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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни): 

Практика з біогеографії присвячена закріпленню знань одного із основних 

компонентів природно-територіальних комплексів, а також отриманні низки практичних 

знань і вмінь. Біогеографічна практика, окрім знайомства з живими компонентами 

ландшафту, доповнює знання, отримані студентами з інших дисциплін. У результаті 

проходження біогеографічної практики студенти отримують уяву про основні історичні й 

екологічні чинники, які визначають поширення живих організмів в межах конкретного 

регіону. 

Під час біогеографічної практики використовуються специфічні форми організації 

індивідуальної роботи студентів. Біогеографічна практика повністю ведеться під 

безпосереднім керівництвом викладача. Індивідуальна робота, яка, наприклад, полягає у 

веденні індивідуального щоденника практики, описі за зразком окремих ділянок 

біогеоценозів, участі в оформленні бригадного звіту також контролюється викладачем на 

всіх етапах практики. 

Освоєння положень дисципліни в структурі професійної підготовки уможливлює 

здійснення майбутніми фахівцями природоохоронної діяльності. 

 

2. Мета навчальної дисципліни: 
Метою біогеографічної практики є набуття вмінь студентами визначати видовий 

склад рослинних асоціацій (за визначниками рослин), та тваринного населення різних 

біогеоценозів; поглибити теоретичні знання про біогеоценози (їх структуру, функціонування 

і розвиток); сформувати навички вивчення угруповань рослинності (складу, структури, 

продуктивності, динаміки тощо), вміти аналізувати особливості біогеоценозів у залежності 

від умов навколишнього середовища й господарської діяльності; якомога ширше 

ознайомитися із різноманіттям поширення біогеоценозів по території регіону проведення 

біогеографічної практики (у залежності від зональних, азональних і антропогенних 

чинників); сформувати вміння створювати комплекси гербаріїв, фотографій, електронних 

презентацій тощо); оформляти результати польових досліджень у вигляді звіту. 

 

3. Пререквізити: 

Під час проходження біогеографічної практики студенти поглиблюють свої знання і 

загальнонаукові уявлення про природні та природно-антропогенні геосистеми регіону 

проведення практики. Важливого значення й специфічного поєднання набувають знання, 

отримані під час вивчення дисциплін: «Землезнавство», «Геологія», «Геоморфологія», 

«Гідрологія», «Метеорологія і кліматологія». 

 

4. Результати навчання: 

Компетенції, якими повинні володіти студенти в процесі вивчення дисципліни 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою; 

ЗК6. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії; 

ЗК9. Здатність працювати автономно; 

ЗК10. Навички здійснення безпечної діяльності; 

ФК1. Здатність брати участь у плануванні та виконанні наукових та науково-технічних 

проектів; 

ФК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних 

методів і технологічних та програмних засобів у польових і лабораторних умовах; 

ФК6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у 

послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання; 

ФК8. Самостійно досліджувати природні матеріали та статистичні дані (у 

відповідності до спеціалізації) в польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, 

документувати і презентувати результати; 



ФК9. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки 

звітності; 

ФК11. Здатність працювати в колективах виконавців, у тому числі в 

міждисциплінарних проектах; 

ПРН3. Пояснювати особливості організації географічного простору; 

ПРН4. Аналізувати географічний потенціал території; 

ПРН6. Використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні 

моделі в галузі географічних наук; 

ПРН7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад географічної 

оболонки та її складових; 

ПРН9. Аналізувати склад і будову природних і соціосфер (у відповідності до 

спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах; 

ПРН10. Знати цілі сталого розвитку та можливості своєї професійної сфери для їх 

досягнення, в тому числі в Україні; 

ПРН11. Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, чесності, 

професійного кодексу поведінки; 

ПРН12. Працювати в колективах виконавців, у міждисциплінарних проектах зокрема, 

та проводити дослідження на відповідному рівні; 

ПРН15. Читати і створювати географічні карти з використанням ГІС, використовувати 

їх у навчальній і практичній діяльності, наукових дослідженнях; 

ПРН16. Встановлювати закономірності розміщення, руху, структури, територіальної 

організації населення та господарства, просторових процесів та форм організації життя 

людей на глобальному, регіональному та національному рівнях; 

ПРН17. Оцінювати роль і місце України у сучасному світі, аналізувати і пояснювати 

особливості просторової організації природи, населення і господарства України; 

ПРН18. Синтезувати та застосовувати знання теоретичних основ географічних наук 

для моніторингу і оцінки природних умов, розвитку економіки, населення та соціальної 

сфери країн та, України зокрема; 

ПРН19. Інтерпретувати географічні процеси та явища для подальшого прогнозування 

особливостей співпраці країн на глобальному та регіональному рівнях та сталого розвитку. 

Результати навчання: 

Повинен знати: 

- техніку безпеки під час проходження практики; 

- алгоритм проходження біогеографічної практики; 

- планування індивідуальної і бригадної роботи піж час проходження біогеографічної 

практики. 

Повинен вміти: 

- вибирати і збирати рослини. Виготовляти гербарій; 

- вибирати, збирати й ловити комах. Виготовляти ентомологічні колекції; 

- будувати біогеографічні карти. 

Повинен володіти: 

- навичками польової роботи з демонстрацією; 

- вмінням визначати геометричну, вертикальну, горизонтальну, функціональну й 

еколого-біологічну структури фітоценозів; 

- основними принципами і підходами до оцінки та збереження біорізноманіття. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 2 4 1 30 1  30     Іспит 

Заочна 2 4 1 30 1  30     Іспит 

 
5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у тому числі у тому числі 

Назви змістових 

модулів і тем 

усього  

л п лаб інд с.р. 

усього  

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Польовий та камеральний етап біогеографічної практики 

Тема 1. Відбір, збір і 

визначення рослин. 

Рослини у 

шкільному 

природознавстві. 

Виготовлення 

гербарію. 

7  7    7  7    

Тема 2. Структура 

фітоценозів. 

Визначення їхньої 

геометричної, 

вертикальної, 

горизонтальної, 

функціональної й 

еколого-біологічної 

структури. 

7  7    7  7    

Тема 3. Збір, ловля і 

визначення комах. 

Виготовлення 

ентомологічної 

колекції. 

7  7    7  7    

Тема 4. Побудова 

біогеографічних карт 
9  9    9  9    

Усього годин             

 30  30    30  30    

 

5.3. Теми практичних занять 

 
№ з/п Назва теми 

1 Відбір, збір і визначення рослин. Рослини у шкільному природознавстві. 

Виготовлення гербарію. 
2 Структура фітоценозів. Визначення їхньої геометричної, вертикальної, 

горизонтальної, функціональної й еколого-біологічної структури. 
3 Збір, ловля і визначення комах. Виготовлення ентомологічної колекції 
4 Побудова біогеографічних карт 



 

6. Система контролю та оцінювання 

Засоби оцінювання 
Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним 

модулем, вважається не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до 

складання іспиту студент може бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, 

передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини навчального 

матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.  

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах 

академічних груп проводиться за такими видами роботи студента: 

 підготовка рефератів та ІНДЗ, 

 комп’ютерне тестування,  

 письмове визначення основних понять, 

 контрольні роботи, самостійні роботи, 

 розв’язання задач.  

Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де вказуються 

оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у викладача. За модулями 

заповнюються відомості рубіжного контролю, які подаються і зберігаються на кафедрі. 

 

Види та форми контролю 

Поточний контроль: 

- звіт; 

- гербарій; 

- ентомологічні колекції; 

- картографічні матеріали; 

Підсумковий контроль: 
- іспит 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А 

відмінно 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під 

час усних виступів та письмових відповідей, глибоко 

та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання. 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

добре 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно вирішив більшість тестових 

завдань. 

зараховано 



60 – 69 D 

50 – 59 Е  

задовільно 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів та 

письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

Правильно вирішив половину тестових завдань (D). 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів 

та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань (E). 

35 – 49 FX 

незадовільно з можливістю повторного складання 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних 

виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі 

тестові завдання. 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. Не вирішив жодного тестового 

завдання. 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
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