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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з теоретичними та практичними
аспектами фітоіндикаційних та фітомоніторингових досліджень, пізнання 
особливостей і функціонування різних екологічних груп рослин, а також 
взаємозв’язків рослинних організмів та їхніх угруповань між собою і з навколишнім 
середовищем, насамперед за умов антропогенного навантаження. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Успішне опанування дисциплін "Ботаніка", "Фізіологія рослин", "Біохімія",
"Мікробіологія", "Екологія", "Ріст і розвиток рослин". 

2.Знати основні методи фітоіндикаційних та фітомоніторингових досліджень, 
основні джерела забруднень та території, що першочергово потребують 
моніторингових  та фіторемедіаційних заходів, можливості використання рослин в 
фітоіндикації, фітомоніторингу та фіторемедіації та принципи розумного 
використання, збереження та відтворення рослин в природних умовах, як основи 
збереження генофонду біосфери, її біорізноманіття за рахунок створення 
заповідних територій та природоохоронних об’єктів. 

3.Вміти збирати в природних умовах та фіксувати рослинний матеріал для 
подальших лабораторних досліджень, оцінювати та вимірювати основні фактори, 
що впливають на  рослини, використовувати рослини в індикаційних, 
моніторингових та ремедіаційних методах. 

4.Володити основними фітоіндикаційними, фітомоніторинговими та 
фіторемедіаційними методами для розв’язання практичних завдань. 
3. Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна "Фітомоніторинг та фіторемедіація" є складовою циклу 
підготовки фахівців освітнього рівня "Магістр" за освітньою програмою "Біологія" 
(спеціалізація "Біологія рослин"). Вона висвітлює наукові основи фітоіндикації, 
фітомоніторингу та фіторемедіації природного та антропогенно зміненого 
середовища. Представлені сучасні методи досліджень та напрямки 
природоохоронних заходів. Висвітлені глобальні екологічні проблеми біосфери та 
можливості фітомоніторингових досліджень та фіторемедіаційних заходів у їх 
розв’язанні. 
4. Завдання (навчальні цілі):
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 
вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 "Біологія", 
спеціальність 091 "Біологія") дисципліна забезпечує набуття студентом таких 
компетентностей: 
інтегральної: 

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні 
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 
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загальних: 

ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

спеціальних (фахових, предметних): 
СК02. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів 
на прикладі різних рівнів організації живого із використанням математичних методів й 
інформаційних технологій. 
СК06. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі загального 
аналізу розвитку науки і технологій. 
СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи розв’язання 
науково-теоретичних та прикладних задач біології.  
СК28. Поглиблене розуміння сучасних напрямків прикладних досліджень в ботаніці вищих 
та нижчих рослин та раціонального природокористування в умовах фіто- та агроценозів. 

Основними завданнями дисципліни є: 
сформувати уявлення про особливості будови та функціонування різних 
екологічних груп рослин, умови їхньої життєдіяльності, взаємовідносини  між 
собою та з іншими організмами; 
сформувати уявлення про численні взаємозв’язки між рослинними організмами і 
факторами місцезростання, пояснити й відобразити їх в усій складності та 
мінливості;сформувати уявлення про оцінку екологічних факторів та напрямку 
розвитку екосистем за допомогою флористичних ознак за умов антропогенізації 
природного середовища; 
сформувати  розуміння  єдності методів фітомоніторингу та фіторемедіації, 
спільних підходів, з  метою вирішення проблеми збереження та відтворення 
природних екосистем; 
сприяти розвитку аналітичного та екологічного мислення студентів з питань 
збереження фіто- та біорізноманіття, охорони фітоценозів, як основи збереження 
біогеоценозів, раціонального використання рослинних природних ресурсів, 
використання рослин як індикаторів та моніторів стану довкілля. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або методи 
і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати теоретичні основи фітоіндикації, 
фітомоніторингу та фіторемедіації. 

Лекці; самостійна робота Контрольна 
робота; 

оцінювання 
виконання 

самостійної 
роботи 

30 

1.2 Знати сучасні методи фітомоніторингу, 
фіторемедіації, моделювання та 
прогнозування стану довкілля. 

Лекції; лабораторні 
роботи; самостійна 

робота 

Контрольна 
робота; 

оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт 

20 

1.3 Знати основні вимоги чинного законодавства 
України щодо охорони природних ресурсів та 
використовувати ці знання у науковій 
діяльності. 

Лекції; самостійна робота Контрольна 
робота; 

оцінювання 
виконання 

самостійної 
роботи 

15 

2.1 Вміти обирати території та природні 
фітоценози для моніторингових досліджень.  

Лабораторні роботи Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт 

5 

2.2 Вміти обирати ознаки рослин та фітоценозів, 
використовувати фітоіндикаційні шкали, 
створювати карто-схеми забруднених 
територій для оцінки стійкості та динаміки 
природних екосистем. 

Лабораторні роботи Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт, іспит 

15 

2.3 Вміти обирати відповідні фітомоніторингові та 
фіторемедіаційні методи під час 
природоохоронної діяльності. 

Лекції; лабораторна 
робота 

Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт, контрольна 

робота 

5 

3.1 Представляти результати наукових досліджень 
у формі доповідей з використанням сучасних 
технологій, коректно вести наукову дискусію. 

Лабораторні роботи; 
самостійна робота 

Оцінювання 
презентації/до-

повіді 

5 

4.1. Вміти організовувати власну діяльність. 
Аналітично мислити обираючи відповідні 
види роботи у природоохоронній діяльності. 

Лабораторні роботи; 
самостійна робота 

Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт; оцінювання 

презентації/до-
повіді 

5 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР04. Розв’язувати складні задачі в галузі біології, 
генерувати та оцінювати ідеї. 
 

+  +  +    

ПР09. Планувати наукові дослідження, обирати 
ефективні методи дослідження та їх матеріальне 
забезпечення. 
 

 + + +  +  + 
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ПР14. Дотримуватись норм академічної доброчесності 
під час навчання та провадження наукової діяльності, 
знати основні правові норми щодо захисту 
інтелектуальної власності. 
 

      +  

ПР20. На основі поглиблених знань з природничих наук 
формувати уявлення про закономірності 
індивідуального та історичного розвитку біологічних 
систем на різних рівнях організації, роль системних 
процесів у їхньому формуванні, функціонуванні й 
пластичності, особливості їхньої кооперативної 
взаємодії, а також про системність організації живого.  
 

    +  +  

ПР27. Застосовувати існуючі, розробляти та 
впроваджувати нові методи досліджень та 
технології для розв’язання конкретної науково-
теоретичної та/або прикладної задачі з ботаніки, 
фізіології та екології рослин. 

 +    +   
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7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Контрольна робота з 1-6 теми: РН1.1. – 40 балів/20 балів. 
2. Звіт з лабораторних робіт з 2-4 теми РН 2.2., РН 3.1. – 10 балів/5 балів. 
3. Контрольна робота з 7-13 теми: РН1.1. – 40 балів/20 балів. 
4.Наукова доповідь з презентацією РН 3.,4.1. – 10балів/5 балів. 
 
Підсумкове оцінювання: у формі заліку 
Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума результатів всіх форм 

семестрового оцінювання. Студент отримує залік («зараховано») лише за умови 
відпрацювання усіх лабораторних робіт, здачі звітів з лабораторних робіт (по 
кожній не менше 50% від максимально можливої кількості балів), успішного 
виконання завдань 2-х контрольних робіт  (по кожній не менше 50% від 
максимально можливої кількості балів) і представлення наукової доповіді з 
презентацією. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної 
оцінки не допускається.  
7.2 Організація оцінювання:   
1. Контрольна робота з 1-6 теми: РН1.1. – на7-ій лекції. 
2. Звіт з лабораторних робіт з 2-4 теми РН 2.2., РН 3.1. – на відповідному 
лабораторному занятті. 
3. Контрольна робота з 7-13 теми: РН1.1. – на13-тій лекції. 
5.Наукова доповідь з презентацією РН 3.1 – упродовж лекційного курсу.   
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  занять 

№ 
п/п Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції 
  

лабораторні 
 

Самостійна 
робота 

  

1 

Історія розвитку фітоіндикаційних досліджень 
та роль українських вчених у вирішенні 
сучасних екологічних проблем. 

2   

Основні періоди розвитку фітоіндикаційних 
досліджень в Україні.   6 

2 

Індикаторні ознаки рослин та фітоценозів. 
Фітоіндикаційні шкали та їхній аналіз. Методи 
виявлення та екстраполяції рослинних 
індикаторів. 

2   

Способи побудови фітоіндикаційних шкал.  4  
Класифікації геоботанічних індикаторних ознак, 
типи фітоіндикаційних шкал та основні методи 
екстраполяції рослинних індикаторів. 

 

  6 

3 

Оцінка стійкості та динаміки екосистем  на 
основі фітоіндикації.  2   

Методи оцінки та прогнозування динаміки 
екосистем.  4  

Методи стійкості та динаміки екосистем.    6 
 
 
4 
 
 

Індикація структури  екосистем та екологічних 
факторів. 2   

Методи індикації екологічних факторів за 
фізіологічними показниками рослин.  4  

Методи прогнозування динаміки екосистем.   6 

5 

Глобальні екологічні проблеми біосфери та 
значення фітомоніторингових досліджень у їх 
розв’язанні. 2   

Індикація структури лісових екосистем. 
Вплив екологічних факторів на лісові 
фітоценози. 

  6 

6 

Фітомоніторинг, його види, завдання та методи  
сучасних досліджень.  2   

Сучасні наукові школи моніторингових 
досліджень в Україні та світі.   6 

7 

Екологічний менеджмент як система управління 
природно-антропогенними процесам з метою 
їхньої оптимізації. 
 

2   

Варіанти управління природно-антропогенними 
процесами.    6 

8 

Фітомоніторинг забруднення атмосфери та 
клімату. 2   

Екологічні проблеми України. Промислові міста 
та їхній вплив на екологію.   6 

9 Проблеми деградації грунтів та шляхи їх 2   
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вирішення. 
Проблеми родючості грунтів в Україні та 
можливості їх вирішення в різних зонах.   6 

10 

Проблеми світового океану та моніторинг 
забруднення гідросфери. 2   

Проблеми природних водойм України. 
Карти поширення токсикантів на водоймах 
України. 

  
 
6 
 

11 

Фітомоніторинг – як основа збереження 
біорізноманіття. 2   

Міжнародні екологічні програмами 
збереження біорізноманіття.   6 

12 

Фіторемедіація природних грунтів та водойм. 
Можливості та переваги. 1   

Стан природних водойм та якість питної води в 
Україні.   6 

13 

Фіторемедіація природного середовища 
забрудненого внаслідок техногенних катастроф. 1   

Найбільші техногенні катастрофи України та 
світу, шляхи їх вирішення.   8 

 ВСЬОГО1 24 12 80 
 
 
Загальний обсяг 120 год.2, в тому числі: 
Лекції – 24  год. 
Лабораторні заняття – 12 год. 
Консультації –4 год. 
Самостійна робота – 80 год. 
 

 

9. Рекомендовані джерела: 
Основна: 
1.Ольхович, О.П. Фітоіндикація та фітомоніторинг / О.П.Ольхович, М.М.Мусієнко. 

–К., Фітосоціоцентр, 2005. – 60 с. 

2.Дідух, Я.П. Фітоіндикація екологічних факторів /Я.П.Дідух, П.Г.Плюта. –Київ: 

Наук.думка, 1994. – 280 с. 

3.Волошин,  І.М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу / І.М.Волошин. –Львів, 1998.  

– 250с. 

4.Родючість грунтів. Моніторинг та управління.  –К. Урожай, 1999.– 247 с. 

5.Викторов, С.В. Ландшафтная индикация /С.В.Викторов, А.Г.Чикишев. –М. Наука, 1985. 

–280с. 
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6.Израэль, Ю.А.Проблемы мониторинга экологических последствий загрязнения 

океана /Ю.А.Израэль, А.В.Цыбань/ –Л. Гидрометеоиздат. 1981.–60 с. 
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