
 



 



1. Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь і практичних 
навичок з питань екологічного спрямування у галузях аутфітосозології, синфітосозології, 
заповідної созології та раціонального природокористування, у сферах регіональної, національної і 
міжнародної екологічної політики. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 
1. Знати основи морфології, анатомії, фізіології рослин, фітоценології, екології, флорології в рамках 
нормативних, спеціальних дисциплін та польових практик, що викладались в попередні роки 
навчання. 
2. Вміти самостійно працювати з науково-методичною літературою, виконувати практичні завдання, 
ідентифікувати ботанічні та мікологічні об’єкти в об’ємі, що визначений нормативними та 
спеціальними дисциплінами, що викладались в попередні роки навчання. 
3. Володіти елементарними навичками роботи з документами, матеріалами та обладнанням, що 
використовуються екологічній лабораторії, користування ключами для визначення таксонів різного 
рангу, здійснювати ідентифікацію рослин та грибів, аналізувати дані геоботанічних описів та 
продромусів рослинності. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна «Охорона рослинного світу» є складовою циклу вільного вибору студента. 
Дисципліна є базовою ботанічною дисципліною, що стосується охорони фіторізноманітності як 
об’єкту діяльності широкого кола фахівців з біології рослин. Її місце у системі інших біологічних 
дисциплін узгоджується з поняттям про збереження окремих видів рослин, фітоценозів та 
екосистем уцілому як матеріалу для різносторонніх біологічних досліджень та сталого розвитку 
природи і суспільства. Дисципліна висвітлює питання міжнародного та вітчизняного екологічного 
законодавства у галузях аутфітосозології, синфітосозології та заповідної созології, знайомить із 
проблематикою занесення чужинних видів та спрямована на набуття вміння виявляти та своєчасно 
застосувати заходи по усуненню небезпечних напрямків природокористування. 
 

4. Завдання (навчальні цілі):  
Основними завданнями дисципліни є: 

1) сформувати уявлення про актуальні проблеми збереження біологічної різноманітності, 
необхідність сталого розвитку природи і суспільства та причини збіднення світової флори; 

2) навчити орієнтуватись у сучасних підходах та концепціях до охорони окремих видів 
рослин та фітоценозів, їх категоризаціях та природоохоронних виданнях; 

3) сформувати уявлення про сучасну міжнародну та вітчизняну категоризації природно-
заповідних територій та об’єктів, їх структуру, завдання, управління та критерії для виділення; 

4) дати студентам уявлення про сучасні концепції і проекти стосовно комплексної охорони 
біорізноманітності шляхом створення цілісних територій різного призначення; 

5) формування знань про природні умови та ресурси, економічну оцінку природних ресурсів, 
ефективність природоохоронних заходів, основні поняття сталого розвитку, розуміння сучасного 
екологічного стану України, визначення причин виникнення еколого-економічної кризи та шляхів 
виходу з неї; 

6) засвоїти основні підходи та етапи здійснення рекультивації земель, порушених у ході 
господарської діяльності людини; 

7) дати уявлення про вплив рекреації на рослинний світ та регламентації стосовно 
рекреаційного використання рослинного покриву;  

8) навчити орієнтуватись у вітчизняному та міжнародному  природоохоронному 
законодавстві, ролі фахівців та громадськості у прийнятті природоохоронних рішень.  
 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 
галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101-Екологія) дисципліна забезпечує набуття 
студентами таких компетентностей: 
 



інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування 
основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов; 
загальної:  
ЗК08. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 
фахових: 
ФК14. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування; 
ФК15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих 
наук; 
ФК21. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження 
ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі; 
ФК26. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

Програмними результатами навчання є: ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила 
та принципи охорони довкілля та природокористування; ПР03. Розуміти основні концепції, 
теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і 
прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування; 
ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття; 
ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, 
збору та обробки даних. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(згідно освітньої програми) 

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

Форми викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 
1.1 Знати характерних представників рідкісних 

рослин/фітоценозів та основні типи і 
категорії об’єктів ПЗФ 

Лекції, практичні 
заняття, самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна робота, 

виконання 
практичних робіт, 

презентації / 
доповіді 

20 

1.2 Знати основний перелік природоохоронних 
документів на регіональному, державному та 
міжнародному рівнях та природоохоронне 
спрямування міжнародних конвенцій та 
екологічних організацій 

Лекції, практичні 
заняття, самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна робота, 

виконання 
практичних робіт, 

презентації / 
доповіді 

15 

1.3 Знати інвазійні рослини у природній флорі 
України, заходи щодо пасивної і активної 
охорони  видів та фітоценозів та заходи 
контролю за станом ПЗФ  

Лекції, практичні 
заняття, самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна робота, 

виконання 
практичних робіт, 

презентації / 
доповіді 

15 

2.1 Вміти віднести раритетний вид/фітоценоз до 
однієї із категорій та запропонувати 
ефективну схему його збереження на основі 
власних розрахунків 

Лекції, практичні 
заняття, самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна робота, 

виконання 
практичних робіт, 

презентації / 
доповіді 

15 

2.2 Вміти скласти обґрунтування створення 
об’єкту ПЗФ, розрізнити складові екомережі 
та пояснити призначення міждержавних ПЗТ 

Лекції, практичні 
заняття, самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна робота, 

виконання 
практичних робіт, 

презентації / 
доповіді  

15 

2.3 Вміти оцінити стадію рекреаційної дигресії 
та окреслити послідовні етапи здійснення 
рекультивації порушених земель 

Лекції, практичні 
заняття, самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна робота, 

виконання 
практичних робіт, 

презентації / 
доповіді 

10 

3.1 Вміти працювати в групі при опануванні 
методів збереження біорізноманіття, 
дослідження, аналізі отриманих даних. 
Представляти та візуалізувати результати 
фітосозологічного аналізу зрозумілими для 
фахівців та нефахівців способами 

Лекції, практичні 
заняття, самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна робота, 

виконання 
практичних робіт, 

презентації / 
доповіді  

5 

4.1 Виявляти небезпечні напрямки природоко-
ристування та своєчасно застосувати 
превентивні заходи по їх усуненню  

Лекції, практичні 
заняття, самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна робота, 

виконання 
практичних робіт, 

презентації / 
доповіді 

5 

 

 

 

 

 



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 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила та 
принципи охорони довкілля та природокористування. + + +  +  + + 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та 
практичні проблеми в галузі природничих наук, що 
необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та оптимального 
природокористування. 

+ + +  +  + + 

ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування 
ландшафтно-біологічного різноманіття.    + + +  + 

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення досліджень, 
збору та обробки даних. 

   + + +  + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1-4.1 – 20 / 10 балів.  
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1-4.1 – 20  / 10 балів.  
3. Оцінювання практичних робіт:  РН 1.1-4.1 – 30 / 15 балів. 
4. Презентації/доповіді: РН 2.1-4.1 – 30 / 15 балів. 

 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни, підсумковою формою контролю за якою 
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 практичних занять.. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

  
7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій та практичних занять 
із Розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних занять здійснюється упродовж семестру. 
Оцінювання підготовлених презентацій та доповідей проводиться упродовж практичних занять. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 

 



8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 

№ п/п Номер і назва теми 
Кількість годин 

Лекції Практ. С/Р Консуль. 

Розділ 1. 

  Загальні питання охорони рослинного світу. Основи аут- та синфітосозології 

1 

Вступ. Загальні питання охорони рослинного 
світу. 4    

Біологічне різноманіття та методи його оцінки.  2   

Біосферне значення рослинного світу. 
Фітоінвазії як потенційна загроза 
фіторізноманіттю. 

  
10  

2 

Основи аутфітосозології.  6    

Міжнародні та відчизняні підходи до охорони 
окремих видів рослин. Раритетні види рослин 
флори України у колекції Ботанічного саду ім 
акад. О.В. Фоміна 

 4 
  

Активна і пасивна охорона та регламентація 
збору окремих видів рослин.   16  

3 

Основи синфітосозології. 4    

Основи синфітосозології. Охорона фітоценозів у 
"Голосіївському" НПП.  4   

Категорії фітоценозів рослинності України та 
інших держав, їх приклади та причини 
раритетності. Активна і пасивна охорона 
раритетних фітоценозів. 

  

15  

Консультації    2 

Модульна контрольна робота 1  2   

Розділ 2. 
 Заповідні території та об’єкти у справі охорони рослинного світу. Рекреація. 

Рекультивація. Міжнародне співробітництво 

4 

Заповідні території та сайти. Природно-заповідні 
території, їх класифікація та управління. 
Відповідність вітчизняних категорій ПЗФ 
міжнародним категоріям ПЗТ. 

4  

  

Заповідні території у справі охорони рослинного 
світу. Охорона рослинного світу на ПЗТ Києва та 
околиць (РЛП "Лиса гора", ПП "Романівське 
болото", заказниках "Лісники" та «Острів 
Жуків») 

 8 

  

Контроль за станом ПЗФ – законодавство та 
система штрафних санкцій.   10  

5 

Екосистеми та екотопи. Концепція екомережі та 
міждержавні ПЗТ. 4    

Досвід створення екомережі у європейських 
країнах.   10  

6 Вплив рекреації на рослинний світ. 2    



Оцінка рекреаційних навантажень (НПП 
"Голосіївський").  2   

Потенціал рекреаційних ресурсів України.   5  

7 

Рекультивація і відновлення рослинного 
покриву. 2    

Відновлення рослинного покриву, порушеного у 
результаті техногенного навантаження.  2   

Відновлення фітоценозів після нафтового 
забруднення. Способи утилізації відходів 
буріння і нафтовидобутку. 

  
5  

8 

Міжнародне співробітництво у галузі охорони 
рослинного світу. 4    

Міжнародні конвенції у галузі охорони 
рослинного світу.   4   

Закони України, Укази Президента України, 
Постанови Верховної Ради України, Постанови 
Кабінету Міністрів України у галузі охорони 
рослинного світу. 

  

15  

Консультації    2 

Модульна контрольна робота 2  2   

ВСЬОГО 30 30 86 4 

 
Загальний обсяг 150 год., у тому числі: 
Лекції – 30 год. 
Практичні заняття – 30 год. 
Самостійна робота – 86 год. 
Консультації – 4 год.  
 
 
9. Рекомендовані джерела: 
 
Основна: 

1. Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А., Клєстов М.Л., Прядко 0.І., Арап Р.Я. Система категорій 
природно-заповідного фонду України та питання її оптимізації. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. 
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