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Методичні рекомендації з вивчення дисципліни 
 

Навчальна дисципліна "Рослинність України ” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівнів „спеціаліст” та «магістр» за напрямом – Ботаніка. Дисципліна вивчається протягом 10-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 „Рослинність України”, яка є предметом даної робочої програми, становить 

108 год., з яких 30 год лекцій, 30 год. лабораторних занять і 48 год. самостійної роботи студентів, що відповідає 3 

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

дисципліна складається з трьох модулів, обсяг кожного з яких визначається таким, що дорівнює одному кредиту 

ECTS. 

 

Завдання дисципліни: 

1) сформувати уявлення про різноманітність, загальні та спеціальні структурно-функціональні ознаки 

рослинних угруповань, які трапляються в Україні, про їхнє походження і закономірності розвитку, а також 

значення у природних біомах і для людини; 

2) сформувати уявлення про загальні закономірності природно-географічного розподілу рослинності на 

території України; 

3) навчити принципам та методам типології головних рослинних комплексів України на основі вітчизняних та 

загальновизнаних світових типологічних схем. 

4) сформувати уявлення про принципи, мотиви, шляхи і методи охорони і відновлення рослинності України. 

5) сформувати уявлення про сучасні фундаментально-наукові і прикладні аспекти дослідження рослинності 

України, галузі застосування та значення цих знань для вирішення завдань в інших фундаментальних і прикладних 

науках, для майбутньої професійної орієнтації. 

 

Вимоги до вмінь студентів  
 

 Студент має вміти виконувати наступні типові задачі діяльності: 

- Встановлювати типи рослинних угруповань у складі рослинного покриву окремих місцевостей, регіонів, 

природних територій України (ліси, луки, степи, болота, рослинність на відслоненнях і пісках, прибережно-водна, 

водна рослинність, рослинність вищих гірських поясів), використовуючи загальні геоботанічні методи. 

- Здійснювати загальний екологічний і структурний (ценотичний) аналіз головних ознак рослинних 

угруповань території України, використовуючи відповідні геоботанічні методи, для складання загальної еколого-

ценотичної характеристики даного синтаксону рослинності. 

- Класифікувати типи рослинних угруповань окремих місцевостей, регіонів, природних територій України 

до рівня класів, за еколого-флористичною класифікацією, і до рівня формацій, за еколого-фітоценотичною, на 

основі загальної еколого-ценотичної характеристики, принципів і кодекса фітосоціологічної номенклатури обох 

відомих шкіл класифікації рослинності. 

- Користуватись спеціальною геоботанічною і фітосоціологічною літературою для складання еколого-

ценотичної характеристики рослинних угруповань певного типу, встановлення синтаксонів, визначення 

закономірностей поширення, застосування принципів, методів і сучасних відомостей геоботаніки та синтаксономії 

України у власних дослідженнях. 

- Розпізнавати рідкісні типи рослинних угруповань України за синфітосозологічними критеріями, 

викладеними у Зеленій книзі України. 

- Складати загальні рекомендації щодо режимів природокористування, збереження, охорони та відтворення 

рослинних угруповань різних типів рослинності України, залежно від головних еколого-ценотичних ознак, 

взаємозв’язків і ролі в екосистемах та значення в житті і діяльності людини. 

 

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни "Рослинність України" виставляється після обов’язкового 

відпрацювання всіх практичних занять. 
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Загальний обсяг годин  - 108, з них: 

Лекцій - 30 год. 

Лабораторних - 30 год. 

СРС - 48 год. (в тому числі 6 год. під контролем викладача) 

 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 

ТЕМА №1. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ РОСЛИННОГО 

ПОКРИВУ 

Лекція 1. Вступ. Поняття про рослинний покрив та фактори його розподілу. - 2 год. 

Структура, зміст і завдання курсу. Поняття про рослинний покрив, рослинність і рослинні 

угруповання. Розподіл рослинного покриву України залежно від головних факторів 

навколишнього середовища. Вплив макроклімату: кліматичні пояси та природно-

географічні зони України, баланс тепла та атмосферного зволоження, континентальність.  

Лекція 2. Фактори розподілу рослинного покриву. Продовження. - 2 год. Вплив рельєфу: 

вираженість форм макро-, мезо- та мікрорельєфу на Україні; поняття про плакор та 

зональну рослинність; розподіл екстразональної рослинності за рельєфом. Вплив фізико-

хімічних властивостей грунтів та режиму їх зволоження. Основні грунтотвірні процеси, 

пов’язані з рослинним покривом: гумусонакопичення, опідзолення, задерновування. 

Вплив антропогенного навантаження: спонтанна та антропогенна рослинність. 

ТЕМА № 2. ЗАГАЛЬНА СИНТАКСОНОМІЯ І ТИПОЛОГІЯ РОСЛИННОСТІ УКРАЇНИ 

Лекція 3. Поняття про синтаксони і типи рослинності. - 2 год. Поняття про синтаксон. 

Принципи виділення синтаксонів рослинності за еколого-фітоценотичною класифікацією. 

Поняття про типологію і типи рослинності. Представленість деревно-чагарникового, 

трав”янистого, мохово-лишайникового типів рослинності на Україні. Алгоритм 

геоботанічної характеристики типу рослинності. Поняття про клас рослинності за 

еколого-флористичною класифікацією.  

Лекція 4. Загальний склад рослинного покриву України. - 2 год. Склад рослинного покриву 

за типами рослинності, площами, природно-географічними комплексами України. 

Представленість різних класів рослинності в Україні. Алгоритм геоботанічної 

характеристики класу рослинності. Значення рослинного покриву і його компонентів у 

природних біомах України та Землі в цілому, а також для людини. 

ТЕМА № 3. ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВА РОСЛИННІСТЬ УКРАЇНИ 

Лекція 5. Ліси та їх типологія. 2 год. Поняття. Підходи до класифікації: поняття про тип лісу, 

типології лісів за Сукачовим та Погребняком-Алексєєвим. Поняття про суходільні, 

заплавні та гірські ліси. Площі та різноманітність лісів на території України. 

Народногосподарське значення і роль в екосистемах. 

Лекція 6. Хвойні ліси. 2 год. Темнохвойні ліси. Склад едифікаторів. Екологічна приуроченість. 

Еколого-географічні групи темнохвойних лісів на Україні. Ценотична будова, 

флористичне ядро. Фактори, що зумовлюють динаміку і поширення. Фактори, що 

забезпечують стабільність. Продуктивність. Світло-хвойні та мішані ліси. Склад 

едифікаторів. Екологічна приуроченість. Ценотична будова, флористичне ядро. Еколого-

географічні групи темнохвойних лісів на Україні. Фактори, що зумовлюють динаміку і 

поширення. Фактори, що забезпечують стабільність. Продуктивність. 

Лекція 7. Листяні ліси. 2 год. Широколистяні ліси. Склад едифікаторів. Екологічна 

приуроченість. Ценотична будова, флористичне ядро. Еколого-географічні групи 

темнохвойних лісів на Україні. Фактори, що зумовлюють динаміку і поширення. Фактори, 

що забезпечують стабільність. Продуктивність. 
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ТЕМА 4. ПРИРОДНІ ЛУКИ УКРАЇНИ 

Лекція 8. Природні луки України. 2 год. Поняття про луку. Підходи до класифікації лучної 

рослинності. Поняття про суходільні, заплавні та високогірні луки. Екологічна 

приуроченість. Ценотична будова, флористичне ядро. Поширення та різноманітність лук 

на Україні. Фактори, що зумовлюють динаміку. Продуктивність. Народногосподарське 

значення, роль в екосистемах. 

ТЕМА 5. БОЛОТЯНА РОСЛИННІСТЬ УКРАЇНИ 

Лекція 9. Болотяна рослинність України. 2 год. Поняття. Підходи до класифікації. 

Екологічна приуроченість. Ценотична будова, флористичне ядро. Поширення та 

різноманітність боліт України. Фактори, що зумовлюють динаміку. Фактори, що 

забезпечують стабільність. Продуктивність. Народногосподарське значення, роль в 

екосистемах. 

ТЕМА 6. СТЕПИ УКРАЇНИ 

Лекція 10. Степова рослинність України. 1 год.  Поняття. Класифікація. Загальне поширення 

та поширення на Україні. Екологічна приуроченість. Ценотична будова, флористичне 

ядро. Фактори, що зумовлюють динаміку. Фактори, що забезпечують стабільність. 

Продуктивність. Народногосподарське значення, роль в екосистемах. 

ТЕМА 7. ТИПИ РОСЛИННОСТІ, ВИДІЛЕНІ ЗА ОСОБЛИВИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ 

УМОВАМИ 

Лекція 11. Типи рослинності, виділені за особливими екологічними умовами. – 1 год. 

Екологічні умови, що визначають існування особливих типів рослинності. Галофільна 

рослинність. Водна та прибережно-водна рослинність прісних водойм. Рослинність пісків 

та відслонень. Високогірна рослинність. 

ТЕМА № 8. БОТАНІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ РІВНИННОЇ УКРАЇНИ 

Лекція 15. Принципи ботаніко-географічного-районування. 2 год. Поняття про ботаніко-

географічне районування. Одиниці районування. Межі ботаніко-географічних зон 

України.  

Лекція 16. Характеристика природно-кліматичних і геоботанічних умов рівнинних зон. 2 

год. Зона широколистяних лісів - Полісся. Характеристика природно-кліматичних умов, 

зональні, екстразональні та азональні типи рослинності. Зона широколистяних лісів та 

лучних степів - Лісостепова. Характеристика природно-кліматичних умов, зональні, 

екстразональні та азональні типи рослинності. Зона ксерофітної трав’янистої рослинності 

помірно-континентального клімату - Степова. Характеристика природно-кліматичних 

умов, зональні, екстразональні та азональні типи рослинності. 

ТЕМА № 9. БОТАНІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ГІРСЬКИХ КРАЇН УКРАЇНИ 

Лекція 17. Ботаніко-географічне районування Карпатської гірської країни України. 2 год. 

Характеристика природно-кліматичних умов Карпатської гірської країни, висотні пояси та 

висотні типи рослинності. 

Лекція 18. Ботаніко-географічне районування Кримської гірської країни України. 2 год. 

Характеристика природно-кліматичних умов Кримської гірської країни, висотні пояси та 

висотні типи рослинності. 

ТЕМА № 10. ГЕОБОТАНІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ 

Лекція 19. Геоботанічне районування України. 2 год. Поняття про геоботанічне 

районування, його принципи та методи та одиниці. Межі Європейської 

широколистянолісової, Євро-Сибірської Лісостепової, Євразійської Степової (Понтичної) 

областей. 
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ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Лабораторне заняття 1. – 4 год. Складання геоботанічних описів рослинних угруповань 

різних типів рослинності. 

Лабораторне заняття 2. – 6 год. Аналіз геоботанічних описів у фітоценотичних таблицях. 

Ознайомлення з діагностичними блоками різних класів рослинності України. 

Лабораторне заняття 3. – 3 год. Діагностичний блок видів рослин хвойних лісів. 

Лабораторне заняття 4. – 3 год. Діагностичний блок видів рослин широколистяних лісів 

Лабораторне заняття 5. – 2 год. Діагностичний блок видів рослин природних лучних 

фітоценозів 

Лабораторне заняття 6. – 2 год. Діагностичний блок видів рослин боліт України. 

Лабораторне заняття 7. – 2 год. Діагностичний блок видів рослин степів України.  

Лабораторне заняття 8. – 2 год. Діагностичний блок видів рослин галофільної 

рослинності України.  

Лабораторне заняття 9. – 2 год. Екосистемне значення лісів та принципи їх охорони і 

відновлення. Принципи і зміст Зеленої книги України. 

Лабораторне заняття 7. – 2 год. Геоботанічний аналіз окремих фізико-географічних 

виділів Полісся, Лісостепу і Степу. 

Лабораторне заняття 8. – 2 год. Геоботанічна карта України. 

 

ТЕМИ ЗАВДАНЬ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Завдання для самостійної роботи 1. Продромуси рослинності України. 

Література: [14, 28]. 

Завдання до самостійної роботи 2. Сучасні принципи класифікації рослинності України.  

Література: [5, 14, 17, 28]. 

Завдання до самостійної роботи 3. Типологія лісів за Погребняком-Алексєєвим. 

Література: [12, 26]. 

Завдання для самостійної роботи 4. Дрібнолистяні ліси. Склад едифікаторів. Екологічна 

приуроченість. Ценотична будова, флористичне ядро. Місце у сукцесіях. Продуктивність. 

Література: [12, 14, 26]. 

Завдання для самостійної роботи 5. Чагарники. Рідколісся. 

Література: [10, 12, 14, 16, 26]. 

Завдання для самостійної роботи 6. Запаси лісів України. Екосистемне значення лісів та 

підходи до їх охорони і відновлення. 

Література: [9, 12, 14, 16, 24, 26, 28], а також методичні розробки до семінарського 

заняття „Роль лісів у збереженні природного середовища” і „Матеріали з Концепції 

реформування та розвитку лісового господарства України”. 

Завдання для самостійної роботи 7. Галофільна рослинність України. 

Поняття. Класифікація. Екологічна приуроченість. Ценотична будова, флористичне ядро. 

Поширеність на Україні. Фактори, що зумовлюють динаміку і поширення. 

Народногосподарське значення, роль в екосистемах. 

Завдання для самостійної роботи 8. Водна та прибережно-водна рослинність прісних 

водойм України. Поняття. Класифікація. Екологічна приуроченість. Ценотична будова, 
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флористичне ядро. Поширеність на Україні. Фактори, що зумовлюють динаміку і фактори, що 

забезпечують стабільність. Продуктивність. народногосподарське значення, роль в 

екосистемах. 

Завдання для самостійної роботи 9. Рослинність відслонень і пісків України.  

Поняття. Класифікація. Екологічна приуроченість. Ценотична будова, флористичне ядро. 

Поширеність на Україні. Роль в екосистемах. 

Завдання для самостійної роботи 10. Високогірна рослинність України. 

Поняття. Класифікація. Екологічна приуроченість. Ценотична будова, флористичне ядро. 

Різноманітність високогірної рослинності на Україні. Фактори стабільності. Роль в екосистемах. 

Завдання для самостійної роботи 11. Рослинність високогір’я Карпат. 

Література: [9, 10, 13-14] 

Завдання для самостійної роботи 12. Рослинність морів та солонуватих водойм України. 

Поняття. Класифікація. Екологічна приуроченість. Ценотична будова, флористичне ядро. Роль в 

екосистемах. 

Література: [8, 14, 16, 28]. 

Завдання до самостійної роботи 13. Синантропна рослинність України. Поняття. 

Класифікація. Екологічна приуроченість. Ценотична будова, флористичне ядро. Закономірності 

поширення на Україні. Фактори, що зумовлюють динаміку і поширення. Фактори, що 

забезпечують стабільність. Народногосподарське значення, роль в екосистемах. 

Література: [5, 14-15, 28]. 

Завдання до самостійної роботи 14. Природні умови окремих районів Полісся, Лісостепу 

і Степу України. 

Література: [6, 16, 18, 31] 

Завдання до самостійної роботи 15. Природні умови Українських Карпат. 

Література: [6, 16, 18, 31] 

Завдання до самостійної роботи 16. Природні умови гірського Криму. 

Література: [7, 16, 18, 29, 31] 

Завдання до самостійної роботи 17. Особливості рослинного покриву деяких природно-

територіальних комплексів: долин річок, височин, приморських знижень. 

Література: [14, 1, 16]. 

Завдання для самостійної роботи 18. Геоботанічна карта України. 

Література: [4, 22] 

Завдання для самостійної роботи 19. Рідкісні рослинні угруповання України. – 6 год. 

Роль природного рослинного покриву у охороні, стабільності та відновленні природних 

ландшафтів. Принцип охорони біорізноманіття через охорону рослинних угруповань та їхніх 

типів місцезростань. Зелена книга України. Категорії рідкісних рослинних угруповань у Зеленій 

книзі. Мотиви та заходи охорони рослинних угруповань України. Рідкісні рослинні 

угруповання в екомережі України. Зелена книга України. 

Література: [9, 24, 26-27] 
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