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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? Основи екології рослин, шляхи підвищення ефективного використання 

кліматичних та ґрунтових ресурсів рослинами в агрофітоценозах та умови 

ефективного використання факторів росту і розвитку рослин. 

Чому це треба вивчати? Курс дисципліни спрямований на формування у майбутніх здобувачів 

вищої освіти комплексу знань про вплив факторів навколишнього 

середовища на рослинний організм та його адаптацію. 

Яких результатів 

можна досягнути? 

Знання концептуальних основ моніторингу та нормування 

антропогенного навантаження на довкілля. 

Уміння застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси 

Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень. 

Уміння прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на 

навколишнє середовище. 

Уміння розробляти та реалізовувати проекти, направлені на оптимальне 

управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами. 

Уміння обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для 

проведення досліджень, збору та обробки даних. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Здатність проводити екологічний моніторинг на оцінювати поточний стан 

навколишнього середовища.  

Зміст дисципліни Вступ, предмет, об’єкт та завдання дисципліни.  Вчення про екологічні 

фактори середовища. Температура як екологічний фактор росту і 

розвитку рослин.  Вологість як екологічний фактор росту і розвитку 
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рослин.  Світло як екологічний фактор росту і розвитку рослин.  Едафічні 

фактори та орографічні умови росту і розвитку рослин. Розвиток рослин у 

залежності від  впливу вітру та орографічні умови. Біотичні фактори та 

вплив їх на рослинний організм. Антропогенний фактор. Динаміка 

рослинного покриву. Адаптивні можливості рослин.  Загальна 

характеристика рослинності та геоботанічне районування України. 

Обов’язкові завдання Підготовка до лекційних занять, дискусій, проблемних бесід, 

лабораторних занять, змістового модульного контролю. 

Міждисциплінарні зв’язки Основи екології; Природоохоронне інспектування; Моніторинг довкілля; 

Охорона природи; Методи дослідження в екології; Загальна екологія. 
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