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Також проводяться он-лайн консультації у системі Moodle. Для
погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну
пошту викладача.
https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2098#section-14
Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні
знання, обов’язкові для того, щоб знати про сучасні напрями
розвитку екології, актуальні завдання екології, основні тенденції
техногенних змін у компонентах довкілля за сучасних умов,
принципи екологічного прогнозування і моделювання стану
навколишнього середовища, методологічні і теоретичні основи
управління екологічними ризиками, сучасні технології у сфері
санації та ремедіації компонентів довкілля, принципи
застосування нанотехнологій в екології, основні механізми впливу
екологічних чинників на клітинному та молекулярному рівнях,
особливості впливу мутагенів та канцерогенів на організм,
механізми адаптації та відповіді організму на вплив стресових
чинників навколишнього середовища.
Дисципліна «Сучасні тенденції в екології» є вибірковою
дисципліною з спеціальності 101 Екологія для освітньої програми
з підготовки доктора філософії, яка викладається на 3-му курсі (1й семестр) в обсязі 3 кредитів (за Європейською КредитноТрансферною Системою ECTS).
Метою і завданням навчальної дисципліни є формування
комплексу знань і компетентостей про сучасні напрями розвитку
екології, основні тенденції техногенних змін у довкіллі, принципи
екологічного прогнозування та моделювання стану довкілля,
основи управління екологічними ризиками та їхнє прогнозування,
сучасні технології у сфері санації та відновлення екологічного
стану компонентів навколишнього середовища; механізми впливу
екологічних чинників на біоту, розповсюдження у довкіллі
мутагенів і канцерогенів та особливості їхнього впливу на
організм, молекулярні механізми адаптації та відповіді організму
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Тривалість курсу
Обсяг курсу
Очікувані результати
навчання

90 год.
32 години аудиторних занять (лекції) та 58 годин самостійної
роботи
Після завершення цього курсу здобувач буде
знати:
сучасні напрями розвитку екології;
основні тенденції техногенних змін у довкіллі за сучасних умов;
принципи екологічного прогнозування та моделювання стану
навколишнього середовища;
класифікацію екологічних прогнозів;
особливості локального, регіонального, національного та
глобального екологічних прогнозів;
основи управління екологічними ризиками;
сучасні технології у сфері санації та відновлення екологічного
стану компонентів навколишнього середовища;
принципи застосування нанотехнологій в екології;
особливості впливу екологічних чинників на клітинному та
молекулярному рівнях;
молекулярні механізми адаптації та відповіді організму на дію
стресових екологічних чинників.
вміти:
аналізувати основні завдання екології на сучасному етапі науковотехнічного розвитку;
застосовувати сучасні методичні підходи для створення
екологічного прогнозу;
застосовувати метод моделювання в екологічному прогнозуванні;
аналізувати екологічні ризики;
застосовувати сучасні методи відновлення екологічного стану

Ключові слова
Формат курсу
Теми
Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися
під час викладання
курсу
Необхідне обладнання
Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної
діяльності)

компонентів довкілля;
аналізувати розповсюдження мутагенів та канцерогенів у довкіллі
та їхній вплив на біоту;
застосовувати сучасні методи досліджень для з’ясування впливу
екологічних чинників на організм і клітину;
аналізувати молекулярні процеси, задіяні у механізмах адаптації
та відповіді організму на дію стресових чинників;
представляти дані на наукових семінарах, конференціях;
порівнювати власні матеріали з отриманими даними інших
дослідників..
Екологія, екологічний прогноз, екологічний ризик, ремедіація
компонентів довкілля, стресові чинники довкілля
Очний /заочний
Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем
Подано у таблиці
Іспит у кінці семестру
комбінований
Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях,
отриманих в результаті вивчення попередніх навчальних
дисциплін та набуття компетенцій після завершення навчання на
рівні бакалавра і магістра зі спеціальності 101 Екологія, або
потребують базових знань з біологічних і екологічних дисциплін,
достатніх для сприйняття категоріального апарату, розуміння
сучасних
екологічних
проблем
екології
і
охорони
довкілля_______________
Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові
проекти, спільні розробки), творче індивідуальне завдання,
дискусія.
Робота в системі Moodle, побудова електронного навчання як
простору прояву пізнавальних ініціатив.
персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми,
проектор, прилади кафедральної екологічної лабораторії.
Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового
тестування. Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.
Бали нараховуються за наступним співідношенням:
• індивідуальні творчі завдання – по 25 балів
• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Письмові і презентаційні роботи:
 Підготувати презентацію на одну з тем: «Акумуляція та
біомагніфікація полютантів у біотичних компонентах
екосистем»; «Роль рослин у процессах ремедіації ґрунту і
водного середовища»; «Вплив різних видів транспорту на
екологічний стан компонентів довкілля»;
 Підготувати коротке есе і презентацію на тему «Основні групи
антропогенних полютантів та їхній вплив на природне
середовище»; «Парникові гази та їхній вплив на клімат
планети»; «Біоіндикація стану навколишнього середовища з
використанням
різних
груп
наземних
організмів
і
гідробіонтів.».
Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є виключно

Питання до заліку чи
екзамену.

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не
толеруються
1. Сучасні напрями розвитку екології.
2. Науково-технічний прогрес та головні складові його впливу на
природне середовище.
3. Сучасні методи досліджень стану навколишнього середовища.
Екологічні нормативи та стандарти якості навколишнього
середовища.
4. Система екологічної інформації.
5. Вплив індустріалізації та урбанізації на біоту і біорізноманіття.
Екологічні проблеми великих міст.
6. Порушення біотичних зв’язків в екосистемах за умов
техногенезу.
7. Стійкі органічні забруднювачі та важкі метали у
навколишньому середовищі.
8. Акумуляція та біомагніфікація полютантів у біотичних
компонентах екосистем.
9. Моніторинг динаміки важких металів та ксенобіотиків в
абіотичних компартментах довкілля.
10. Методологічна основа екологічного прогнозування.
11. Класифікація екологічних прогнозів.
12. Основні принципи і завдання екологічного моделювання.
13. Основні причини появи екологічних ризиків.
14. Аналіз впливу екологічного ризику на соціальні, економічні та
екологічні показники.
15. Управління екологічними ризиками.
16. Прогнозування екологічних ризиків.
17. Принципи застосування нанотехнологій в екології.
18. Екологічна санація антропогенно-порушених природних
об’єктів.
19. Детоксикація та ремедіація забруднених ґрунтів.
20. Акумуляція та гіперакумуляція металів у рослинах.
21. Використання рослин-гіперакумуляторів металів з метою
фіторемедіації компонентів навколишнього середовища.
22. Механізми впливу екологічних чинників на організм, клітину
та субклітинні структури.
23. Шляхи потрапляння речовин з мутагенними і канцерогенними
властивостями в компоненти навколишнього середовища.
24. Метали та органічні ксенобіотики, які виявляють мутагенні та
канцерогенні ефекти.
25. Наслідки впливу мутагенів на біоту і біорізноманіття.
26. Вплив стресових чинників довкілля на організм.
27. Вплив
екологічних
чинників
на
прооксидантноаантиоксидатний баланс в організмі.
28. Порушення структури біомембран та біомолекул під впливом
стресових чинників довкілля.
29. Життя організмів за несприятливих умов довкілля. Організмиекстремофіли.
30. Актуальність досліджень біоти, що населяє оселища з
екстремальними умовами середовища.
Вказані матеріали розміщені:
https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology

Опитування

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2098#section-14
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу на сайті:
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2098#section-14

Схема курсу
Модуль 1. Актуальні аспекти сучасної екології
Якість навколишнього середовища за
Лекції – 2 год, самостійна
1 умов техногенезу
робота – 3 год
2
3

Основні тенденції техногенних змін у
компонентах довкілля за сучасних умов.
Антропогенні полютанти в екосистемах.

4

Екологічне
прогнозування
навколишнього середовища.

5

Застосування методу моделювання в
екологічному прогнозуванні.

6
7

8
9

стану

Екологічні ризики та їхнє прогнозування.

Лекції – 2 год, самостійна
робота – 3 год
Лекції – 2 год, самостійна
робота – 3год
Лекції – 2 год, самостійна
робота – 3 год
Лекції – 2 год, самостійна
робота – 3 год
Лекції – 2 год, самостійна
робота – 3 год

1
тиждень
1
тиждень
1
тиждень
1
тиждень
1
тиждень
1
тиждень

Сучасні технології у сфері санації та
відновлення
екологічного
стану
компонентів довкілля.
Біоіндикація стану компонентів
навколишнього середовища.

Лекції – 2 год, самостійна
робота – 3год

1
тиждень

Лекції – 2 год, самостійна
робота – 3год

1
тиждень

Застосування нанотехнологій в екології.

Лекції – 2 год, самостійна
робота – 3год

1
тиждень

Лекції – 2 год, самостійна
робота – 5 год
Лекції – 2 год, самостійна
робота – 5 год
Лекції – 2 год, самостійна
робота – 5 год
Лекції – 2 год, самостійна
робота – 4 год
Лекції – 2 год, самостійна
робота – 4год
Лекції – 2 год, самостійна
робота – 4год

1
тиждень

Модуль 2. Молекулярні аспекти екології
Вплив екологічних чинників на організм
10 на клітинному і молекулярному рівнях.
Мутагени і канцерогени в
11 навколишньому середовищі.
Молекулярні механізми адаптації
12 організмів до умов середовища.
Життя організмів за несприятливих умов
13 довкілля. Організми-екстремофіли.
Механізми відповіді організму на стрес,
14 зумовлений екологічними чинниками.
Механізми стійкості організмів до
15 впливу важких металів і ксенобіотиків.
Представлення та оприлюднення
результатів досліджень впливу
16
антропогенних полютантів на організм,
публікація даних у фахових виданнях.

Лекції – 2 год, самостійна
робота – 4год

1
тиждень
1
тиждень
1
тиждень
1
тиждень

