
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

 
Прирородничо-географічний факультет є одним із найстаріших в університеті. У 

складі, відкритого в 1930 році Уманського інституту соціального виховання, було й 
біологічне відділення, яке в 1935 р. перейменували на природничо-географічний 
факультет. На різних етапах розвитку факультету змінювалися навчальні плани та 
кваліфікація вчителів. На сьогодні факультет забезпечує підготовку фахівців за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший бакалавр, бакалавр та магістер за 
напрямом «Середня освіта. Біологія», «Середня освіта. Географія», «Середня освіта. 
Хімія». В складі факультету працюють три кафедри:  

 кафедра біології та методики її навчання,  
 кафедра географії та методики її навчання  
 кафедра хімії, екології та методики їх навчання.  

 
На факультеті функціонують наукові підрозділи: 

 
Науковo-дослідна лабораторія «Екологія і освіта» є структурним підрозділом 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини і здійснює 
свою діяльність з метою проведення фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень з різних напрямів екології для формування екологічної свідомості, 
світогляду, культури у майбутніх учителів та підвищення якості їх підготовки в галузі 
екології і охорони навколишнього середовища. 

Координатор діяльності лабораторії − Інститут агроекології і 
природокористування НААН України. 

Лабораторія була створена у 1992 році, її керівником була кандидат біологічних 
наук, доцент Гончаренко Ганна Євдокимівна, з 2019 року стала професор Совгіра 
Світлана Василівна. 

Відповідно до Міжнародних та Всеукраїнських екологічних дат разом з освітніми 
закладами здійснено такі заходи: ЗШ №8 Умань – упорядкування шкільного саду, с. 
Бузівка – облаштування природного місцевого джерела, с. Степашки – упорядкування 
природних джерел, оновлення шкільного саду, с. Сумівка – консультативна допомога 
в оновлені території шкільного лісництва, с. Роги та с. Тальянки – участь у створенні 
алеї рослин родини лілійних (2 квітня) 

До Всеукраїнського Дня екологічних знань упорядковано територію «Алеї бузків» 
на агро біостанції університету. Здійснено весняне омолодження кущів бузку, підрізку 
рослинних залишків пряно-ароматичних культур та висівання чорнобривців. 
Проведена робота спрямована на облаштування території на підтримку 
Всеукраїнської акції (16 квітня) 

Участь у відкритті музею, експозиція якого присвячена землякам – учасникам 
антитерористичної операції науковців та студентів спеціальності «Екологія». У ході 
заходу відбулося ознайомлення з експозицією музею, дружня розмова про нагальні 
питання життєдіяльності учасників АТО (16 жовтня та 20 жовтня) 

Відбулася наукова екологічна експедиція в Національний природний парк 
«Кармелюкове Поділля» (Вінницька область, Чечельницький район) Дослідження 
проводилися в локаціях: урочище «Вишенька», рекреаційному пункті «Криниця 
Лотоцького», групі джерел «Берізки» (гідрологічна пам’ятка природи місцевого 
значення) та «Три криниці» (гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення) в 
урочищі «Лісгора». Досліджувалися параметри стану водних природних джерел, 
ґрунту, здійснювалося вимірювання радіаційного фону цих територій. Завершальним 
етапом роботи було підписання договору про співпрацю між УДПУ імені Павла Тичини 
та НПП «Кармелюкове Поділля», залучення дирекції парку в якості стейкхолдерів для 
спеціальності «Екологія» (22 жовтня) 

В рамках проєкту міських досліджень ЛУН Місто Air (інтерактивна карта якості 
повітря в Україні) за ініціативи науково-дослідної лабораторії «Екологія і освіта» 



працює стаціонарний прилад для дослідження якості повітря(вимірювання 
концентрації шкідливих наддрібних часточок – PM 1, PM 2,5, PM 10) (2 листопада) 

Розпочато співпрацю із громадською спілкою «Професійна асоціація екологів 
України» (заключено меморандум про співпрацю) (19 листопада) 

Видано збірник наукових праць «Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ». 
Вип. 24 (20 листопада) 

Проведено V Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Інтеграція 
фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній 
освіті» (27 листопада) 

Опубліковано 3 статті у науково-метричній базі даних Scopus, 6 статті у фахових 
виданнях України. 

Науковий підрозділ «Гербарій Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини». Науковий куратор – к.б.н., доц. Чорна Г.А. 

Здійснює свою діяльність з метою вивчення різноманіття флори України та 
виявлення тенденцій його змін, інвентаризації ресурсів флори, забезпечення студентів 
і викладачів природничо-географічного факультету матеріалом для наукових 
досліджень. 

Координатор діяльності лабораторії − Інститут ботаніки НАН України імені 
М.Г.Холодного та його структурний підрозділ − Національний гербарій НАНУ ( KW). 
Проводиться співпраця з Гербаріями НДП «Софіївка» НАНУ (SOF) та Уманським 
національним університетом садівництва ( UM). 

Проведено опрацювання колекції гідрофільних видів, представлених у Гербарії 
УДПУ, проаналізовано їх синтаксономічну приуроченість та поширення в межах 
Лісостепу України.. 

Гербарні колекції ( дублетні зразки) за звітний період передані в Гербарії 
Інституту ботаніки НАНУ ( KW), НДП « Софіївка» ( SOF), УНУС ( UM) та в школи м. 
Умані і Уманського р-ну.  

Постійно проводяться консультації з визначення рослин для науковців інших 
установ, вчителів регіону. 

Крім гербарних матеріалів, які постійно поповнюються, створено колекцію 
плодів і насіння дендрофлори. Відскановано раритетні гербарні зразки та створено 
тематичні фотоіконотеки різних груп рослин, презентації по провідних родинах світової 
флори. 

Науковий підрозділ «Музей зоології імені М.Ф. Коваля» очолює к.б.н., доц. 
Мороз Л.М. 

Зоологічний музей є науковим, навчальним, культурно-освітнім, виховним та 
природоохоронним підрозділом УДПУ імені Павла Тичини.   

У музеї представлені, характерні для установ такого напрямку об’єкти: опудала 
птахів, ентомологічні колекції, фіксовані об’єкти. Нараховує близько 400 видів 
хребетних і безхребетних тварин. Серед експонатів є види звичайні для нашого 
регіону, такі як Ворона сіра, Грак, Галка, Бабка блискуча  та ін., і є види занесені до 
Червоної книги України – із птахів - Орел степовий, із ссавців - Кіт дикий ( якого 
залишилося всього біля 200 особин на території Карпатських гір), з комах - Жук-олень, 
Вусач мускусний, Райдужниця велика.  

Музей є базою для науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів і студентів, 
які виконують низку наукових досліджень, присвячених вивченню біотичного 
різноманіття фауни України. 

Основними напрямками діяльності музею є: 
вивчення сучасного стану і поширення представників фауни, фауністичних 

комплексів Черкащини та інших регіонів України. 
 проведення досліджень з питань морфометричного, генетичного та 

фенетичного рiзноманiття, історії фауни. 
 вивчення науково-дослідної діяльності визначних вчених-зоологів 

України. 



 проведення науково-освітньої, популяризаторської та культурно-
просвітницької роботи з природничої тематики. 

Результати науково-дослідної роботи систематично висвітлюються у 
публікаціях (10), у тому числі у міжнародних фахових виданнях що входять до 
наукометричних баз Scopus та Web of Science (1). Результати дослідницької роботи  
високо оцінюються на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт (1) та при захисті 
випускних кваліфікаційних робіт студентів(15). 

Науковий підрозділ «Агробіостанція Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини», (куратор – к.б.н., доц. 

Красноштан І.В.) 
Виступає полігоном проведення навчально-методичної та науково-дослідної 

роботи викладачів і студентів ЗВО, забезпечує апробацію гіпотез і результатів 
лабораторних досліджень в умовах відкритого та закритого ґрунту згідно угод про 
співпрацю з науковими установами НАН України, є місцем опанування методиками 
польових досліджень студентів, магістрантів і аспірантів та проведення спостережень 
при виконанні кваліфікаційних робіт. 

На території агробіостанції закладено колекційні та виробничі ділянки, типову 
пришкільну навчально-дослідну ділянку, дендрарій, музей «Рослини-символи 
України», плодовий сад імені В.О. Сухомлинського, алею академіків.  

Різноманітність напрямів наукових досліджень: розробка методичних критеріїв 
стабільного виробництва достатньої кількості високоякісного насіння та плодів 
сільськогосподарських культур за рахунок швидкого впровадження екологічно 
пластичних сортів різних екотипів, пошук нових та удосконалення наявних елементів 
технологій вирощування рослинних організмів, поглиблене вивчення росту та 
репродуктивного розвитку декоративних культур  внаслідок впливу фізіологічно 
активних речовин. Результати досліджень були використанні при оформленні 
патентів: 

Пат. 139538 UA, МПК (2019.01) G01N 33/00, G01N 33/24 Спосіб визначення 
мутагенної активності ксенобіотиків у ґрунті техногенно забруднених територій / 
Якимчук Р.А.; заявник Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. – № u2019 
06549; заявл. 11.06.2019; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1, 2020. 

На сьогоднішній день виконується дві кандидатські дисертації з проблем 
вивчення росту та особливостей репродуктивного розвитку окремих таксономічних 
груп рослинних організмів.  

Наукову лабораторію інноваційних технологій навчання біології очолює 
к.б.н., доц. Люленко С.О. 

 Здійснюється діяльність у напрямі пошуку високоефективних сучасних 
технологій навчання, які направлені на забезпечення творчої співпраці викладача 
(вчителя) та студента (учня), з урахуванням особистісно орієнтованого підходу в 
освітньому процесі.  

Науково обґрунтовано та практично доведено значення інноваційних технологій 
навчання в підвищенні рівня та обсягу засвоєння знань. Встановлено, використання 
технологій критичного мислення, ситуативного моделювання забезпечує формування 
наукової картини світу як основи світогляду та орієнтації у сучасному суспільстві. 

Лабораторія є базою для науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів і 
студентів, робота яких спрямована на дослідження: застосування кейс-технологій під 
час вивчення тематичного блоку інформації; використання проблемного навчання під 
час формування світоглядного мислення; впровадження інноваційних технології 
навчання як дослідження для розвитку наукового мислення здобувачів освіти.  

Лабораторія є центром апробації результатів досліджень науковців України в 
галузі методики навчання біології та природознавства.  

Захищено 1 кандидатську дисертацію. Результати роботи висвітлено у 5 
фахових публікаціях, надруковано 1 науково-методичний посібник.. 

 Надано консультації 1 лауреату та одному переможцю ІІІ етапу Всеукраїнського 



конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учні членів МАН. 
Підготовлено виконавця студентської науково-дослідницькщї роботи з біології. 
Наукова лабораторія з проблем оптимізації родючості ґрунту функціонує 

під керівництвом д.с.-г.н., проф. Миколайко В.П. Пріоритетним напрямом наукових 
досліджень є проведення ґрунтово-екологічного моніторингу Центральної частини 
Лісостепу України, відповідно до завдань: вивчення стану структури ґрунтового 
покриву і здійснення контролю землекористування; встановлення змін основних 
властивостей і режимів ґрунтів; оцінка інтенсивності прояву процесів ерозії; 
дослідження стану ґрунтів меліоративного фонду; оцінка ефективності родючості 
земель; поповнення ґрунтів органічною речовиною за рахунок альтернативних 
кормово-сидеральних культур; розробка рекомендацій щодо раціонального 
землекористування; проведення агроеколого-просвітницької роботи серед широких 
верств населення. 

Так, при лабораторії працює студентський науковий гурток: «Агроекологічні 
проблеми сучасного землеробства», який охоплює студентів 2-5 курсів природничо-
географічного факультету. Ці студенти отримують на базі лабораторії уміння і навички 
дослідної роботи. Зокрема, вони проводять науково-дослідну роботу, отримують 
навики відбору зразків ґрунтів і підготовки їх до аналізу, проведення самих аналізів в 
лабораторії, тобто вивчення фізичних властивостей (структура, об’ємна маса, 
пористість) агрохімічних (визначення вмісту основних макроелементів, кислотності, 
суми вбирних основ) та біологічної активності ґрунту.  

На базі лабораторії проходять відкриті засідання проблемної групи, на якому 
студенти демонструють свою обізнаність з сучасними проблемами ґрунтознавства в 
Україні. Всі доповіді супроводжувались презентаціями, відзначались глибокою 
теоретичною підготовкою і багатим фактичним матеріалом. По закінченні доповідей 
було узагальнено результати досліджень студентів. За результатами досліджень 
студенти виконують кваліфікаційні роботи.  

Основним полігоном для проведення досліджень студентів є агробіостанція 
університету, де закладаються щорічно науково-дослідні ділянки та сумісні стаціонарні 
дослідження з Інститутом агроекології. 

Отримані результати доповідаються на Міжнародних та Всеукраїнських 
конференціях, публікуються статті в наукових виданнях. 
 

 На кафедрі хімії, екології та методики їх навчання проводяться 
дослідження в рамках кафедральної теми: «Дослідження 
біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення і покращення 
екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя» 

Керівник роботи: Совгіра Світлана Василівна 
Номер державної реєстрації: 0111U007558 
Повна назва організації-виконавця: Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 
Проаналізовано забруднення водних об’єктів на території залізно-дорожних 

ландшафтів. Визначено вміст важких металів у водних об’єктах території залізничного 
полотна середньої частини Південно-бузького екологічного коридору. Визначено 
цинк, мідь, свинень, кадмій, нікель, кобальт, хром і манган у воді методом 
тонкошарової хроматографії. Його перевагою є більша експресність та можливість 
проведення аналізу «у польових умовах». 

Здійснено моніторинг вмісту важких металів в річці Рів методом  атомно-
абсорбційної спектрометрії. Достатньо точні результати були отриманні при аналізі на 
мідь і манган.  

Проведено вимірювання фізико-хімічних властивостей водних розчинів 
методом віскозиметрії. Експериментальні значення в’язкості 2:1 електролітів були 
застосовані для аналізу взаємодії іонів з водою, що можливо в достатньо розведених 
розчинах використовуючи рівняння Джонса-Дола. 



Отримані результати співставлення структурних та обємних властивостей 
розчинів електролітів довели важливу роль початкової структури води в 
упорядкуванні такої складної системи, якою є водний розчин електроліту в широкому 
інтервалі концентрацій розчиненої речовини. 

Совгіра С.В. – д.п.н., проф., завідувач кафедри хімії, екології та методики їх 
навчання, керівник кафедральної теми: «Дослідження біологічного, ландшафтного 
різноманіття та вивчення і покращення екологічного стану водних ресурсів 
Центрального Побужжя». 

Мельник О.В. - доцент, кандидат технічних наук, проблема наукового 
дослідження: «Радіоекологічна безпека навколишнього середовища». 

Галушко С.М. - доцент, кандидат хімічних наук, проблема наукового 
дослідження: «Методом оберненого Монте-Карло реконструйовані тривимірні моделі 
дво- та трикомпонентних металічних розплавів з використанням експериментальних 
даних рентгенодифракційного експерименту». 

Гончарук В. В. - кандидат педагогічних наук, викладач, проблема наукового 
дослідження: «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя 
засобами інформаційних технологій у контексті впровадження дистанційної освіти». 

Горбатюк Н. М. доцент, кандидат педагогічних наук, проблема наукового 

дослідження: «Актуальні питання методики навчання хімії». 
Душечкіна Н. Ю. - доцент, кандидат педагогічних наук, проблема наукового 

дослідження – «Проблеми дотримання безпечних рівнів забруднення води». 
Задорожна О.М. - доцент, кандидат педагогічних наук, проблема наукового 

дослідження: «Інтеграційний підхід у освітньому процесі, як засіб формування мотивів 
школярів до вивчення хімії». 

Подзерей Р. В. – викладач, проблема наукового дослідження: «Наукове 
обґрунтування виробництва органічної продукції рослинництва з урахуванням 
агрокліматичних умов регіону (на прикладі Черкаської області)». 

Давискиба В.В. - викладач, проблема наукового дослідження: «Будова та 

аномальні властивості води». 
 

 На кафедрі географії та методики її навчання наукові дослідження 
виконуються в рамках кафедральної науково-дослідної теми  
«Дослідження ландшафтного різноманіття лісостепу і степу 
правобережної України» (державний реєстраційний номер 
№ 0111U007532). 

Упродовж звітного періоду була виконана така робота:  
- досліджено питання рекреації лісостепу і степу Правобережної України як 

соціально-економічного явища, показано особливості методичного визначення 
рекреаційних навантажень на природні комплекси та надання рекреаційної оцінки 
природним ресурсам, охарактеризовано структурні особливості рекреаційної 
діяльності на досліджуваній території. Здійснено аналіз доробку українських й 
зарубіжних науковців і дослідників у розвитку рекреаційної географії. Розкрито 
рекреаційне районування України, охарактеризовано рекреаційні ресурси Черкащини 
і Уманщини. Під час навчальних практик продовжено дослідження антропогенних 
об’єктів й територій, частина з яких уже зараз є складовими національної спадщини. 
Розпочато активне вивчення окремих напрямів такої спадщини, зокрема 
індустріальної, а в майбутньому перспективними будуть й інші (сільськогосподарські, 
лісопромислові, взаємозв’язок геосистеми з усіма її складовими, вивчення 
ландшафтів, селитебні, белігеративні тощо). Ландшафти виступають як об’єкти під час 
вивчення студентами територіальної та практичної значущості ландшафтної сфери в 
цілому. Під час практичних занять майбутні вчителі географії складають план-конспект 
де визначають підходи, прийоми і способи отримання емпіричного і теоретичного 
узагальнення з метою пізнання просторово-часової організації ландшафтів та їх 
зв’язків з іншими об’єктами. Браславською О.В. здійснено дослідження унікальних та 



оригінальних антропогенних об'єктів й територій спільно зі студентами-географами 3 
курсу в рамках проходження ними навчальної практики з краєзнавства і туризму. 
Тривалий період формування антропогенних ландшафтів, їх різноманіття й 
своєрідність призвели до виокремлення в структурі антропогенних ландшафтів не 
лише оригінальних, але й унікальних територій та об'єктів, частина з яких уже зараз є 
рекреаційними ресурсами, туристськими об’єктами, складовими національної 
спадщини. За темою кафедри здійснено вивчення стану розвитку окремих напрямів 
збереження такої спадщини, зокрема на території рідного краю, а в майбутньому 
перспективними будуть ландшафти сільськогосподарської, лісопромислової, 
селитебної, белігеративної форми тощо; 

- визначено нові підходи до класифікації і типології долинно-річкових 
ландшафтно-технічних систем та парадинамічних ландшафтних комплексів. 
Досліджено структуру сучасних долинно-річкових ландшафтно-технічних систем 
Правобережної України. Схарактеризовано специфіку процесів і явищ, які 
відбуваються у долинно-річкових ландшафтно-технічних системах, та можливості їх 
оптимізації. 

- досліджена територія міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» 
Правобережної України зокрема Гайворонського району Кіровоградської області: 
узагальнено кліматичні зміни, проаналізовано становлення і розвиток Гайворонського 
старопромислового району; 

- досліджені географічні межі території дослідження; виконаний аналіз 
ландшафтної структури садово-паркових ландшафтів Тернопільської області; 
розраховані показники антропогенної комунікативності Черкаської області та 
еталонних садово-паркових ландшафтів;  

- проведений аналіз антропогенних ландшафтів, пов’язаних із гірничо-
видобувною промисловістю території дослідження: досліджені підприємства ПАТ 
«Заваллівський графітовий комбінат», Вікненське родовище каолінів. Вивчені  
особливості видобування графітової руди відкритим способом, її обробки на фабриці 
та умови складування хвостів збагачення; 

- визначені особливості функціонування господарства в умовах 
глобалізації; розкрита сутність та особливості географічного поділу праці; показані 
основні методологічні підходи щодо визначення території за рівнем соціально-
економічного розвитку; вивчена географія природно-ресурсного потенціалу території 
дослідження, сільського господарства, інфраструктури; 

- досліджені сучасні проблеми територіально-виробничих комплексів 
м. Умань, Маньківського, Христинівського, Монастирищенського, Тальнівського 
районів Черкаської області; виконано групування процесів трансформацій виробничих 
територій районів. Установлено, що внаслідок постіндустріальної трансформації 
утворилися великі ділянки, зайняті невикористовуваними та закинутими виробничими 
будівлями, технологічними спорудами та ін. Проаналізовано, що на окремих 
виробничих територіях формуються підприємства галузей невиробничої сфери 
(кредитно-банківська сфера, рекламна діяльність, та ін.); 

- проаналізувані наявні науково-теоретичні та методичні роботи, 
присвячені дослідженню радіоактивно забруднених територій Правобережної України. 
Визначена роль природних і антропогенних факторів у формуванні просторової 
структури поля радіактивного забруднення. Встановлено, що значний вплив на 
підвищення природного радіаційного фону має спалювання вугілля, нафти, газу, 
промислове використання продуктів переробки фосфоритів, застосування 
будматеріалів з підвищеним вмістом радіонуклідів; 

- досліджені методичні особливості формування знань про ландшафти у 
шкільній географії. Розроблені завдання для лабораторних робіт, в ході виконання 
яких студенти шляхом аналізу діючих навчальних програм, шкільних підручників та 
атласів, джерел географічних знань встановлюють послідовність вивчення 
ландшафтів у шкільній географії. 



За результатами теми науково-дослідної роботи кафедри географії та методики 
її навчання було опубліковано: 10 монографій в Україні, 3 монографії за кордоном, 8 
навчальних посібників, 5 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних 
Scopus і Web of Science Core Collection, 1 стаття у закордонних виданнях, 12 статей у 
наукових виданнях України (категорія Б), 13 статей у інших виданнях України, 19 тез 
доповідей у міжнародних конференціях в межах України, 4 тез доповідей у 
міжнародних конференціях за кордоном, 40 тез доповідей на всеукраїнських 
конференціях. За звітний період було проведено: 1 Всеукраїнська науково-практична 
конференція (з міжнародною участю), 1 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція, 3 міжвузівських наукових семінари. 

 
 Професорсько-викладацький склад кафедри біології та методики її 

навчання активно працює над розробкою наукової теми «Підготовка 
майбутніх учителів біології у контексті розвитку вищої педагогічної 
освіти України» № 0111 U 007528. Керівник НДР: Красноштан Ігор 
Васильович, кандидат біологічних наук, доцент. 

Формуються професійні компетентності студентів-біологів під час викладання 
фахових дисциплін. Цьому сприяє використання у навчально-виховному процесі 
особистісно орієнтованих технологій, які спонукають до творчого самовдосконалення. 
Серед великого різноманіття особистісно орієнтованих технологій особливе значення 
має проблемне навчання. Впроваджуються в освітній процес технології, що 
передбачають вирішення проблемних навчальних завдань і здійснюється аналіз 
різноманітних проблемних ситуацій, що забезпечує ефективну підготовку майбутніх 
учителів біології у мотиваційно-ціннісній, когнітивно-діяльнісній і особистісно-
культурній сферах. Еефективно використовуються проблемні ситуації та завдання на 
лабораторних заняттях, вирішення яких значною мірою підвищує рівень знань 
студентів-біологів, а саме: – пряма постановка проблеми; постановка гострих (на 
перший погляд невирішуваних) питань, розгляд протилежних або подібних біологічних 
процесів чи явищ, що спонукає студентів до власного вибору, захисту того чи іншого 
аргументу  

Формуються навички досліджень еколого-біологічних особливостей 
інтродукованих видів рослин на прикладі представників роду Amelanchier Medik. 
Зокрема, визначено особливості насінного та вегетативного розмноження рослин, 
обґрунтовано доцільність їх застосування в озелененні пришкільних територій, 
окреслено напрямки використання в культурі 

Розроблено та впроваджено в навчальну практику студентів модель 
комплексного застосування гербіцидів та визначення фізіологічної природи 
негативного їх впливу на формування та функціонування симбіотичного 
азотфіксуючого апарату сої. Розроблено методи наукових досліджень, що можуть бути 
впроваджені в практичну діяльність вчителя біології. 

Проводилась камеральна обробка гербарію декоративно-квіткових рослин 
Правобережного Лісостепу України, з якого виділена фракція видів-ргазіофітів, 
зокрема з високою інвазійною здатністю: золотарник канадський, лаконос фіолетовий, 
ваточник сірійський, геліопс шорсткий. 

Продовжувалось дослідження щодо використання гербарію при викладанні 
ботанічних дисциплін. Зібрано гербарій Регіонально рідкісних видів, проводиться його 
камеральна обробка. 

Розроблено та впроваджено в практику вчителя біології методику екологічних 
та біологічних спостережень за орнітофауною регіону. Розроблено заходи щодо 
охорони зникаючих видів. Залучаються школярі до виготовлення штучних годівничок, 
підгодівлі диких тварин. Проводяться експедиційні дослідження по природоохоронній 
роботі. 

Формуються навички вивчення фауністичного різноманіття та причин, що 
викликають його зміни в екосистемах з різним ступенем техногенного впливу, 



дослідження поведінки тварин в природних умовах у залежності від сезонних змін. 
Проводиться аналіз таксономічного різноманіття герпетофауни, встановлюється річна 
динаміка чисельності фонових видів та сучасний стан популяцій видів амфібій і 
рептилій, що входять у списки Бернської конвенції, Червоного списку МСПОП та 
третього видання Червоної книги України. 

Розроблено та впроваджено в практику вчителя біології методику застосування 
хижих кліщів фітосеїд, як агентів біологічного захисту рослин від шкідників. Результати 
дослідження видового складу, деяких екологічних особливостей та формування 
видових комплексів хижих кліщів-фітосеїд можуть бути використані при підборі 
дерево-чагарникових порід при закладці та експлуатації рослинних міських насаджень, 
для прогнозування розвитку акарофауни урбанізованих ценозів з метою збереження 
зелених насаджень в умовах антропогенного навантаження на міське середовище.  

Встановлено і обґрунтовано закономірності формування рівня продуктивності, 
дано оцінку біологічної здатності сортів селери до отримання високої урожайності та 
визначено рівень їх адаптації до умов регіону. Розроблено і підібрано оптимальний 
склад субстрату для вирощування касетної розсади, визначено його вплив на 
урожайність і якість. Розроблено науково-методичні підходи та доведено позитивний 
вплив регуляторів росту на розмноження селери коренеплідної in vitro. Основні наукові 
положення, результати практичних досліджень апробовано на міжнародних і 
вітчизняних наукових конференціях. 

Розробляється та впроваджується в освітній процес модель формування 
ціннісного ставлення молоді до власного фізичного здоров’я; систематично 
організовуються майстер-класи з формування у майбутніх вчителів практичних умінь 
та навичок щодо підготовки та проведення уроків з біології. Здійснюються 
координаційна робота щодо впровадження в освітній процес середньої та вищої 
школи наукових та методичних інновацій.  

Відтак, питання підготовки майбутніх учителів біології у контексті розвитку вищої 
педагогічної освіти України продиктоване сьогоденням, а отримані у результаті 
розробки кафедральної теми дані вдало поєднують нові освітні та наукові здобутки та 
забезпечують впровадження їх результатів у практику вчителів біології сучасних 
закладів загальної середньої освіти. 
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