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ВСТУП 

 Навчальна практика з дисципліни «Зональне біорізноманіття» 

проводиться для здобувачів вищої освіти першого курсу у кількості 

30 годин є вдалим поєднанням у навчальній та науковій діяльності 

особливо якщо використовуються інноваційні форми проведення 

практики. 

 Навчальна практика не тільки формує у здобувачів вищої 

освіти уміння провести польові дослідження природних 

компонентів ландшафтного району з метою оцінки екологічного 

стану та території, вивчити біорізноманіття окремих територій та 

виховує колективізм у виконанні завдання.  

Біологічне різноманіття є основою для існування людини, 

невід’ємною складовою довкілля. Конвенції про біологічне 

різноманіття визначає цей термін, «різноманітність живих 

організмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, 

морські та інші водні екосистеми та екологічні комплекси, 

частиною яких вони є: це поняття охоплює різноманітність у 

рамках виду, між видами і різноманітність екосистем».  

На сьогодні спостерігається тенденція невпинного зменшення 

кількості видів живих організмів, що, за оптимістичними 

розрахунками складають 5 тис., песимістичними – 30 тис. видів 

щороку. Для багатьох видів, які нині існують, перспектива їх 

вимирання практично неминуча, оскільки антропогенна діяльність 

необоротно вплинула на ресурси, що забезпечують їхню 

життєдіяльність. Серед них чимало видів так званих ключових 

мутуалістів, від яких залежить існування значного числа інших 
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організмів. Тому вимирання окремих видів запускає ланцюжок 

вимирання інших (за принципом «доміно»). 

Людство опинилося на порозі нестійкого світу, в якому 

вирішення проблеми запобігання подальшим втратам 

біорізноманіття безпосередньо означає ослаблення проблеми його 

власного виживання. За таких обставин велике значення набуває 

збереження не тільки окремих видів, а й природних екосистем, у 

яких види виконують еволюційно-погоджені функції, що 

забезпечують стійке відтворення у нестійкому навколишньому 

середовищі, яке постійно змінюється. 

Основні обов'язки керівника практики та здобувачів вищої 

освіти: 

Керівник практики: 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед початком 

та впродовж практики;  

- керує поточною роботою здобувачів під час практики;  

- видають завдання для самостійних навчально-дослідних робіт;  

- контролюють дотримання дисципліни здобувачів під час 

практики;  

- перевіряють звіти здобувачів з практики, приймають залік;  

- надають завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення 

практики із зауваженнями і пропозиціями щодо вдосконалення 

практики; 

- повідомляє здобувачів вищої освіти про форму звітності з практики, 

яку прийнято на кафедрі, а саме: подання щоденнику, письмового 

звіту; 
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- контролює забезпечення нормативних умов праці здобувачів вищої 

освіти та проводить з ними обов'язкові інструктажі з охорони праці 

та техніки безпеки тощо. 

Вимоги з техніки безпеки під час проходження практики 

1. Здобувачі вищої освіти повинні бути проінструктовані викладачем 

про правила пересування під час проходження практики. 

2. Вказівка керівника групи повинні беззаперечно виконуватися. 

3. Під час проведення екскурсій та польових робіт пересуватися 

компактними групами, зберігати дистанцію. 

4. Під час проходження практики окремим здобувачам вищої освіти 

заборонено відходити від основної групи. 

5. На дослідних ділянках бути обережними із польовим знаряддям та 

обладнанням. 

Мета та завдання практики 

Практика є невід'ємною складовою навчального процесу 

підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

за спеціальністю 101 «Екологія» дисципліни Зональне 

біорізноманіття. 

Здобувачі вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» 

приступають до проходження практики маючи базові знання про 

головні закономірності функціонування літосфери, атмосфери, 

гідросфери, педосфери та біосфери, про головні екологічні 

закономірності, про глобальні екологічні проблеми та шляхи їх 

вирішення. Ці знання забезпечують фундаментальними 

дисциплінами, які викладаються протягом першого року 

підготовки. На практиці передбачено поглиблення набутих знань, 
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закріплення вмінь з навчальних дисциплін, що вже вивчені, 

отримання випереджальних знань з навчальних дисциплін, що ще 

не вивчалися, та формування нових умінь безпосереднього 

польового дослідження. 

Метою навчальної загально-екологічної практики є 

формування, закріплення та актуалізація вмінь здобувачів вищої 

освіти щодо визначення екологічного стану території на підставі 

комплексного аналізу особливостей та закономірностей стану 

компонентів довкілля. Практика побудована таким чином, щоб 

висвітлити дію головних природних та антропогенних факторів на 

формування екологічного стану території польових досліджень. 

Практика передбачає наукову роботу здобувачів вищої освіти за 

рахунок опанування навчальних елементів, зорієнтованих на 

здійснення власного наукового польового дослідження. 

Завдання навчальної практики: 

 Теоретичні: 

- вдосконалити теоретичні знання з загальної екології, зонального 

біорізноманіття; 

- знати методику проведення польових досліджень; 

- узагальнити знання добувачів про особливості навколишнього 

середовища Харківського району. 

  Практичні: 

- навчатися проводити екологічні спостереження в природі; 

- чітко визначити межі різних ареалів розповсюдження рослинного 

та тваринного світу; 

- визначити основні види представників флористичного світу; 



8 
 

- визначити фауну та флору царства та їх ендемічність; 

- визначити основні види представників флористичного та 

фауністичного світу України. 

Кваліфікаційні вимоги до знань та вмінь майбутніх фахівців-

екологів. 

У результаті проходження навчальної практики у майбутніх 

фахівців повинні сформуватися певні знання та вміння.  

Знання, що формуються в процесі навчальної та наукової 

діяльності в польових умовах: 

Здобувачі повинні знати: 

- основні поняття та терміни по дисципліні «Зональне 

біорізноманіття» 

- систематичне положення та особливості системної належності 

організмів. 

- основні етапи та центри походження живих організмів. 

- основні технологічні критерії флористичного районування землі. 

- наукові принципи організації фауністичного районування із 

врахуванням всіх можливих довготривалих наслідків. 

- основні критерії океанічного та морського районування. 

- зміст нормативно-правових документів, спрямованих на 

вирішення задач по збереженню біорізноманіття на Україні та світі; 

- кліматичні елементи досліджуваної території. 

Здобувачі повинні вміти:  

- аналізувати основні задачі, методи та історію розвитку науки; 

- чітко визначати межі різних ареалів розповсюдження рослинного 

та тваринного світу; 
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- визначати основні види представників флористичного світу; 

- визначати фауну та флору царства та їх ендемічність; 

- визначити основні види представників флористичного та 

каустичного світу України; 

- аналізувати отримані дані; 

- складати звіт за всіма напрямами практики. 

Фенологічні спостереження 

Календар погоди 

Система знань про сезонні явища природи, строки їх настання 

та причини, які визначають ці строки, називаються фенологією. 

 У певних географічних пунктах настання сезонних явищ 

природи відмічають відповідними запасами. Середні багаторічні 

строки настання явищ в даному районі спостережень складають 

календар погоди. 

Постійне одночасне настання однакових моментів розвитку у 

різних видів рослин певних умов або постійне спів падання одних і 

тих самих явищ, але на різних фазах розвитку називається 

синхронністю розвитку. Синхронність у розвитку спостерігається і 

у світі тварин, внаслідок однакової реакції на умови зовнішнього 

середовища. 

Хіт сезонних явищ в тому чи іншому місці зручно 

спостерігати за більш доступними видами рослин і тварин, 

сукупність реакцій, яких творить феносигнали. Про настання певної 

фази у рослин можна говорити, коли ознака цієї фази виявленні 

хоча б на окремих гілках, але не менше, ніж у 10% загальної 

кількості рослин. 
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Тварини по-різному сигналізують про настання фенофаз. У 

птахів він проявляється у скупченні перед сезонними міграціями. 

Певні дані про ту чи іншу фенофазу можна почерпнути, 

здійснюючи обліки птахів на заданому маршруті. Присутність або 

відсутність певних видів є сигналом настання певних фенофаз. 

1. Перед початком спостережень дайте загальну характеристику 

природних умов, де будуть проводитись спостереження (для цього 

опишіть характер місця спостережень, складіть план-схему 

ділянки). 

2. Під час спостережень фенологічних явищ дайте 

характеристику погодних умов. 

3. Проведіть спостереження за рослинами і тваринами, які 

доступні для візуальних спостережень. 

4. Виділіть види, які дають сигнальну інформацію про настання 

тієї чи іншої фенофази. 

5. Зробіть висновок. 

Геоботанічні дослідження 

Для роботи над геоботанічним дослідженням потрібно закласти 

пробну ділянку 10х10м. Досліджується ярусність та за 

відсотковими співвідношеннями кількість особин того чи іншого 

виду дається назва асоціації, що проживає на дослідній території. 

Розглянемо приклад. Пробна ділянка нашої бригади знаходиться 

на території першої досліджуваної ділянки. Отже, на пробній 

ділянці виявлено три яруси. Перший ярус знаходиться на висоті 1м, 

другий – 0,5м, а третій 15-20 см. Загальне покриття території 

становить 90%. Видове покриття: болиголов плямистий відносить 
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до першого ярусу і становить 19%. Пирій повзучій становить 

основну рослину, оскільки вона відноситься до ІІІ ярусу і він 

займає 80%. 

Отже, асоціація, яка знаходиться на території цієї ділянки, 

називається кропивно-пирійна. 

Інша наша дослідна ділянка характеризується наявністю 

чотирьох ярусів. Загальне покриття території – 100%. Серед рослин 

цих ярусів виділяють: 

І ярус – очерет звичайний – 70% покриття (вегетує); 

ІІ ярус – рогіз вузьколистий – 15% (вегетує); 

ІІІ ярус – дубник болотний – 7% (плодоносить), глечики жовті – 

8% (квітує). 

На обох берегах річки ростуть очерет звичайний та рогіз 

вузьколистий, які відносяться до рослин мілководдя, вони частково 

занурені у воду та утворюють високі зарості. 

Очерет звичайний росте на берегах річок, озер, боліт. Сягає 

висоти 50-60см. Листки у нього видовжені, загострені, їх багато на 

стеблі. Влітку очерет прикрашається густими пухнастими 

волотями. Очерет дуже корисна рослина: його їдять свійські 

тварини, люди використовують як будівельний матеріал, паливо. 

Він очищає воду у водоймі. 

Рогіз вузьколистий росте по берегах різних водних об'єктів, 

зокрема, річок, озер, на болотах. Його кореневища утримують 

стебло з вузькими зеленими листками. Коли рогіз відцвітає, 

утворюється темно-коричневі початки з насінням. Дозріваючи, 
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вони розлітаються навкруги білими пушинками, що подібні до 

парашутів кульбаб. Використовується у декоративному мистецтві. 

Дослідження флори є основною при визначенні тої чи іншої 

екосистеми і полягає в вивченні морфологічних ознак, 

фізіологічних особливостей та систематичної приналежності видів 

рослин певної території, а також рівня їх забрудненості. В процесі 

таких досліджень важливе значення має збір, гербаризація, 

визначення рослин та встановлення вмісту в них забруднюючих і 

радіоактивних речовин. 

Збір і виготовлення гербарію 

1. В гербарій можна брати бур'яни, пагони кущів і рослини, 

характерні, для екосистеми, яка вивчається, що в достатку 

зустрічаються в районі практики. Категорично забороняється збір 

рідкісних рослин (додаток 3). 

2. Збирають рослини в суху погоду в будь-яку пору доби, бо 

рослини зібрані в сиру погоду швидко темніють. 

3. Для гербарію беруть непошкоджені квітучі рослини разом з 

підземними органами, не обриваючи пагонів і жовтого листя. 

4. Підземні органи обережно очищують від ґрунту. Товсті корені і 

кореневища розрізають вздовж, залишаючи їх половину. 

5. Рослини закладають в ботанічну папку, розклавши її на рівному 

місці. Рослину акуратно кладуть на правій стороні газети, 

розправляють листки і квітки, потім вкладають етикетку. 

Покривають рослини лівою стороною газети, щоб рослина не 

виходила за межі газети. Папку затягають шнурком. Якщо рослина 

не входить, то пагони її перегинають под. гострим кутом. 
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6. Рослини, які будуть морфологічно описуватись, беруть окремо в 

поліетиленовий пакет і доставляють в лабораторію.  

7. Після визначення рослини в етикетку допускають дані, яких не 

вистачає. 

Гербарна етикетка 

Родина – капустяні 

Назва рослини – свербига східна 

Місце знаходження – прируслова частина заплавного лугу р. 

Горинь 

Наявність – дуже багато 

Географічний пункт – рівненський р-н, рівненська обл. с. Решуцьк 

Дата – 15.07. 2021 р. 

Зібрали – прізвище, ім'я 

Визначили – прізвище, ім'я 

Підготовка рослин 

1. Зібрані на екскурсії рослини в лабораторії перекладають з папки 

в ботанічний прес. Між газетами, в яких закладені рослини, роблять 

додаткові перекладини з газет. Якщо листки в розкладених 

рослинах налягають один на одного, то між ними роблять 

перекладени з шматочків паперу. Щоб сушка проходила швидше, в 

одному пресі не повинно бути більш 15-20 газет з рослинами. 

2. Прес з рослинами туго затягають і підвішують в місці, яке добре 

провітрюється і добре прогрівають. Після заходу сонця рослини в 

процесі передивляються, міняючи вологі перекладини  на сухі. 

Вологі перекладени підсушують і використовують знову. Після 
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висушування, виймають рослини з пресу, кладуть в окрему папку і 

вони готові для монтування на гербарний лист. 

Монтування гербарію. Висушені рослини монтують на 

гербарному листку з тонкого картону розміром 28х42см. На одному 

гербарному листку монтують одну  або декілька рослин одного 

виду. Рослину прикріпляють до листка нитками або за допомогою 

інших засобів. 

В правому нижньому куті гербарного листка приклеюють етикетку, 

акуратно заповнену ручкою. 

Гербарій зберігають в сухому приміщенні в спеціальних картонних 

коробках розміром 45-50 см довжиною, 30-35см шириною і 12-15 

см висотою. 

Визначення рослин. Відібрані на ключових площадках 

рослини потрібно вивчати. Це можна зробити з допомогою 

спеціальних визначників. 

Вивченню рослини завжди передує детальний морфологічний опис 

всіх органів рослини, який проводиться в такій послідовності. 

1. Загальна характеристика рослини: дерево, чагарник, трав'яниста, 

однорічна чи багаторічна, висота, наявність листя, хвої, колючок, 

опутення. 

2. Коренева система: стрижнева чи мичкувата, довжина і товщина 

коріння, наявність додаткових корінців, характер розгалуження 

(поверхневе, глибинне); підземні стебла і пагони: форми і величина 

цибулин або бульб, стеблове чи кореневе походження. 

3. Стебло, розгалуження і напрям росту гілок, характер росту 

(прямостояче, витке, чітке, повзуче); поперечний перетин (округле, 
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тригранне, чотиригранне, багатогранне, сплюснуто-крилате); 

видозміни стебла (філокладії, пагони, вусики, колючки). 

4. Листок: простий або складний, форма і розчленування листової 

пластинки, форма верхівки, країв і основи листка, наявність 

черешка і прилистків. Розміщення листків: супротивне, чергове чи 

кільчасте. 

5. Квітка: а) розміщення – квітки поодинокі (верхівкові, пазушні) 

чи зібрані в суцвіття; тип суцвіття; б) будова квітки – правильна чи 

не правильна, повнота, розміщення органів (спіральне і циклічне, 

гемі циклічне); в) оцвітина – подвійна чи проста (віночковидна, 

чашечковидна); кількість, форма і колір чашолистків і пелюсток, їх 

зрослість (вільно пелюсткова чи зросло-пелюсткова), наявність 

нектарників, тощо; г) андроцей кількість тичинок, їх зрослість і 

розміщення по відношенню до оцвітини, форма і спосіб його 

кріплення; д) гінекей – апокамний (кількість маточок) або 

синкарпний (кількість плодолистиків), положення зав'язі (верхня, 

середня, нижня), кількість гнізд, будова стовпчика і приймочки 

(кількість, форма, розміри); е) діаграма і форма квітки. 

6. Плід і насіння: тип плоду, кількість гнізд і насіння, спосіб 

розкриття: насіння з ендосперму, чи без ендосперму, форма, 

величина, колір, характер поверхні. 

Вивчення екосистеми «Озеро» 

(на прикладі Басівкуватського озера) 

Басівкутське озеро– це рукотворне водоймище, яке утворене 

в результаті побудови на річці греблі. Існування рукотворного 

озера на протязі декількох десятків років призвело до утворення 
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штучної екосистеми, яка поряд з антропогенними ознаками має 

ознаки природної екосистеми "Озеро" . 

З точки зору трофічної структури , екосистему "Басівкутське 

озеро" можна розділити на два яруси: 

1.Верхній автотрофний (самостійно живиться) ярус, або "зелений 

пояс", який включає рослини і їх частини, які містять хлорофіл, де 

фіксується енергія сонця, використовуються прості неорганічні 

сполуки і утворюються складні органічні сполуки; 

2.Нижній гетеротрофний (живиться іншими) пояс, або "коричневий 

пояс" грунтів і мулу, речовин які розкладаються, залишків речовин 

і т. д., де використовуються, трансформуються і розкладаються 

складні сполуки. В екосистемі "Басівкутське озеро" розрізняють 

декілька зон, які характеризуються своїм певним складом водних і 

напівзанурених і воду рослин – гідрофітів. 

Зона 1. Берегові рослини, пристосовані до надмірно вологих, часто 

затоплюваних місць проживання. Рослинність цієї зони багата 

видами, які можна часто зустріти на заболочених луках. Найбільш 

поширеними представниками цієї зони є різноманітні види осок: 

загострена, гостра, берегова, здута, пухирчаста, висока та ін. Часто 

в цій зоні можна побачити калюжницю болотну, жовтець повзучий, 

плакун-траву. 

Зона 2. Мілководні рослини. Рослини цієї зони порівняно невеликі, 

зануренні в воду, в основному укорінені в грунті. Найближчу до 

берега і часом пересихаючу смугу озера заселяють види різного 

систематичного положення. Основні представники, такі як: 

стрілолист звичайний, який має три типи листків: надводні – 
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прямостоячі, на черешках, стріловидні з трикутною пластинкою; 

плаваючі – з більш короткими і зближеними лопатями і підводні – 

лінійні, лінійно-ланцетні. 

Ще можна зустріти: частуху подорожникові, сусак зонтичний, 

їжачу голівку пряму, смег водяний і інші. 

Зона 3. Між вкоріненими рослинами зони мілководних гідрофітів 

живуть і вільно плаваючі гідрофіти і аерогідатофіти. Виділяючи їх 

в окрему зону слід пам’ятати, що вони не мають коренів, а ті, які 

утворюють корені – не досягають дна і висять в товщі води,тому 

вони не мають чіткої зональності в водоймі. До вільноплаваючих 

гідрофітів і аерогідатофітів можна віднести різні види рясок: ряска 

трьохдольна, ряска маленька та інші, різак водяний. 

Зона 4. Зона високорослих гідрофітів. За зоною мілководних 

гідрофітів, разом з вільноплаваючими гідатофітами і 

аерогідатофітами розміщена зона високорослих гідрофітів, яка 

займає смугу глабиною 1 -3 м. Вивчення цієї зони проводять з 

човна в напрямку перпендикулярному до берега. На відміну від 

широкого видового складу рослин прибережної мілководної зони, 

ця зона представлена очеретом звичайним, рогозом широколистим і 

рогозом вузьколистим, кугою озерною. 

Зона 5. За очеретом починається зона рослин із плаваючими 

листками, в яких тільки верхня сторона листкової пластинки і 

квітка стикаються з повітряним середовищем, а решта органів 

розміщені в товщі води і в ґрунті. Це глечики жовті, зустрічається 

латаття сніжно-біле. Фауну озера складають різні види риб (короп, 



18 
 

окунь, щука), молюски, раки і інші безхребетні. На дні озере можна 

зустріти мотиля та інші організми. 

Вивчення екосистеми (на прикладі національно природного 

парка «Святі гори» 

Рослинність національного природного парку «Святі гори» має 

величезну наукову й природоохоронну цінність. На площі 40,5 

тисячі гектарів зосереджено понад третина фітоценотичного 

різноманіття рослинного покриву південного сходу України. Він 

представлений не тільки найтиповішими угрупованнями 

рослинного комплексу, але й унікальними ендемічними, рідкісними 

й реліктовими елементами. Ліси займають понад 91% площі парку, 

луки — близько 1,5%, а болота — 2,5%. 

У різноманітних умовах рельєфу правобережжя ростуть 

широколистяні ліси віком 90-110 років, що складаються із дуба 

звичайного, ясена звичайного, липи серцелистої і клена польового. 

Підліски заростають ліщиною, кленом, рідше — бруслиною і 

свидиною. Серед трав'яного покриття домінує зірочник 

ланцетовидний. На окремих ділянках переважають 

південноєвропейські й субсередземноморські види: егоніхон 

фіолетово-голубий, перлівка ряба, арум видовжений, живокіст 

кримський та інші. Широколистяні ліси досить рідкісне явище для 

степової зони. Вони могли сформуватися завдяки височинним 

умовам рельєфу Донецького кряжу. 

Ботанічний заказник «Вишнева гора» 

Далеко за межами області відомий ботанічний заказник 

загальнодержавного значення “Вишнева Гора”, який розміщений у 
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Рівненському районі біля с. Городок на площі 97 га. Створений у 

1974 році, але відомий давно як крайня північно-західна ділянка 

cтепу на території України. Це крейдяний горб, відносна висота 

якого близько 50 м. Розташований поблизу гирла лівої притоки 

Горині — р. Устя. 

Назву заказник одержав завдяки поширенню вишні степової, 

висотою до 1,5 м. Найбільш цікавим є південний схил гори, де 

рослинний покрив чітко змінюється з висотою, утворюючи 

вертикальні мікрозони. Біля підніжжя гори переважають 

вологолюбні рослини — гадючник шестипелюстковий, шавлія 

лучна, буквиця лікарська та ін. Вище на схилах росте змішаний 

грабовий ліс з домішками сосни і берези. Підлісок утворений 

ліщиною, бруслиною, крушиною, тереном, глодом та іншими 

чагарниками. Вище на схилах росте вишня степова, зиновать 

руська, трав’янисті рослини — півник угорський, адоніс (горицвіт) 

весняний, осока Мікелі. Степова рослинність представлена 

кипцево-кострицево-різнотравною асоціацією, ковилою 

волосистою, волошкою рейнською, цибулею круглоголовою, 

різухою звичайною та ін. Навесні тут багато ефемероїдів, які 

протягом місяця встигають зацвісти і дати плоди — анемона 

дібровна, бурачок польовий, первоцвіт весняний та ін. Є і рослини з 

Червоної книги України — горицвіт весняний, підсніжник 

білосніжний, лілія лісова. Всього тут визначено понад 50 видів 

степової рослинності. 

Уперше про цю пам’ятку природи написав визначний 

український ботанік Опанас Рогович (1869). У 30-х роках XX 
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століття її вивчив рівненський дослідник Йосип Панек, який 

публікував свої праці в польськомовному “Рочніку Волинському” 

та інших виданнях. У 1960-1965 роках археологічна експедиція 

львівського інституту суспільних наук виявила на Вишневій горі 

сліди двох майстерень крем’яних знарядь. У могильниках періоду 

неоліту знайдено плити з крейди, яка добувалася в її ярах. 

Заповідне лісове урочище «Бармаківське» 

Бармаків́ське — заповідне урочище (лісове) місцевого 

значення в Україні. Розташоване в межах Рівненського 

району Рівненської області, на південь від села Бармаки. 

Площа 22,4 га. Статус надано згідно з рішенням Рівненського 

облвиконкому від 22.11.1983 року, № 343 (зміни згідно з рішенням 

облвиконкому від 18.06.1991 року, № 98, рішеннями обласної ради 

від 05.03.2004 року, № 322, від 27.05.2005 року, № 584). Перебуває 

у віданні Великожитинської сільської ради. 

Статус надано з метою збереження лісостепового природного 

комплексу на схилах частково залісненої балки. З деревних 

насаджень переважають граб, осика, черешня, із чагарників —

 глід, терен, жостір, шипшина, бруслина бородавчаста і бруслина 

європейська. Нерідко трапляється яблуня. Найціннішою частиною є 

ділянки південної експозиції з виходами крейди та лучно-степовою 

рослинністю, серед якої переважають тонконіг вузьколистий і 

пирій середній. Зростають: сонцецвіт звичайний, ковила 

пірчаста, еспарцет піщаний, шавлія лучна, шавлія 

австрійська, типчак, келерія струнка, келерія гребеняста, чебрець 

вапняковий, зіновать руська, льон жовтий, гадючник 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84%D1%83)
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%93%D0%BB%D1%96%D0%B4
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B3_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%95%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%96%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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шестипелюстковий, бородач кровоспинний, миколайчики сині, ане

мона лісова, юринея павутинчаста, осока низька та багато інших 

видів, а також регіонально рідкісні види — горицвіт 

весняний, півники угорські, чебрець Маршалла, астрагал нутовий, 

суховершки великоквіткові, ковила найкрасивіша. Тут збереглася 

найбільша в Західній Україні ділянка рівнинного цілинного степу. 

Урочище характеризується як місцевість, де поширений один із 

найбільш ксерофітних (сухолюбних) ландшафтів у всьому 

Західноукраїнському регіоні. Зокрема, степова рослинність тут 

поширена не лише на схилах, як зазвичай у Західному Лісостепу, а 

й на горизонтальних ділянках (один з епітетів, яким іноді 

характеризують Бармаківське урочище - Рівненська Асканія). 

Рослинний покрив має надзвичайне різноманіття у видовому та 

кількісному складі. З ранньої весни до холодів забарвлення 

степового килиму багаторазово змінюється, причому на різних 

місцях воно може бути різним в один і той самий час. Найбільша 

видова насиченість має місце на ділянках різнотравно-лучного 

степу, які є найпоширенішим типом рослинності урочища. Вони 

нагадують строкатий килим з яскраво квітучих рослин на зеленому 

фоні.  

Особливо рясно цвіте шавлія, віскарія клейка, деревій, різак, 

еспарцет піщаний, конюшина гірська, чебрець, підмаренник, синяк, 

якобея звичайна. У травні, починаючи з кінця квітня до початку 

червня, надзвичайно гарний сріблястий фон у багатьох місцях на 

ділянках з більш сухолюбною рослинністю створює ковила 

пірчаста та найкрасивіша - острови, створені заростями ковили, 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B9
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.wikiwand.com/uk/Jacobaea_vulgaris
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нагадують море, що хвилюється. На більшій частині урочища, що 

являє собою більш вологолюбний лучний степ, ковила поширена 

окремими рослинами та невеликими групами у складі насиченого 

травостою, гарно виділяючись на фоні домінуючого різнотрав'я. На 

виходах крейди поширені угруповання крейдяного степу з 

домінуванням чебрецю, осок, дикого часнику, костриці та 

еспарцету. Листяний ліс, що росте в балці, має дуже розвинений 

підлісок з чагарників та низьких дерев (крушина, горобина тощо) та 

покрив з мохів і трави. Місце являє велику ландшафтну, ботанічну 

та ентомологічну цінність. Урочище багате на 

різноманітні лікарські рослини. 

Вивчення штучних фітоценозів (на прикладі парку культури і 

відпочинку ім. Т.Г. Шевченка) м. Рівне 

В кінці ХVІІІ століття на мальовничих пагорбах околиць 

Рівного був закладений заміський гай "Грабник" (від назви породи 

дерева - граб). Територія його по відношенню до сучасного плану 

міста включала частину території сучасного парку ім. 

Т.Г.Шевченка та кладовище "Грабник", з прилеглими до ньго 

вулицями. 

За даними відомого дослідника Волині М. Теодоровича гай 

має цікаву історію виникнення. Князь Святослав Любомирський 

був завзятим мисливцем, а в межах міста Рівне мисливських угідь 

не було. Якось він поскаржився на це одному зі своїх приятелів, 

який вирішив до дня ангела князя зробити йому незвичайний 

подарунок – ліс та парк неподалік замку. Поки Любомирський 

перебував у Дубні, з усіх ближніх сіл зігнали селян із тисячею 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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підвід і протягом однієї ночі на місці пустиря з’явився грабовий 

гай. Завезли туди щей різних звірів. Коли князь повернувся додому 

його здивуванню та захопленню не було меж. 

З часом ця місцевість (територія сучасного парку) отримала 

назву "Горка", пізніше фільварок "Горка", "Садиба Любомирських". 

Пізніше магнатів Любомирських фігурує в історії Рівного протягом 

кількох віків. Останні з Рівненських Любомирських виїхали з міста 

перед Великою Вітчизняною війною. Нащадки цього славного роду 

живуть і нині в Західній Європі. Внук Станіслава Людомирського 

Фредерик жив у Рівному на початку ХІХ століття усамітнено. Він 

покинув палац своїх предків і невдовзі за наказом князя збудували 

невеликий особняк "на горі", тобто у районі нинішнього парку ім. 

Т.Г. Шевченка, поблизу головного корпусу НУВГП. Від того палац 

Любомирських пістував, почав повільно руйнуватись, і у ХХ 

столітті цей шедевр провінційної архітектури повністю зник. Від 

гаю залишилося фактично два "острівця" – садиба Любомирських 

та кладовище, яке зберегло назву гаю до наших днів - "Грабник". 

На плані Рівного 1938 року на місці гаю вже існувала сітка міських 

вулиць. На місці сучасного парку позначено фільварок "Горка" і 

колишній будинок Любомирських. 

За часів Польщі територія колишнього маєтку Любомирських, 

як свідчать старожили міста, фактично перетворилася на невеликий 

парк загального доступного користування. 

В 1939 році прийнято рішення про створення на території 

колишнього фільварку "Горка" міського парку культури та 
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відпочинку і присвоєно йому ім’я Т.Г. Шевченка з нагоди 125 річчя 

від дня народженнф Кобзаря. 

Велика Вітчизняна війна не обминула стороною парку. 

Знищено зелені насадження, зруйновано багато будівель. В 1945 

році були закладені нові насадження, розчинені руїни і навали. А 

протягом 1946 – 1947 років було розширено і додатково висаджено 

дерева та кущі на площі 11мга. 

В 1962 році на місці колишнього протитанкового рову 

з’являється каскад штучних водойм з фонтанами створеними за 

проектом викладачів Українського інституту інженерів водного 

господарства. 

В 1978 році укладено згоду з Центральним республіканським 

ботанічним садом АН УРСР на реконструкцію парку. Основним 

завданням було збереження природного вигляду паркових зон, які є 

унікальним пам’ятником ландшафтного будівництва. 

В 1978 році встановлено п’ять декоративних скульптур, 

реконструйовано дитячий майданчик. 

Постановою колегії Державного комітету охорони природи 

УРСР № 14, від 25.07.1979 р., парк ім. Т. Г. Шевченка затверджено 

пам’яткою садово – паркового мистецтва загальнодержавного 

значення і переданий під охорону дирекції парку 24.05.1980 р. на 

земельній ділянці 32.0 га. 

Композиційна структура дає можливість чітко виділити три 

його частини: західну, центральну і східну. 

Західна представляє собою залишки старих алей з кінським 

каштаном, грабом звичайним, кленом гостролистим, дубом 100 – 
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200 річного віку, магнолія, мандарини, колина гордовита, півонія 

деревовидна, слива Піссарда, каштан благородний, бархат 

амурський. Крім цього зберігся унікальний дуб, якому більше 300 

років. Центральна та східна частина приєднані до парку у 

післявоєнний період під час наступних реконструкцій. 

Парк є унікальним завдяки своєму природному ландшафту, 

який практично зберігся у первозданному вигляді до наших днів. 

На його території росте понад 150 видів дерев та кущів, багато з 

яких відносяться до цінних та рідкісних. 

В 1959 році згідно з рішенням Мійської Ради відкрито 

пам’ятник Олеко Дундичу, біля якого можна побачити кущ з 

гладкою корою, який має блискучі листки голкоподібної форми 

темно – зеленого кольору. Цей кущ росте дуже повільно, тривалість 

життя до 3 тис. років. Заввишки 3 – 16 м. деревина міцна, важка, 

червоного кольору. Насіння кістко видне, листки отруйні. Цвіте в 

квітні – травні. Плодоносить у вересні – жовтні. Рослина 

тіньолюбива. Відноситься до родини тисових. Це єдине дерево у 

парку, яке занесено до Чрвоної Книги України. 

Заключний етап проходження практики 

Звіт про практику складається на підставі результатів, 

отриманих при обстеженні віддалених ділянок річкових долин і 

вивчення літератури. 

Звіт включає аналітичний, методичний, описовий розділи та 

висновки. До звіту додається гербарій. Захист відбувається у 

вигляді підготовленої мультимедійної презентації. 

Зразок оформлення титульного аркуша наведено у додатку А. 
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