
Біогеографія 

 

Тип дисципліни: 

обов’язкова 

Семестр: 

четвертий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 32, практичні 

– 16. 

Лектори: 

канд. біологічних. наук, ст. викладач Бриндзя І.В. 

Результати навчання: 

‒ визначати місце біогеографії у системі наук;  

‒ пояснювати структуру природного середовища та його складових: біосфери, атмосфери, 

гідросфери, літосфери;  

‒ пояснювати закономірності формування клімату на різних континентах Землі;  

‒ визначати взаємозв’язки та взаємодії між живою та неживою природою;  

‒ розрізняти природні, антропогенні та техногенні фактори довкілля;  

‒ характеризувати біогеографічні області біосфери; порівнювати біогеографічні особливості 

кліматично-термічних поясів;  

‒ характеризувати біогеографічні зони гідросфери та гірських масивів;  

‒ малювати структурні схеми трофічних ланцюгів екосистем;  

‒ малювати схеми і рисунки, які пояснюють принципи формування клімату, висотну 

поясність, горизонтальну ярусність фітоценозів;  

‒ користуватися картографічними матеріалами;  

‒ вміти зображувати на картах ареали поширення флори і фауни різних поясів;  

‒ визначати основні передумови та причини формування певного біому;  

‒ розробляти заходи та рекомендації щодо охорони флори та фауни Передкарпаття. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

‒ біологія,  

‒ загальна екологія,  

‒ вступ до фаху,  

‒ метеорологія та кліматологія, 

‒ ландшафтна екологія. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Біогеографія як наука про поширення живих організмів і їхніх угрупувань. Поняття 

середовище, довкілля та географічна оболонка. Структура природного середовища. 

Закономірності розвитку природного середовища. Характеристика основних компонентів 

природного середовища – літосфери, гідросфери, атмосфери. Поняття про біосферу. Вчення 

В.І. Вернадського. “Жива речовина” та її хімічний склад. Основні положення факторіальної 

екології. Ареалогічна біогеографія. Зміни ареалів у просторі й часі. Ендеміки та релікти. 

Центри походження культурних рослин та свійських тварин. Біогеографічне 

картографування. Концептуальні та методичні основи картографування у біогеографії. 

Класифікація карт. Біогеографічні атласи. Картографування геоморфологічних, геофізичних, 

кліматичних параметрів. Характеристика флористичних та фауністичних царств, областей та 

підобластей, їх основні ендемічні та спільні таксони. Біоми перемінно-вологих поясів. Вологі 

дощові ліси. Ліси перемінно-вологих поясів. Біоми субтропічних лісів і чагарників, 

тропічних і субтропічних саван. Субтропічні ліси і чагарники середземноморського типу, 

тропічні й субтропічні савани, їх фізико-географічні умови; основні види флори і фауни, 

трофічні зв’язки. Біоми хвойних і широколистяних лісів помірного поясу. Біоми аридних та 

семіаридних областей. Пустелі та напівпустелі помірних і тропічних областей, їх фізико-

географічні умови; основні види флори і фауни, трофічні зв’язки. Біоми степів. Поширення 



та географічні різновиди степів, їх фізико-географічні умови; основні види флори і фауни, 

трофічні зв’язки. Біоми тундри, їх поширення та різновиди, їх фізико-географічні умови; 

основні види флори і фауни, трофічні зв’язки. Біогеографія України. Ботаніко-географічне і 

зоогеографічне районування. Ендемізм і його регіональні особливості. Рідкісні види флори і 

фауни України.  

Рекомендована література: 
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виконання практичних робіт, виконання контрольних робіт; 

– підсумковий контроль: залік у четвертому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


