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10 лютого відбувся науковий захід «Проблеми взаємодії
людини і природи», який був присвячений 22-річчю науководослідної лабораторії «Екологія і освіта». Участь у роботі заходу
взяли співробітники та викладачі кафедри хімії, екології та методики їх навчання, аспіранти, студенти природничогеографічного факультету. Оригінальною формою проведення
організатори обрали лекцію прес-конференцію. У своєму виступі
завідувач лабораторії, доцент Гончаренко Г. Є. ознайомила присутніх про здобутки науково-дослідної лабораторії за час функціонування. Учасники пресконференції відповіли на всі запитання студентів за різними тематичними напрямами: «Проблеми виробництва органічної продукції
рослинництва з урахуванням агрокліматичних умов регіону (на прикладі Черкаської обл.)» (Подзерей Р. В.), «Алелопатія – майбутнє
альтернативного землеробства» (Гнатюк Н. О.), «Охорона та розмноження тварин у мисливських господарствах» (Гончаренко Г. Є.),
«Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття на заповідних територіях» (Совгіра С. В.), «Історія виникнення та становлення токсикологічної хімії харчових продуктів та косметичних засобів» (Валюк В. Ф.).

13 березня на природничо-географічному факультеті відбувся традиційний науково-методичний семінар, у якому взяв участь весь педагогічний колектив. Наукову проблематику на тему «Технологія патріотичного вaиховання майбутніх учителів географії в процесі пошукової
туристсько-краєзнавчої діяльності» висвітлив канд. пед. наук, викладач кафедри географії та методик її навчання А.О. Максютов.

Дії не завжди
приносять
щастя; але
не буває
щастя без
дії.
(Бенджамін
Дізраелі)

У ході обговорення доповіді було проаналізовано ряд питань, зокрема:
1. актуальність теми семінару;
2. нормативно-правова база, що забезпечує патріотичне виховання майбутніх учителів;
3. завдання вищої педагогічної школи щодо патріотичного виховання майбутніх учителів географії в процесі
пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності;
4. місце та виховний потенціал пошукової туристськокраєзнавчої діяльності у системі патріотичного виховання майбутніх учителів географії;
5. суперечності, виявлені під час аналізу науковометодичної літератури, присвяченої патріотичному
вихованню майбутніх учителів географії;
6. завданнями, які стоять перед туристськокраєзнавчою діяльністю в контексті патріотичного виховання майбутніх учителів географії;
7. критерії оцінювання рівня патріотичної вихованості
майбутніх учителів географії;
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СПРОБУЙ СЕБЕ І В ТЕБЕ ОБОВЯЗКОВО ВСЕ ВИЙДЕ!

Склад студентського самоврядування на 2013-2014 навчальний рік
Студентський декан – Гребеннікова Анастасія
Замісник студдекана з наукових питань – Рожі Томас
Замісник студдекана з організаційних питань – Недошовенко Олександр
Секретар – Ключник Ольга
Студентський профорг – Сандул Яна

Науковий сектор
1. Проведення наукових студентських
конференцій, з’їздів, олімпіад тощо:
Чопенко Олена, Кирилюк Ірина, Муквич Вікторія.
Навчальний сектор
1. Труднощі у навчанні студентів:
Муквич Вікторія, Кирієнко Аліна.
2. Відвідування студентами занять:
Паращук Анастасія
3. Співпраця з «Червоним хрестом»:
Погоріла Лілія
Соціально-побутовий сектор
1. З питань роботи у гуртожитку:
Флоріна Тетяна, Дзюбенко Тетяна
2. З питань співпраці з бібліотекою
університету:
Паращук Анастасія
Організаційний сектор
1. Співають:
Сандул Яна, Рудь Марина, Заболотна
Наталія, Андрущенко Ірина, Булгакова Вероніка, Андрущенко Вікторія, Скороход Юрій,
Красноштан Василь, Прокопчук Валентина

Н
" іде не знайти покою тому, хто не
знайшов його
в самому
собі."
Ларошфуко

2. КВН та гумористичні заходи:
Слободянюк Юрій, Сімоник Юлія, Недошовенко Олександр, Куций Віктор, Плохотнюк Любов, Скороход Юрій, Красноштан
Василь, Плива Анастасія, Півень Ростислав,
Заболотна Наталія, Куземко Нікіта, Копистира Марина, Варченко Олег.
3. Підготовка до масових заходів:
Гребеннікова Анастасія, Слободянюк
Юрій, Кирієнко Аліна, Марчук Артем, Ключник Ольга, Флоріна Тетяна, Алейнікова Інна,
Білик Лариса, Спанатій Андрій.
4. Відповідальні за стіннівки:
Майборода Петро, Паращук Анастасія.
Інформаційний сектор
1. Студентська газета «Біофактор»:
Головний редактор - Алейнікова Інна
Редакційна колегія:
Найчук Віта
Ключник Ольга
Рожі Томас
Василенко Ольга
Кучер Олена

На природничо-географічному факультеті з 11. 03 по 14. 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.
Розписував Рожі Томас, 32 група
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В ПАМ’ ЯТЬ ШЕВЧЕНКУ

З нагоди 200 річчя народження
Тараса Григоровича Шевченка
Тарас Григорович Шевченко – справжній велет людського
духу, який полонив своїм барвистим, полум’яним словом серця людей із різних куточків світу. Цю
визначну дату святкує вся планета.
Тож кафедра хімії, екології та методики їх навчання УДПУ імені Павла Тичини сумісно з дирекцією Уманської
ЗОШ №14 вирішили провести спільний позакласний виховний захід, під назвою «Тарас Шевченко та
сучасність».
3 березня 2014 року на базі Уманської ЗОШ №14 було проведено
урочисте вшанування пам’яті Великого Кобзаря. Викладачі кафедри хімії, екології та методики їх навчання та вчителі школи,
учні 5-11 класів та їх батьки активно
взяли участь у цьому заході.

У рамках святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка кафедрою географії і методики її навчання був проведений науковий семінар «Шевченко і географія», який
відбувся 6 березня 2014 року о 13.00 годині в державному історико-архітектурному заповіднику «Стара Умань».

Мандрівка
довжиною в
тисячі
кілометрів
починається з
одного кроку. –
Лао Тзу

Активну участь у заході взяли вчителі та учні уманських загальноосвітніх шкіл, викладачі та студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, фахівці зі станції юних натуралістів.
Під час семінару була організована виставка творчих робіт студентів
природничо-географічного факультету, присвячена діяльності та творчості
Т.Г. Шевченка.

Підготувала Ключник Ольга, 32 група
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

З 10 по 14 лютого на природничо-географічному факультеті проводилась святкова
програма «Тиждень закоханих». Протягом цих днів було проведено ряд заходів, присвячених Дню святого Валентина. З 10 по 13 лютого проводився конкурс студентських газе
на тему: «Чи знаю я, що таке кохання?»

Кохання – це значить кричати на весь
світ про це, коли знаєш, що слова зайві!

Кохання – це безодня: падаючи вниз, не
знаєш що буде далі…

12 та 13 лютого проходила фотовиставка закоханих пар природничогеографічного факультету.
Кожна з пар поділилась
яскравими фотографіями з
їхнього особистого життя.

14 лютого проходило
«Романтичне голосування» для вибору Валентина та Валентини
факультету, в якому
взяли участь студенти,
викладачі та лаборанти.

За результатами голосування переможцями
стали, не студенти серед яких найбільш поширено це свято, а викладачі кафедри геології та
загального землезнавства Половка Сергій Григорович та Половка Олена Андріївна. Переможці
були нагородженні подарунками.
Людина в
світ зерно
нести повинна , як зерно
носить
людям
колосок.
Г. Коваль.

Підготувала
Ключник Ольга, 32 група
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ГРА, ЯКА ПРИКРАШАЄ НАШ ФАКУЛЬТЕТ

Наш факультет залишається вірний традиціям. Ось уже третій рік поспіль відбувся «Географічний турнір-2014», у якому взяли участь студенти
І-IV курсів. Загалом на конкурс подали заявки 8
команд по 5 учасників. Змагання відбувалося у
3 тури, за результатами яких були визначені переможці. До справедливого суддівства були залучені викладачі кафедри географії та методики
її навчання та студенти V курсу (команда
«Карпати»), які два поспіль роки вигравали турнір.
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.

Побажання успіхів від екс-володарів
кубка — команди “Карпати”
Шановне журі
Підтримка команд
вболівальниками

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

Вітаємо переможців — команду “3-й меридіан”
та бажаємо їй творчих успіхів.
Підготував Рожі Томас, 32 група
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ТВОРЧІСТЬ НАШИХ СТУДЕНТІВ

Ключник Ольга Василівна народилася і
проживає на Черкащині у мальовничому
селі Вишнопіль. Закінчила Вишнопільську
школу I-III ступенів. Брала активну
участь у громадському житті школи,
села. Була учасницею танцювального
колективу «Надія». Вірші Оля пише ще
змалечку. По закінченні школи вступила до
УДПУ ім. Павла Тичини, на природничий
факультет де і проявляє свою творчість.
***
Ах, как трудно мне с этим смериться
Ах, как трудно мне это понять
То, к чему моё сердце стремится
То, кого оно хочет принять
Ведь любить так непросто! Точнее…
Быть влюблённой всегда тяжело
Ведь любовь выбирает нужнее.
Чтобы вечное чувство жило!
***

Перепеваю вновь и вновь
И вспоминаю наше лето,
Как в жилах закипала кровь.
Когда любили мы, мечтали,
Сидя на лавочке в саду
Ведь и подумать не могла я,
Что там любовь свою найду!
***
На дворе кружится вьюга,
Разгулялась заметель.
Родилась моя подруга
В самый снежный, зимний день.
Я сегодня поздравляю
Именинницу свою.
И от всей души желаю
Жить счастливо, как в раю
Чтобы ангелы старались,
Помогали в трудный час
И мальчишки чтоб влюблялись,
Не сводили с тебя глаз.
Чтобы мама не ругалась
За оценки в дневнике!
Чтоб слезинки не стекали
По румяненькой щеке!
***
Кажуть, весна – пора кохання.
Кажуть, весна – пора цвітінь.
Весна – це промінь сонця зрання.
Розквіт майбутніх поколінь.
***
Змінилась зима весняним теплом
Лишила позаду всі сумніви й болі.
І радує сонце своїм всім теплом
І знов розцвітає магнолія в полі.
Юнацька та мрія про поле і гай.
Про ліс той зелений, про ружі й ромашки.
Лежиш долілиць серед сотень квіток,
Вдихаєш всі запахи раннього квіту.
І хороше так, овіває теплом
Всю душу і серце весняним привітом.

Бажаємо Олі здоров’я, натхнення, щастя, а
також завжди залишатися
такою ж
життєрадісною.

Підготував Рожі Томас, 32 група

Лежа на бархате небесном,
Купаясь в облаке ночном
Я напеваю нашу песню
Где были счастливы вдвоём…
И вот куплет я за куплетом
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ЦІКАВИНКА ПРО БЕРЕЗЕНЬ













Якщо в гніздах менше яєць, ніж зазвичай,
- рік буде неврожайним.
Місяць ріжками вниз - на тепло й добрий
врожай.
Довгі бурульки - весна буде затяжною;
якщо багато довгих і товстих бурульок на врожай ярини.
Якщо в березні лежить сніжок за видолинками - врожай на городину і ярину.
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.
Якщо в березні сніжок із задуванням, то
буде добрий урожай.
Марець спочатку хмарний, в середині болотний, сніп буде дуже намолот-ний.
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.
 Якщо гуси високо летять - води буде багато, а якщо низько - мало.
 Гуси сидять, поховавши голови під крило, - буде похолодання.
 Ворони купаються ранньою весною -до
тепла.
 Журавель прилетів - скоро лід зійде.
 У березні посилення вітру віщує потепління й рясні опади: вітер вночі -вода
вдень.
Як весною вперше гримить на голий ліс, то
це така прикмета, що буде холод.

Заходить студент на іспит.
Викладач: - Беріть квиток.
Студент: - А у мене проїзний.

" освід Д
єдине
джерело
знань."
Альберт
Ейнштейн

******
Іде іспит типу тест із питаннями, на
які треба відповідати "так" або "ні".
******
Один зі студентів підкидає монетку
Лектор:
й записує результати. Викладач ду- Ну скільки можна базікати? Вийди має: "Ну, цей першим закінчить."
замість мене і продовж!
Іспит закінчився, інші студенти вже
Студент виходить до дошки:
написали й пішли, а цей все сидить і
ВСІМ ДЯКУЮ,
монетку підкидає.
пару закінчено!
Викладач це набридло, він підходить
******
і запитує:
Студентська мрія :
- Ну що. відповів на питання?
- Готовий!?
- Так.
- Готовий!
- А що це ти тоді робиш?
-Молодець, сідай 5!:)
- Перевіряю.
Підготувала Найчук Віта, 35 група
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ЦІКАВІ ІСТОРІЇ

Видатний італійський художник, вчений, інженер і анатом, один із найвидатніших представників мистецтва і науки епохи Відродження, Леонардо да Вінчі народився у
1452 році у селищі Анкіано, біля міста Вінчі.
1. Леонардо народився у родині багатого нотаріуса і землевласника П’єро да Вінчі, його матір’ю була
проста селянка Катерина. Він одержав непогану домашню освіту, однак йому не вистачало систематичних занять грецькою і латиною.
2. Він віртуозно грав на лірі. Коли у суді Мілана розглядалася справа Леонардо,
він фігурував там саме як музикант, а не як художник чи винахідник.
3. Є підстави вважати, що Леонардо був гомосексуалістом. Коли художник вчився у майстерні Вероккіо, його звинуватили у домаганні до хлопчика, що позував йому у
його роботах. Проте суд виправдав Леонардо.
4. За однією з теорій, Мона Ліза посміхається від усвідомлення своєї таємної для
усіх вагітності.
5. За іншою версією, Джоконду розважали музиканти і клоуни у той час, як вона
позувала художнику.
6. Є ще одна теорія, відповідно до якої, "Мона Ліза" – це автопортрет Леонардо.
7. Леонардо, по всій видимості, не залишив жодного автопортрету, який би міг
йому бути однозначно приписаний.
8. Вчені Амстердамського університету і фахівці зі США, вивчивши загадкову
посмішку Джоконди за допомогою нової комп’ютерної програми, розгадали її склад: за
їхніми даними, вона містить 83% щастя, 9% зневаги, 6% страху і 2% злості.
9. У 1994 році Білл Гейтс придбав за 30 млн доларів Codex Leicester – зібрання робіт Леонардо да Вінчі.
З 2003 року воно демонструється у Музеї Мистецтв Сієтла.
10. Леонардо любив воду: він розробив інструкції з підводних занурень, винайшов і описав прилад для
підводного занурення, дихальний апарат для підводного плавання. Усі ці винаходи Леонардо лягли в основу
сучасного підводного спорядження.
11. Леонардо першим пояснив, чому небо синє. У книзі "Про живопис" він писав: "Синява неба утворюється завдяки товщі освітлених часток повітря, яка розташована між Землею і чорнотою, що знаходиться вгорі".
12. Спостереження за Місяцем у фазі зростаючого півмісяця привели Леонардо до одного з важливих
наукових відкриттів – дослідник встановив, що сонячне світло відбивається від Землі і повертається до Місяця у
вигляді вторинного підсвічування.
13. Леонардо був амбідекстром – він в однаковій мірі добре володів правою і лівою руками. Він страждав дислексією (порушенням здатності читати) – цю недугу, яку ще називають "словесною сліпотою", пов’язують зі зниженою активністю
мозку у визначеній зоні лівої півкулі. Як відомо, Леонардо писав дзеркальним
способом.
14. Недавно Лувр витратив 5,5 млн доларів, щоб перевезти знаменитий шедевр
художника "Джоконду" із загального у спеціально обладнаний для неї зал. Для
"Джоконди" відвели дві третини залу, що займає загальну площу 840 квадратних
метрів
15. У серпні 2003 року полотно великого Леонардо да Вінчі вартістю 50 млн доларів "Мадонна з веретеном" було викрадено із замку Друмланриг у Шотландії.
16. Леонардо залишив проекти підвідного човна, повітряного гвинта, танка, ткацького верстата, шарикопідшипника і літаючих машин.
17. У грудні 2000 року британський парашутист Адріан Ніколас у Південній Африці спустився з висоти 3 тис. метрів з повітряної кулі на парашуті, зробленому за ескізом Леонардо да Вінчі.
18. Леонардо першим із живописців почав розчленовувати трупи, щоб зрозуміти розташування і будову
м’язів.
19. Займаючись будівництвом каналів, Леонардо да Вінчі зробив спостереження, що потім ввійшло у
геологію під його ім’ям як теоретичний принцип розпізнавання часу утворення земних шарів.

Підготувала Василенко Ольга, 32 група
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ВІТАЄМО!
Щиросердечно вітаємо з ювілеєм
Козинську Ірину Петрівну
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!
З повагою колеги та студенти ПГФ
Вітаємо Совгіру Світлану Василівну
З 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
Вітаємо з Днем народження
Грабовську Світлану Леонідівну
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя
рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.
А доля дарує повні щастям роки.
Колеги та студенти ПГФ

Сердечно вітаємо з Днем народження
Васильцову Ірину Василівну
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
Клейменову Юлію студентку 21
групи
Нехай в житті все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Кохання, щастя, вірні друзі
І вічно юна, нестаріюча душа.
З накращими побажаннями друзі та одногрупники

Вітаємо з Днем народження
студентку 43 групи Волинець Оксану

Нехай сьогодні, в день народження
Приходить щастя, стукає в віконце,
Ти його в душу запусти, щоб зігрівало наче сонце,
Щоб завжди у твоєму крузі жило
кохання й вірні друзі.
Твої одногрупники

Підготувала Кучер Олена, 53
група
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