оксани
Володимирівни взяли участь у міському етапі Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
та у проведенні міського Зльоту, присвяченого Всесвітньому
дню туризму. Під час змагань студенти нашого факультету здобували вагомий педагогічний досвід організатора краєзнавчотуристичної роботи. Серед конкурсів, які найбільше сподобалися
учням були «Розведення вогнища», «Встановлення намету»,
«Надання першої медичної допомоги», «Зав’язування туристичних вузлів».

25 жовтня
природничо-географічний факультет
гостинно приймав майбутніх абітурієнтів, відчинивши
двері перед випускниками загальноосвітніх шкіл та коледжів. Близько 100 майбутніх абітурієнтів з Умані та
Уманського району були ознайомлені з перевагами навчання
на нашому факультеті, перспективами запропонованих спеціальностей, гарантованим подальшим працевлаштуванням і студентським життям. Майбутні
абітурієнти відвідали наші аудиторії та наукові лабораторії,
оглянули виставку. «Родзинкою» заходу був майстер-клас
«Цікаві досліди з хімії».
У День відкритих дверей організатори подбали про створення на
факультеті теплої атмосфери і максимально комфортних умов
для знайомства з вищим навчальним закладом.
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БУДЕ ЩО ЗГАДАТИ!

1 листопада відзначають Свято Хелловін. Його
найгучніше святкують у США, Канаді, та Ірландії. Не оминуло це свято і наше студентство. Відзначаючи Хелловін, вони дізнались найцікавіше
про свято, творчо проявили себе під час його проведення і отримали солодкі призи. Без цукерок не
залишився ніхто з присутніх.
Хочеться зазначити й про те, що найкреативніші студенти проявили себе і вразили оточуючих своїм макіяжем та неординарним вбранням. Переодягнувшись у костюми потвор, упирів, відьом та іншої нечисті, студенти влаштували бал-маскарад, виставку-конкурс робіт на тему свята
Хелловін. Тут були і страшні гарбузи «Ліхтарі Джека», і чаша з цілющим еліксиром, і міні-привиди.
Автори робіт-переможців отримали
цінні подарунки від організаторів свята, а автори найкращих костюмів –
титули короля і королеви балу. На нашому факультеті ми запровадили
це свято, оскільки вивчаємо мову цих країн, їх традиції. Це одна із можливостей стати ближчими до європейських країн і просто ще один привід зібратися великою дружньою студентською родиною та весело провести час.

На природничо-географічному факультеті виховна робота є невід’ємною складовою навчального процесу. З метою
формування дружнього студентського колективу та пізнання
чарівних куточків – чудес України, 2 листопада була організована туристична поїздка до печери “Оптимістичної”, що на
Тернопільщині.
Мільйони років приховувала вона свої таємниці в надрах
Придністровського Поділля і була відкрита в 1966 році львівськими спелеологами.
За час походу, який тривав 7 годин, група опустилася на глибину
" іде не знайти
Н
майже 100 метрів! На поверхню всі повернулися втомленими, однак дуже покою тому,
хто не знайшов
щасливими.
Цей маршрут під кам'яним небом залишиться його в самому
собі."
у пам'яті студентів на все життя.
Ларошфуко

Рожі Томас, 32 група

3

ОБ’ЄДНАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ

На природничо-географічному факультеті з 11 по 15 листопада
проводився тиждень студента. Кожен день тижня був чітко розпланованим для проведення розважальних програм.

11 листопада було проведено конкурс стінгазет
серед студентів І-V курсів на тему: “Студентська стежина”, в якому художники найкращих газет відобразили повноту студентського життя. Їхні газети відповідали тематиці та були яскравими, барвистими і креативними. 12 листопада були обрані найкращі стіннівки, які
висвітлювали художні та поетичні здібності студентів
та всі барви студентського життя.
Переможцями стали газети студентів 13, 44 та 55 груп.

13 листопада проводився фотоконкурс “Веселі студентські родини”. Студенти відповідально віднеслись до даного заходу, творчо та з почуттям гумору. Вони у своїх
фотокартках
відобразили найяскравіші моменти свого життя та
донесли їх до кожного небай-

Студрадою університету проводилась акція, що символізувала
єдність усього студентства. Студенти природничо-географічного факультету долучилися до цього заходу і взяли активну участь у
складі 104 осіб різних
курсів.
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СПРОБУЙ СЕБЕ І В ТЕБЕ ОБОВЯ’ЗКОВО ВСЕ ВИЙДЕ!

14 листопада для активної молоді природничо-географічного факультету було організовано святковий концерт на якому було висловлено подяки за активну участь у громадському житті факультету.
Найактивнішим студентам, які зарекомендували
себе у різних сферах студентського життя, було вручено
дипломи, подяки та відзначено студентів у таких номінаціях:
• Кращий студент-аналітик – Слободянюк Юрій;
• Кращий студент-громадський діяч – Недошовенко
Олександр;
• Кращий студент-дизайнер – Ключник Ольга;
• Кращий студент-медійник – Алейнікова Інна;
• Кращий студент-науковець – Муквич Вікторія;
• Кращий студент-програміст – Шепітко Геннадій та
Рожі Томас;
• Кращий студент-спортсмен – Грицкова Яна.
Студенти-активісти організували святковий
стіл та розважальну програму для студентського самоврядування. В цей день було проведено студентську
радіохвилю «Студ - FM», на якій звучали привітання
для всього студентства факультету як від студентів
так і викладачів.

14 –15 листопада актив студентства природничогеографічного факультету організували дні студентського
самоврядування. Студенти ІІІ-V курсів проводили заняття
для
І – ІІ курсів Це надало змогу студентам відчути себе
справжніми педагогами та викладачами.
Старшокурсники відповідально та творчо готувались
до занять, що надало їм ще більшого досвіду в роботі з
молоддю.

Людина в
світ зерно
нести повинна , як зерно
носить
людям
колосок.
Г. Коваль.

Нехай світле почуття легкості студентських років
не покидає нас ще багато років після отримання диплому, а відзначення Дня студента залишиться однією
з пам'ятних дат в студентському житті!

Підготувала Ключник Ольга, 32 та Гребеннікова Анастасія, 52 групи
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ІГРИ, ЯКІ ПОЄДНУЮТЬ НАШІ ФАКУЛЬТЕТИ

12 листопада 2013 року студенти природничо-географічного факультету були учасниками конкурсу «Хто головний?». У даному заході брали участь команда хлопців та команда
дівчат, до складу яких входили представниками трьох факультетів: природничогеографічного, початкової освіти та фізичного виховання.
Обидві команди, як хлопців так і дівчат були дружніми та відстоювали право бути головним. Учасники демонстрували інтелект, почуття гумору, тим самим визначаючи кому
належить першість у даній грі.
Щоб перемогти, дівчатам доводилося задумуватися: що вони знають про світ сильної
половини людства і як хлопці до цього ставляться? Хлопці, в свою чергу, повинні були зробити те ж саме щодо дівчат.
Дуель чоловічого і жіночого світів ділилася на раунди, що складалися з бліцопитувань, різних конкурсів та змагальних ігор. Крім того обговорювалися теми, які хлопці та
дівчата у присутності один одного не розлядають.
Змагання тривало протягом 5 конкурсів, де команди заробляли бали, і першість виборола команда дівчат, за що отримала солодку винагороду.

Вітаємо наших дівчат за їхню кмітливість, а хлопцям хочемо побажати терпіння
та перемог!

Ми працю
любимо,
що в
творчість
перейшла.
М. Рильський

13 листопада в актовій залі нового корпусу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася Відбіркова гра КВН “Кубок ректора”, темою якої були
«Нано технології». У грі брали участь команди з різних факультетів, зокрема і команда природничо-географічного факультету – «Позитивна реакція». За
результатами гри команда нашого факультету набрала – 14.00 балів, зайнявши при цьому 4 місце, але головне не
перемога, а участь у грі. Наша команда подарувала масу позитивних емоцій і це їхня
перемога.
Тому бажаємо нашій молодій команді успіху та позитивних емоцій
у всіх починаннях!
Підготував Рожі Томас, 32 група
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НАУКОВИЙ ПОРТАЛ

Регіональна науково-практична Інтернет-конференція
«Моніторинг та охорона біорізноманіття агроландшафтів»
31 жовтня відбулася регіональна
науково-практична Інтернетконференція на тему
«Моніторинг та охорона

біорізноманіття агроландшафтів», присвячена 10-річчю
наукової галузевої лабораторії з
проблем оптимізації родючості
ґрунту, незмінним керівником
якої є кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри
загального землезнавства та геології
В.П. Миколайко.
11 листопада на базі науководослідної лабораторії «Екологія і
освіта» проведено круглий стіл
«ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В
ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ» у рамках
проекту «Зелена планета» за
участю студентів наукових проблемних груп, викладачів та
аспірантів УДПУ імені Павла Тичини. Організаторами заходу виступили професор Совгіра С.В.,
доцент Гончаренко Г.Є. та
аспірант
Кугай М.С.

Ми притягуємо в своє
життя все
те, про що
ми думаємо
(Р.Бах)

Природничо-географічний факультет - це факультет,
який для своїх студентів став рідним домом. Він
дозволяє розвивати студенту свої навчальні, творчі,
наукові та організаційні навички, які в подальшому
будуть в допомозі його студентам.
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У СВІТІ ПРИРОДИ

Як виявилось, вчені стверджують, що павукоподібні є багатогранними особистостями, незважаючи на те, що з вигляду вони схожі на машину для вбивства, повідомляє газета «Daily Mail».
Дослідники ж говорять, що деякі павуки можуть бути агресивними,
інші ж павукоподібні навпаки «боязкі і слухняні». А саме, дослідники
з університету Піттсбурга, на чолі з Джонатаном
Прюїт, знайшли різновиди павуків, які можуть
бути боязкими, агресивними, схильними до сексуального канібалізму. Також цікавим фактом є те,
що більшість павуків живуть самотнім життям на своїй території, але є
жменька павуків, яка проживає компактними соціальними групами, де
жіночі особини займаються утриманням будинку, а чоловіки охороняють від нападу природних ворогів (практично як у людей).
Дослідження, які приводили вчені тривали шість років, вони були опубліковані в журналі «Праці Королівського товариства » у липні 2013 року.
Дослідники розділяли павуків на дві групи – агресивні і слухняні, також присутня третя, яка отримала назву змішана. Вони знайшли представників трьох груп у штаті Теннесі – пара слухняних павуків, пара
агресивних і змішані пари. Після того, як були знайдені ці павуки, вчені залишили їх і щороку приїжджали перевіряти, як вони поживають.
Виявилося, що слухняні павуки не змогли витримати конкуренції і до
кінця 6 року їх колонія вимерла. Що стосується агресивної пари і змішаної, то вони за цей час встигли розширити свої колонії.
І тому вчені дійшли висновку, що, незважаючи на те, що колонія слухняних павуків вимерла, особистість тварин не має ніякого значення, якби на території був
відсутній природний ворог, то всі колонії процвітали.

Термін з
хімії
" освід Д
єдине
джерело
знань."
Альберт
Ейнштейн

Термін з
біології
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У СВІТІ НАУК

Залежність від… книг? Це ж не алкоголь, не тютюн, не комп’ютерні ігри, навіть не гроші. Але
все ж така є. А ще вона має свої стадії розвитку,
в кінці яких об’єкт цієї залежності (студент у
нашому випадку) вже не усвідомлює того, що
він «захворів».
Коріння хвороби лежить у підготовці до семінарів. Зазвичай, студент або готується до занять,
або ні. В умовах нашої «задачі», студент все ж таки готується. Але робить це так, щоб не витрачати багато
часу. Отже, це не ботан – варто на цьому наголосити (бо ботанам, на скільки нам відомо з власного досвіду,
притаманне опрацювання купи літератури та написання гігантського конспекту, або шпаргалки). Ні, це наш
варіант. Що ж тоді робить такий студент, що начебто не просиджує забагато часу готуючись, а на книгодепендізм хворіє?
Студентські роки – доволі небезпечні: лекційні запаморочення, семінарські розлади мозку, контрольний жар,
сесійні епідемії нічної підготовки… Бррр… Нещодавно
я наштовхнулася на ще одну хворобу – книгодепендізм. Не чули? Тоді дізнавайся про симптоми від перших, хто помітив це явище.

Причини хвороби

Як правило, на семінар треба опрацювати або хоча б просто знайти інформацію на певну кількість питань. Але питань менше ніж студентів. Тут наш бідненький знайшов вирішення проблеми. «Всі відповідають
лише за цим підручником або матеріалом, що знайшли в Інтернеті,» - міркує він. «ЕВРИКА! Я візьму іншу
книгу! І не буду повторюватися. Я стану оригінальним,» - продовжує своє обдумування. Так, студент прямує
до бібліотеки, бере НЕ-цю книгу (але на ту ж тематику) та щось в ній знаходить. І тут найбільш небезпечний
момент: виголошуючи цікаву та нестандартну, або просто не-таку інформацію, йому (за стандартною шкалою)
це подобається, і він починає робити так і далі.

Перші симптоми

Але ж можна й не одну книгу взяти, а, наприклад, дві, бо вони різні – так можна
трохи більше щось відповісти. А ще краще піти в картотеку, знайти журнал і зробити ксерокс. Але не в SCLABI, штампі чи 20 м копіювання, а в гуртожитку. Бо там ксерокс ще 30
коп., а не 40. Нічого парадоксального тут немає, все логічно. АЛЕ ОБЕРЕЖНО! Саме тут
хвороба зароджується.

Стадії розвитку хвороби
Студент починає набирати все більше книжок і ксероксів, проглядати не встигає –
тому обкладається ними на семінарі. І через те, що не встиг подивитися, читає на парі. Це
середня стадія розвитку книгодепендізму. Остання – це коли читання відбувається одразу
під час відповіді. Не можеш уявити? Дивись: у нього на парті від 6 до 12 книжок (у кращому варіанті) або 150 сторінок ксероксу (у гіршому), відповідає прочитанням речень з однієї книги, потім десь
30-секунд пауза (бо починає читати про себе ксерокопію), потім фраза на кшталт «Ага» (означає «нарешті
знайшов»), починає знову читати з книги, і так поки не дійде до останнього абзацу. Така відповідь займає біля
5 хвилин, хоча змістовно важить на 1-2 максимум. Та проблема в тому, що студент не усвідомлює того, як він
відповідає. Це означає, що хвороба остаточно здолала та прописалася у нашого бідненького
в черепній коробці.

Лікарський висновок

І"стинно
велика та
людина,
яка зуміла
заволодіти
своїм часом!"
Гесіод

Книгодепендізм – це тотальна залежність від наукових книг, це певне бажання,
прагнення отримати всі, які можливо, не усвідомлюючи того, що це не має позитивного
результату, бо інформація, таким шляхом отримана, не запам’ятовується. Єдиний плюс
цієї хвороби – студент підтримує фізичну форму, бо кожного дня носити за плечима біля
300 сторінок ксероксу (якщо 4 семінари в день) – це не легко.

Епідемологічний прогноз та поради експертів

На сьогодні цей вид хвороби досить новий, тому ще немає великої кількості хворих. Але такі вже є. Тому щира вам, любі друзі, порада – якщо раптом побачите такого
бідолашного, одразу починайте лікувати його: розпитайте, чому він так поводиться, що це
йому дає, поясніть, що це вже не нормально, що це занадто. Не можете самі – ведіть до
психолога, який живе на сусідньому ліжку. Але не залишайте товариша у лихій годині.
Допоможіть йому, бо раптом й до вас прийде у гості книгодепендізм, тихенько, непомітно.
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ВІТАЄМО!
Щиросердечно вітаємо нашого декана
Якимчука Руслана Андрійовича із
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

Вітаємо Зеленко Тамару Володимирівну із Днем Народження!
Нехай буде в 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 бажаєм усього.
Хай надійних людей вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай радість всміхається в вашому домі,
І ліку не буде щасливим рокам,
Іще раз здоров'я, удачі в усьому
Ми зичимо щиро, ріднесенькі, вам!
З найкращими побажаннями викладачі та студенти ПГФ

Сердечно вітаємо з Днем
народження
Запорожець Лесю Миколаївну
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.
Колеги та студенти.
Вітаємо з Днем народження
Дрозденко Галину Миколаївну
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя
рясніє,
Справджуються завжди заповітні
мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки.
Колеги та студенти.

Вітаємо з Днем народження
студентів 43 групи Драчука Юрія та
54 групи Чагарного Романа
Нехай в житті все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Кохання, щастя, вірні друзі
І вічно юна, нестаріюча душа.
Ваші одногрупники.
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