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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і семінарські 

(практичні) заняття курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний 

відпрацювати пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня пропуску 

його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

семінарських (практичних) занять на основі пошуку та огляду наукових 

публікацій за заданою проблематикою дисципліни, поглибленому 

опрацюванні окремих лекційних тем або питань. 

Що будемо вивчати? Сукупність операцій (дій), що свідомо застосовуються для екологічних 

досліджень 

Чому це треба вивчати? Основними завданнями вивчення дисципліни “Методи вимірювань 

параметрів в екології” є надання студентам знань та навичок з наступних 

напрямків: 

1. Короткий опис основних характеристик біосфери та її основних 

компонентів - атмосфери, гідросфери і літосфери; формулювання 

термінів “фактори” та “параметри” навколишнього середовища. 

2. Оцінювання абіотичних і біотичних факторів середовища та їх впливу 

на живі організми. 

3. Ознайомлення з основними методами та принципом дії приладів для 

вимірювання та аналізу параметрів навколишнього середовища, в тому 

числі з засобами автоматизованого контролю та дистанційного 

зондування компонентів біосфери, які застосовуються з метою 

запобігання екологічних порушень та забруднення довкілля. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Знання закономірностей організації та особливостей проведення 

моніторингу атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. 

Знання нормативів і стандартів якості повітря, води та ґрунтів. 

Знання методів для вимірювання хімічних, фізичних, механічних та 

біологічних параметрів в екології. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Вимірювати хімічні, фізичні та механічні параметри навколишнього 

середовища в польових та лабораторних умовах при проведенні 



екологічних оцінок і експертиз повітряного, водного середовища та 

ґрунтів.Проводити екологічний моніторинг. 

Робити висновки за результатами проведених вимірювань та складати 

відповідні прогнози щодо стану навколишнього природного середовища. 

користуватись даними екологічного моніторингу, рекомендувати 

конкретні типи моніторингу при виконанні екологічних оцінок і 

експертиз територій та об’єктів, прогнозувати екологічні ситуації на базі 

даних моніторингу. 

Зміст дисципліни Дослідження впливу різних чинників довкілля (зокрема й антропогенного 

походження) на біосистеми різного рівня інтеграції (організмового, 

популяційного, біоценотичного тощо). 

З'ясування специфіки дії екологічних чинників на поширення, 

чисельність та еволюцію організмів на нашій планеті. 

Розроблення проблем популяційної екології та екології екосистем — 

вивчення структурно-функціональної організації популяційних систем, 

угруповань рослин, тварин і мікроорганізмів, біотичних угруповань, 

дослідження структури й особливостей функціональної стійкості 

екосистем. 

Вивчення закономірностей трансформації енергії та колообігу речовин в 

екосистемах і біосфері, дослідження динаміки біогеоценотичного 

покриву, біотичних угруповань, екосистем. 

Розроблення підходів і методів, що забезпечують системні екологічні 

дослідження, моделювання сукцесійних та еволюційних процесів в 

екосистемах. 

Вивчення дії екологічних чинників на продуктивність популяцій окремих 

видів рослин і тварин, біотичних угруповань і екосистем, з'ясування 

механізмів взаємодії компонентів екосистем, що забезпечують їхню 

цілісність і стійкість. 

Розроблення і впровадження методів екологічного моніторингу та систем 

біоіндикації, моніторингові дослідження стану довкілля й біоти 

екосистем. 

Розробка методів нормування антропогенного навантаження на 

екосистеми, прогнозування стану природних комплексів і екосистем під 

впливом екологічних чинників. 

Розв'язання проблем збереження природних комплексів і біорізноманіття 

в сучасних умовах та опрацювання наукових основ заповідної справи. 

Математична екологія, моделювання екологічних і соціальних процесів. 

Обов’язкові завдання Виконання тематичних завдань, лабораторних робіт, тестування 

Міждисциплінарні зв’язки Основи екології, природоохоронне інспектування, моніторинг довкілля, 

охорона природи, загальна екологія та неоекологія 
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