




1. Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців теоретичних знань з 
різноманітності, структури, функцій та закономірностей розвитку, розподілу та 
фунціонування рослинних комплексів на території України та умінь і практичних навичок 
здійснення флористичних досліджень для виваженого користування рослинними ресурсами. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання основ морфології, анатомії, фізіології рослин, фітоценології, екології в рамках 
нормативних, спеціальних дисциплін та польових практик, що викладались у попередні роки 
навчання. 
2. Вміння ідентифікації ботанічних та мікологічних об’єктів в об’ємі, що визначений 
нормативними та спеціальними дисциплінами, що викладались в попередні роки навчання. 
3. Володіння елементарними навичками здійснювати морфологічний опис рослини чи гриба, 
аналізувати дані геоботанічних описів та продромусів рослинності, володіти елементарними 
навичками користування ключами для визначення таксонів різного рангу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна «Флора та рослинність України» є складовою циклу вільного вибору студента. 
Дисципліна є базовою ботанічною дисципліною, що у найбільшому ступені узгоджується з 
поняттям про фіторізноманітність і диференціацію рослинних надорганізмових систем як 
матеріалу для проведення різнобічних ботанічних досліджень і наступних узагальнень про 
стан екосистем різних регіонів України. Дисципліна висвітлює питання структурного аналізу 
флори, застосування статистичних методів обробки даних флористичних досліджень, 
особливостей формування аборигенної і адвентивної фракцій флор та урбанофлори, 
різноманітності та загальних і спеціальних структурно-функціональних ознак рослинних 
угруповань, які трапляються в Україні, їхнього походження, закономірностей розвитку та 
значення у природних біомах і для людини, флористичного, геоботанічного та ботаніко-
географічного районувань, збереження ресурсного потенціалу спонтанного рослинного 
покриву України та покликана узагальнити уявлення про роль фіторізноманітності для 
сталого функціонування біосфери. 
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. 

спеціальних (фахових, предметних): 
СК1. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для 
професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності. 
СК4. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів 
організації живого, біологічних явищ і процесів. 
СК6. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі загального 
аналізу розвитку науки і технологій. 
СК9. Здатність застосовувати законодавство про авторське право для потреб 
практичної діяльності.  
СК11. Розуміння цілей, завдань, методів і підходів науково-педагогічної діяльності. 
СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи 
розв’язання науково-теоретичних та прикладних задач біології. 
СК25. Поглиблене розуміння особливостей структури рослинних об’єктів різних 
таксономічних груп на різних рівнях організації, їхнього місця у сучасних 



мегасистемах, принципів та методів типології головних рослинних комплексів 
України. 
 

Основними завданнями дисципліни є: 
1) сформувати уявлення про загальні закономірності природно-географічного розподілу 

флори і рослинності на території України; 
2) навчити методам проведення флористичних та геоботанічних досліджень у польових 

умовах та подальшому флористичному аналізу в ході камеральної обробки матеріалу, в т.ч. 
підходам порівняльної флористики та аналізу фітоценотичних таблиць, виявленню 
діагностичних блоків синтаксонів різних класів рослинності України; 

3) сформувати уявлення про різноманітність, загальні та спеціальні структурно-
функціональні ознаки флористичних комплексів, які трапляються в Україні, про їхнє 
походження і закономірності розвитку, а також значення у природних біомах і для людини; 

4) навчити принципам та методам типології головних рослинних комплексів України на 
основі вітчизняних та загальновизнаних світових типологічних схем; 

5) сформувати уявлення про принципи, мотиви, шляхи і методи захисту аборигенних 
флорокомплексів від фітоінвазій та охорони і відновлення рослинності України; 

6) сформувати уявлення про сучасні фундаментально-наукові і прикладні аспекти 
дослідження рослинного покриву України, галузі застосування та значення цих знань для 
вирішення завдань в інших фундаментальних і прикладних науках, для майбутньої 
професійної орієнтації. 

 

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  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні підходи до проведення 
складових флористичного аналізу та 
класифікації рослинних угруповань  

Лекції Модульна 
контрольна робота; 

оцінювання  усних 
відповідей / 
доповнень 

20 

1.2 Знати методи проведення структурно-
порівняльного аналізу флор та структурного 
(ценотичного) аналізу головних ознак 
рослинних угруповань території України 

Лекції; лабораторні 
роботи 

Модульна 
контрольна робота; 

оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт, оцінювання  
усних відповідей / 

доповнень 

10 

1.3 Знати підходи до проведення флористичного, 
геоботанічного та ботаніко-географічного 
районувань 

Лекції  
 

Модульна 
контрольна робота; 

оцінювання  усних 
відповідей / 
доповнень 

10 

1.4 Знати проблематику антропогенної 
трансформації флори та фітоінвазійних видів 

Лекції; 
самостійна робота 

Модульна 
контрольна робота;  

оцінювання  
презентації/доповідi
, усних відповідей / 

доповнень 

10 

2.1 Вміти провести структурний аналіз флори та 
класифікувати рослинні угруповання 
окремих місцевостей, регіонів та природних 
територій України 

Лабораторні роботи; 
самостійна робота 

Модульна 
контрольна робота; 

оцінювання  
презентації/доповіді
, усних відповідей / 

20 



доповнень 
2.2 Вміти здійснити коректне порівняння 

флористичних списків, розпізнати раритетні 
види рослин та раритетні типи рослинних 
угруповань за відповідними аут- та 
синфітосозологічними критеріями   

Лабораторні роботи; 
самостійна робота 

Модульна 
контрольна робота; 

оцінювання  
презентації/доповіді
, усних відповідей / 

доповнень 

10 

3.1 Представляти та візуалізувати результати 
флористичного аналізу та типіфікації 
рослинних угруповань зрозумілими для 
фахівців та нефахівців способами 

Лабораторні роботи 
Самостійна робота 

Модульна 
контрольна робота; 

оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт; 

оцінювання 
презентації/доповіді 

усних відповідей / 
доповнень 

10 

4.1 Самостійно оформлювати та 
розшифровувати результати флористичного 
аналізу, за даними аналізу стану рослинного 
покриву самостійно складати загальні 
рекомендації щодо режимів користування та 
збереження рослинних угруповань різних 
типів рослинності України  

Самостійна робота Модульна 
контрольна робота;  

оцінювання 
презентації/доповіді 

 
 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

Результати навчання дисципліни (код) 
 
Програмні результати навчання 
(за освітньою програмою) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР02. Використовувати бібліотеки, інформаційні 
бази даних, інтернет ресурси для пошуку необхідної 
інформації. 

 

+ + + + + + + + 

ПР05. Аналізувати та оцінювати вплив досягнень 
біології на розвиток суспільства. 
 

   + + + + + 

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

 

       + 

ПР18. Моделювати об’єкти і процеси у живих 
організмах та їхніх компонентах із використанням 
математичних методів й інформаційних технологій. 

 

+ +      + 

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. 

+ +  + +  + + 



ПР28. Вміти формувати систему аналізу та 
інтерпретації нових результатів про рослинні та 
грибні об'єкти, організацію і функціонування 
рослинного організму на молекулярному, 
клітинному, організмовому і популяційному рівнях 
спираючись на поглиблені знання з дисциплін 
професійно-практичної підготовки. 

+ +   + + + + 

 

7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):  

- поточне оцінювання / контроль:  
1. Модульна контрольна робота 1 - РН 1.1-4.1 
- 20 балів / 10 балів  
2. Модульна контрольна робота 2  - РН 1.1-4.1 
- 20 балів / 10 балів  
3. Оцінювання виконання лабораторних робіт -  РН 2.1-2.2   
- 20 балів / 10 балів 
4. Оцінювання усних відповідей / доповнень - РН 1.1. – 1.6, 3.1, 4.1. 
 - 20 балів / 10 балів 
5. Презентації/доповіді  - РН 3.1, 4.1     
- 20 балів / 10 балів 

 
- семестровий контроль: у формі заліку 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 
навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є 
відпрацювання всіх лабораторних робіт, представлення й захист презентації / доповіді та 
успішного написання 2 контрольних робіт упродовж семестру (по кожній не менше 50% від 
максимально можливої кількості балів). Перескладання семестрового контролю з метою 
покращення позитивної оцінки не допускається. 

 
7.2. Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. 

Оцінювання лабораторних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. Оцінювання 
підготовлених презентацій /доповідей та їхнього захисту, усних відповідей / доповнень проводиться 
упродовж семестру.   

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 
 
 
 
 
 
 



8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 

№
 п

/п
 

Назви  тем 

Кількість годин 

Л
ек

ці
ї 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

Тема 1.  ФЛОРА УКРАЇНИ 

1 

Загальні питання флористичних досліджень. 
Структурний аналіз природної флори України. 8   

Методи та підходи до флористичних досліджень. 
Структурний аналіз регіональних флор.  4  

Історія флористичних досліджень на теренах 
України.   
Гербарна справа  як основа флористичних 
досліджень. 
Аналіз видів флори судинних рослин України за 
комплексом параметрів. 
Порівняння флористичних списків кількох 
модельних територій.  

  20 

2 

Синантропна флора України. Ресурси флори 
України. Охорона флори України. Ботаніко-
географічне та флористичне районування території 
України. 

4   

Созофіти, реліктові та ендемічні види флори України 
у колекції відкритого ґрунту Ботанічного саду ім. 
акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка. 

 2  

Проблема антропогенної трансфомації флори. 
Міжнародне законодавство стосовно неаборигенних 
організмів. Аналіз модельної території щодо ступеню 
її гемеробності та наявності фітоінвазій, розробка 
заходів щодо запобігання їх поширенню.  
Аналіз модельної території щодо ресурсного 
потенціалу її флори. 
Созологічний аналіз флори модельної території. 
Созофіти, реліктові та ендемічні види 
флороценоекологічних груп флори України (за 
результатами відвідання Ботанічного відділу 
Національного науково-природничого музею НАН 
України).  

  20 

 Модульна контрольна робота 1 2   
Тема 2. РОСЛИННІСТЬ УКРАЇНИ 

3 
Загальні питання складу і розподілу рослинного 
покриву України. 4   

Рослинні угруповання  НПП "Голосіївський" 
(екскурсійне заняття)  2  



Камеральна обробка геоботанічних описів (аналіз  
фітоценотичних таблиць, діагностичних блоків 
синтаксонів різних класів рослинності України). 
Закономірності просторового розподілу рослинного 
покриву земної кулі.  
Широтна зональність та висотна поясність. 
Продромуси рослинності України. 

  15 

4 

Загальна синтаксономія і типологія рослинності 
України.  4   

Різноманітність типів рослинності України.   2  
Сучасні принципи класифікації рослинності України. 
Типологія лісів за Погребняком-Алексєєвим. 
Екосистемне значення різних типів рослинності 
України та підходи до їх охорони і відновлення. 

  15 

5 

Природно-територіальний розподіл рослинного 
покриву України. Геоботанічне районування. 2   

Характеристика природно-кліматичних та 
геоботанічних умов рівнинних зон та гірських країн 
України, зональні, екстразональні та інтразональні 
типи рослинності (Ботанічний відділ Національного 
науково-природничого музею НАН України) 

 2  

Охорона рослинності України. Категорії, мотиви та 
заходи охорони і відтворення рослинних угруповань 
України. Зелена книга України. 

2  10 
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Загальний обсяг годин  - 120, з них: 
Лекцій – 26 год. 
Лабораторних занять - 12 год. 
Самостійної роботи – 80 год.  
Консультацій - 2 год. 
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