
Силабус курсу 

Дендрологія  

(НП 2018 року вступу) 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Дні занять: згідно розкладу 

Консультації: кожен вівторок тижня, з 14-00 до 17-00 

Рік навчання: І. Семестр І.  

Кількість кредитів 7(перезараховано з МС - 5). Мова викладання: 

українська. 

Керівник курсу 

ПІП                      канд. с-г. наук  Зборовська Ольга Володимирівна 

Контактна інформація   olga.zborovska@ukr.net,  +380979104201 

 Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Дендрологія» направлена на розкриття 

теоретичних положень формування високопродуктивних та біологічно 

стійких лісових, захисних, естетично цінних насаджень, ефективних і 

довговічних агроландшафтів на основі знання біології розвитку деревних 

рослин, їх екології і фенології, вчення про рослинний покрив. 

Особлива увага зосереджена на визначенні і докладній характеристиці 

головних деревних порід-лісоутворювачів та супутніх видів за 

морфологічними, анатомічними ознаками та застосуванні  їх у лісовому 

господарстві, захисному лісорозведенні та озелененні. 

 

 Структура курсу 

Години, 

Лекц./практ/ 

лаб. 

Тема Результати навчання Завдання 

Перезарах. 1. Дендрологія як 

наука та її місце в 

лісівничому 

напрямку 

Знати мету, завдання, зміст 

курсу та методи 

дендрології. Вивчити етапи 

розвитку дендрології. 

Тести 

питання 

-/2 2. Вид та його ареал Знати діагностичні критерії 

виду, алопатричні, 

симпатричні та вікарні 

види. Розкрити поняття 

популяції, як форми 

існування виду. 

Вміти розрізняти типи 

Тести 

питання 



ареалів виду.  

1/- 3. Мінливість 

деревних рослин 

 

Дати порівняльну 

характеристику генотипної 

та генотипної мінливості. 

Розрізняти ареальні та 

без ареальні 

внутрішньовидові форми. 

Тести 

питання 

-/2 4. Життєві форми 

деревних рослин 

 

Знати поняття життєвої 

форми. Дати 

характеристику основних 

категорій життєвих форм. 

Поділяти деревні види за 

висотою та приростом у 

висоту.  

Тести 

питання 

1/2 5. Морфологія 

органів деревних 

рослин 

 

Знати та розрізняти 

вегетативні  та 

генеративні органи 

деревних рослин. 

Тести 

питання 

Перезарах. 6. Життєвий цикл 

деревних рослин 

 

Знати процеси росту та 

розвитку деревних рослин 

Дати характеристику 

основних етапів онтогенезу 

деревних рослин. 

Розрізняти типи онтогенезу 

покритонасінних. 

Тести 

питання 

Перезарах. 7. Основи екології 

деревних рослин  

 

Знати значення: 

кліматичних факторів 

(світло, тепло, волога , 

повітря), едафічних 

факторів, орографічних 

факторів, біотичних 

факторів для росту і 

розвитку деревних рослин. 

Тести 

питання 

1/- 8. Природна 

дендрофлора 

України 

 

Мати поняття про 

флористичне районування 

світу, геоботанічне 

районування України. 

Розрізняти поняття релікти 

та ендеміки. 

Тести 

питання 

-/2 9. Інтродукція 

деревних рослин 

 

Знати історію та методи 

інтродукції а також 

перспективні інтродуценти 

в лісовому господастві, 

озелененні та 

Тести 

питання 



полезахисному 

лісорозведені. 

2/- 10. Основи вчення 

про фітоценологію  

 

Розкрити суть поняття про 

фітоценоз як рослинне 

угруповання. Знати 

взаємовідносини у 

фітоценозі та основні 

одиниці таксономічної 

системи рослинних 

угруповань. 

Тести 

питання 

-/2 11. Природна 

зональність та 

висотна поясність 

 

Знати поняття природної 

зональності та причини 

формування. 

Дати характеристику 

природних зон України. 

Тести 

питання 

Перезарах. 12. Філогенетична 

система 

класифікації рослин. 

 

Знати історію, методи 

класифікації рослин та 

ієрархічну систему 

класифікаційних одиниць. 

Тести 

питання 

-/2/2 13. Характеристика 

відділу Голонасінні 

 

Дати загальну 

характеристику та знати 

систематику класів 

Саговникові, Гнетові, 

Гінкгові. 

Тести 

питання 

-/-/2 14. Клас Хвойні 

порядок Соснові 

 

Дати морфобіоекологічну 

характеристику та 

лісівниче і господарське 

значення, ареал поширення 

родини Соснові: 

рід Ялиця, рід Ялина, рід 

Модрина, рід Сосна 

 

Тести 

питання 

-/-/2 15. Клас Хвойні 

порядок Кипарисові, 

Тисові. 

 

Дати морфобіоекологічну 

характеристику та 

лісівниче і господарське 

значення, ареал поширення 

родини Кипарисові: рід 

Ялівець, рід Кипарис, рід 

Туя, рід Платікладус; 

родин Таксодієві: рід 

Секвойядендрон, рід 

Секвойя; родини Тисові рід 

Тис. 

Тести 

питання 

Перезарах. 16. Основи Знати поняття фенологія як Тести 



фенології деревних 

рослин 

 

наука. Мати знання з 

організації фенологічних 

спостережень в Україні. 

питання 

-/2 17. Характеристика 

відділу 

Покритонасінні 

 

Мати знання з характерних 

ознак покритонасінних. 

Охарактеризувати 

філогенетичну систему 

покритонасінних 

Тести 

питання 

Перезарах. 18. Магноліїди  

 

родини Магнолієві, родини 

Лимонникові, родина 

Лаврові. 

Тести 

питання 

Перезарах. 19. Ранункуліди 

 

Дати морфобіоекологічну 

характеристику та 

лісівниче і господарське 

значення, ареал поширення 

родини Жовтецеві, родини  

Барбарисові 

Тести 

питання 

-/1/1  20. Гамамеліди 

 

Дати морфобіоекологічну 

характеристику та 

лісівниче і господарське 

значення, ареал поширення 

родини Самшитові, родини 

Букові, родини Березові, 

родини Горіхові. 

Тести 

питання 

-/1/1  21. Діленіїди 

 

Дати морфобіоекологічну 

характеристику та 

лісівниче і господарське 

значення, ареал поширення 

родин: Вербові, Липові, 

Вязові, Шовковицеві. 

Тести 

питання 

-/-/1 22. Розіди 

 

Дати морфобіоекологічну 

характеристику та 

лісівниче і господарське 

значення, ареал поширення 

родин: Агрусові, Розові, 

зокрема таких підродин: 

Таволгові, Розові, 

Яблуневі,Сливові. 

Тести 

питання 

Перезарах. 23. Бобовоцвіті 

        
 

Дати морфобіоекологічну 

характеристику та 

лісівниче і господарське 

значення, ареал поширення 

родини Бобові 

Тести 

питання 

-/-/1 24. Сапіндоцвіті Дати морфобіоекологічну Тести 



 характеристику та 

лісівниче і господарське 

значення, ареал поширення 

родин Кленові 

та Гіркокаштанові. 

питання 

Перезарах. 25. Рутоцвіті та 

Бруслиноцвіті 

 

Дати морфобіоекологічну 

характеристику та 

лісівниче і господарське 

значення, ареал поширення 

родин: Рутові, Симарубові, 

Сумахові, Бруслинові. 

Тести 

питання 

Перезарах. 26. Жостероцвіті, 

Виноградоцвіті, 

Гортензієвоцвіті 

Дати морфобіоекологічну 

характеристику та 

лісівниче і господарське 

значення, ареал поширення 

родин: Жостерові,  

Маслинкові, Виноградові, 

Гортензієві. 

Тести 

питання 

Перезарах. 27. Дереноцвіті та 

Черкасоцвіті 

 

Дати морфобіоекологічну 

характеристику та 

лісівниче і господарське 

значення, ареал поширення 

родин: Деренові, Аралієві, 

Жимолостеві. 

Тести 

питання 

Перезарах. 28. Ляміїди 

 

 

Дати морфобіоекологічну 

характеристику та 

лісівниче і господарське 

значення, ареал поширення 

родин: Маслинові, 

Бігнонієві. 

Тести 

питання 

-/15 Курсова робота Дати аналіз дендрофлори 

лісництва. Вивчення 

систематики та  

морфобіоморфологічних, 

лісівничих властивостей 

деревних порід  їх  

господарське значення. 

Письмова 

робора 

Перезарах. Навчальна практика 

(для стаціонарної 

форми навчання)  

Закріпити та поглибити 

теоретичні знання з 

морфології,  систематики 

та екології рослин, 

ознайомлення з основами 

географії рослин, 

принципами охорони 

природи. 

Гебарії, 

колекції, 

дендрологічне 

обстеження.  



 Літературні джерела 

1. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева й кущі. 

Голонасінні: Довідник / Кохно М.А., Гордієнко В.І., Захаренко Г.С. та ін.; за 

ред. М.А. Кохна, С.І. Кузнецова; НАН України, Нац. бот. сад ім. М.М. 

Гришка. К.: Вища школа, 2001. - 207 с., іл. 

2. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. 

Покритонасінні. Частина І. Довідник / Кохно М.А., Пархоменко Л.І., 

Зарубенко А.У. та ін.; за ред. М.А. Кохна. - К.: Фітосоціоцентр, 2002. - 448 с., 

іл. 
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Фітосоціоцентр, 2005. - 716 с., іл. 

4. Заячук В.Я. Дендрологія. Голонасінні: Навчальний посібник / В.Я. 

Заячук. - Л.: ТзОВ «Фірма Камула», 2005. - 176с.  

5. Заячук В.Я. Дендрологія. Покритонасінні: Навчальний посібник / В.Я. 

Заячук. - Л.: ТзОВ «Фірма Камула», 2004. - 408с. 

6. Заячук В.Я. Дендрологія: підручник / [В.Я.  Заячук]. - Львів: Сполом, 
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7. Заячук В.Я. Дендрологія: підручник / В.Я. Заячук. - Л.: Апріорі, 2008. 

656с. 

8. Литвак П.В. Дендрологія : посібник / [П.В Литвак, В.І Ткачук]. - 

Житомир: Полісся, 2002.- 220с. 

9. Булыгин Н.Е. Дендрология. Учебное пособие для ВУЗов / Бульїгин Н.Е. - 

М.: Агропромиздат, 1985. - 280 с. 

10. Галактіонов І.І. Декоративні рослини природної флори України. Довідник 

/ Галактіонов І.І. - К.: Вища школа, 1977. - 325 с. 

11. Деревья и кустарники, культивируемьіе в Украинской ССР. 

Покрьтосеменнье. Справочное пособие / под общ. ред. Кохно Н.А. - К.: Наук. 

думка, 1986. - 720 с. 

12. Деревья и кустарники. Справочник / под ред. Л.И. Рубцова. - К.: Наук. 

думка, 1974. - 589 с. 

13. Качалов А.А. Деревья и кустарники / Качалов А.А. - М.: Лесная 

промьшленность, 1970. - 406 с. 

14. Керн 3.3. Ареальї распространения важнейших зкзотов и результати их 

натурализации / 3.3. Керн // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции, 

1925. - С. 27-58. 



15. Коршиков И.И. Адаптация растений к условиям техногенно 

загрязненной средьі / Коршиков И.И. - К.: Наукова думка, 1996. - 238 с. 

16. Кохно М.А. Методичні рекомендації щодо добору дерев та кущів для 

інтродукції в Україні / Кохно М.А., Кузнецов С.І. - К.: Фітосоціоцентр, 2005. 

- 48с. 

17. Кохно Н.А. Теоретические основь и опьт интродукции древесньх 

растений в Украине / Кохно Н.А., Курдюк А.М. - К.: Наук. думка, 1994. - 

188с. 

18. Кремер Б.П. Деревья: местнье и завезеннье видь Европь: Пер. с нем./ 

Кремер Б.П. - М.: Астрель, 2002. - 288с. 

19. Лапин П.И. Сезоннье ритмь развития древесньх растений и их значение 

для интродукции / П.И. Лапин // Бюллетень Главного ботанического сада. - 

1967. - Вьш. 65. - С. 13-18. 

20. Лаптєв О.О.  Інтродукція та акліматизація рослин з основами озеленення / 

Лаптєв О.О. - К.: Фітосоціоцентр, 2001. - 128с. 

21. Липа О.Л. Дендрологія з основами акліматизації / Липа О.Л. - К.: Вища 

школа, 1977. - 224 с. 

22. Определитель вьсших растений Украинь / Д.Н. Доброчаев, М.И. Котов, 

Ю.Н. Прокудин и др. - К.: Наукова думка, 1987. - 548 с. 

23. Тахтаджян А.Л.  Система и  филогения цветковьх растений / Тахтаджян 

А.Л. - М. -Л.: Наука, 1966. - 611с. 

Інформаційні ресурси 

Бібліотека коледжу, читальний зал коледжу, Інтернет, сайт коледжу. 

 

 Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із відділення за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час модульного 

контролю, заліку та екзамену заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Під час перевірки курсової роботи враховується індивідуальність 

роботи.  

  Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

  



Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять та 

відвідування – усно 

5 

Змістовий модуль 1 (теми 1-6) – тести 10 

Змістовий модуль 2 (теми 7- 11) – 

тести 

10 

Змістовий модуль 3 (теми 12- 15) – 

тести 

10 

Змістовий модуль 4 (теми 16 - 21) – 

тести  

10 

Змістовий модуль 5 (теми 22 - 28) – 

тести 

10 

Додаткова навчальна робота 15 

Екзамен (теми 1-28) -  усне 

опитування 

30 

 

 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 82-89 

4 

Дуже добре  

С 74-81 Добре 

D 64-73 

3 

Задовільно  

Е  60-63 Достатньо 



FX 35-59 2 

Незадовільно з 

можливістю 

перескладання 

Незараховано з 

можливістю 

перескладання 

F 0-34  

Незадовільно з 

обовʼязковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Незараховано з 

обовʼязковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 


