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Обсяг дисципліни:
практичних занять – 20 годин,
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• ПР01.Демонструвати
глибоке
знання передових
концептуальних та методологічних основ природничих
наук, що дає можливість переосмислювати
та
поглиблювати науку про навколишнє середовище;
• ПР03.Спланувати
та
реалізувати
на
практиці
оригінальне самостійне наукове дослідження, яке
характеризується новизною, теоретичною і практичною
цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем
екології, охорони довкілля та збалансованого
природокористування;
• ПР04.Формулювати, досліджувати та вирішувати
проблеми екології, охорони довкілля та збалансованого
природокористування із застосуванням наукового
методу пізнання;
Результати навчання:
• ПР07. Самостійно використовувати сучасне обладнання
для проведення наукових досліджень у сфері екології,
охорони
довкілля
та
збалансованого
природокористування;
• ПР09.Доносити зрозуміло і недвозначно професійні
знання, результати власних наукових досліджень,
обґрунтування і висновки як у усній так і письмовій
формі для різної аудиторії, як на національному так і на
міжнародному рівні;
• ПР10.Застосовувати сучасні технології (у т.ч.
інформаційні) у науковій та науково-педагогічній і
еколого-просвітницькій діяльності;
• ПР13.Передбачати та визначати зони небезпечної
екологічної ситуації.
Урбанізовані екосистеми, як осередок перетворення
природного середовища. Біогеоценотичний покрив
урбоекосистем.
Біогеоценотична
структура
та
трансформація покриву
екосистем сучасного міста.
Міські біоценози та екотопи. Біоіндикація як підхід до
оцінки екологічного стану урбанізованого середовища.
Короткий зміст навчальної
Криптоіндикаційна оцінка урбанізованого середовища.
програми:
Мікробіологічна
індикація
міських
едафотопів.
Ліхеноіндикаційна, бріоіндикаційна та мікоіндикаційна
оцінка екологічного стану урбанізованого середовища.
Фітоіндикація в оцінці екологічного стану урбанізованого
середовища. Фітовітальність та методи оцінки життєвості
структурних елементів біоценозів міських екосистем.
 Екологія та екологічна безпека;
 Моніторинг довкілля;
Необхідні базові знання з
 Урбоекологія;
дисциплін (за потреби):
 Економіка природокористування;
 Новітні технологічні процеси та охорона довкілля;

 Біотехнології в охороні довкілля.
• проведення усного і письмового опитувань, розрахунків
на практичних заняттях, написання контрольних робіт,
Методи
і
критерії
тестування у віртуальному університеті.
оцінювання:
• підсумковий контроль (контрольний захід – екзамен):
усна форма.
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