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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? Теоретичні і практичні знання щодо структурно-функціональної 

організації  популяцій різних типів, способів управління популяціями та 

їх охорони. 

Чому це треба вивчати? Курс дисципліни спрямований наформування у здобувачів вищої освіти 

знань з основ популяційної екології, її фундаментальним і прикладним 

значенням для вирішення завдань з управління популяціями у природних 

умовах експлуатації. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного досвіду. 

Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів. 

Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень. 

Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Навички міжособистісної взаємодії. 

Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем. 

Зміст дисципліни Популяційна екологія,її особливості і характеристика. Чисельність і 
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щільність як базові характеристики популяції. Структура популяції. 

Динаміка популяції. Стратегія популяцій. Життєздатність популяцій. 

Метапопуляція. Фрагментація популяцій. Радіус репродуктивної 

активності. Популяція як одиниця управління. 

Обов’язкові завдання Дослідження морфо-фізіологічних особливостей популяцій, їх вікового 

складу, чисельності та щільності. 

Поширення і характеру розселення та поведінки тварин. 

Вивчення внутрішньопопуляційних і міжпопуляційних відносин. 

Стимулюючі та лімітуючі фактори розвитку популяції. 

Міждисциплінарні зв’язки Екологія; Ботаніка; Зоологія; Біогеографія; Молекулярна біологія; 

Фізіологія; Еволюційне вчення; Загальна біологія. 
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Поточний контроль Виконання тематичних завдань,лабораторних робіт, модульне 

тестування. 

Підсумковий контроль Залік. 


