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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 

(лабораторні) 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? Живі організми – показники аномальних концентрацій хімічних сполук 

чи аномальних фізичних полів. Токсичні та мутагенні фактори довкілля. 

Чому це треба вивчати? Необхідність проводити спостереження інструментальний і лабораторний 

контроль якості навколишнього середовища, використовуючи 

біоіндикаційні методи. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Розробляти схему проведення біоіндикаційних досліджень; застосовувати 

методи біоіндикації для оцінки екологічного стану атмосферного повітря, 

ґрунтів і водних джерел на територіях з різним рівнем техногенного 

навантаження.  

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Вміння оцінювати вплив промислових об’єктів на складові  природного 

середовища з використанням методів біоіндикації. 

Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів на складові  природного 

середовища з допомогою методів біоіндикації;  

Вміння оцінювати ефективність природоохоронних заходів за допомогою 

методів біоіндикації. 

Зміст дисципліни Історія виникнення біоіндикації.1. Задачі та цілі біоіндикації Види  

біоіндикації.  Сутність  біоіндикації.  Переваги біоіндикації перед фізико-

хімічними методами досліджень. 

Рослини-індикатори глибини залягання та ступеня мінералізації 

підземних вод. Біоіндикатори забруднення довкілля металами. 

Біоіндикатори, що використовуються для оцінки забрудненості 

атмосферного повітря. Біоіндикатори якості водного середовища та 

трофності водойм. Біоіндикатори забрудненості ґрунтів. Біоіндикатори 

наявності корисних.  

Класифікація забруднювачів за їх токсичністю. Джерела токсичного 
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забруднення довкілля. Дозові криві різних токсичних речовин для живих 

організмів. Сумарні токсичні ефекти живих організмів. Загальний 

токсичний фон. Поняття про чутливість та стійкість живих організмів до 

дії токсичних речовин. Шляхи зменшення токсичного впливу шкідливих 

речовин на живі організми. Поняття про мутагенність та мутагенний 

фактор. Класифікація мутагенів. Джерела надходження мутагенів у 

навколишнє середовище. Оцінка мутагенних ефектів на різних рівнях 

організації живого. Поняття про чутливість та стійкість живих організмів 

до дії мутагенних факторів довкілля. Антимутагени. Шляхи зменшення 

мутагенності шкідливих речовин для живих організмів. 

Біотестування залишкової токсичності ґрунтів. Біотестування залишкової 

токсичності рослин. Біотестування загальної токсичності водного 

середовища. Визначення потенційно можливого рівня самоочищення 

водного середовища та ґрунтів. 

Використання генетичних показників рослин-індикаторів для оцінки  

мутагенного впливу факторів навколишнього середовища. Біоіндикація 

мутагенності ґрунтів. 

Обчислення умовних показників пошкодження біоіндикаторів. Методика 

визначення інтегральних показників, що характеризують загальний 

токсико-мутагенний фон і генетичний ризик. 

Принципи біотестування стану об’єктів довкілля. Частота хромосомних 

аберацій в клітинах рослин-індикаторів. Мікроядерний тест в клітинах 

гідробіонтів. Стерильність пилку рослин. Структурно-функціональна 

стійкість клітин фотосинтезуючого апарата індикаторних рослин. 

Мікроядерний тест в соматичних клітинах дітей. Використання дрозофіл. 

Ростовий тест 

Обов’язкові завдання Виконання тематичних завдань, лабораторних робіт, тестування. 
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