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1. Профіль дисципліни 

 
 
 
 
 

Кафедра  - Біоресурсів, 
аквакультури та 
природничих наук 

Освітній ступінь – магістр 
Галузь знань: 20 – Аграрні науки та продовольство 
Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 
Освітньо-професійна програма – Водні біоресурси та 
аквакультура 
Кількість кредитів – 4 
Загальна кількість годин – 120 
Рік підготовки, семестр – 1 рік, 2 семестр 
Компонент освітньої програми: обов’язкова  
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Іщук Оксана Василівна, к.с.-г.н., доцент 
Профайл викладача (-

ів) 
ttp://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-
gospodarstva/m-about-odzp#!6 

Контактна інформація моб. тел. - (098)325-42-94;  
e-mail: Ischuk_o@ukr.net 

Сторінка курсу в 
Moodle http://moodle.znau.edu.ua/ 

Консультації Онлайн консультація через Viber щосереди з 12.00 до 
16.00 

 

3. Анотація до дисципліни 
«Біоіндикація та біотестування» є обов’язковою дисципліною циклу професійної 

підготовки фахівців зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура», що забезпечує 
формування поняття про основні особливості та методи біологічного моніторингу водних 
об’єктів. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета дисципліни є формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій з 

застосування теоретичних знань та практичних навичок щодо організації, планування і 
проведення біоіндикаційних досліджень екологічного стану водних екосистем. 

Основним завданням вивчення дисципліни «Біоіндикація та біотестування»  є:   
• ознайомлення з різними підходами до організації екологічного моніторингу водних 

об’єктів, принципами та методами біоіндикації та біотестування, використанням тест-
систем в різних умовах антропогенних впливів;  

• вивчити особливості біоіндикації та біотестування на різних рівнях організації 
живої матерії;   

• познайомитися  з  новітніми  розробками в області біоіндикації та біотестування  і  

http://moodle.znau.edu.ua/


перспективними методами біотестування;   
• познайомитися з методиками проведення моніторингу водних обєктів за 

допомогою біоіндикаторів. 
Після освоєння дисципліни студенти мають мати наступні компетентності:  
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
СК02. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі водних біоресурсів та 

аквакультури у широких або мультидисциплінарних контекстах.. 
 

5. Організація навчання 
5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Денна Заочна 

Лекції 22 4 
Практичні роботи 26 6 
Самостійна робота 72 110 

5.2. Формат дисципліни 
Змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle). Для заочної форми навчання можливим є поєднання 
очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Т1 Місце біотестування і біоіндикації в системі екологічного  
моніторингу. Біологічний тестовий аналіз -  інтегральний метод 
оцінки якості об'єктів довкілля. 

1. Історія  біологічного  тестування.  Біоіндикація  довкілля.  
Загальні  принципи використання біоіндикаторів. 

2. Особливості використання рослин в якості  
біоіндикаторів. Особливості використання тварин  в  
якості біоіндикаторів. Особливості використання  
мікроорганізмів в якості біоіндикаторів. 

3. Сфери  застосування біоіндикаторів. Оцінка якості  
повітря,  води та ґрунтів. Біологічні індекси і коефіцієнти, 
використовувані при індикаційних дослідженнях. 

8 2 

2 Т2 Забруднення водних об’єктів 
1. Джерела і види забруднення поверхневих вод суходолу. 
2. Вплив забруднення на життєдіяльність гідробіонтів. 
3. Методи визначення забруднення водойм. 

6 2 

3 Т3 Біоіндикація 
1.  Система сапробності водойм. 
2.  Видове різноманіття. 
3.  Методи розрахунку біотичних індексів. 

8 2 

4 Т4 Біотестування 
1. Завдання і прийоми біотестування якості середовища.  

Вимоги до методів біотестування. Сфера застосування  
методів біотестування. Тест-об’єкти, які  
використовуються при біотестуванні. Відбір,  зберігання,  

14 2 



підготовка проб води, донних відкладів та ґрунтів. 
Експрес-оцінка токсичності води у польових умовах. 

2. Основи токсикометрії. 
3. Токсилогічні параметри поверхневих вод. 
4. Методики біотестування. Методика біотестування для  

визначення гострої токсичності води на ракоподібних 
Daphnia magna Straus. 

5. Методика біотестування для визначення гострої  
летальної токсичності води на ракоподібних  
Ceriodaphnia affinis Lilljeborg.  Методика біотестування  
для визначення хронічної токсичності води на 
ракоподібних Ceriodaphnia affinis Lilljeborg. 

6.  Методика біотестування для визначення гострої  
токсичності води на  водоростях Scenedesmus quadricauda 
(Turp) Breb. Методика  біотестування для визначення  
гострої летальної токсичності води на гуппі Poecillia 
reticulata Peters. 

7. Методика біотестування для визначення гострої  
летальної токсичності води на даніо Brachydanio rerio 
Hamilton-Buchanan. Методика біотестування для  
визначення токсичності донних відкладень на личинках 
комах Chironomus dorsalis Meig. 

5 Т5 Прикладні аспекти біоіндикації та біотестування при 
екологічній оцінці 

1. Використання макрофітів при оцінці екологічного стану 
малих річок. 

2. Зміна структури та біорізноманіття фітопланктону як 
індикатори ацидофікації. 

12 2 

Разом: 48 10 
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 
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Участь у роботі впродовж семестру / екзамен – 60/40 
Лекції - -  
Практичні заняття 2 26 52 
Модульна контрольна робота* 8 1 8 
Разом: - 60 
Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-
трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 
дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 
виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 
підсумкового контролю – 40 балів. 
 

6. Результати навчання 
В процесі викладання дисципліни формуються такі результати навчання: 



РН03. Відшуковувати необхідну інформацію, використовуючи різноманітні 
ресурси: журнали, бази даних, відкриті дані та інші ресурси, аналізувати та оцінювати цю 
інформацію. 

РН05. Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти з проблем водних 
біоресурсів та аквакультури та дотичні до неї міждисциплінарні проєкти з урахуванням 
виробничих, правових, економічних та екологічних аспектів. 

7. Пререквізити 
Вихідний рівень знань та умінь, якими має володіти студент, приступаючи до 

вивчення даної дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін: «Основи екології», 
«Хімія», «Гідрохімія»,  

8. Політики дисципліни 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 
плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 
призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 
відповідальність. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний), за 
відсутності таких причин перескладання модулю (наприклад на вищу оцінку) відбувається  
тільки шляхом усного опитування студента.   

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час здачі тестів модулів 
та заліку заборонені (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).   

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) та наявності індивідуального графіку 
навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканатом). 

 
9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 
і передбачають використання презентацій. 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Базова 

1. Биоиндикация и биотестирование в пресноводных экосистемах: учебное по побие 
для высших учебных заведений. СПб.: РГГМУ, 2019. 140 с. 

2. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О. П. Мелеховой, Е. И. Егоровой, Т.И. 
Евстегнеева и др.; под ред. О. П. Мелеховой, Е. И. Егоровой. М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. 288 с. 

3. Дідух Я.П. Основи біоіндикації. Київ. Наукова думка, 2012. 312 с. 
4. Карпова  Г., Зуб Л., Мельничук В., Проців  Г. Оцінка екологічного стану водойм 

методами біоіндикації. Перші кроки до оцінки якості води. Бережани, 2010. 32 с. 
5. Чухрій Ю.П. Біоіндикація. Біотестування. Біомоніторинг. Одеса: ОНАХТ, 2014. 

41 с. 
6. Шалімов М.О. Біоіндикація: конспект лекцій. Наука і техніка, 2011.   

Допоміжна 
1. ДСТУ  3928-99  Охорона  природи.  Гідросфера.  Токсикологія  води.  Терміни  та 

визначення. – Київ: Держспоживстандарт України, 2000. 
2. ДСТУ  4173-2003.  Якість  води.  Визначання  гострої  летальної  токсичності  на 

Daphnia magna Straus та  Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 6341:1996, 
MOD). – Київ: Держспоживстандарт України, 2004. 



3. КНД 211.1.4.054-97 Методика визначення гострої токсичності води на 
ракоподібних Daphnia magna Straus // Біотестування у природоохоронній практиці. -  Київ, 
1997.

4. КНД 211.1.4.055-97. Методика визначення гострої летальної токсичності води на 
ракоподібних Ceriodaphnia affinis Lilljeborg. // Біотестування у природоохоронній практиці.
-  Київ, 1997.

5. Руководство по определению методом биотесгирования токсичности вод, донных 
отложений, загрязняющих веществ и буровых растворов. - М.: РЭФИА, НИА - Природа, 
2002.- 118 с.

6. Руководство по определению методом биотестирования токсичности вод, донных 
отложений, загрязняющих веществ и буровых растворов. - М.: РЭФИА, НИА - Природа, 
2002,- 118 с.

Викладач

Гарант освітньої програми

Декан факультету
лісового господарства та екології

Силабус затверджений на засіданні кафедри 
Протокол № 1 від 27 серпня 2021 p.

Оксана ІЩУК

Микола СВІТЕЛЬСЬКИИ

Анатолій ВИШНЕВСЬКИЙ

Завідувач кафедри Микола СВІТЕЛЬСЬКИИ

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 
комісією факультету 
Протокол № 1 від 31 серпня 2021 р.

Голова НМК факультету Олександр КРАТЮК
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