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Назва курсу Моніторинг довкілля 
Адреса 

викладання курсу 
вул. Саксаганського 1, 79005 Львів 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

біологічний факультет, кафедра екології 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

101  “Екологія” 
 

Викладачі курсу Думич Оксана Яківна, к.б.н., доцент кафедри екології 
https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/dumych-o-ya 

Контактна 

інформація 

викладачів 

oksana.dumych@lnu.edu.ua 

 

Консультації з 

курсу 

відбуваються 

Консультації проводяться в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю): вул. Саксаганського,1, ауд. 203, а також в онлайн  у системі Moodle (час 

консультацій попередньо узгоджується через електронну пошту викладача). 
Сторінка курсу https://bioweb.lnu.edu.ua/course/monitorynh-dovkillia 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=194   

Інформація про 

курс 
Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні знання щодо основних 

характеристик водних екосистем, їх структури і функціонування та методів дослідження 

водного довкілля.  
Коротка анотація 

курсу 
Моніторинг довкілля є нормативною навчальною дисципліною з циклу професійної та 

практичної підготовки зі спеціальності 101  “Екологія”, котра викладається упродовж 

шостого семестру обсягом 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Моніторинг довкілля» є надати студентам-

екологам знань про біомоніторинг довкілля, зокрема про методи біоіндикації та 

біотестування на різних рівнях організації живої матерії з використанням зміни 

показників життєдіяльності організмів-біоіндикаторів, новітніми напрацюваннями у 

біоіндикації та біотестуванні, основними методиками здійснення бііомоніторингу 

довкілля.   

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Брагинский, Л.П. Методологические аспекты токсикологического биотестирования 

на Daphnia Magna Str. и других ветвистоусых ракообразных (критический отбор) / Л.П. 

Брагинский // Гидробиологический журнал.  2000. № 5. С.50–57.  

2. Вайнерт Э., Вальтер Р., Ветцель Т. и др. Биондикация загрязнений наземных 

экосистем. – М.:Мир, 1988. 350 с. 
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4. Дідух Я. П. Основи біоіндикації. – К.: Наукова думка, 2012. 344 с. 
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визначення. – Київ: Держспоживстандарт України, 2000.  

6. Дуднікова І.І., Пушкін С.П. Моніторинг довкілля. – К.: Вид-тво Європейського універ-

ту, 2007. – Ч.1- 273 с., Ч. 2.  313 с.  

7. Єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу 

вод. – Київ: Мінекоресурсів України, 2001.  

8. ДСТУ 4166:2003 Якість води. Випробування за пригніченням росту прісноводних 

водоростей Scenedesmus subspicatus, Scenedesmus quadricauda і Selenastrum 

capricornutum (ISO 8692:1989, MOD). – Київ: Держспоживстандарт України, 2004.  

9. Методика визначення рівнів токсичності поверхневих і зворотних вод для контролю 

відповідності їх якості встановленим нормативним вимогам. – Київ: Мінекобезпеки 

України, 2000. Методика визначення токсичності на комахах Chironomus dorsalis 

Meig./ Затв. заступником Голови Державного департаменту рибного господарства 
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11. Методи біоіндикації навколишнього середовища: методичний посібник для 

практичних занять і самостійної роботи / [укл. Г.П.Андрейко]. – Х.: ХНУ імені 

В.Н.Каразіна, 2014. 30 с. 

12. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Біоіндикація та 

біотестування навколишнього середовища" – Х.: ХНАДУ, 2018. 27 с. 

13.  Методическое руководство по биотестированию воды РД 118-02-90 от 06.08.1990. с. 

37. 

14. Мовчан Я.И., Каневский В.А., Семичаевский В.Д. и др. Фитоиндикация в 

дистанционных исследованиях. – Киев: Наук. думка, 1993. 

15. Олексів І.Т., Ялинська Н.С., Брагінський Л.П. та ін. Гідроекологічна токсикометрія та 

біоіндикація забруднень (теорія, методи, практика використання).- Львів: Світ, 1995.- 

440 с. 
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18. Прищепа М.О., А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. – К.: видавничий центр 

«Академія», 2006. 360 с. 

19. Семенченко В.П. Принципы и системы биоиндикации текучих вод. – Минск: Орех, 

2004. 125 с. 
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ОНАХТ, 2014. 41 с. 
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Інтернет-ресурси:  

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text – Закон України про охорону довкілля  

2. A.Gerhard. Bioindicator Species and Their Use in Biomonitoring. – Режим доступу:  

https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C09/E6-38A-01-07.pdf  

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/  

4. Інститут гідробіології НАН України [сайт] Режим доступу: http://hydrobio.kiev.ua/ua/  
5. Barinova S. Essential and Practical Bioindication Methods and Systems for the Water Quality 
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Повний список літератури розміщено на : http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=194   
Тривалість курсу 120 год. упродовж 6 семестру 

Обсяг курсу 32 годин лекцій, 32 годин практичних занять та 56 годин самостійної роботи 
Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу здобувач буде :  

знати:  

  Основні джерела антропогенного впливу на навколишнє середовище та види 

забруднень. 
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 Формулювання сучасного поняття біомоніторингу навколишнього природного 

середовища. 

  Основні рівні біомоніторингу. 

 Задачі, які вирішуються в межах окремих складових біомоніторингу навколишнього 

природного середовища, зокрема в біоіндикації та біотестуванні. 

  Основні вимоги щодо методів та вибору організмів-індикаторів стану довкілля. 

 Характерні особливості якісних методів визначення біологічних та 

екотоксикологічних показників якості компонентів навколишнього природного 

середовища. 

вміти:  

 Обґрунтовувати доцільність здійснення біомоніторингу навколишнього природного 

середовища на прикладі надзвичайних екологічних ситуацій, які виникали в межах 

України. 

 Досконало володіти основними термінами та поняттями, які використовуються в даній 

дисципліні. 

 Визначати найбільш доцільний метод оцінки стану навколишнього природного 

середовища для різних видів забруднювачів за допомогою біоти. 

 Здійснювати за результатами біоіндикації і біотестування оцінку стану навколишнього 

природного середовища.  
Ключові слова Біомоніторинг, біоіндикація, рівні біоіндикації, біоіндикатори, ліхеноіндикація, 

бріоіндикація, організми-сапробіонти, індекси різноманіття, забруднення атмосфери, 

грунту і води, біотестування, тест-об'єкт, тест-культура, діапазон толерантності, 

сапробність водойм, біоритми, поведінкові реакції, морфологічні та фізіологічні зміни 

біоіндикаторів, стресори 
Формат курсу Очний  

 Проведення практичних занять і консультації для кращого розуміння 

Теми Подано в Таблиці нижче 
Підсумковий 

контроль, форма 
Іспит у 6 семестрі 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з біологічних і хімічних 

дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату дисципліни, розуміння 

основних показників, методів і об'єктів, які дозволяють здійснювати біомоніторинг 

довкілля. 
Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватис

я під час 

викладання курсу 

Презентації, лекції, дискусія. 
Бесіди з обговорення проблем, лабораторні роботи. Теми, завдання представлені в системі 

Moodle.  
Консультації. Організація самостійної роботи, самоконтроль. 

Необхідне 

обладнання 
Персональний комп’ютер, комп'ютерні програми, проектор.  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Політика виставлення балів. За 100-бальною шкалою: 

Участь у практичних заняттях (32 бали). 

Модульний контроль (два модулі по 9 балів – разом 18 балів). 

Іспит – 50 балів 

Усього 100 балів                                  

 
Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є виключно оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями.  
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку 

чи екзамену 
Матеріали розміщені: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=194   

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу на 

сайтіhttp://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=194   
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Схема курсу 

 

Модуль 1. Екологічні основи біоіндикації та її  рівні 

1 
Екологічні основи біоіндикації Лекція -  2 год 

Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

2 
Закономірності біоіндикації Лекція -  2 год 

Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

3 
Антропогенні фактори, які викликають в організмів 

стрес 

Лекція -  2 год 
Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

4 
Біотестування як метод оцінки стану довкілля  Лекція -  2 год 

Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

5 
Фітоіндикація як підрозділ біоіндикації Лекція -  2 год 

Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

6 
Стан структурно-функціональних компонентів і 

обмін речовин клітини за дії стресорів  

Лекція -  2 год 
Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

7 
Вплив антропогенних факторів на морфологічну 

структуру рослин 

Лекція -  2 год 
Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

8 
Вплив антропогенних факторів на анатомо-

морфологічні параметри у тварин  

Лекція -  2 год 
Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

9 
Вплив антропогенних факторів на поведінку тварин. 

Біоритми за дії стресорів  довкілля 

Лекція -  2 год 
Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти біомоніторингу 

10 
Теорія біопошкоджень Лекція -  2 год 

Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

11 
Біоіндикація стану забруднення повітря Лекція -  2 год 

Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

12 
Біоіндикація стану забруднення грунту Лекція -  2 год 

Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

13 
Індикація геологічних порід Лекція -  2 год 

Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

14 
Біоіндикація водних екосистем Лекція -  2 год 

Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

15 
Практика застосування різних груп гідробіонтів у 

біоіндикації стану води 

Лекція -  2 год 
Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

16 
Використання індексів, які характеризують розвиток 

організмів, при оцінці забрудення повітря, води, 

грунту 

Лекція -  2 год 
Практичне заняття – 2 год 
самостійна робота –  3,5 год 

1 тжд 

 

 
                                      


