
Геоботаніка 

 

Тип дисципліни: 

вибіркова. 

Семестр: 

третій. 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: лекції – 32, практичні 

– 16. 

Лектори: 

викладач кафедри екології та географії Слободян Л.З. 

Результати навчання: 

‒ виконувати повний геоботанічний опис фітоценозів за стандартними геоботанічними 

методиками;  

‒ використовуючи метод облікових площадок та статистичні методи, встановлювати 

кількісні характеристики фітоценозів: мінімум-ареал, коефіцієнт схожості між фітоценозами, 

коефіцієнт спільності, сталість компонентів фітоценоза, коефіцієнт трапляння, розподіл 

видів по площі фітоценозу, фітомасу та її розподіл у вертикальній структурі фітоценозу, 

біологічну продуктивність, загальний енергетинчий баланс; 

‒ використовуючи метод облікових площадок та статистичні методи, визначати особливості 

динаміки та класифікації рослинних угруповань;  

‒ здійснювати ординацію та фітоіндикацію рослинних угруповань; 

‒ виконувати еколого-флористичний аналіз фітоценозів за методикою Браун-Бланке; 

‒ визначати тип лісу за Є.В. Алексеєвим-П.С. Погребняком; 

‒ встановлювати созологічну категорію фітоценозу за методикою С.М. Стойко. 

‒ характеризувати зональність розподілу рослинності України. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– загальна екологія; 

– біологія. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Геоботаніка, як наука про рослинні угруповання. Фітоценоз, біоценоз та екосистема. 

Структурна організація фітоценозу. Поняття про мінімальний ареал. Типи меж фітоценозу: 

каймисті, дифузні та мозаїчні. Флористичний та екобіоморфний склад фітоценозів. 

Фітоценотипи. Вертикальна та горизонтальна будова фітоценозу, методи її вивчення. 

Методи геоботанічних досліджень. Проективне покриття та методи його оцінки. Методика 

виконання геоботанічного опису: легенда (географічне розташування місця опису, оточення, 

описувана площа, назва угруповання), відомості про склад і структуру (кількість та види 

ярусів, загальне покриття для кожного з ярусів, перелік видів рослин, починаючи з вищих 

ярусів і завершуючи нижчими), додаткові відомості (ґрунтовий профіль, повнота 

деревостану). Основні екологічні фактори та їх вплив на рослинність. Сезонні зміни 

фітоценозів. Флуктуаційні зміни фітоценозів. Сукцесійні зміни фітоценозів. Ординація – 

розміщення досліджуваних фітоценозів у певній двомірній або багатомірній системі 

координат. Прямі та непрямі ординаційні методи аналізу. Поняття фітоіндикації. 

Фітоіндикаційні властивості окремих видів рослин та рослинних угруповань. Методика 

фітоідикації та етапи здійснення фітоіндикації.  
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: захист практичних робіт, виконання самостійних робіт та співбесіда з 

лектором; 

– підсумковий контроль: залік у третьому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 

 

 
 


