
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 2.1.01; 

2. Назва: Геоботаніка; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський);                 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Савчук Роман Іванович, к.с.-г.н., 

доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

– грамотно й ефективно впроваджувати в практику лісового господарства перспективні види дерев 

(інтродуценти); 

– вміти науково обґрунтовано переконати опонентів і відстояти тезу про важливість й необхідність 

збереження видового рослинного розмаїття, аргументувати важливість розширення в Україні площ 

лісових природоохоронних об’єктів високого статусу заповідання.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: біологія, загальна екологія; 

екологія рослин. 

12. Зміст курсу: Геоботаніка як наука про поширення й розподіл рослинного покриву (зокрема лісів) 

на земній поверхні залежно від клімату, рельєфу, геологічної історії Землі. Фітоіндикація. Індикація 

структури екосистем та екологічних факторів. Фітомоніторинг. Фітоценологія. Систематизація 

рослин та класифікація рослинності. Аерологія. Флористичне районування суші за Армен 

Тахтаджяном (1910-2009). Голарктичне царство. Палеотропічне флористичне царство. Неотропічне 

флористичне царство. Капське, Австралійське та Голантарктичне флористичні царства. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Якубенко Б. Є., та ін.. Геоботаніка: тлумачний словник. Навчальний посібник. 3-тє видання. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2015. – 485 с. 

2. Якубенко Б. Є., та ін . Геоботаніка. Методичні аспекти досліджень. – К.: Вид-во. Ліра-К, 2018. – 

316 с. 

3. Попович С., Корінько О., Устименко П. Заповідне лісознавство. – Тернопіль: Вид-во. Богдан, 2009. 

– 384 с. 

4. Вальтер Г. Общая геоботаника. — М.: Мир, 1982. – 261 с. 

5. Остапенко Б.Ф., Федец И.Ф., Улановский М.С. Лесорастительное районирование и классификация 

типов леса Украины и Молдавии. В кн. «Лесорастительное районирование и классификация типов 

леса» Труды Харьк. с.-х. ин-та, Т.258. – Харьков, 1978, с. 6-28. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних робіт, 74 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

 
Завідувач кафедри                                                                    М.О. Клименко, д.с.-г.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

 

1. Code: 2.1.10 

2. Title: Geobotany. 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level:  the IІ -st (Master's degree). 

5. Year of study when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Savchuk Roman Ivanovich, 

Candidate of Agricultural Sciences, associate professor of the department of ecology, environmental 

protection technology and forestry. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must be able: 

- competently and effectively introduce perspective tree species (introductions) into forestry practice; 

- be able to scientifically justify the opponents and defend the thesis about the importance and necessity of 

preserving the species diversity of plants, to argue the importance of expanding areas of high nature 

conservation areas in Ukraine. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: biology, general ecology; ecology of 

plants. 

12. Course contents: Geobotany as a science of propagation and distribution of vegetation (including 

forests) on the Earth's surface, depending on climate, terrain, geological history of the Earth. 

Phytoindication. Indication of the structure of ecosystems and environmental factors. Phytomonitoring. 

Phytocenology. Systematization of plants and classification of vegetation. Aerology. Floral land zoning by 

Armen Takhtagyan (1910-2009). The Holarctic Kingdom. Paleotropic floristic kingdom. Neotropical 

floristic kingdom. Cape, Australian and Holantarctic floral kingdoms. 

13. Recommended educational editions: (indicate up to 5 sources): 

1. Yakubenko BE, et al. Geobotany: an explanatory dictionary. Tutorial. 3rd edition. - K.: 

Phytosocenter, 2015. - 485 p. 

2. Yakubenko BE, et al. Geobotany. Methodological aspects of research. - K .: View. Lira-K, 2018 - 316 p. 

3. Popovich S., Korinko O., Ustimenko P. Protected forestry. - Ternopil: View. Bogdan, 2009. - 384 p. 

4. Walter G. General geobotany. - M .: Mir, 1982. - 261 p. 

5. Ostapenko BF, Fedets IF, Ulanovsky MS Forest vegetation zoning and classification 

forest types of Ukraine and Moldavia. In the book. “Forest vegetation zoning and classification of forest 

types” Proceedings Kharkiv. agricultural institute, T.258. - Kharkov, 1978, p. 6-28. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:                                                              
lectures  – 24 hours,  practical works – 22 hours, independent work – 74 hours. Total – 120 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual and group 

research tasks, using multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. 

Final control: credit at the end of semester 1. 

Current control (100 points): testing, surveys. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department, 

Doctor of Agricultural Sciences, professor                                              M.O. Klymenko    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


