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ІІІ.1.5. «Популяційна біологія рослин та організація біогеоценозів» 
 

Компетентність спираючись на закони формування та функціонування популяцій, 

аналізувати останні з позицій системного, екологічного та популяційного підходів.  

Здатність сформувати уявлення про популяцію як специфічний рівень живого, їх 

екологію, географію, динаміку, поведінку, адаптацію, еволюцію, взаємодію; оцінити місце 

популяції в біоценозі та екосистемі; застосовувати класифікації екоморф рослин для 

аналізу популяцій. 

Знання базових теоретичних принципів популяційної біології; сучасних поглядів на 

біоценоз як сукупність живих організмів, що населяють певну ділянку суші або 

водоймища і характеризуються певними відносинами як між собою, так і з абіотичними 

факторами середовища та роль у ньому рослин; сучасних підходів та методик відновлення 

та збереження, охорони популяцій рідкісних видів. 

Уміння застосовувати їх для аналізу популяцій та їх ролі в біоценозі; виділяти в природі 

вікові групи популяції, оцінювати вікові спектри; проводити віталітетний аналіз, оцінку 

життєздатності, виживання, відновлення, вимирання, стратегії; застосовувати методики 

якісного та кількісного аналізу динаміки популяцій; застосовувати сучасні методи 

дослідження біоценозів (інструментальні, статистичні, тощо); на базі отриманих 

відомостей виконувати картування популяцій рослин, розробляти сценарії відновлення та 

збереження популяцій вразливих видів рослин. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

3-й семестр 

№ Назва дисципліни Екзамен/ 

залік 

Кількість годин 

Лекції Лабора- 

торні 

Практ./ 

семін. 

Самост. робота 

ІІІ.1.5. 

Популяційна 

біологія рослин та 

організація 

біогеоценозів 

Залік 12 – 12 20 

 

Тема 1.Поняття популяції. Типи популяцій. (2 год.). 

Тема 2. Рослинна популяція та її властивості. Екологічні ніші. (2 год.).  

Тема 3.Внутрішньопопуляційна структура. (2 год.). 

Тема 4. Динаміка популяцій. Гомеостаз популяцій. (2 год.). 

Тема 5.Охорона популяцій. Популяція як об’єкт використання, моніторингу та управління. 

(2 год.). 

Тема 6. Біогеоценоз: поняття, сутність, властивості. Біогеоценоз і екосистема (2 год.). 

 

 

4-й семестр 

№ Назва дисципліни Екзамен/ 

залік 

Кількість годин 

Лекції Лабор 
аторні 

Практ./ 
семін. 

Самост. робота 

ІІІ.1.5. 

Популяційна 

біологія рослин та 

організація 
біогеоценозів 

Залік 8 – 8 30 



Тема 7. Біоценозні екосистеми, їх стійкість і стабільність. (2 год.).  

Тема 8. Видова і просторова структура біогеоценозу. (2 год.). 

Тема 9. Динаміка і сукцесії біогеоценозів. (2 год.).  

Тема 10. Типологія біогеоценозів. (2 год.). 
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