
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Екологія біологічних систем» 

для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми Екологія 

першого (бакалаврського) рівня Бакалавр 

спеціальності 101 Екологія 

 

Обов’язкова частина, дисципліни професійної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 120 годин 4 кредити 

ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 

– обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Екологія біологічних систем» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки Екологія 

спеціальності 101 Екологія підготовки СВО Бакалавр. 

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення здобувачів із формами 

взаємовідносин мікроорганізмів між собою, з іншими організмами та 

довкіллям. 

Основними завданнями є: засвоєння здобувачами-мікробіологами 

знань про етапи розвитку екології мікроорганізмів як науки, вплив 

абіотичних факторів середовища на життєдіяльність мікроорганізмів, 

адаптивні реакції бактерій, форми взаємовідносин мікроорганізмів між 

собою та з іншими організмами в природі, особливості мікробних ценозів та 

функції мікроорганізмів у біосфері; сформувати вміння в студентів 

аналізувати вплив різних екологічних факторів на ріст і розвиток 

мікроорганізмів, характеризувати та наводити приклади різних типів 

взаємовідносин бактерій в природі, оцінювати вплив забруднення довкілля 

на мікробні ценози та мікробного забруднення на довкілля. 

 

 



Програма навчальної дисципліни: 

Загальні уявлення про екологію біологічних систем. Аналіз методики 

відбору проб об’єктів навколишнього середовища для біоіндикації 

досліджень. Організація досліджень з екології мікроорганізмів. Методи 

стерилізації приміщень, обладнання та живильних середовищ. 

Дослідження екофізіологічних особливостей мікроорганізмів. Аналіз 

методики оцінки токсичності водних джерел та ґрунтів за допомогою 

«Ростового тесту». Оцінка забруднення атмосферного повітря за допомогою 

ліхеноіндикації. Оцінка токсичності атмосферного повітря за тестом 

«Стерильність пилку рослин». Визначення якості ґрунтів за тестами 

«Аберантність хромосом» та «Величина мітотичного індексу». Методи 

підрахунку клітин мікроорганізмів та їх біомаси. Ідентифікація форм 

мікроорганізмів із природних ценозів без виділення в чисті культури. 

Мікробіологічні процеси в екосистемах та їх прикладні аспекти. Аналіз 

методики біотестування якості води з використанням рачків виду daphnia 

magnas. Оцінка стабільності розвитку деревних рослин за рівнем асиметрії 

морфологічних структур (на прикладі берези повислої betula pendula l.). 

Екологія ґрунтових мікроорганізмів. Використання мікробіологічних 

препаратів в екологічному землеробстві.  

Використання генетично модифікованих мікроорганізмів для охорони 

довкілля. Біоремедіація забруднених ґрунтів мікроорганізмами. Біоремедіація 

забруднених водойм мікроорганізмами. 

 


