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Урбанофлористика є актуальним напрямком флористики, 

оскільки вивчення рослинного покриву міст, аналіз 

динаміки їхньої флори у результаті впливу антропогенних 

факторів, дослідження нових флористичних комплексів, 

вивчення буферних можливостей аборигенної фракції 

урбанофлор  тощо мають як теоретичне, так і практичне 

значення. Отримані знання у майбутньому можуть бути 

використані для покращення екологічної ситуації  місті, 

запровадженні дієвих заходів охорони рослинного світу. 

Отже, вивчення курсу «Урбанофлора», як самостійної 

дисципліни, зі своєю методологією, методами, предметом і 

завданням досліджень для біологів, є цілком закономірним. 

 

Мета: дати цілісне уявлення про урбанофлору, як флору 

антропогенно-трансформованих ландшафтів – міст, її 

структуру, розвиток в умовах антропогенного пресу та 

охорону. 
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Завдання: 

 - сформувати систему знань про загальні особливості 

флори природних та антропогенно-трансформованих 

ділянок урбоекосистеми та її; 

- з’ясувати сучасну структуру урбанофлор; 

- оцінити стан адвентивної компоненти урбанофлори  

- оцінити стан раритетних видів рослин в умовах міста: 

- запропонувати заходи охорони рослин у містах, напрямки 

запобігання та подолання негативних наслідків впливу 

міста на біоту; 

- розглянути принципи організації наукових досліджень 

урбанофлори. 

 

      Основні теми дисципліни: 

1. Урбанофлора, як флора антропогенно-зміненних 

ландшафтів. 

2.  Історичний розвиток міст. 

3. Методи дослідження урбанофлори. 

4. Історія вивчення урбанофлор. 

5. Сучасна структура урбанофлори (систематична, 

біоморфологічна, географічна, екологічна, 

екотопологічна). 

6. Фракції урбанофлори (природна, апофітна, 

адвентивна). 

7. Охорони раритетної компоненти урбанофлори. 

8. Розумне місто та роль рослин. 

 

      У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен  

знати: 

- історичні аспекти урбанізації:  

- загальні особливості урбанофлори;  

- методи досліджень урбанофлори;  

- аналіз динаміки флори у результаті впливу антропогенних 

факторів тощо,  

- особливості охорони рідкісних видів росин у містах. 

 

вміти:  

- використовувати набуті знання у практичних ситуаціях;   

- визначати індекси антропогенної трансформації флори; 

- запропонувати заходи по покращенню екологічної 

ситуації в містах, 

- здійснювати контроль за неаборигенними інвазійними 

видами рослин: 

- проводити моніторингові дослідження урбанофлори. 

 

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

1. Обов’язковим є: 

– відвідування лекцій, 

– своєчасне написання контрольних робіт,  

– конспектування, 

– опрацювання тематики винесеної на самостійнуроботу 

студента, 

– опрацювання питань для самостійної підготовки до 

контрольних робіт, заліку. 



Кількість пропущених занять не може 

перевищувати визначену в Положенні про навчальний 

процес в ЗУІ. 

2. Вимогою дорівня засвоєння навчального матеріалу є: 

– щонайменше задовільні оцінки за відповіді, контрольн і 

роботи, реферати, колоквіуми, індивідуальні контрольні 

завдання (у заочників). 

3. Ліквідація заборгованості 

Форму та умови ліквідації заборгованості (пропущених 

занять, незадовільних оцінок за відповіді, за контрольні 

роботи, реферати, колоквіуми) у відповідності до 

Положення про навчальний процес в ЗУІ  визначає викладач, 

на заняттях якого виникла заборгованість, про що 

повідомляє кафедру та навчальну частину вишу. 

Залік може бути проведений на підставі семестрової 

оцінки (поточно-модульного контролю), якщо є відповідне 

рішення кафедри, зафіксоване у протоколі й враховане у 

робочому навчальному плані і робочій програмі навчальної 

дисципліни. 

 

Інші інформації про 

дисципліни (політика 

дисципліни, технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

 

Лекційні заняття представлені в мультимедійних 

презентаціях. 

Практичні заняття проходять в природних умовах міської 

території: напівприродні та антропогенні біотопи в межах 

міста, парки та сквери, ботанічний заказник місцевого 

значення «Ардов», ботанічний сад ЗУІ тощо (з дотриманням 

правил техніки безпеки).  

Технічні засоби, що використовуються: ноутбук, 

мультимедійний проектор. 
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