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“БІОГЕОГРАФІЯ” 

 
1. Профіль дисципліни 

 
 
 

Кафедра  - Біоресурсів, 
аквакультури та 
природничих наук 

Освітній ступінь – бакалавр 
Галузь знань: 10 – Природничі науки 
Спеціальність: 103 «Науки про Землю» 
Освітньо-професійна програма – Науки про Землю 
Кількість кредитів – 6 
Загальна кількість годин – 180 
Рік підготовки, семестр – 2 рік, 3 семестр 
Компонент освітньої програми: обов’язкова 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Іщук Оксана Василівна, к.с.-г.н., доцент 
Профайл викладача (-

ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-
ze/m-sklad-ze/ 

Контактна інформація моб. тел. - (098)325-42-94;  
e-mail: Ischuk_o@ukr.net 

Сторінка курсу в 
Moodle  

Консультації Онлайн консультація через Viber щосереди з 12.00 до 
16.00 

 

3. Анотація до дисципліни 
«Біогеографія» є обов’язковою дисципліною циклу професійної підготовки фахівців 

зі спеціальності 103 «Науки про Землю», що забезпечує формування цілісних знань щодо 
видового складу, ареалів, факторів розселення органічного світу, вивчення флористичних, 
фауністичних та біотичних царств, біогеографічних особливостей островів та Світового 
океану. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета викладання дисципліни: знайомство студентів з біологічними 

закономірностями розподілу живих організмів на Землі і з основними типами наземних та 
водних екосистем та їх біоценозами. Знання біогеографічних фактів і закономірностей є 
необхідним для розв’язання складних і важливих проблем охорони та раціонального 
використання ресурсів біосфери. 

Завдання вивчення дисципліни: розуміння різноманітності життя на Землі, 
використовуючи еволюційний підхід і закономірності географічного поширення; зміст 
дисципліни дозволяє молодому фахівцеві грамотно використовувати і виявляти характер , 
причини, ступінь антропогенного впливу на біоценози екосистем і специфічних проблемах 
охорони природи; показати місце і значення біогеографічних досліджень при розв’язанні 
важливих господарських програм.  

Після освоєння дисципліни студенти мають мати наступні компетентності:  
Загальні: 
ЗК04. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.  
ЗК11. Прагнення до збереження природного навколишнього середовища. 



Спеціальні: 
СК13. Знання та розуміння теоретичних основ наук про Землю як комплексну 

природну систему.  
СК14. Здатність застосовувати базові знання фізики, хімії, біології, екології, 

математики, інформаційних технологій тощо при вивченні Землі та її геосфер. 
5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 
Лекції 30  
Практичні  34  
Самостійна робота 116  

5.2. Формат дисципліни 
Змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle). Для заочної форми навчання можливим є поєднання 
очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Т1 Історія зародження, становлення та розвитку біогеографії як 
науки та її сучасна структура. 

1.  Біогеографія як наука: предмет, об’єкти та завдання. 
2. Структура та сучасні напрямки біогеографії. 
3.  Історичні періоди розвитку біогеографії. 
4.  Методи біогеографії та її проблеми 

4  

2 Т2 Основи вчення про ареали 
1. Класифікація ареалів (морфологічна, географічна та 

генетична). 
2.  Вікарні ареали. Фактори обмеження ареали, типи 

бар’єрів. 
3. Основні моделі динаміки ареалу, типи міграцій 
4. Картографічне відтворення ареалів. 

6  

3 Т3 Флористичне районування суходолу 
1. Принципи флористичного районування. 
2. Флора Голарктичного царства. 
3. Флора Палеотропічного царства. 
4. Флора Неотропічного царства. 
5. Флора Капського царства. 
6. Флора Австралійського царства. 

8  

4 Т4 Фауністичне районування суходолу 
1. Царство Палеогея (Ефіопська область, Мадагаскарська 

область, Індо-Малайська область, Полінезійська область) 
2. Царство Арктогея (Палеарктичне підцарство, 

Неарктичне підцарство) 
3. Царство Неогея (Неотропічна область, Карибська або 

Антильська область) 
4. Царство Нотогея (Австралійська область, 

Новозеландська область, Патагонська область) 

8  

5 Т5 Біоми суходолу: вологі тропічні та екваторіальні ліси 
1. Загальна характеристика біомів. 
2. Екологічні особливості організмів і угрупувань. 
3. Регіональні особливості фітоценозів.  

6  



4. Біомаса і оробіоми. 
6 Т6 Біоми суходолу. Савани та субтропічні ліси. 

1. Біом саван. 
2. Біоми субтропічних лісів. 

4  

7. Т7 Біоми суходолу. Степи, прерії та пустелі. 
1. Біом степів. 
2. Біом прерій. 
3. Біом пустель. 

6  

8 Т8 Біоми суходолу. Хвойні та широколистяні ліси. 
1. Зонобіом хвойних лісів. 
2. Зоноекотон мішаних лісів. 
3. Зонобіом широколистяних лісів. 

8  

9 Т9 Біогеографія Світового океану 
1. Принципи біогеографічного районування Світового 

океану. 
2. Біогеографічні області Світового океану. 

6  

10 Т10 Біогеографія островів 4  
11 Т11 Біогеографія України 4  

Разом: 64  
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 
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Участь у роботі впродовж семестру / екзамен – 60/40 
Лекції 1 16 16 
Практичні заняття 2 16 32 
Модульна контрольна робота* 12 1 12 
Разом: - 60 
Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-
трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 
дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 
виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 
підсумкового контролю – 40 балів. 
 

6. Результати навчання 
В процесі викладання дисципліни формуються такі результати навчання: 
ПР01. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області наук про Землю. 
ПР07. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, 

математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів 
формування і розвитку геосфер.  

ПР12. Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в науках про 
Землю відповідно до спеціалізації.  

ПР13. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 
загалу, робити презентації та повідомлення.  

 
7. Пререквізити 

Вихідний рівень знань та умінь, якими має володіти студент, приступаючи до 
вивчення даної дисципліни визначається вивченням в попередніх семестрах таких 
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