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Інформація про курс Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у 
студентів знань про сутність поняття "біорізноманіття рослин", 
закономірності його формування, підходи та різноманітні методи 
аналізу і його оцінки. 

Коротка анотація курсу Дисципліна «Біорізноманітя рослин»є нормативною дисципліною 
спеціалізації з предметної спеціальністі 014.05 Біологія та здоров'я 
людини спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми 
магістра, яка викладається в 1 семестрі в обсязі 5 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 

1.  Біорізноманіття рослин, його сутність та моніторинг.  

 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Біорізноманіття 
рослин» є ознайомити студентів з біорізноманіттям рослин та 
закономірностями його формування, підходами та різноманітними 
методами аналізу і оцінки фіторізноманіття на різних рівнях 
організації. 
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думка, 1976. – 269 с. 
Тривалість курсу один семестр 

Обсяг курсу 150 год, з яких 48 год аудиторних занять, з них 32 год лекцій, 16 
год лабораторних занять, та 102 год самостійної роботи 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 
знати: зміст понять про біорізноманіття рослин, підходи до його 
аналізу, закономірності його формування. 
вміти:  

- використовувати теоретичні знання і вміння при оцінці 
біорізноманіття рослин на різних рівнях; 

- проводити моніторинг стану біорізноманіття рослин.  

Ключові слова Таксономічне,типологічне, ценотичне, синтаксономічне, 
біохорологічне різноманіття. 

Формат курсу очний/заочний  
 проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Наведено у табл. 1 

Підсумковий контроль, 
форма 

іспит у кінці семестру 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, 
отриманих в результаті вивчення попередніх навчальних дисциплін 
та освоєння студентами навиків практичної роботи отриманих на 
навчальних практиках з ботаніки І і ІІ курсів (ОР бакалавр) за 
нормативною програмою та програмами самостійного вибору 
навчального закладу та вільного вибору студента. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

лекції, презентація (ілюстрація, демонстрація), розповіді, 
пояснення, виконання лабораторних робіт, дискусія 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми і 
операційні системи, проектор, гербарні зразки, бінокуляри МБС-

10, картографічні матеріали, інша наочність 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням:  

• лабораторні/самостійні тощо: 40 % семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів – 40; 

• контрольні заміри (модулі): 10 % семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів – 10. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді іспиту, який 
передбачає опитування за екзаменаційними білетами з 3 питаннями 
(по 15 балів кожне) і додаткових питань (5 балів). 

Питання до модульних 

контролів (замірів 
знань) 

1. Методи вивчення стану біорізноманіття. 
2. Генетичний рівень прояву біорізноманіття. 
3. Проблема збереження біорізноманіття і законодавство 

України. 
4. Рівні прояву біорізноманіття: популяційний, видовий, 

ценотичний, екосистемний. 
5. Мікросистематика. Концепції виду. 
6. Фітоценоз, його межі. 
7. Макросистематика. 
8. Концепція еконіші. 
9. Проблеми стійкості біоценозів. 
10. Причини зменшення біотичного різноманіття видів.  



11. Основні фітогеографічні зони. 
12. Системний підхід до збереження біорізноманіття. 
13. Роль рослинного покриву у формуванні біорізноманіття. 
14. Різноманіття екосистем. 
15. Популяції та їхні типи. 
16. Оптимальне біорізноманіття. 
17. Транспортна мережа і біорізноманіття. 

18. Проблеми збереження біорізноманіття у Карпатському 
регіоні. 

19. Поняття про флору та її фракції.  
20. Антропогенні фактори і біорізноманіття. 
21. Глобальні закономірності розподілу ресурсів на Землі. 
22. Структура видів. 
23. Екологічна мережа України. 
24. Заходи щодо збереження біорізноманіття. 
25. Таксономічне різноманіття. 
26. Унікальність угруповань, видів, популяцій. 
27. Складність угруповань. 
28. Сучасний стан довкілля та рослинного покриву України. 
29. Пасивні методи збереження біорізноманіття. 
30. Червона книга України. 
31. Ендемічні види. 
32. Активні методи збереження біорізноманіття. 
33. Типи біотичного різноманіття. 
34. Способи збереження біотичного різноманіття. 
35. Проблема оцінки біотичного різноманіття. 
36. Синтаксономічне різноманіття рослинності України.  
37. Структурний рівень прояву біорізноманіття. 
38. Біохорологічне різноманіття.  
39. Методи оцінки біорізноманіття рослин. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

 

 

Таблиця 1 

Схема курсу  «Біорізноманітя рослин» 

 

Тижд
ень 

Тема занять 
(перелік питань) 

Форма діяльності  
та обсяг годин 

Додаткова література / 
ресурс для виконання 
завдань (за потреби) 

Термін 
виконанн

я 

1 Поняття про 
біорізноманіття та 
різноманіття 
рослин. 

Лекції – 2 год, 
самостійна робота – 10 

год 

 

2 тижні 

2 Системна 
концепція 
біорізноманіття 

Лекції – 2 год, 
самостійна робота – 6 год 

 

2 тижні 

3 Рівні та 
класифікації 
біорізноманіття 

Лекції – 2 год, 
самостійна робота – 6 год 

 

2 тижні 

4 Таксономічне 
різноманіття 
рослин та рівні 
його прояву 

Лекції – 2 год, 
лабор. заняття – 8 год, 
самостійна робота – 6 год 

 

4 тижні 

5 Концепції виду у Лекції – 2 год,  2 тижні 



рослин самостійна робота – 6 год 

6 Поліплоїдні та 
агамні комплекси у 
рослин 

Лекції – 2 год, 
самостійна робота – 2 год 

 

2 тижні 

7 Типологічне 
різноманіття 
рослин. Поняття 
про життєві форми 

Лекції – 2 год, 
лабор. заняття – 2 год, 
самостійна робота – 6 год 

 

2 тижні 

8 Поняття про флору. 
Флора України та її 
характеристика 

Лекції – 2 год, 
самостійна робота – 6 год 

 

2 тижні 

9 Ценотичне 
різноманіття. 
Поняття про 
ценопопуляцію та 
біоценоз 

Лекції – 2 год, 
самостійна робота – 10 

год 

 

2 тижні 

10 Синтаксономічне 
різноманіття 
рослинності 
України 

Лекції – 2 год, 
лабор. заняття – 2 год, 
самостійна робота – 8 год 

 

2 тижні 

11 Біохорологічне 
різноманіття. 
Флористичні 
царства Земної кулі 

Лекції – 2 год, 
самостійна робота – 5 год 

 

2 тижні 

12 Ботаніко-

географічне, 
флористичне та 
геоботанічне 
районування 
України 

Лекції – 2 год, 
самостійна робота – 5 год 

 

2 тижні 

13 Екосистемне 
різноманіття 

Лекції – 2 год, 
самостійна робота – 6 год 

 2 тижні 

14,15 Методи оцінки 
біорізноманіття 
рослин 

Лекції – 4 год, 
лабор. заняття – 2 год, 
самостійна робота – 6 год 

 

2 тижні 

16 Моніторинг 
біорізноманіття 
рослин і проблеми 
його збереження 

Лекції – 2 год, 
лабор. заняття – 2 год, 
самостійна робота – 14 

год 

 

2 тижні 

 


