
 

Код та назва дисципліни 

 1-014-7-5  Ботанічні сади та дендропарки 

України: інтродукція рослин з основами 

етноботаніки 

Рекомендується для галузі знань 
(спеціальності, освітньої програми) 

01, 02, 03, 05, 09, 10, 24 

014, 091, 101, 162 

Кафедра БФР 

П.І.П. НПП (за можливості) проф. Зайцева Ірина Олексіївна 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень 

Курс, семестр (в якому буде викладатись) II – IV 

Мова викладання  українська 

Пререквізити (передумови вивчення 

дисципліни) 

Наявність у слухачів базових знань з біології рослин, 

історії та культури України. 

Що буде вивчатися 

Історія створення, формування експозицій та рослинних 

колекцій у видатних дендропарках та ботанічних садах 

України, видовий склад, риритетні екземпляри, релікти, 

екзоти, етнічні рослини України. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Під час занять здійснюємо «подорожі» живописними 

місцями України, які були штучно створені. Це дає змогу 

розширити свій кругозір як на основі наукових біологічних 

знань, так і цікавих відомостей з історії, культури, побуту 

та традицій, які пов’язані з історичними дендропарками та 

ботанічними садами в періоди їх становлення, розвитку та 

сучасного функціонування. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Поглиблення знань про елементи світової флори в 

цілому, її представленість в колекціях та експозиціях 

провідних дендропарків та ботанічних садів України. 

Особливості формування тематичних експозицій. 

Формування поняття про етноботаніку, етнічні рослини 

світу, рослини-символи України, традиції та звичаї, що з 

ними пов’язані. Біологія, екологія та особливості 

культивування етнічних рослин, їх місце в наукових 

колекціях та експозиціях. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 
(компетентності) 

Застосовувати знання ботаніко-географічних та біолого-

екологічних особливостей колекційно-експозиційного 

фонду дендропарків та ботанічних садів України, їх 

історико-культурної спадщини у практичній професійній 

діяльності. Формування  системних уявлень про наукові 

основи інтродукції, збереження та збагачення та 

збагачення фіторізноманіття. Можливість аналізувати 

світоглядні проблеми, приймати рішення на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів. 

Інформаційне забезпечення 
Курс лекцій, навчальні посібники, презентації, довідкова 

література, інтернет-ресурси. 

Види навчальних занять  Лекції, лабораторні заняття 

Вид семестрового контролю диференційований залік 

Максимальна кількість здобувачів     40 

Мінімальна кількість здобувачів      – 

Декан факультету  ________________ Олена СЕВЕРИНОВСЬКА  


