
1. "Музей мінералогії" - забезпечує викладання дисципліни "Геологія з 

основами геоморфології" та «Геологія та геоморфологія з основами 

ландшафтознавства», які є важливими для вивчення спеціальності 103 Науки 

про Землю. Адже строкатість ґрунтового покриву, переважно, залежить від 

різноманіття ґрунтотворних порід, які є основою для розвитку ґрунту і 

сформувалися як геологічні утворення в результаті прояву різноманітних 

геологічних процесів. Крім того геологічна будова разом з рельєфом складають 

основу формування природних ландшафтів. 

Тому геологічні знання необхідні студентам та фахівцям, даної спеціальності, 

оскільки вони є основою для детального вивчення мінералогічного складу 

ґрунтів, а також при обстеженні ґрунтового покриву господарства і складанні 

ґрунтових карт, при розробленні науково обґрунтованих заходів з 

раціонального використання ґрунтів з метою збереження і підвищення їх 

родючості.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



2. Метеорологічна станція «УМАНЬ». Заснована у 1885 році. Складена з 

метеомайданчика, на якому розташована більшість приладів, що фіксують 

метеоелементи, і замкненого приміщення, в якому ведеться обробка 

спостережень. Одержані на метеостанціях дані кодують і надсилають до 

метеорологічних центрів. 

На метеостанції є: 

• термометр для вимірювання температури 

• барометр для вимірювання тиску 

• гігрометр для вимірювання вологості повітря 

• флюгер для вимірювання напрямку вітру 

• опадомір для вимірювання опадів та інші прилади. 

Метеостанція вже 135 років проводить спостереження, дані яких надходять у 

мережу Всесвітньої метеорологічної організації, що має унікальні можливості 

для участі в національних і глобальних проблемах. Найстаріша єдина реперна 

станція на Черкащині є структурним підрозділом Черкаського обласного 

центру з гідрометеорології і входить до складу Українського 

гідрометеорологічного центру ДСНС України. 

Фахівці Гідрометцентру України, Черкаського гідрометеоцентру, Центральної 

геофізичної обсерваторії і метеостанції вивчають архіви станції. До цих 

матеріалів серйозне ставлення не тільки метеорологів, а й багатьох галузей 

економіки: транспорту, паливно-енергетичного комплексу, сільського 

господарства, будівельників та населення. Вони допомагають зрозуміти 

причини змін погоди, бачити кількісні показники, в яких межах вони можуть 

змінюватися. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8


 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



3. Спеціалізована лабораторія сучасних геодезичних і землевпорядних 

технологій,  яка дозволяє проводити моніторинг стану об’єктів, що як відомо є 

важливим напрямом для екологічних дисциплін. Вагомим внеском даної 

лабораторії є тримання точних та достовірних даних доступними засобами із 

незначними затратами часу і коштів.  

Наукові дослідження Лабораторії плануються в напрямках: 

– впровадження ГІС-технологій; 

– геодезичного забезпечення різноманітних кадастрових робіт, використання в 

них методів фотограмметрії та дистанційного зондування; 

– удосконалення підходів до проведення інвентаризацій; 

– виконання рекультиваційних і меліоративних робіт тощо. 

Оскільки спеціальність 103 Науки про Землю направлена на те, щоб 

здійснювати систематичний нагляд за певними екологічними об’єктами, що 

дозволить контролювати стан і планувати заходи з попередження порушення їх 

цілісності та запобігати небезпечним ситуаціям, то взаємодія з даною 

лабораторією є  досить важливою, особливо для підтримки наукових 

досліджень молодих вчених та спеціалістів. 

 



 















 

 

  



4.  Науково-дослідна лабораторія «Екологічного моніторингу в агросфері» 

функціонує з метою широкого залучення науково-педагогічних працівників, 

докторантів, аспірантів, магістрантів та студентів університету до проведення 

фундаментальних досліджень і здійснення прикладних розробок за 

пріоритетними напрямами наукової та інноваційної діяльності.  

Лабораторія є структурним навчально-науковим підрозділом факультету 

плодоовочівництва, екології та захисту рослин. 

Наукові дослідження лабораторії виконуються в напрямах: моніторингу 

навколишнього природного середовища, біології рослин і грунтів, 

агробіоценології, екотоксикології, збереження та відтворення природних 

екосистем та ландшафтів, біологічного різноманіття тощо. 

Лабораторія функціонує на площах і науково-лабораторній базі університету, 

має відповідне матеріальне забезпечення. Вона сприяє проведенню наукових 

семінарів, наукових шкіл, наукових конференцій, симпозіумів та конгресів, 

розробляє потрібні для навчального процесу наукові та методичні матеріали 

відповідно до актуальних та перспективних напрямків навчальних на наукових 

робіт університету. 

Лабораторія проводить дослідження в тісному контакті з іншими кафедрами, 

факультетами, науково-дослідними лабораторіями та структурними 

підрозділами університету і співпрацює з провідними лабораторіями науково-

дослідних установ та вищих навчальних закладів України. 





 













 

  



5. Науково-дослідна лабораторія з Екологічної конверсії 

Мета діяльності лабораторії ‒ дослідження механізмів функціонування 

природних екосистем, їх продуктивності і енергоспроможності з метою 

розробки відповідних методик екологізації сфер діяльності людини, у т. ч. 

сільського господарства. 

Серед прикладних завдань лабораторії наразі є наступні: 

1. Забезпечення умов для оволодіння студентами вміннями і навичками 

дослідницької роботи та застосування набутих знань на практиці в 

процесі вивчення базових екологічних дисциплін, написанні курсових, 

кваліфікаційних та магістерських робіт.  

2. Експрес-оцінка стану складових екосистем різної ґенези, аналіз, 

систематизація отриманих даних, формування висновків щодо напрямків 

подальшої діяльності. 

3. Співпраця з науковими підрозділами Уманського НУС та іншими ВНЗ 

і НДЛ України з метою підвищення ефективності та результативності 

наукового процесу, обміну досвідом, спільного використання 

лабораторного (наукоємного) обладнання, унікальних приладів та ін. 

4. Аналіз екологічних параметрів ґрунтів (фізичних, хімічних, 

біологічних) екосистем різної ґенези. 

Перелік послуг лабораторії: 

• Експрес-оцінка стану складових екосистем різної ґенези, 

антропогенного тиску на довкілля. 

• Надання рекомендацій власникам приватних господарств, 

фермерських господарств так званого «замкнутого циклу» з ведення 

вермикультури як способу утилізації органічних відходів та виробництва 

вермикомпосту. 

• Надання рекомендацій з використання продуктів вермикультури. 

• Надання рекомендацій щодо екологічної специфіки вирощування 

декоративних, плодово-ягідних та горіхоплідних культур за умов 

екологічної конверсії. 

• Надання рекомендацій щодо способів застосування підходів 

біологічного, органічного рослинництва при вирощуванні пряно-

овочевих та інших культур. 
 













 


