Анотація нормативної навчальної дисципліни
Цикл дисциплін професійної підготовки
«ЕКОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ»
1. Метою дисципліни є засвоєння основних засад екологічної рівноваги
мікроорганізмів, що невпинно змінюється за вимогою часу та змін, які відбуваються у
навколишньому природному середовищі, освоєння та застосування основних сучасних
екологічно безпечних та доцільних технологій в умовах постійного плину біотичних,
абіотичних та антропогенних чинників.
2. Місце навчальної дисципліни у програмі підготовки фахівців даного напряму
підготовки (спеціальності). Дисципліна «Біологічна безпека агроекосистеми» дозволяє
набути аспірантам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін
поглибленої фахової підготовки і тісно пов’язана з дисциплінами фундаментальної
природничо-наукової та професійної підготовки. Міждисциплінарні зв’язки: «Екологія
біосфери», «Екологія агросфери», «Агроекологія» «Біологія», «Мікробіологія»,
«Вірусологія», «Метеорологія та кліматологія», «Моделювання та прогнозування стану
довкілля», «Екологічна безпека», «Екологозбалансований розвиток», «Заповідна справа»,
«Моніторинг довкілля», «Екологічна експертиза», «Екологічний контроль і аудит»,
«Екологічний менеджмент», «Соціальна екологія», «Екологія людини» тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з 1-го змістовного модуля Екологія
мікроорганізмів.
3. Основними завданнями, що повинні бути вирішені в процесі навчання, є
ознайомлення аспірантів з діючими методиками наукових досліджень у мікробіології та
оволодіння методами їх практичного використання при дослідженні та вирішенні
комплексних екологічних проблем.
Вирішення основних завдань полягають: – у здатності розв'язувати комплексні
проблеми в галузі екології та проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань на межі знань екології і
мікробіології, а також впровадження нових професійних практик та ноухау у науку та
виробництво. – вирішенні теоретичних питань, які пов’язані з проблемою дослідження
(введення до наукового обігу нових понять, розкриття їх сутності і змісту; розроблення
нових критеріїв і показників; розроблення принципів, умов і факторів застосування окремих
методик і методів); – виявленні, уточненні, поглибленні, методологічному обґрунтуванні
суттєвості, природи, структури об’єкта, що вивчається; виявленні тенденцій і
закономірностей процесів; аналізі реального стану предмета дослідження, динаміки,
внутрішніх протиріч розвитку; – виявленні шляхів та засобів удосконалення явища, процесу,
що досліджується (практичні аспекти роботи); обґрунтуванні системи заходів, необхідних
для вирішення прикладних завдань; – експериментальній перевірці розроблених пропозицій
щодо розв’язання проблеми, підготовці методичних рекомендацій для їх використання на
практиці.
4. Очікувані результати
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти та здобувачі наукового
ступеня доктора філософії повинні:

Володіти достатнім рівнем теоретичних знань, умінь та навичок
та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання
комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної
діяльності:

Володіти методологією наукової та педагогічної діяльності
- елементи науки та пріоритетні напрямки екологічних, вірусологічних досліджень;
- форми, методи та етапи наукового дослідження, а також концепції та основні
принципи мікроорганізмів, екології;
- наукові методи пізнання, пізнавальні засоби і прийомів дослідження;
- методологію наукового пізнання, її функцію, мету та технологію проведення
наукових досліджень;

- новітні методи та технології обробки та представлення інформації;
- поглиблені знання у області екології та мікробіології;
- екологічного стану та особливостей забруднення довкілля;
- природоохоронного законодавства, принципів й основних вимог, закладених в
ДСТУ ISO 14001:2006 (ISO 14001:2004, IDT);
- законодавчих вимог та методологічних основ ведення еколого-аудиторської
діяльності, використовуючи проєктну, технологічну, технічну, статистичну, облікову,
планово-економічну та іншу оперативну документацію;
- технічними, нормативно-законодавчими і організаційно-управлінськими основами з
екологічної та біологічної безпеки;
- соціально-економічних закономірностей взаємодії суспільства і природи та
принципів збалансованого розвитку;
- спеціалізованих екологічних дисциплін, фахову літературу, існуючі інформаційнопошукові системи;
- теорії й практичних методів з енергозбереження і ресурсо-збереження;
- професійно-орієнтованих соціально-економічних, математичних та природничих
наук, знання сучасних методів і новітніх приладів контролю;
- положення і вимоги законодавчо-нормативних документів та специфіку виробничої
діяльності.
- Проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову
новизну, теоретичне та практичне значення:
- створювати наукові програми досліджень для оцінювання певного екологічного,
біологічного та мікробіологічного явища;
- збирати та аналізувати наукову інформацію;
- створювати комп`ютерні бази даних та використовувати їх у різноманітних
екологічних дослідженнях;
- оформляти одержані результати у формі звіту, статті, дисертаційної роботи,
монографії тощо;
- розробляти заходи, спрямовані на впровадження отриманих результатів у практику;
- проводити аналіз, синтез, творче осмислення, оцінювання та систематизацію
різноманітних інформаційних джерел для проведення еколого-інженерних досліджень;
- представляти результати комплексних екологічних досліджень у вигляді наукових
звітів і презентацій, застосовуючи сучасні картографічні та графічні методи;
- підготувати результати комплексних екологічних досліджень до публікації;
- оформлювати заявки на регіональні, національні та закордонні гранти та тендерну
документацію на професійні науково-дослідні проекти, забезпечувати їх підтримку та
проходження;
- здійснювати координацію наукових проектів міжнародного співробітництва в галузі
екології, охорони довкілля, оптимізації природокористування та вищої екологічної освіти і
освіти для сталого розвитку;
- використовуючи інформаційні бази екологічних даних державного і регіонального
рівня, аналітичну та картографічну інформацію, розробляти освітні програми для
підвищення рівня поінформованості громадськості про принципи сталого розвитку і
забезпечувати їх розуміння;
- здійснювати пошук новітніх техніко-технологічних й організаційних рішень,
спрямованих на впровадження у виробництво перспективних природоохоронних розробок;
- аналізувати напрямки вдосконалення існуючих природоохоронних технологій та
обладнання для підвищення їх ефективності;
- систематизувати отримані результати контролю для оцінки їх впливу на стан
довкілля;
- здійснювати контроль та оцінку ступеня ефективності природоохоронних заходів та
застосовуваних технологій з метою визначення конкретного екологічного та соціальноекономічного ефектів від їх впровадження;
- використовуючи експертні оцінки, результати вимірювань і розрахунків,

здійснювати інтерпретацію отриманих даних для їх представлення державним
природоохоронним установам, органам влади, громадськості тощо;
- виконувати прогнозні оцінки впливу проектованої діяльності на повітряний басейн,
водні об’єкти, ґрунтовий покрив, геологічне середовище та біоту.
Сформовані компетентності:

Формування системного наукового світогляду, професійної
етики та загального культурного кругозору;

Набуття універсальних методичних навичок дослідника;

Демонструвати навички усної та письмової презентації
власного наукового дослідження українською та закордонною мовою;

Застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій
діяльності, пошуку та критичному аналізу інформації;
Управління науковими проєктами та/або складання пропозицій щодо фінансування
наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності тощо.
5.Короткий зміст навчальної дисципліни.
Змістовний модуль 1. ЕКОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ
Тема 1. Сучасний стан розвитку екології мікроорганізмів та біобезпека
Концепція досліджень взаємодії рослин та мікроміцетів в умовах навколишнього
середовища. Вступ до екології мікроорганізмів. Взаємовідносини мікроорганізмів в природі.
Тема 2. Антибіотики. Абіотичні фактори які впливають на мікроорганізми
Мікроорганізми продуценти антибіотичних речовин. Біологічна роль антибіотиків.
Мікроорганізми та кругообіг речовин в природі. Абіотичні фактори середовища та їх
значення для життєдіяльності мікроорганізмів.
Тема 3. Мікроорганізми води, грунту, безхребетних, хребетних тварин та рослин
Ґрунт, вода, повітря як середовище існування мікроорганізмів. Взаємодія
мікроорганізмів та рослин. Взаємовідносини мікроорганізмів з безхребетними та хребетними
тваринами. Нормальна мікрофлора тіла людини. Забруднення та його вплив на мікробні
екосистеми.
Тема 4. Аутекологічні основи життєдіяльності мікроміцетів в умовах
навколишнього середовища.
Особливості формування популяцій мікроміцетів за впливу фізичних факторів в
сучасних біоценозах. Особливості формування популяцій мікроміцетів за впливу хімічних
факторів в сучасних біоценозах. Взаємодія мікроміцетів з найпростішими, безхребетними та
хребетними тваринами. Взаємодія мікроміцетів з рослинами і бактеріями.
Тема 5. Демекологія. Динаміка чисельності популяцій мікроміцетів,
внутрішньопопуляційні угрупування і їх взаємодія.
Мікробіоценози повітря і грунтів. Мікробіоценози морів і прісних водойм.
Використання мікроорганізмів для вирішення екологічних проблем
6.Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу.
Відділ агроекології і біобезпеки:
Лабораторія екології мікроорганізмів: д.с.-г.н., проф. Парфенюк А.І.; к.б.н.
Безноск І.В.;
7. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу.
На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредитів ЄКТС), з яких: лекційних –
10 год., практичних – 10 год., самостійної роботи – 70 год.

8. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни.
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