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До викладання дисципліни долучені:  

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 

 

Мета є ознайомлення студентів з ботанічним різноманіттям різних типів біоценозів Харківщини. 

Формат лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Деталізація результатів 

навчання і форм їх 

контролю 

 Здатність до пошуку та аналізу інформації з використанням різних джерел. 

 Вміння використовувати бази даних біологічної інформації та комп’ютерні програми для її аналізу. 

 Вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів у живих організмах та їхніх 

компонентах із використанням інформаційних технологій. 

 ознайомлення студентів з різноманіттям водоростей, рослин та лишайників, що зустрічаються в різних типах 

фітоценозів Харківщини, 

 застосування студентами отримані знань у подальшому навчанні та повсякденній діяльності, тестування 

СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  

https://centaurus.kh.ua/


Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS (90 годин): 12 годин лекції, 18 годин практичні заняття, 60годин самостійна робота; модульний 

контроль (2 модулі); підсумковий контроль – диференційований залік. 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність 

Умови зарахування після засвоєння наступних компонентів: вільне зарахування 

 

СТРУКТУРА 
 ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 

Модуль 1. Характеристика природних умов Харківщини 

Л 1*  Природні умови регіону. 

 Особливості природних умов регіону: геологія, ландшафти, 

гідрографія, клімат, ґрунти. Рослинність. 

ПЗ 1 Склад, структура та динаміка 

фітоценозів. Участь видів у фітоценозах 

та його оцінка. 

СР Робота з 

літературними 

джерелами та 

складання 

тестових завдань 

за темами лекцій і 

практичних 

занять 

Л 2. 
 

Основи фітоценології. Характеристика різних типів 

фітоценозів. 

ПЗ 2 Взаємний вплив елементів фітоценозів, 

форми взаємовідносин. 

ПЗ 3 Поняття про флористичний, еколого-

ценотичний та географічний аналізи 

флор. 

Модуль 2. БОТАНІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ РЕГІОНУ 

Л 3. Рослини лісів, луків та степів регіону 

Ботанічне різноманіття широколистяних та соснових лісів: 

видове різноманіття, особливості систематичної структури 

флори, еколого-ценотичний аналіз. Ботанічне різноманіття 

степів, крейдяних відслонень, суходільних та луків. 

Фенологічні та сезонні зміни у складі фітоценозів. 

ПЗ 4 Адаптивні пристосування рослин до 

екстремальних умов існування. 
СР Робота з 

літературними 

джерелами та 

складання 

тестових завдань 

за темами лекцій і 

практичних 

занять 
Л 4. Рослини водних та перезволожених біотопів. 

Ботанічне різноманіття різнотипних водойм, річкових заплав, 

заплавних луків та заплавних лісів. Пристосування водоростей 

та вищих водних рослин до водних умов існування. Основні 

екологічні угруповання.  

ПЗ 5 Ендемізм у флорі крейдяних відслонень 

Л 5 Рослини природно-заповідного фонду та порушених 

місцезростань 

Флора об’єктів природно-заповідного фонду Харківщини та 

визначення її раритетного значення. Охорона природного 

флористичного різноманіття регіону. 

ПЗ 7 Сезонна динаміка розвитку водоростей у 

водоймах цих фітоценозів. 
 

Л 6 Рідкісні види та види, що підлягають охороні на Харківщині.  ПЗ 8 Особливості ботанічного різноманіття 

порушених місцезростань. 

  ПЗ 9 Урбанофлора, адвентивна флора. 
 

*Л ‒ лекція, ПЗ ‒ практичне заняття, СР ‒ самостійна робота 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  
100 бальна сумарна 

ECTS 
до 20 відповіді на залікові питання 

Модульне оцінювання бальна сумарна 
до 60  відповіді на тестові питання 

до 20  усні відповіді на практичних заняттях  
 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ  

Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та  вимог, які 

прописані у положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

поважати гідність один одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 
 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm
http://www.plantarium.ru/
http://www.algaebase.org/

