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Профiль програми

1.1.
Назва кафедри
PiBeHb освiти

Загальнаiнформацiя
бiологii людtпти та iмуъологii
пlслядиIIпомна

наявнiсть лiлензi]

немае

обсяг

_60

год 2

кредити СКТС

Форма стаrкlъанrrя

очЕа,очно-дист щiйна (за вибором
к:lрсантв)

Мова(и) викrrадання
Тип докl,менту про cTtDKyBaHHJI
Iнтернет-адреса постiйного

}KpalHcbKa
сертифiкат

розмiщенrrя опису прогрirми

.2.

Мета програми cT Iq/ъaHH.,t
ознайомлеЕня вчителiв з сучасЕими методzlми вrrплiру негативноr дii
.тинникЬ довкiлля; сформувати вмiяня розробляти i викtlнувати
лосJхдницькии проект з екологr1, використов)rючи простl модельнl системи
1

1.3.Харакгеристика прогр2rми стажуваЕня

Особшвостi rrбrогр:rми cTа:K]rBaI uI

OcBiTHi компоненти

Проведення лабораторних за}ulтъ з
бiотестуъанrrя чинникiв довкi:ьтя за
допомоIою простих тест-методик
1.4,Виклада tiш та оцlнювання
- визначенюI якостi питноi води
засобами фiтотестуван}ut;

-

цитоекологiчний монiторингякостr
засобами

питноi

води

фiтотесryвантrя;
- цитоекологiчний монiторинг вгrгл,lву

zlнтропогеЕних чинникiв з допомогою
фiтотестiв.
Пршсrичнi затrятrя

Особливостi викладанлrя
оцirтюваrrня та атестацй

-

-

l . 5.

зараховано/не зараховано

ГIрогрампi компетентностi

Iнформачiйна

!ослiдницька

Здатнiсть до виконання Bcix етапiв наукового пошуку
Здатнiсть навчатися впродовж життя.
1,6,

Очiкlъанi результати cTaжyBaHIuI

Знаrrвя i розумiння
- Bclx етап]в наукового пошуку;
- с}п{асних лростих методiв тесryваншI вI]ливу чинникiв довкiлзtя,
- провiднlтх показникiв вгшиву чигпlикiв довкLпля на рослиннi модельнi
системи на рiзних рЬнях ii органiзацii

Умiння
вмiти провести дослiдницький проект

-

Еьому;

i

здiйснити органiзацiю 1,чнiв у

- вмlти , розрооити дослrдпицъкии IIроект екологlчЕого

спрямува]fiU{
засобами бiотесryванrrя;
- вмiти здiйснювати простi експрес-методики тест}ъ:rння впливу чинникiв
довкiлля засобами фiтотесryвання.
1.7. Ресlрсне забезIеченIIJI реалiзацii програми
Кадрове забезлечення
Сudоровuч,7i1,,4.4, професор кафедри
бlолоl ii людини га ivунологii,
завiдувач пабораторii акrивнпх форм

навчанпя бiологii та екологii, д,п,н,
лрофесор

Матерiально-технiчне забезпечення

lнформачiйне та навчil,]ьнометодиqне забезпечецня

-

комп'ютори i ноутб5,ки,
- обладнанt{я лабораторii zlктивIlих
форм навчанrrя бiологii та екологii
(ауд, 614 б).

-

засоби хмарного

i

мобiльного

HaBчitHIUI;

- ав,lорський сай t сЩитоекологйя;
- навчальний посiбник кнауково-

дослiд{ицький практик}м

з

бiотестlъанrrя>;

-

рекомендована основна i додаткова
лiтерат14lа з бiотесryвання.

Завiдувач (ка) кафедри

олена ГАСЮК

Погоджено:

/
/
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lгор ПИЛИПЕНКО

КерiвниIц-вiддiлу по роботi
з обдароваяою молоддю
IОЛЙ ЮРIНА

