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1. Мета дисципліни – є одержання теоретичних знань з ресурсознавства і практичні уміння, необхідні 
для використання в умовах практики і виробництва.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати систему класифікації рослин, ботанічну номенклатуру, дикорослих і культурних 
представників провідних ботанічних родин у рослинному покриві України, екологічні вимоги та 
головні адаптації рослин до провідних екологічних факторів, поняття - популяції, види, 
біоценози, екологічні ніші та екологічні групи, біоіндикація, типові рослини-біоіндикатори у 
рослинному покриві України (успішне опанування курсу «Екологія рослин» і «Загальна екологія 
та охорона природи»). 

2. Вміти ідентифікувати роди та види рослин, оцінювати умови середовища за провідними 
екологічними факторами, виходячи зі складу видів рослин та їхніх адаптацій (успішне 
опанування курсу «Екологія рослин»). 

3. Володіти елементарними навичками: робота з гербарним матеріалом і натурними зразками 
рослин, користування визначниками рослин, робота з обладнанням для польових досліджень, 
дотримання правил безпеки та охорони праці у лабораторії та в польових умовах (успішне 
проходження навчальної практики з екології рослин). 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Фіторесурсознавство» є дисципліною вільного вибору студента. Дисципліна 
стосується надвидового рівня організації рослинного світу як об’єкту діяльності екологів, і покликана 
сформувати уявлення про організацію рослинного покриву у вигляді системи рослинних угруповань, про 
закономірності організації та розвитку, будови та функціонування, екологічних та системних зв’язків 
рослинних угруповань у складі природних комплексів, про різноманітність рослинних угруповань в 
Україні, а також про методи і прикладні аспекти фітоценологічних досліджень. 

4. Завдання (навчальні цілі):  
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; 
загальних: 
ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії; 
фахових: 
ФК14. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування. 
ФК20. Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього 
середовища. 
ФК23. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень. 

Програмними результатами навчання є: ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні 
проблеми в галузі природничих наук, що необхідно для аналізу та прийняття рішень в сфері екології, 
охорон довкілля та оптимального природокористування; ПР08. Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень; ПР11. Уміти прогнозувати 
вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище; ПР18. Поєднувати навички 
самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та 
відповідальність за прийняття рішень; ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні 
засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

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

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 Розуміти загальні риси рослинного 
покриву України у зв’язку із рослинним 
ресурсознавтсвом 

Лекція, практичні 
заняття, самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота, практичні роботи, 

самостійна робота 

20 

1.2 Знати основні методи оцінки 
фіторесурсів України 

Лекція, практичні 
заняття, самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота, практичні роботи, 

самостійна робота 

20 

2.1 Ідентифікувати основні типи рослинних 
ресурсів природної і напівприродної 
флори України 

Лекція, практичні 
заняття, самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота, практичні роботи, 

самостійна робота 

20 

2.2 Оцінювати стан локальних популяцій 
рослин 

Лекція, практичні 
заняття, самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота, практичні роботи, 

самостійна робота 

20 

3.1 Встановлювати зв’язки типів рослинних 
угруповань з типами біотопів, у ході 
спільних досліджень з представниками 
інших галузей знань 

Лекція, практичні 
заняття, самостійна 

робота 

Модульна контрольна 
робота, практичні роботи, 

самостійна робота 

20 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні  
результати навчання** 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 

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. 

+ +    

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для 
прийняття обґрунтованих рішень. 

+ + +  + 

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на 
навколишнє середовище. 

+ + + + + 

ПР18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття 
рішень. 

+  + +  

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

+ + +  + 

** Програмні результати навчання, які визначають ступінь сформованості компетентностей як 
дослідницького, так і професійного спрямування. 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН – 1.1.-1.2., 2.1.-2.2. (блок тем Розділу 1)  
– 30 балів / 15 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН – 1.1.-1.2., 2.1.-2.2., 3.1 (блок тем Розділу 2)  
– 30 балів / 15 балів. 
3. Практичні роботи: РН – 1.1.-1.2., 2.1.-2.2., 3.1 
– 24 балів / 12 бали. 
4. Самостійна робота: РН – 1.1.-1.2., 2.1.-2.2., 3.1 
– 16 балів / 8 балів. 

 

- підсумкове оцінювання: 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 практичних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій з 

Розділів 1 і 2 відповідно.  
Оцінювання самостійної роботи – під час проведення тематичних практичних робіт 

Розділу 1 та Розділу 2 відповідно. 
Оцінювання практичних робіт проводиться упродовж семестру під час проведення 

практичних занять.  

 

 

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 
Прак-
тичні 

 
Кон-

сультації 
Самостійна 

робота 

Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ФІТОРЕСУРСОЗНАВСТВА 

1. 
Історія розвитку фіторесурсознавства, його 

предмет та об’єкт досліджень. 
2 - 

 
- 

2. Правові аспекти фіторесурсознавства 2 -  - 

3. 

Порядок використання природних рослинних 

ресурсів, згідно із Законом України «Про 

рослинний світ». 
- 2 

 

- 

4. 

Порядок видачі дозволів на спеціальне 

використання природних рослинних ресурсів. 

Порядки затвердження нормативів та лімітів 

спеціального використання природних рослинних 

ресурсів 

- - 

 

20 

5. 
Напрямки використання фіторесурсів. 

Класифікація фіторесурсів 
2 - 

 
- 

6. 
Особливості використання фіторесурсів на 

території України 
 2 

 
- 

7. 
Основні хімічні речовини, що містяться в 

рослинах. 
2 - 

 
- 

8. 

Основні хімічні речовини, що містяться в 

рослинах: хімічні формули та фізико-хімічні 

властивості. 
- 2 

 

- 

9. Класифікація ресурсних рослин. 2 -  - 

10. 
Класифікація ресурсних рослин: систематичні 

особливості 
- 4 

 
- 

11. 
Сучасні підходи до класифікації 

фіторізноманіття (система APG  та інші) 
- - 

 
14 

Консультації   2  

Модульна контрольна 1 - - - 2 

Розділ 2. РЕСУРСНІ ГРУПИ ВИДІВ РОСЛИН ТА ОБЛІК РЕСУРСІВ 

12. Харчові та пряні рослини 2   - 

13. 
Практичне використання харчових та пряних 

рослин.  
- 2 

 
- 

14. Центри походження культурних рослин - -  4 

15. Лікарські та стимулюючі рослини 2 -  - 

16. Отруйні рослини та їх застосування в медицині  2 -  - 

17. Офіційна фармакопея. - 2  - 

18. 

Травники - трактати із використання лікарських 

рослин. Особливості використання лікарських 

рослин у традиційних практиках народів світу. 

Китайська медицина: правда і міфи 

- - 

 

20 
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19. Медоносні та перганосні рослини 2 -  - 

20. 
Основні медоноси України. Інтродуковані 

медоноси: очікування та реальність 
- 2 

 
- 

21. Ефірноолійні рослини 2 -  - 

22. Практичне використання ефірноолійних рослин - 2  - 

23. Дубільні, фарбувальні та сапоніноносні рослини 2 -  - 

24. 
Етноботанічні аспекти використання 

фарбульваних рослин 
- 2 

 
- 

25. Смолоносні та камеденосні рослини 1 -  - 

26. 
Етноботанічні аспекти використання 

смолоносних та камеденосних рослин 
- 2 

 
- 

27. 
Волокнисті рослини та використання їх в легкій 

та целюлозно-паперовій промисловості 
1 - 

 
 

28. 
Промислові аспекти використання ресурсних 

рослин на території України 
- - 

 
2 

29. Методи обліку рослинних ресурсів 2    

30. Методи обліку деревних і недеревних ресурсів - 4  - 

 Консультації   2  

 Модульна контрольна 2 - -  2 

 ВСЬОГО 26 26 4 64 
*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 

 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 26 год. 
Практичні заняття – 26 год. 
Консультації – 4 год. 
Самостійна робота – 64 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна:  
1. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. М.: ГУГК, 1980. – 340 с. 
2. Вавилов, Н.И. Происхождение и география культурных растений / Н.И. Вавилов. Л.: 

Наука, 1987. – 440 с. 
3. Вульф, Е.В. Мировые ресурсы полезных растений: справочник / Е.В. Вульф, О.Ф. 

Малеева. Л.: Наука, 1969. – 565 с. 
4. Губанов И.А., Крылова И.Л., Тихонова В.Л. Дикорастущие полезные растения СССР. – 

М.: 1976. – 360 с. 
5. Мінарченко В. М., Тимченко І. А., Соломаха Т. Д., Мінарченко О. М., Циганенко С. О. 

Науково-методичні основи обліку ресурсів лікарських рослин України. Методичний 
посібник. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 72 с. 

6. Мінарченко В.М. Ресурсознавство. Лікарські рослини. Навчальний посібник. – К.: 
Фітосоціоцентр, 2014. – 214 с. 

Додаткова: 
1. Зузук Б.М., Зузук Л.Б. Ресурсознавство лікарських рослин. Підручник для студентів 

фармац. факультетів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 144 с. 
2. Мінарченко В.М. Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення). – 

Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 324 с. 
3. Мінарченко В.М. Методика обліку рослинних ресурсів / Мінарченко В.М., Мінарченко 

О.М. – Київ:ПП Вірлен, 2004. – 40 с. 
4. Мінарченко В.М., Тимченко І.А. Атлас лікарських рослин України. (хорологія, ресурси та 

охорона). – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 172 с. 
5. Орлов, Б.Н. Ядовитые животные и растения СССР / Б.Н. Орлов, Д.Б. Гелашвили, А.К. 

Ибрагимов. М.: Высш. шк., 1990. – 271 с. 
6. Пономарева, Е.Г. Медоносные ресурсы и опыление сельскохозяйственных растений / Е.Г. 

Пономарева, Н.Б. Детерлеева. М.: Агропромиздат, 1986. – 222 с. 

 




