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Навчальна дисципліна "Основи геоботаніки” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом – Біологія. Дисципліна вивчається протягом 7-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 „Фітоценологія”, яка є предметом даної робочої програми, становить 122 год., 

з яких 34 год лекцій, 34 год. лабораторних занять і 54 год. самостійної роботи студентів, що відповідає 3 кредитам 

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

складається з 2 модулів, обсяг кожного з яких визначається таким, що дорівнює одному кредиту ECTS. 

Мета навчальної дисципліни – сформувати загальні знання та вміння в області досліджень цілісних рослинних 

комплексів – рослинних угруповань і рослинного покриву у складі ландшафтів. 

Вимоги до знань студентів: 

1. розуміти принципи організації рослинних організмів в рослинні угруповання та систему взаємозв’язків 

всередині рослинних угруповань. 

2. Знати головні структурно-функціональні ознаки фітоценозів. 

3. Розуміти закономірності взаємозв’язків між фітоценозами та їхнім середовищем існування, давати загальну 

характеристику провідних факторів середовища. 

4. Розуміти принципи та головні сучасні методи класифікації фітоценозів, принципи номенклатури виділених 

одиниць класифікації, мати уявлення про сучасні визнані школи класифікації рослинності та найбільш 

розповсюджені синтаксономічні зведення. 

5. Знати закономірності розвитку рослинного покриву. 

6. Мати уявлення про закономірності природно-географічного розподілу рослинності. 

7. Мати уявлення про практичне застосування геоботанічних досліджень та їхніх результатів в інших наукових 

напрямках, в природоохоронній справі, а також у виробництві та інших галузяї господарської діяльності. 

Вимоги до вмінь студентів 

1. В польових умовах, використовуючи стандартні геоботанічні методи і методики, визначати та описувати 

головні статичні якісні та кількісні ознаки рослинного угруповання. 

2. Проводити рекогносцирувальні геоботанічні дослідження території для встановлення загальних рис 

рослинного покриву місцевості: складу переважаючих типів та асоціацій, їх екологічної приуроченості, стану 

збереження і типу господарського використання. 

3. В умовах стаціонарних досліджень встановлювати структуру ценопопуляцій домінантів, едифікаторів та 

рідкісних видів, оцінювати їхній стан і прогнозувати напрямки змін. 

4. В умовах стаціонарних досліджень виявляти і описувати короткотривалі зміни рослинності стаціонару, 

розпізнавати серед них оборотні і необоротні, встановлювати їхні ймовірні причини і прогнозувати напрямки 

розвитку рослинного покриву. 

5. Застосовуючи польові методи оцінки екологічного режиму типів місцезростання, складати загальну 

характеристику екологічних умов, до яких приурочений фітоценоз та ординувати (розташовувати) його у системі 

градієнтів головних екологічних факторів місцевості. 

6. Використовуючи масив геоботанічних описів, методи обробки фітоценотичних таблиць та правила 

номенклатури синтаксонів, здійснювати процедуру виділення однорідних груп фітоценозів та їхню класифікацію за 

принципами еколого-фітоценотичної (домінантної) та еколого-флористичної (метод Браун-Бланке) класифікацій. 

7. В умовах маршрутно-рекогносцирувальних досліджень розпізнавати формації зональної та поясної 

рослинності, притаманних широтним зонам та висотним поясам території України. 

8. Використовувати спеціальну геоботанічну літературу – геоботанічні карти, екологічні профілі, матеріали 

геоботанічного районування, екологічні шкали, довідники з фітоіндикації, зведені фітоценотичні таблиці, 

синтаксономічні схеми та продромуси тощо – для планування, здійснення і аналізу результатів власної науково-

дослідної і науково-технічної роботи.  

 

Розподіл балів за модулями 

 Модуль 1 

(тест) 

Модуль 2 

(тест) 

Поточний 

контроль 

Іспит Підсумкова 

рейтингова 

оцінка 

Максимальна кількість балів 20 20 20 40 100 
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Загальний обсяг годин  - 122, з них: 

Лекцій - 34 год. 

Лабораторних - 34 год. 

СРС - 54 год. (в тому числі 7 год. під контролем викладача) 

 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 

ТЕМА №1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІТОЦЕНОЛОГІЇ  

Лекція 1. Вступ. Фітоценологія як наука. 2 год. Структура, зміст і завдання курсу. 

Предмет, об’єкт і завдання фітоценології. Напрямки досліджень, їх теоретичне та прикладне 

значення. Типи та методи фітоценологічних досліджень. 

Лекція 2. Поняття про рослинний покрив. Одиниці рослинного покриву. 

Закономірності розвитку. Парадигми фітоценології. – 2 год. Закономірності формування 

рослинного покриву і парадигми фітоценології.  

ТЕМА №2. ВЧЕННЯ ПРО ФІТОЦЕНОЗИ  

Лекція 3. Вчення про фітоценози. Поняття про фітоценози. - 2 год. Структура 

фітоценологічних знань. Рослинне угруповання – фітоценоз. Фактори організації рослинних 

угруповань: екотоп, взаємовідношення між рослинами, взаємовідношення з іншими організмами, 

порушуючі фактори.  

Лекція 4. Ознаки та властивості фітоценозів. Склад та структура фітоценозів. – 2 год. 

Ознаки рослинного угруповання. Поняття про мінімальний ареал. Типи меж фітоценоза. Видовий 

склад фітоценоза. Облік розподілу компонентів в рослинному угрупованні: рясність, розподіл, 

покриття, сталість виду, біомаса та ін. 

Лекція 5. Склад та структура фітоценозів (продовження). -  2 год. Просторова структура 

фітоценоза, методи її вивчення. Вертикальна і горизонтальна структура. Мікроценози. Синузії як 

структурні компоненти фітоценоза. Фізіономічність, аспективність, фенологічні спектри Гамса. 

Функціональна структура рослинних угруповань. Ценотипи. Консорції. Дослідження підземної 

частини рослинних угруповань. Аналіз біологічної продуктивності і фітомаси рослинного 

угруповання. Первинна продукція. Функціональна роль рослинних угруповань в біогеоценозах та 

екосистемах. 

Лекція 6. Динаміка фітоценозів. Динаміка рослинного покриву. – 4 год. Зміни 

фітоценозів: класифікація, теорії, фактори, що зумовлюють динаміку і стабільність фітоценозів. 

Методи виявлення динаміки фітоценозів. Кількісні методи дослідження ознак рослинних 

угруповань. Загальні зміни і еволюція рослинного покриву. Класифікація та напрямки змін. 

Єдиний процес розвитку рослинного покриву. 

ТЕМА 3. ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ РОСЛИННОСТІ (СИНТАКСОНОМІЯ) (8 ГОД.) 

Лекція 7. Основи класифікації рослинності. – 6 год. Поняття про синтаксони та одиниці 

класифікації рослинності. Рослинні асоціації, принципи та методи виділення, трактування у 

різних школах класифікації рослинності. Кодекс фітосоціологічної номенклатури. Принципи 

еколого-фітоценотичної школи класифікації. Принципи еколого-флористичної школи 

класифікації. Особливості класифікації фітоценозів у різних типах і класах рослинності. 

ТЕМА №4. ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ  

Лекція 8. Ценопопуляції як структурні компоненти фітоценоза. -  4 год. Поняття про 

ценопопуляції. Ознаки ценопопуляцій та їхня гетерогенність. Структура ценопопуляцій у 

фітоценозі: вікова, фенофазна, біометрична та ін. Життєвість. Фітоценотичний оптимум та 

еколого-фітоценотичні стратегії. 
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ТЕМА 5. ЕКОЛОГІЯ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ  

Лекція 9. Екологія рослинних угруповань. – 6 год. Екологічні фактори та фізіологічно 

діючі режими і їх вплив на рослинне угруповання. Екологічна структура фітоценоза. Життєві 

форми та методи їх досліджень. Ординація рослинності та її методи. Екологічні ряди. Поняття 

про фітоіндикацію. 

ТЕМА 6. ПРИКЛАДНА ФІТОЦЕНОЛОГІЯ  

Лекція 11. Прикладна фітоценологія: завдання, напрямки і методи. – 4 год. 

Фітоіндикація, екологічне профілювання, геоботанічне картографування, геоботанічне 

районування. 

 

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Лабораторна робота 1. – 8 год. Методика виконання геоботанічних описів різних типів і 

класів рослинності України. Методи встановлення головних ознак рослинних угруповань: методи 

пробних ділянок, облікових площадок, трансект. 

Лабораторна робота 2. – 2 год. Визначення показників деревного, кущового та 

трав’янистого ярусів у фітоценозах.  

Лабораторна робота 3. - 2 год. Контрольні описи фітоценозів та аналіз їх складу і 

структури.  

Лабораторна робота 4. - 4 год. Кількісні методи у фітоценології. Методи обліку кількісних 

ознак (мінімум-ареалу, коефіцієнтів подібності, сталості компонентів фітоценозів, частоти 

трапляння видів, розподілу видів, фітомаси та її розподілу у вертикальній структурі фітоценоза, 

біологічної продуктивності тощо).  

Лабораторна робота 5. - 4 год. Фітоценотичні таблиці. Підготовка до обробки, обробка, 

аналіз.  

Лабораторна робота 6. - 2 год. Класифікація фітоценозів за домінантним принципом. 

Лабораторна робота 7. - 4 год. Класифікація фітоценозів за флористичним принципом. 

Лабораторна робота 8. - 4 год. Популяційний аналіз.  

Лабораторна робота 9. - 4 год. Фітоіндиквція за фітоценозами з використанням 

екологічних шкал. 

 

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Завдання для самостійної роботи 1. – 6 год. Історія розвитку геоботанічних знань та 

становлення вітчизняної фітоценології. Вклад різних вчених у розвиток уявлень про рослинний 

покрив. 

Література: [1, 21, 31] 

Завдання для самостійної роботи 2.- 3 год. Концепція континуалізму у фітоценології: 

принципи, категорії, методи.  

Література: [5-7, 13] 

Завдання для самостійної роботи 3. – 4 год. Дослідження структури підземної сфери 

фітоценозів. 

Література: [8-9, 22, 26] 

Завдання для самостійної роботи 4. – 6 год. Біологічна продукція фітоценозів. Визначення 

об’єму та маси рослин в угрупованні. 
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Література: [8, 22, 26, 30] 

Завдання для самостійної роботи 5. – 6 год. Еколого-фітоценотичні стратегії рослин. 

Література: [6, 8, 17, 23, 32-33] 

Завдання для самостійної роботи 6. – 8 год. Статистична обробка геоботанічних 

матеріалів: облік статистичних характеристик вибірки, кореляційний аналіз, кластерний аналіз. 

Література: [7, 11-12, 20, 27] 

Завдання для самостійної роботи 7. – 6 год. Підходи до класифікації екосистем та їхніх 

екотопів. 

Література: [34] 

Завдання для самостійної роботи 8. – 3 год. Синтаксономія рослинності України, за 

еколого-флористичною школою класифікації рослинності. 

Література: [30] 

Завдання для самостійної роботи 9. – 6 год. Історія розвитку рослинного покриву Землі. 

Історія розвитку рослинного покриву на території сучасної України. 

Література: [3] 

Завдання для самостійної роботи 10. – 4 год. Рослинний покрив та біоми Землі. 

Література: [3] 

Завдання для самостійної роботи 11. – 6 год. Визначення екології рослинного угруповання 

за його флористичною структурою. 

Література: [8:Т.1; 18, 24, 30] 
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