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КИЇВ-2012 



 

Навчальна дисципліна "Екологія рослин” є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом 

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування». Дисципліна вивчається протягом 2-го семестру. Формою 

контролю успішності підготовки є іспит, який визначається за накопичувальною 

системою, із сум рейтингових оцінок за кожен змістовий модуль. 

Обсяг підготовки за дисципліною „Екологія”, яка є предметом даної робочої 

програми, становить 162 год., з яких 30 год лекцій, 60 год. лабораторних занять і 72 

год. самостійної роботи студентів, що відповідає 3 кредитам Європейської 

Кредитно-Трансферної Системи (ECTS). Відповідно до кількості кредитів ECTS, 

дисципліна складається з 3 змістових модулів, обсяг кожного з яких визначається 

таким, що дорівнює одному кредиту ECTS. 

Мета навчальної дисципліни – сформувати загальні знання та вміння про 

взаємозв’язки між рослинними організмами та їхнім середовищем існування та 

взаємозв’язки всередині угруповань рослинних організмів як основу 

функціонування усіх екосистем Землі, а також про напрямки і цілі екологічних 

досліджень. 

 

Вимоги до знань студентів: 

1. Розуміти закономірності взаємозв’язків між рослинами та середовищем 

їх існування. 

2. Знати провідні для життєдіяльності рослин та розподілу рослинності 

екологічні фактори та закономірності динаміки останніх. 

3. Розуміти закономірності, що обумовлюють екологічну амплітуду виду 

рослин та рослинного угруповання. 

4. Знати закономірності екологічного розподілу рослинності у ландшафтах 

залежно від провідних екологічних факторів: кліматичних показників, вологості, 

багатства та механічного складу субстрату, рельєфу, антропогенного 

навантаження. 

5. Розуміти фундаментально-наукове, природоохоронне та практичне 

значення екологічних знань про рослини, угруповання рослин і їхні типи 

місцезростань. 

Вимоги до вмінь студентів 

1. Оцінювати показники провідних екологічних факторів польовими методами, 

складати загальну характеристику екологічного режиму місцезростання за 

провідними для життєдіяльності рослин екологічними факторами. 

2. Встановлювати зв’язки між будовою  рослин та їхніми екологічними вимогами 

до умов середовища. 

3. Оцінювати показники середовища за видами та угрупованнями рослин – 

біоіндикаторами екологічних умов, зокрема, лісо- та лукорослинних умов, 

особливостей багатства, вологості, засоленості, механічного складу та pH грунту, 

гідрологічних показників у водоймах, пасовищного навантаження, забруднення 

грунтів та вод неорганічними та органічними речовинами. 

4. Розпізнавати головні систематичні групи рослин – представників різних 

екологічних та біоіндикаторних груп. 



 

Система контролю успішності навчання.  

Розподіл балів за модулями 

 Змістові модулі (тести) Поточний 

контроль 

Іспит Підсумкова 

рейтингова оцінка 1 2 3 

Максимальна 

кількість балів 

15 15 15 15 40 100 

 



Загальний обсяг годин  - 162, з них: 

Лекцій - 30 год. 

Лабораторних - 60 год. 

СРС - 72 год. (в тому числі 18 год. під контролем викладача) 

 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 

ТЕМА №1. ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА 

Лекція 1. Екологія рослин як наука. – 2 год. Предмет та об’єкт досліджень в екології 

рослин. Напрямки екології рослин, їхнє значення. Завдання екології рослин. Сучасні наукові 

проблеми та способи їх розв’язання. Методи фітоекологічних досліджень. 

ТЕМА №2. СИСТЕМАТИЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП 

РОСЛИН  

Лекція 2. Спільні риси вищих рослин. Відділи Мохоподібні та Плауноподібні. – 3 год. 

Спільні риси вищих рослин. Відділи спорових рослин – Мохоподібні та Плауноподібні. 

Лекція 3. Відділи спорових рослин – Хвощеподібні, Папоротеподібні. – 2 год. 

Лекція 4. Спільні риси насінних рослин. Відділ Голонасінні. – 2 год. 

Лекція 5. Відділ Покритонасінні. Спільні риси покритонасінних. – 1 год. 

Лекція 6. Клас Дводольні. – 4 год. Родини Дводольних: Магнолієві, Лататтєві, Куширові, 

Жовтецеві, Макові, Букові, Березові, Вербові, Гвоздикові, Лободові, Гарбузові, Капустяні, Розові, 

Бобові, Селерові, Пасльонові, Шорстколисті, Ранникові, Глухокропивні, Айстрові. 

Лекція 7. Клас Однодольні. – 2 год. Родини Однодольних: Частухові, Жабурникові, 

Рдесникові, Камкові, Ароїдні, Рогозові, Ряскові, Лілійні, Півникові, Амарилісові, Агавові, Алоеві, 

Зозулинцеві, Бромелієві, Панданові, Ситникові, Осокові, Злакові, Пальмові. 

ТЕМА №4. АДАПТАЦІЇ РОСЛИН ДО ПРОВІДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ 

ФАКТОРІВ  

Лекція 8. Рослини та їхнє середовище існування. – 1 год. Поняття про середовище 

існування як комплекс екологічних факторів. Класифікація і різноманітність екологічних факторів. 

Приклади сукупної дії екологічних факторів у житті рослин. Принцип лімітуючого фактора в 

екології рослин. 

Лекція 9. Структурні та фізіологічні адаптації у рослин до дії екологічних факторів. 

Світловий і тепловий режими. – 2 год. Морфологічні та анатомічні адаптації у рослин. 

Фізіологічні пристосування, пов’язані з особливим середовищем існування. Морфолого-

анатомічні пристосування до світлового режиму. Відмінності між гелофітами та сціофітами. 

Індекс листкової поверхні у рослин. Пристосування проти ушкодження надмірною інсоляцією. 

Вплив різних частин спектра світла на структуру органів. Вплив світла на окремі функції рослин. 

Залежність інтенсивності фотосинтезу від ходу світлового режиму. Точка компенсації. Добовий 

хід фотосинтезу. Зональні і поясні розходження фотосинтезу рослин арктичної зони, 

високогірного пояса, помірної зони. Особливості фотосинтезу у дерев, підросту  в лісі, 

трав'янистих рослин, ранньовесняних ефемероїдів, однорічників. Светолюбність та 

тіньовитривалість окремих видів рослин. Фотоперіодичні групи рослин. Пристосування у рослин 

до теплового режиму. Вплив низьких та високих температур на рослини. Теплові та холодові 

ушкодження ушкодження. Пристосування рослин проти перегріву. 

Лекція 10. Структурні та фізіологічні адаптації у рослин до дії екологічних факторів 

(продовження). Умови зволоження. – 2 год. Морфолого-анатомічні пристосування до режиму 

зволоження. Пойкілогідричні і гомойогідричні рослини та їхні водні режими. Пристосування 

рослин до утрудненого водопостачання. Гідратура і пов’язана з цим морфологія рослин. Добові і 



річні коливання осмотичного тиску; осмотичні спектри. Рослини стеногідричні, эвригідричні, 

гідростабільні, гідролабільні. Ознаки ксероморфозу. Поняття про пейноморфоз. Екологічні групи 

рослин стосовно умов зволоження. Морфолого-анатомічні особливості гідрофітів, гігрофітів, 

мезофітів, склерофітів, сукулентів та пов’язана з цим інтенсивність транспірації. Особливості 

психрофітов і кріофітів. 

Лекція 11. Структурні та фізіологічні адаптації у рослин до дії екологічних факторів 

(продовження). Умови живлення. – 2 год. Адаптації у рослин, що виникають у зв’язку з 

особливостями мінерального живлення. Основні властивості ґрунту та їхнє екологічне значення.  

Вплив азоту на морфолого-анатомічні ознаки і на конкурентні відносини між рослинами. 

Адаптації рослин вапнякових і крейдяних субстратів.  Адаптації рослин у зв’язку з наявністю 

розчинних солей у грунтовому розчині. Типи галофітів. Евригалійні та стеногалійні види. 

Анатомо-морфологічні особливості галофітів, особливості транспірації та інші фізіологічні 

показники. Ксерогалофіти та сукулентні галофіти. Пристосування рослин до поганої аерації 

субстрату. Реакція рослин на забруднення повітря промисловими відходами та відходами 

транспорту. Роль кутикули. Вплив вітрового висушування та вітру на морфологію і на ріст 

рослин. Пристосування рослин до витоптування, викошування, стравлювання худобою. 

Пристосування рослин до впливу вогню. 

Лекція 12. Структурні та фізіологічні адаптації у рослин до дії екологічних факторів 

(продовження). – 2 год. Адаптації у рослин, пов’язані з розмноженням. Екологічні адаптації у 

біології цвітіння, плодоношення та обнасінення. 

Лекція 13. Ріст і розвиток у рослин. – 2 год. Поняття про життєві форми як відображення 

умов життєдіяльності рослин, їхні ключові ознаки за різними дослідниками. Принципи 

класифікації життєвих форм. Розподіл життєвих форм рослину у різних, екологічно відмінних 

типах місцезростань. Еволюція життєвих форм рослин. Поняття про екобіоморфи. Ритми росту і 

розвитку у рослин. Поняття про феноритмотипи. Фенологічні спостереження за рослинами. 

ТЕМА №3. ЕКОЛОГІЧНА АМПЛІТУДА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ ВИДІВ 

РОСЛИН  

Лекція 14. Амплітуда толерантності видів рослин. – 1 год. Межі толерантності видів 

рослин по відношенню до провідних екологічних факторів. Методи визначення амплітуди 

толерантності (екологічної амплітуди). Поняття про екологічний ареал та екологічний оптимум 

виду рослин. Трапляння та рясність особин виду в межах його екологічного ареалу. Причини 

зсувів екологічних ареалів, вплив конкуренції на зміну оптимумів. Поняття про фітоценотичний 

оптимум у рослин та його критерії. Ширина екологічної амплітуди і поняття про евритопні та 

стенотопні види рослин. «Екологічний паспорт» видів рослин. Екологічні шкали: поняття, 

принципи їх побудови, застосування, класифікація та градації за градієнтами провідних 

екологічних факторів. Екологічні шкали Раменського, Еленберга, Циганова. 

Лекція 15. Різноманітність екологічних груп рослин. – 2 год. Екологічні групи рослин за 

відношенням до температурного режиму; освітлення; вологості клімату; континентальності 

клімату; грунтового зволоження; перемінності грунтового зволоження; багатства грунту; 

забезпечення азотом; pH грунту; вмісту кальцію у грунті; засоленості грунту; механічного складу 

грунту. Характер і фактори впливу людини та її діяльності на рослинний покрив: пряме знищення 

рослинного покриву, скорочення площ природних місцезростань, фрагментація рослинного 

покриву, хімічне та органічне забруднення, рекреаційне, пірогенне, пасовищне, сінокісне 

навантаження, синантропізація, адвентизація та рудералізація флори, зміна екологічних режимів 

місцезростань. Стійкість рослин до різних видів антропогенного навантаження. 



ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота 1. – 2 год. Різноманітність та спільні риси вищих рослин. 

Лабораторна робота 2. – 2 год. Різноманітність та екологічні групи мохоподібних. 

Лабораторна робота 3. – 4 год. Різноманітність та екологічні групи плауноподібних, 

хвощеподібних, папоротеподібних 

Лабораторна робота 4. – 2 год. Різноманітність та екологічні групи голонасінних. 

Лабораторна робота 5. – 4 год. Покритонасінні. Екологічні адаптації у біології цвітіння. 

Лабораторна робота 6. – 2 год. Екологічні адаптації плодоношення та обнасінення. 

Лабораторна робота 7. – 12 год. Різноманітність та екологічні групи покритонасінних. 

Лабораторна робота 8. – 4 год. Екологічні адаптації листків рослин. Структурні адаптації до 

умов освітлення. Ознаки геліоморфізму. Різноманітність видів рослин в екологічних групах по 

відношенню до освітлення. Структурні адаптації до умов зволоження. Ознаки гігроморфізму та 

ксероморфізму у будові вищих рослин. Різноманітність видів рослин в екологічних групах по 

відношенню до зволоження. 

Лабораторна робота 9. – 4 год. Екологічні адаптації стебел рослин. Структурні адаптації до 

умов зволоження. Ознаки гігроморфізму та ксероморфізму. Структурні адаптації до умов 

газообміну. Ознаки гігро- та гідрофільності. Структурні адаптації до особливостей 

температурного режиму. Різноманітність видів рослин в екологічних групах. 

Лабораторна робота 10. – 4 год. Екологічні адаптації коренів рослин. Структурні адаптації 

до особливостей мінерального живлення. Структурні адаптації у різних екологічних груп рослин 

за відношенням до умов засолення грунту. 

Лабораторна робота 11. – 4 год. Екологічні адаптації у ритмах росту і розвитку рослин. 

Різноманітність життєвих форм і феноритмотипів рослин. Складання фенологічних спектрів 

окремих видів рослин. 

Лабораторна робота 12. – 4 год. Видова різноманітність екологічних груп рослин за 

відношенням до умов освітлення. 

Лабораторна робота 13. – 4 год. Видова різноманітність екологічних груп рослин та рослин-

біоіндикаторів за відношенням до умов зволоження. 

Лабораторна робота 14. – 4 год. Видова різноманітність екологічних груп рослин та рослин-

біоіндикаторів за відношенням до грунтових умов. 

Лабораторна робота 15. – 4 год. Різноманітність взаємовідносин між рослинними та іншими 

живими організмами. Різноманітність рослин за стійкістю до антропогенного навантаження. 

Рослини, водорості та лишайники – біоіндикатори стану навколишнього середовища. 

 

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Завдання до самостійної роботи 1. – 6 год. Сучасні фундаментально-наукові та прикладні 

наукові проблеми в екології рослин. 

Література: [34-35] 

Завдання до самостійної роботи 2. – 6 год. Цикли розвитку вищих спорових рослин. 

Література: [34-35] 

Завдання до самостійної роботи 3. – 4 год. Різноманітність голонасінних рослин у світовій флорі. 

Література: [34-35] 

Завдання до самостійної роботи 4. – 6 год. Різноманітність представників класу Дводольні у 

світовій флорі. 

Література: [34-35] 



Завдання до самостійної роботи 5. – 4 год. Різноманітність представників класу Однодольні у 

світовій флорі. 

Література: [34-35] 

Завдання до самостійної роботи 6. – 4 год. Екологічні фактори клімату: тепловий та 

світловий режими. Тепловий режим. Надходження тепла до земної поверхні. Тепловий режим 

земної поверхні, закономірності його добового і річного ходу. Тепловий режим рослин. Коливання 

теплового режиму в межах угруповань рослин. 

Вплив низьких температур на рослини. Роль сніжного покриву в регулюванні теплового 

режиму. Пристосування у рослин до дії низьких температур.Впливу високих температур на 

рослини. Теплові ушкодження. Пристосування рослин проти перегріву.  

Просторовий розподіл різних типів теплового режиму на Землі. Поняття про ізотерми, 

вегетаційний та активний вегетаційний періоди, розподіл температур протягом року, активні 

температури та залежність типу рослинності від суми активних температур місцевості. 

Фенологічні явища протягом вегетаційного періоду. Зміна теплового режиму під впливом 

рельєфу, експозиції, висоти над рівнем моря. 

Світловий режим. Складові світлового режиму та балансу інсоляції. Екологічне значення 

прямого, розсіяного, дифузійного, бічного, нижнього світла. Географічна та орографічна 

мінливість інсоляції, вплив експозиції. Зміна світлового режиму в часі. Світловий режим у лісах. 

Світловий режим відкритих просторів на прикладі лук. Фотоперіодизм, його екологічне значення. 

Література: [МУсієнко6, 8, 20] 

Завдання до самостійної роботи 7. – 4 год. Екологічні фактори клімату: атмосферне 

зволоження і континентальність. Екологічні фактори атмосферного зволоження. Роль води у 

різних фізіологічних процесах та онтогенетичних станах рослин. Екологічне значення різних 

фізичних станів води. Значення опадів та відносної вологості повітря. Локальний розподіл опадів, 

їхнє значення для різних природних зон. Поверхневий стік атмосферних опадів. Невимірювані 

(горизонтальні) опади - роса, туман, їхнє значення. Випаровування води. Вплив вітру і 

температури. Значення співвідношення опадів і випаровування для характеру рослинності, 

поняття про коефіцієнт зволоження місцевості, гумідні та аридні області. Транспіраційний 

коефіцієнт. Екологічне значення евапотранспірації. Вплив лісів та безлісих територій на 

показники атмосферного зволоження регіону. Транспірація при ускладненому водопостачанні. 

Вплив посухи на рослини. Посухостійкість рослин.  

Континентальність клімату як екологічний фактор. Вплив різко перемінного та м’якого 

кліматичних режимів на життєдіяльність рослин та виникнення пристосувань. Групи рослин, 

залежні від континентальності-океанічності клімату. 

Література: [1, 6, 8, 20] 

Завдання до самостійної роботи 8. – 4 год. Динаміка показників клімату та способи їх 

оцінки. 

Література: [9, 27] 

Завдання до самостійної роботи 9. – 4 год. Особливі екологічні фази у водоймах та пов’язані 

з ними екологічні групи водних рослин. Мінералізація, трофність, ізольованість континентальних 

водойм. Эвтрофні, мезотрофні й оліготрофні водойми. 

Література: [8, 16, 18, 25] 

Завдання для самостійної роботи 10. - 4 год. Едафічні екологічні фактори у середовищі 

існування рослин. Основні властивості ґрунту. Косна та біогенна речовина грунту. Екологічне 

значення гранулометричного складу та структурованості ґрунту. Екологічна багатофункційність 

ґрунту. 

Вода в ґрунті, її значення для рослин. Форми води в ґрунті. Водоутримуюча здатність ґрунту 

(польова та лабораторна вологоємність) і доступність води для рослин. Вологість стійкого 

в’янення рослин. Гідратура і її екологічне значення.  

Екологічне значення фізико-хімічних властивостей ґрунту. Реакція ґрунтового розчину, 

сольовий режим, живильні елементи і з'єднання. Екологічне значення вмісту кальцію в ґрунті. 

Функції ґрунту як стимулятора й інгібітора біохімічних процесів. 

Екологічне значення елементів зольного харчування. Макро- і мікроелементи, їхнє значення. 

Екологічне значення ґрунтового азоту. Джерела азоту в ґрунті. Фіксація азоту, основні фіксатори, 



їхня характеристика. Екологічне значення фосфору і калію. Розподіл та кругообіг зольних 

елементів у грунтовому профілі.  

Засоленість ґрунту легкорозчинними солями. Типи засолень та їхній фізіологічний вплив на 

рослини.  

Антропогенне забруднення ґрунтів.  

Сукупний вплив факторів, що визначають едафічні умови місцезростання. Екологічне 

значення типу ґрунту і ґрунтового профілю. Рослинний покрив как індикатор сукупної дії 

едафічних факторів. 

Література: [Мусієнко7, 9, 27, 29] 

Завдання до самостійної роботи 11. – 4 год. Оцінка показників грунту методами 

грунтознавства. 

Література: [7, 9, 27, 29] 

Завдання для самостійної роботи 12. – 4 год. Орографічні екологічні фактори (рельєф). 

Повітря. Радіація. Біотичні фактори. Макро-, мезо- і мікрорельєф і их вплив на рослинність. 

Вплив экспозиції і крутості схилу на мікроклімат. Екологія високогірних рослин. 

Повітря як екологічний фактор. Газовий склад повітря (постійний і непостійний), його 

екологічне значення. Кисень як лімітуючий фактор у субстраті фактор, Зв'язок аерації з 

обводненістю ґрунту. Екологічне значення вуглекислого газу. Сумарна швидкість фіксації 

вуглекислого газу в різних типах рослинності. Джерела вуглекислого газу в атмосфері. 

Непостійні компоненти повітря. Екологічне значення фізичних властивостей атмосфери. 

Екологічне значення руху повітря: вітровали, буреломи, механічні ушкодження рослин, 

перерозподіл снігового покриву. Антропогенне забруднення атмосфери.  

Дія радіації на рослини. Радіочутливість. Механізми радіочутливості рослин. Радіоморфози. 

Стимулююча дія малих доз радіації на рослини. 

Біотичні екологічні фактори. Зоогенні фактори. Значення різних груп тварин для рослин. 

Вплив тварин на надземні частини рослин. Ентомофілія. Зоохорія. Вплив випасу на рослини. 

Вплив шкідників лісу. Живе населення ґрунту у зоні ризосфери і його екологічне значення.  

Фітогенні фактори. Основні способи взаємовпливу рослин. Паразитизм і напівпаразитизм. 

Симбіоз. Епіфітизм. Ефект групи у рослин. Ієрархія взаємовідносин між рослинами в одному 

рослинному угрупованні. 

Література: 

Завдання до самостійної роботи 13. – 4 год. Загальні адаптації рослин помірноширотних 

лісів, степів і пустель, високогір’їв, кам’янистих відслонень, боліт, пісків. Сезонні адаптації у 

рослин. 

Література: [1, 2, 17, 20, 27] 

Завдання до самостійної роботи 14. – 4 год. Структура екологічних шкал Раменського, Циганова, 

Еленберга. 

Література: [29, 32, 33] 

Завдання до самостійної роботи 15. – 6 год. «Екологічний паспорт» виду рослин в «Екофлорі 

України». 

Література: [3, 14] 

Завдання до самостійної роботи 16. – 4 год. Трансформація умов природного середовища 

людською діяльністю. 

Література: [21, 35] 
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