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ПЕРЕДМОВА 

 
Невід’ємною складовою підготовки фахівців географів є формування в 

них правильного уявлення про систему і поширення на суходолі та в океані 
живих організмів – важливих компонентів географічних ландшафтів. Знання 
закономірностей виникнення життя, його еволюції та поширення як окремих 
видів (родів, родин тощо) організмів, так і їхніх угруповань (біоценозів) дає 
наукова дисципліна – біогеографія. 

Навчальний посібник складається з трьох частин: лабораторних робіт, 
завдань для самостійного вивчення окремих підрозділів підручника 
«Біогеографія» (автор С.І. Кукурудза, 2006) та тестів, відповіді на які в ньому 
містяться. Лабораторні роботи дають змогу студентам вивчити «мінімум» 
латинських назв рослин (100) і тварин (76) для того, щоб однозначно їх 
трактувати. Друга частина лабораторних робіт (географічна) дає змогу 
студентам запам’ятати де і які організми (види, роди, родини) поширені, з яких 
центрів походять культурні види рослин і свійських тварин, та яким чином 
вчені поділяють Суходіл і Світовий океан за регіонально-генетичним та 
еколого-морфологічним принципами. І третя частина (екскурсійна), яка 
передбачає знайомство з експонатами флори і фауни в Зоологічному музеї та 
Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка, 
Державному природознавчому музеї НАН України (вулиця Театральна, 18). Цю 
частину підготовки студенти завершують геоботанічним розділом загально 
географічної практики, яку проходять після 2-го курсу на географічних 
стаціонарах, або на території об’єктів природно-заповідного фонду. 

Завдання для самостійного вивчення окремих підрозділів базового 
підручника побудовані таким чином, що кожна тема складається з 3-5 питань. 
Частина цих питань розглядається на лекції, а інша частина (1-2 питання) – 
пропонується для самостійного вивчення із зазначенням конкретних сторінок в 
підручнику. Це дає змогу студентам засвоїти весь програмний матеріал і 
підготуватися до здачі модулів, лабораторних робіт та екзамену. Цій же меті, 
успішній здачі модулів і екзамену – призначені тести. Вони побудовані таким 
чином, що кожна тема представлена двома-трьома десятками тестів, відповіді 
на які містяться в змісті лекційного матеріалу теми. 

Виконання лабораторних робіт дасть змогу студентам правильно 
зрозуміти взаємозв’язок між живими організмами та їхнім життєвим 
середовищем, закономірності поширення та приуроченість до певних біотопів, 
едафічну, орографічну та трофічну залежність між біотою і геомою. 

Автори вважають, що навчально-методичний посібник може бути 
корисним і для студентів біологічних та екологічних спеціальностей, учнів 
гімназій та коледжів. 
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1. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З БІОГЕОГРАФІЇ 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 

Тема: Вивчення латинських назв рослин і тварин 

 
Усі відомі в науці види живих організмів мають назви латинською 

мовою. Це потрібно для їхнього однозначного трактування дослідниками 
різних країн. Латинська назва переважно складається з двох слів, перше з яких 
означає рід, до якого належить організм, а друге – вид. Назви деяких організмів 
(головно тварин) складаються з трьох слів, останнє з яких найчастіше 
відображає регіональну приуроченість виду (підвид). Наприкінці латинської 
назви прізвище або його початкова літера означають, що саме цей учений 
першим цей вид запровадив у наукову номенклатуру. 

 
Завданні перше: вивчити основні правила вимови латинських літер, 

складів і слів. 
 
Пояснення.В и м о в а  г о л о с н и х .  Літери а, е, і, о в усіх випадках 

вимовляють як українські а, е, і, о. Salixfragilis (салікс фрагіліс) – верба ламка; 
Betulapendula(бетула пендула) – береза звисла; Ріса ріса (піка піка) – сорока; 
Loxodonafricanus (локсодон афріканус) – слон африканський. 

Літеруj на початку слова перед голосними і в середині слова між двома 
голосними вимовляють як й: Juniperussabina (юніперус сабіна) – яловець 
козачий; Parusmajor (парус майор) – синиця велика. 

Літеру u в більшості випадків вимовляють як у: Urticaurens (уртіка 
уренс) – кропива жалка; однак післяg і в поєднанні ngu, перед голосною – як в: 
Equisetum pratense (еквізетум пратензе) – хвощ лучний; Dentaria quinquefolia 
(дентарія квінквефоліа) – зубниця п'ятилиста. 

Літеру y завжди вимовляють як і:Hypericumperforatum (гіперікум 
перфоратум) – звіробій звичайний. 

Монофтонги (поєднання голосних букв латинського алфавіту, які 
вимовлять як один подовжений звук), наприклад, ае читаються як е; ое – як е. 
Якщо всполученнях ае, ое над е стоїть двокрапка (аё, оё), то ці голосні читають 
окремо: аёr (аер) – повітря.Дифтонги (поєднання голосних букв латинського 
алфавіту, що означають два звуки, з яких другий є коротким і не утворює 
окремого складу аи читають як ау, eи як еу. 
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В и м о в а  п р и г о л о с н и х . Більшість приголосних у латинській мові 
вимовляють так само, як і в українській. Пояснення потребують лише деякі 
літери. 

Літеру c перед е, і, у, ае, ое вимовляють як ц; Cervuselaphus (цервус 
елафус) – олень благородний; перед приголосними, наприкінці слова та в решті 
випадків – як к: Ciconiaciconia(ціконіа ціконіа ) – лелека білий; Stiра uсrаіnіса 
(стіпа украініка) – ковила українська. 

Літеру h в більшості випадків вимовляють як українське г: Ніеrасіum 
рrосеrum (гірацiум процерум) – нечуйвітер високий; в сполученнях rh і th – h 
не вимовляють і читають, відповідно, як р i т: Неliаnthus аnnuus (геліантус 
аннуус) – соняшник звичайний; сh вимовляють як українське х; Аnas 
рlatyrhynchos (анас платірінхос) – крижень; рh в більшості випадків читають як 
ф: Рhоса vitulina (фока вітуліна) – тюлень звичайний; sch читають як ш: 
Міlvuskorschun (мільвус коршун) – шуліка чорний. 

Літеру l вимовляють як л, іноді м'яко – як ль, однак вважають що така 
вимова не відповідає античній. 

Літеру s найчастіше вимовляють як наше с: Festuca rubra (фестука 
рубра) – костриця червона; а якщо вона є між двома голосними, або голосною i 
приголосною m, n, х, то як з: Віsоn bоnаsus (бізон боназус) – зубр. 

Літеру q завжди пишуть з літерою u, тобто qu, і вимовляють як кв: 
Quercus robur (кверкус робур) – дуб звичайний. 

Літеру х у всіх випадках читають як кс: Sахіfrаgа саrраtіса (саксіфрага 
карпатіка) – ломикамінь карпатський. 

Н а г о л о с  у  л а т и н с ь к и х  с л о в а х .  Наголос у латинській мові 
падає на другий або третій склад від кінця слова і ніколи не падає на перший. 
Якщо слово двоскладове, то наголос буде на другому складі. У словах, що 
мають три і більше складів, наголос падає на склад другий від кінця слова, 
якщо він довгий, тобто закінчується голосною, і на третій від кінця, якщо склад 
короткий, тобто закінчується приголосною. 

 
Завдання друге: вивчити напам'ять такий мінімум латинських назв 

рослин і тварин. 
 
Пояснення. Hа лабораторному занятті студенти вивчають правила 

вимови літер, складів iслів та вчаться читати назви латинською мовою. 
Латинські назви вчать напам'ять вдома і здають викладачеві на черговому 
занятті. 
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Таблиця 1 
Назви рослин і тварин 

№ за 
пор. Українська назва Латинська назва 

1 2 3 
Р О С Л И Н И 

1 Анемона дібровна Anemona nemorosa 
2 Бавовник травистий Gossypium herbaceum 
3 Береза повисла  Betula pendula 
4 Барвінок великий Vinca major 
5 Біла акація Robinia pseudoacacia 
6 Біловус стиснутий Nardus stricta 
7 Білотка альпійська (едельвейс) Leontopodium alpinum 
8 Бруслина бородавчата Euonymus verrucosa 
9 Брусниця Vaccinium vitis-idaea 
10 Бук звичайний Fagus sylvatica 
11 Буркун лікарський Melilotus officinalis 
12 Васильки справжні Ocimum basilicum 
13 Ведмеже вухо Verbascum thapsus 
14 Верба ламка Salix fragilis 
15 Верес звичайний Calluna vulgaris 
16 Виноград справжній Vitis vinifera 
17 Вишня степова Cerasus fruticosa 
18 Вільха клейка, або чорна Alnus glutinosa 
19 Волошка синя Centaurea cyanus 
20 Вороняче око звичайне Paris quadrifolia 
21 Гвоздика дельтовидна Dianthus deltoides 
22 Горіх волоський Juglans regia 
23 Горох польовий Pisum sativum 
24 Граб звичайний Carpinus betulus 
25 Гречка звичайна Fagopyrum sagitatum 
26 Грицики звичайні Capsella bursa-pastoris 
27 Груша звичайна Pyrus communis 
28 Грястиця збірна Dactylis glomerata 
29 Дзвоники високі Campanula elatior 
30 Дуб звичайний Quercus robur 
31 Жито посівне Secale cereale 
32 Жовтець їдкий Ranunculus acer (R. acris) 
33 Звіробій звичайний Hypericum perforatum 
34 Зубниця п’ятилиста Dentaria quinquefolia 
35 Кавун звичайний Citrulus vulgaris 
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36 Калина звичайна Viburnum opulus 
37 Картопля Solanum tuberosum 
38 Квасениця звичайна Oxalis acetosella 
39 Клен гостролистий Acer platanoides 
40 Ковила українська Stipa ucrainica 
41 Конвалія звичайна Convallaria majalis 
42 Конюшина повзуча (к. біла) Trifolium repens 
43 Копитняк європейський  Asarum europaeum 
44 Костриця червона  Festuca rubra 
45 Кропива жалка Urtica urens 
46 Кукурудза звичайна  Zea mays 
47 Купина лікарська  Polygonatum officinale 
48 Лавр благородний  Laurus nobilis 
49 Лепеха звичайна  Acorus calamus 
50 Липа серцелиста Tilia cordata 
51 Ліщина звичайна Corylus avellana 
52 Ломикамінь карпатський  Saxifraga carpatica 
53 Лядвенець рогатий  Lotus corniculatus 
54 Льон жовтий Linum flavum 
55 Мак польовий Papaver argemone 
56 Малина Rubus idaeus 
57 Медунка лікарська Pulmonaria officinalis 
58 Мітлиця біла Agrostis alba 
59 Модрина європейська Larix decidua 
60 Молочай лозяний Euphorbia virgata 
61 М’ята польова Mentha arvensis 
62 Незабудка болотна Myosotis palustris 
63 Нечуйвітер високий Hieracium procerum 
64 Овес посівний Avena sativa 
65 Осока струнка Carex gracilis 
66 Осика Populus tremula 
67 Осот польовий Cirsium arvense 
68 Пирій повзучий Elytrigia repens 
69 Підмаренник запашний Galium odoratum 
70 Подорожник великий Plantago major 
71 Полин гіркий Artemisia absinthium 
72 Проліска дволиста Scilla bifolia 
73 Просо посівне Panicum miliaceum 
74 Пшениця тверда Triticum durum 
75 Ситник жаб’ячий  Juncus bufonius 
76 Смерека (ялина європейська) Picea abies 
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77 Соняшник однорічний  Helianthus annuus 
78 Сосна звичайна Pinus sylvestris 
79 Суниці лісові Fragaria vesca 
80 Терен звичайний Prunus spinosa 
81 Тимофіївка лучна Phleum pratense 
82 Тис ягідний Taxus baccata 
83 Тополя пірамідальна Populus pyramidalis 
84 Троянда біла Rosa alba 
85 Тютюн справжній Nicotiana tabacum 
86 Фіалка запашна Viola odorata 
87 Хамоміла (ромашка) лікарська  Chamomilla reticulata (Matricaria 

chamomilla) 
88 Хвощ лучний  Equisetum pratense 
89 Цибуля городня Allium cepa 
90 Чебрець подільський Thymus podolicus 
91 Чорнобривці розлогі  Tagetes patula  
92 Шавлія лучна  Salvia pratensis 
93 Шипшина польова  Rosa agrestis  
94 Щавель кислий  Rumex acetosa  
95 Щитник чоловічий Dryopteris filix-mas 
96 Яблуня садова  Malus domestica  
97 Ялиця біла Abies alba 
98 Яловець козачий Juniperus sabina 
99 Ясен звичайний  Fraxinus excelsior  
100 Ячмінь звичайний Hordeum vulgare  

Т В А Р И Н И 
А.  С с а в ц і 

1 Баран архар  Ovis ammon  
2 Зубр Bison bonasus 
3 Білка звичайна  Sciurus vulgaris  
4 Бобер річковий  Castor fiber  
5 Ведмідь білий  Ursus maritimus  
6 Ведмідь бурий Ursus arctos 
7 Вечірниця руда  Nyctalus noctula  
8 Вовк  Canis lupus 
9 Горила  Gorilla gorilla  
10 Дельфін афаліна  Tursiops truncatus  
11 Жирафа  Qiraffa qiraffa  
12 Заєць русак  Lepus europaeus  
13 Їжак звичайний  Erinaceus europaeus  
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14 Кабан дикий  Sus scrofa  
15 Кінь домашній  Equus cabalus 
16 Кіт лісовий  Felis silvestris  
17 Кит голубий  Belaenoptera musculus  
18 Коза домашня  Capra hircus  
19 Козуля  Capreolus capreolus  
20 Кріт звичайний Talpa europaea 
21 Лев  Pantera leo  
22 Лисиця Vulpes vulpes 
23 Лось Alces alces  
24 Миша домашня Mus musculus  
25 Носоріг дворогий Rhinocerus bicornis  
26 Олень благородний Cervus elaphus 
27 Ондатра  Ondatra cibethicus 
28 Слон африканський Loxodon africanus 
29 Тигр  Pantera tigris  
30 Тюлень звичайний Phoca vitulina 
31 Ховрах крапчастий  Citellus suslicus  
32 Шимпанзе  Pan (Anthropopithecus) troglodytes  
33 Щур  Rattus rattus 

Б.  П т а х и 
34 Беркут  Aquila chrysaetus 
35 Ворона сіра Corvus cornix 
36 Глухар  Tetrao urogallus 
37 Голуб сизий Columba livia 
38 Горобець хатній Passer domesticus 
39 Гуска сіра  Anser anser 
40 Дятел середній  Dryobates medius 
41 Жайворонок польовий  Alauda arvensis 
42 Журавель сірий Grus grus 
43 Крижень Anas platyrhynchos 
44 Зозуля звичайна  Cuculus canorus  
45 Крук  Copvus corax  
46 Ластівка сільська  Hirundo rustica  
47 Лебідь кликун  Cygnus cygnus  
48 Лелека білий  Ciconia ciconia 
49 Павич звичайний  Pavo cristatus  
50 Папуга какаду  Cacatua galerita  
51 Пугач  Bubo bubo  
52 Синиця велика  Parus major 
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53 Славка рябогруда  Sylvia nisoria  
54 Сова сіра  Strix aluco  
55 Сойка  Garrulus glandarius  
56 Соловейко східний  Luscinia luscinia  
57 Сорока  Pica pica 
58 Фазан Phasianus colchicus  
59 Шпак Sturnus vulgaris 

60 Шуліка чорний  Milvus korschun 
61 Яструб малий Accipiter nisus 

В.  П л а з у н и 
62 Вуж звичайний Natrix natrix 
63 Гадюка звичайна  Vipera beras  
64 Крокодил нільський  Crocodilus niloticus  
65 Черепаха болотна  Emys orbicularis  
66 Ящірка живородяча  Lacerta vivipara  

Г.  3 е м н о в о д н і 
67 Жаба ставкова  Rana esculenta  
68 Тритон звичайний  Tritirus vulgaris  

Д.  Р и б и 
69 Короп-сазан  Cyprinus carpio  
70 Лин  Tinca tinca  
71 Оселедець атлантичний Glupea harengus 
72 Тріска атлантична Gadus morua  
73 Форель струмкова  Salmo trutta-fario  
74 Щука звичайна  Esox lucius  

Е.  М о л ю c к и 
75 Слимак виноградний  Helix aspera  

Є.  К о м а х и 
76 Бджола домашня  Apis melifera  

 

Рекомендованалітература: 
1. Горностаєва Г. Н., Забинкова Н. Н., Каден Н. Н. Латинские названия 

животных и растений. – М.: Изд-во Моск ун-та, 1974. – 147 с.  
2. Оленич Р. М. Латинська мова. – Львів: Світ, 1993. – 333 с. 
 

Контрольні питання: 
1. Назвати основні правила вимови голосних і приголосних звуків у 
латинській мові. 
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2. Що таке монофтонги та дифтонги? 
3. На який склад падає наголос у латинських словах? 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№ 2 

Тема: Морфологічна будова рослин та їхніх органів 

 

Морфологія рослин – наука, що вивчає будову та закономірності 
формоутворення рослин у процесі індивідуального (онтогенез) та історичного 
(фітогенез)розвитку, один із розділів ботаніки. Завданням морфології рослин є 
дослідження зовнішньої (фізіономічної) будови рослин, закономірностей змін 
їхньої загальної будови та будови окремих органів унаслідок впливу 
абіотичних, біотичних і антропічних чинників. Морфологію рослин та їхніх 
органів досліджують за допомогою описового, історичного (філогенетичного), 
порівняльного і експериментального методів. Результатом дослідження 
проблем екологічної морфології рослин є обґрунтування життєвих форм рослин 
(К.Раункієр). Морфологія рослин тісно пов'язана з палеоботанікою, 
систематикою, екологією та фізіологією рослин, рослинництвом та 
лісівництвом. 

Уміння визначити за морфологічними ознаками до якої родини, роду і 
виду належить рослини має важливе наукове й практичне значення. Рослини та 
їхні угруповання (фітоценози) є одним з головних компонентів географічного 
ландшафту. Вони слугують виразним індикатором для розмежування 
ландшафтних систем різних рангів. 

 
Завдання перше: розглянути малюнки 1 – 8 різних типів квітки, 

суцвіть, плодів, листків, стебел і коренів, скопіювати їх, підписати і вивчити 
будову. 

 
Пояснення. Сьогодні відомо понад 500 тисяч видів рослин. З них понад 

350 тисяч видів належить до вищих рослин, тобто таких, тіло яких розчленоване 
на корінь, стебло, листки та інші органи. Решта видів є нижчими рослинами, 
їхнє тіло складається з талома /слані/, тобто воно не диференційоване на корінь, 
стебло і листя. 

Корінь, стебло і листя у вищих рослин є вегетативними органами, за 
допомогою яких відбувається вегетативне розмноження. Квітка, насіння і плід 
– репродуктивні органи, які забезпечують статеве розмноження. Таке 
розмноження називають репродуктивним або генеративним. 
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Рис. 1. Будова (а) та форма (б) квітки 
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Кожний орган рослини виконує певні функції: корінь кріпить рослину в 
ґрунті і всмоктує воду та поживні речовини; стебло підтримує рослину в 
певному положенні і проводить поживні розчини; квітка слугує для статевого 
розмноження, а листки синтезують органічну речовину, випаровують воду, 
забезпечують дихання організму. Спільні й відмінні ознаки в будові рослин є 
основою систематики. Тому для визначення систематичної приналежності 
рослин потрібно знати особливості її морфологічної будови. 

Квітка – видозмінений пагін, який пристосований до статевого 
розмноження – запилення, запліднення й утворення насіння. Головними 
частинами квітки є (див.рис.1): квітконіжка, квітколоже, чашечка, складена з 
чашолистків, віночок ~ складений з пелюсток; чашечка і віночок утворюють 
оцвітину, тичинка утворена з тичинкової нитки і пиляка; маточка складена з 
зав'язі, стовпчика й приймочки. Квітки, в яких є і маточки, і тичинки, 
називають двостатевими, а квітки, що мають тільки маточки, або тільки 
тичинки - одностатевими. Рослини, на одному екземплярі яких є і маточкові, і 
тичинкові квітки, називають однодомними; в дводомних рослин маточкові і 
тичинкові квітки розмішені на різних екземплярах. Якщо на одному екземплярі 
рослин містяться і двостатеві, і одностатеві квітки, то їх називають 
полігамними.Суцвіття, утворене з декількох квіток, розміщених на простій 
нерозгалуженій осі, називають простим. Суцвіття, складене з декількох 
простих суцвіть, називають складним (рис.2). Колос, качан, складний зонтик, 
волоть, звивина та інші – це складні суцвіття. 

Розрослі і видозмінені після цвітіння частини квітки з розміщеними в 
середині насінинами утворюють плід (рис.3). Видозмінені стінки зав'язі під час 
достигання плоду називають оплоднем, або перикарпієм. Плоди, в утворенні 
яких бере участь лише маточка, називають справжніми, а такі, що виникли не 
лише з маточки, а й з інших частин квітки, – несправжніми. Виділяють 
соковиті та сухі плоди. Серед соковитих плодів розрізняють ягоду, гарбузину, 
кістянку, багатокістянку, яблуко, помаранчу, суничину (багатогорішок). У ягід 
оплодень соковитий (смородина, виноград, чорниця, помідори та ін.). У 
кістянок внутрішній шар оплодня здерев'янілий у вигляді кісточки, середній – 
соковитий, як у сливи, вишні, персика, або підсохлий, як у волоського горіха, а 
зовнішній – у вигляді плівки. 

Групу сухих плодів поділяють на нерозкривні однонасінні та розкривні 
багатонасінні. До нерозкривних належать горіх (ліщина, бук, дуб та ін.), 
сім'янка (соняшник, коноплі, кропива та ін.), зернівка (злаки – пшениця, жито, 
рис га ін.) і крилатка (ясен, граб). 
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Рис. 2. Форма суцвіть: 1 – китиця; 2 – щиток; 3 – колос; 4 – сережка; 5 – качан; 
6 – складний колос; 7 – султан (несправжній колос); 8 – щитоподібний султан; 
9 – колосоподібна китиця; 10 – волоть; 11 – зонтик; 12 – складний зонтик; 13 – 
напівзонтик; 14 – клубочок; 15 – головка; 16 – кошик; 17 – шишка. 
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Рис. 3. Форма плодів: 1 – жолудь; 2 – коробочка; 3 – стручечок; 4 – стручок; 
5 – біб; 6 – ягода; 7 – кістянка; 8 – несправжній плід; 9 – листянка; 10 – 
розділений плід. 
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Найпоширенішими плодами є сухі розкривні, до яких належать такі 
типи, як листянка – поширені у родинах жовтецевих, товстолистих та інших, 
біб – характерний для родин бобових, мімозових та інших, стручок і стручечок 
– поширені в родині хрестоцвітих, і коробочка - яку утворюють маки, дзвоники, 
цибулі та багато інших видів рослин. У деяких рослин плоди, що виникли з 
окремих квіток, зростаються, утворюючи супліддя (буряк, інжир, шовковиця). 

Стебло є осьовою частиною пагона. Переважно форма перерізу стебла 
циліндрична, однак буває й гранчастою: тригранна (осока), чотиригранна 
(губоцвіті), багатогранна (зонтичні, кактусові). Залежно від ступеня 
здерев'яніння тканин розрізняють стебла трав'янисті та дерев'янисті. 
Дерев'янисті стебла мають дерева й чагарники. Стебла злаків називають 
соломиною. Це прямостоячий вид стебла. Коли стебла стеляться по землі і не 
вкорінюються, їх називають лежачими, або сланкими (спориш), а коли 
вкорінюються – повзучими (суниці, барвінок). Рослини з тонкими стеблами, які 
чіпляються й обвиваються навколо інших, називають ліанами. Ліани бувають 
дерев'янисті і трав'янисті, а за способом прикріплення – чіпкі й виткі 
(див. рис. 4). Підземні стебла з недорозвинутими лускоподібними листочками 
називають кореневищами. Дуже вкорочені потовщені стебла з бруньками, які 
дають початок новій рослині, називають бульбами. Підземні пагони з дуже 
вкороченою стебловою частиною та тісно розміщеними м'ясистими лусками 
(листками), називають цибулинами. 

Найтовстіше стебло в баобаба – 12 м у діаметрі, найдовше – у ліани 
пальми-ротанги – до 300 м (товщина 2-4 см). Найкоротші стебла з 
покритонасінних мають ряска мала (2 – 4 см) і вольфія (1 – 2 мм), а найтонші – 
повитиця (до 1 мм). 

Листок є частиною пагона, його бічний виріст. У будові листків 
виділяють три частини: черешок, піхву і пластинку (див. рис. 5 – 7). Верхню, 
широку і плоску частину листка називають пластинкою, а вужчу нижню – 
черешком. Якщо нижня частика розширена й охоплює стебло, то її називають 
піхвою. Листки, у яких нема черешка, називають сидячими. Виростки при основі 
листка називають прилистками; розширений черешок у вигляді пластинки – 
філодієм. Розміщення листків на стеблах буває супротивним, черговим 
(спіральним) і кільчастим. Листки бувають прості – з однією пластинкою на 
черешку (цілісною або розсіченою) і складні – з декількома пластинками на 
спільному черешку. Серед простих листків за обрисом пластинки розрізняють: 
округлі, яйцеподібні, обернено яйцеподібні, овальні, продовгуваті, ланцетні, 
обернено ланцетні, лінійні, голчасті, ромбічні, дельтоподібні, лопатеві тощо. 
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Рис. 4. Розміщення листків (а): 1 – прикореневе; 2 – супротивне; 3 – чергове; 
4 – кільчасте; 5 – навхрест супротивне. Форми стебла (б): 1 – прямостійке;       
2 – висхідне; 3 – повзуче; 4 – лежаче; 5 – звивисте; 6 – чіпке. Переріз стебла 
(в): 1 – циліндричне; 2 – чотиригранне; 3 – крилате; 4 – борозноподібне. 
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Рис. 5. Листок: кріплення (а): 1 – сидяче; 2 – черешкове; 3 – збігаючи; 4 – 
стеблообгортне; 5 – основою зросле; 6 – проколоте; жилкування (б): 1 – 
дугоподібне; 2 – пальчасте; 3 – перисте; верхівка листка (в): 1 – гостра; 2 – 
загострена; 3 – гостроконечна; 4 – тупа; 5 – виїмчаста; 6 – обрублена; край 
листка (г): 1 – цілісний; 2 – війчастий; 3 – пилчастий; 4 – зубчастий; 5 – 
стругоподібний; 6 – зарубчастий; 7 – виїмчастий; 8 – лопатеподібний; 9 – 
ввігнутий.
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Рис. 6. Форми листка (І): 1 – овальна; 2 – яйцеподібна; 3 – обернено 
яйцеподібна; 4 – лопатоподібна; 5 – списоподібна; 6 – стрілоподібна;                      
7 – округла; 8 – ланцетна; 9 – ліроподібна; 10 – перистоподібна;                           
11 – перисторозсічена; 12 – перистороздільна; 13 – парнопериста;                          
14 – непарнопериста; 15 – подвійно периста; 16 – переривчасто периста.
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Рис. 7. Форма листка (ІІ): 1 – лінійна; 2 – щитоподібна; 3 – серцеподібна;        
4 – обернено серцеподібна; 5 – голчаста; 6 – лускоподібна; 7 – клиноподібна;               
8 – ниркоподібна; 9 – трилопатева; 10 – пальчастолопатева; 11 – пальчасто-
роздільна; 12 – трійчаста; 13 – пальчастоскладна; 14 – стовпчастоскладна. 
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За формою основи пластинки виділяють листки: клиноподібні, 
серцеподібні, стрілоподібні, списоподібні. За обрисом країв пластинки бувають: 
цілокраї, зарубчасті, зубчасті, пилчасті, подвійнопилчасті, виїмчасті. Залежно 
від ступеня розчленування пластинки розрізняють: лопатеві, роздільні і 
розсічені. Розміщення виїмок може бути: перистолопатевим, пальчасто-
лопатевим. перистороздільним, пальчастороздільним, трійчастим, перисто-
розсіченим, пальчасторозсіченим, ліроподібними та ін. 

Складні листки також бувають: перистоскладні, пальчастоскладні, а 
залежно від того, парні чи не парні, їх називають парно перистоскладні і 
непарно перистоскладні. 

За характером жилок розрізняють такі типи жилкування: паралельне, 
дугове, пальчасте, перисте, дихотомічне. 

Корінь є підземним осьовим органом з верхівковим тривалим ростом, 
здатним до розгалуження. Розрізняють головний корінь, що розвивається з 
зародка насінини, і бічні корені – його розгалуження. На підземних пагонах  
(кореневищах, бульбах, цибулинах) –  відростають додаткові корені. Залежно 
від ступеня розвитку головного, бічних і додаткових коренів розрізняють 
стрижневу і мичкувату кореневі системи (див. рис.8). За напрямом росту 
коренів розрізняють такі кореневі системи: горизонтальна, вертикальна й 
універсальна. 
 
 

 
 

Рис. 8. Типи кореневих систем: 1 – стрижнева; 2 – мичкувата. 
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Рекомендована література: 
1. Єлін Ю. Я., Івченко С. І., Оляницька Л. Г. Шкільний визначник 

рослин. – К.: Рад. школа, 1978. – 360 с. 
2. Кукурудза С. І. Біогеографія: Лабораторний практикум: 2-е вид. – 

Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 118 с.  
3. Цвелих О. М. Шкільний визначник хребетних тварин. – К.: Рад. 

школа, 1983. – 256 с. 
 

Контрольні питання: 
1.  Охарактеризуйте будову квітки та назвіть головні її форми.  
2.  Назвіть головні типи простих і складних суцвіть.  
З. Що таке плід і які форми плодів ви знаєте?  
4. Як поділяють стебла за формою поперечного перерізу, ступенем 
одерев'яніння, способами розміщення на землі та ін. ознаками?  
5. Назвіть форми кріплення, жилкування, форми верхівки і країв та 
інші ознаки листків. 
6. Як поділяють листки за формою листкової пластинки? 
7. Які бувають типи кореневих систем рослин? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 

Тема: Ареали рослин і тварин 

 
Кожний вид (рід, родина тощо) рослин і тварин протягом життя займає 

певний географічний простір. Якщо дані про місцезнаходження певного виду 
(роду, родини тощо) нанести на карту і крайні точки з'єднати замкнутою лінією, 
то окреслена площа означатиме територію (акваторію) поширення відповідного 
виду (роду тощо) або його ареал, (від лат. агеа – площа, ділянка). Ареали видів 
та інших систематичних одиниць характеризують вікові, еволюційні та 
динамічні особливості, розміри і форми контурів, видову насиченість, типом 
розривів, наявністю космополітичних, ендемічних та реліктових форм тощо. 

Ареал є специфічним для кожного виду рослин і тварин. За формою 
розрізняють суцільний ареал, у межах якого вид поширений у властивих йому 
екологічних нішах, і розірваний, або диз'юнктивний, який утворився з 
суцільного внаслідок зміни абіотичних, біотичних чи антропічних чинників, що 
спричинило вимирання представників виду всередині ареалу. У молодих видів, 
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що прогресивно розвиваються – ареали розширюються. І навпаки, у тих видів, 
які з тих чи інших причин зникають – ареал звужується (стискається). 

Ареали видів рослин і тварин, які розселені на усіх або на більшості 
материків, називають космополитами. Види, що охоплюють незначні ділянки 
суходолу чи водного простору отримали назву ендеміків. Вчення про ареал 
називають ареалогією або хорологією (від грец. сhога – площа, просування, і 
logos). 

 
Завдання перше: на контурні карти Світу та окремих материків 

(Євразії, Північної Америки, Африки, Південної Америки, Австралії та Океанії) 
нанести по п’ять ареалів рослин і тварин (вибрати з наведених у таблиці 2). У 
якості взірця скористайтеся рис. 9, 10. 

 
Пояснення. Для виконання роботи необхідно спочатку вивчиш умовні 

знаки та ареал певного виду, роду чи родини рослин або тварин на карті в 
атласі чи посібнику, ареали яких треба нанести на контурну карту. Після цього 
суцільною, пунктирною або штрихпунктирною лінією чорним або кольоровим 
олівцем, тушшю чи фломастером відтворити їхні ареали на відповідних 
контурних картах. У разі перетину декількох ареалів доцільно найменші з них 
заштрихувати або замалювати кольором для контрастнішого зображення. 
Працюючи з атласом чи посібником, потрібно порівняти ареали різних видів 
організмів, щоб їх ліпше запам’ятати. 

 
Завдання друге: дати коротку письмову характеристику рослин і 

тварин, ареали яких представлені на виконаних картах. 
 
Після оформлення карт і самостійного вивчення теоретичного 

матеріалу студент повинен знати і вміти показати на фізичній карті світу 
вивчені ним ареали рослин і тварин. 

 
Рекомендована література: 

1. Кукурудза С. І. Біогеографія: Підручник. – Львів: Видав. центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2006. – 504 с. 

2. Кукурудза С. І. Біогеографія: Лабораторний практикум: 2-е вид. – 
Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 118 с. 

3. Физико-географический атлас мира. – М.: ГУГК, 1964.- 298 с. 
  



25 
 

Таблиця 2 
Перелік рослин і тварин,  

ареали яких потрібно нанести на контурні карти 
 

Контурна 
карта 

Таксономічна 
категорія Рослини Тварини 

Світу Родина злакові, березові, конарові, 
пальмові 

тетерукові, крокодилові, 
гадюки, оселедцеві 

Євразії Рід, вид 

ялина європейська, ковила 
Лессінга, суничник 
(суничне дерево), рід 
камелія, рододендрон 
золотистий, тюльпанове 
дерево китайське, ялиця 
європейська, верба 
полярна, дуб звичайний, 
кедр ліванський,  

песець, лось, бамбуковий 
ведмідь-панда, тигр, лемінг 
норвезький, сарна гірська 
(скельниця, козиця), 
кам’яний глухар, качка 
мандаринка, слон 
азійський (або індійський), 
орангутанг 

Африки Рід, вид 

вельвічія дивна, дуб 
корковий, кава ліберійська, 
гнетум африканський, 
хамеропс низький 

горила низинна, тенреки, 
павич африканський, 
окапі, гадюки рогаті 

Північної 
Америки Рід, вид 

дугласія, ялина чорна, бук 
великолистковий, клен 
цукровий, дуб віргінський, 
верба полярна, тюльпанове 
дерево, сосна карибська, 
болотний кипарис, секвоя 
вічнозелена 

песець, вівцебик 
мускусний, лось, вилоріг, 
опосум, білий ведмідь, 
карибу лісовий, бізон, 
лучні собачки, 
броненосець 

Південної 
Америки Рід, вид 

араукарія бразилійська, рід 
гевея, коперніція, родина 
брунелієвих, рід 
птерокактус, південний 
бук антарктичний, рід 
цереус, рід пальм сабаль, 
родина настурцієвих, рід 
опунція 

вікунья гірська, тукани, 
лінивці трипалі, папуга 
Ара, страус Нанду, тапіри, 
нічна мавпа, ламантин 
амазонський, кондор, 
мускусна качка 

Австралії, 
Океанії Рід, вид 

акація чорнодеревинна, 
бук антарктичний, донація 
Нової Зеландії, евкаліпт 
папуаський, тріодія 
колюча, рід банксія, 
араукарія Куннінгама, 
тріодія базедова, рід 
непентес, баобаб 

кенгуру рудий, сумчастий 
ведмідь коала, лірохвіст, 
єхидна коротконоса, 
гатерія, качконіс, кенгуру 
сірий, казуари, страус Ему, 
пес (собака) динго 



 
 

 
Рис. 9. Ареали рослин і тварин світу 

Рослини:  1 – злакові; 2 – березові; 3 – коннарові; 4 – пальмові. Тварини: 5 – тетерукові; 6 – крокодилові; 7 – гадюки;    
8 – оселедцеві. 
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Рис. 10. Ареали рослин і тварин Африки 

Рослини: 1 – вельвічія дивна; 2 – дуб корковий; 3 – кава ліберійська; 4 – гнетум 
африканський; 5 – хамеропс низький. Тварини: 6 – горила низинна; 7 – павич 
африканський; 8 – тенреки; 9 – окапі; 10 – гадюки рогаті. 
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Контрольні питання: 

1. Що таке ареал і які його особливості? 
2. Які типи ареалів виділяють за їх розмірами і розривами? 
3. Назвіть причини розриву ареалів. 
4. Покажіть ареали рослин і тварин, наведених в таблиці, на фізичній 
карті світу. 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 
Тема: Центри походження культурних рослин і приручення свійських 

тварин 
 

Землеробська культура в деяких народів виникла понад десять тисяч 
років тому. За цей період людство залучило в агровиробничий процес понад 
2500 видів диких рослин, що становить 0,5% від кількості відомих науці видів. 
Ці рослини займають тепер значні площі посівів і насаджень на місці колишньої 
лучної, лісової та болотної рослинності. 

Галузь біогеографії, що вивчає центри походження та поширення 
культурних рослин, їхню пристосованість до грунтово-кліматичних умов у 
різних регіонах суходолу, називають географією культурних рослин. 

За походженням і віком культурні рослини поділяють на три групи: 
давні, або археофіти, сегетальні або ті, що ростуть у посівах 
сільськогосподарських культур, і молоді або неофіти. Час і місце залучення 
давніх (археофітних) видів у культуру землеробства з'ясувати дуже важко 
тому, що їхні прародичі в природному стані не збереглися або не виявлені. 
Центри походження таких культурних рослин визначені за опосередкованими 
ознаками. До цієї групи належать просо, сорго, горох, біб, квасоля та інші види. 

Сегетальні види рослин стали об'єктами землеробської культури в тих 
регіонах, де культурні рослини, які вони "супроводжували", не змогли 
адаптуватися до грунтово-кліматичних умов. Прикладом такої культури є 
рижій льоновий (Camelina alyssum), який в умовах Полісся супроводжує льон 
як бур'ян, а в Західному Сибірі його висівають як олійну культуру. 

Молоді (неофітні) види культурних рослин походять від предків, які до 
цього часу поширені в дикому стані в природних ландшафтах. Тому з'ясувати 
центр і час залучення цих видів в землеробську культуру значно легше. Сюди 
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належать плодові (яблуня, груша, слива, вишня), баштанні (кавун, диня), 
овочеві (буряк, редиска, ріпа) та ін. 

Вивчення географії культурних рослин започаткували ще древні вчені. 
За нової історії її розвивали такі відомі дослідники, як О. Гумбольдт, Ч. Дарвін, 
А. Декандоль та ін. Визначенням центрів походження культурних рослин і 
свійських тварин все дослідницьке життя займався видатний російський 
біогеограф і генетик, академік М. І. Вавилов (1887-1943). Він запропонував 
новий метод, який назвав диференційованим. Сутність цього методу полягає в 
тому, що колекцію певної культурної рослини, зібраної в різних місцях її 
вирощування, детально аналізують з морфологічного, фізіологічного й 
генетичного поглядів, визначають область максимального зосередження 
різноманітності форм, ознак і різновидів. Такий аналіз дає змогу визначити 
вірогідні місця залучення дикого виду в культуру. Разом із співробітниками 
М. І. Вавилов зібрав унікальну колекцію культурних рослин, яка нараховує 
понад 250 тисяч позицій. Він виділив сім головних географічних центрів 
походження культурних рослин (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Центри походження культурних рослин (за М. І. Вавиловим): 

1 – Південноазійський тропічний; 2 – Східноазійський;  
3 – Південнозахідноазійський; 4 – Середземноморський; 5 – Ефіопський;  

6 – Центральноамериканський; 7 – Андійський. 
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Послідовники М. І. Вавилова – Ф. Х. Бахтеєв, П. М. Жуковський, 
О. І. Купцов та ін. продовжили вивчення центрів походження культурних 
рослин. Виділені М. І. Вавиловим центри доповнено новими, які разом 
утворили єдину систему центрів походження культурних рослин з 12 регіонів 
(за П. М. Жуковським) (рис. 11).  

 
Завдання перше: нанесіть на контурну карту світу центри 

походження культурних рослин і запам’ятайте назви росли, що з них 
походять. 

 
Пояснення.Протягом тисячоліть, починаючи з кам'яного віку, людина 

вирощує потрібні їй рослини. Шляхом штучного добору вона сприяє тому, що 
культурні рослини почали втрачати деякі природні властивості і набувати 
ознак, які їх суттєво відрізняють від диких родичів. Наприклад, деякі рослини 
втрачають пристосування для природного розсіювання насіння, а свійські 
тварини – захисне забарвлення шкіри, властиве їхнім диким предкам. Водночас 
культурні рослини і свійські тварини втрачають низку захисних функцій 
організму. Центри походження культурних рослин (як і свійських тварин) 
потрібно знати, щоб збирати і використовувати їхніх диких родичів, які є 
найкращим матеріалом у селекційній роботі для виведення нових сортів рослин 
і високопродуктивних порід тварин. Ці центри необхідно нанести на контурну 
карту світу і виписати, які рослини з якого центру походять. Для цього 
використайте рисунок 12, а також скористайтесь характеристикою центрів, 
наведеною нижче. 

 
1. Китайсько-Японський. Звідси походить понад 100 видів культурних 

рослин, зокрема, рис, соя, гречка, просо, ячмінь (багаторядний та голозерний). 
чумиза, овес (голозерний), квасоля, редька, яблуня, груша, абрикос, слива, хурма, 
(можливо) апельсин, цибуля, шовковиця, цукрова китайська тростина, чайне 
дерево, коротковолокнистий бавовник, женьшень тощо. 

2. Індонезійсько-Індокитайський. Звідси походять деякі сорти рису, 
бананів, хлібного дерева, кокосової і цукрової пальм, цукрової тростини, окремі 
сорти лимона, бавовнику азійського, високорослих видів бамбука та ін. 

3. Австралійський. Флора цього центру дала людству 9 видів бавовника. 21 
вид тютюну, декілька видів рису, льон новозеландський, евкаліпти. Загалом 
флора цього центру бідна на їстивні плоди і тому тут широко використовують 
інтродуковані види. 
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4. Індостанський. Півострів є батьківщиною кулястозерної пшениці, 
деяких сортів квасолі, баклажанів, огірків, джута, цукрової тростини, нуту, 
індійської коноплі, чорного перцю, кориці, манго, апельсинів, мандаринів, 
лимонів.  

5. Середньоазійський. З давніх часів тут вирощували абрикоси, грецький 
горіх, фісташку, мигдаль, гранат, інжир, персики, виноград, груші, дикі види 
яблуні, квасолю, чину, диню, пшеницю м'яку тощо. 

6. Передньоазійський.Звідси походять пшениця одно- і двозерна, жито, 
ячмінь, синя люцерна, еспарцет, вика, гарбуз, алича, черешня, виноград та ін. 

7. Середземноморський. Тут розпочали окультурення дикого винограду, 
вівса, льону, маку, білої гірчиці, оливкового дерева, капусти, моркви, буряка, 
цибулі, часнику та ін. видів. 

8.  Африканський. Цей континент є батьківщиною всіх видів кавуна, а 
також рису, проса, деяких видів кави, оливкової та фінікової пальм, бавовника, 
сорго, твердої й англійської (28-хромосомної) пшениць, цикорію, орхідей та ін. 

9.  Європейсько-Сибірський. З цим центром пов'язано виникнення культур 
цукрового буряка, конюшини, люцерни, європейської і сибірської яблуні, груші. 
черешні, ожини, суниці, смородини, аґрусу та ін. 

10. Центральноамериканський. Древні народи сучасної Мексики та інших 
центральноамериканських країн активно займалися рослинництвом з головною 
харчовою культурою кукурудзою і декількома видами квасолі, а також 
вирощували гарбузи, червоний перець, багату, соняшник, американську 
бавовну-упленд, динне дерево (папайю), плодову опунцію,махорку та ін. 

11. Південноамериканський. Анди – батьківщина найдавніших видів 
картоплі і різних видів картоплі, помідорів, арахісу, хінного дерева, ананасів, 
каучукового дерева-гевеї, суниці чилійської, довговолокнистого "єгипетського" 
бавовника, "турецького" тютюну та ін. 

12. Північноамериканський. Звідси в культуру ввійшло багато видів дикого 
винограду та соняшника, люпину і слив, а також великоплодої журавлини і 
високорослої лохини. 

Найбільші площі сьогодні у світі займають три "головні хліби людства" – 
рис, пшениця й кукурудза, дещо менші ячмінь, жито, овес, просо, сорго. Великі 
площі займають крохмальні рослини – картопля в країнах з помірним 
кліматом, батат, ямс, таро та інші – в областях з жаркішим кліматом.  
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 Рис. 12. Центри походження культурних рослин (за П. М. Жуковським): 
1 – Китайсько-Японський; 2 – Індонезійсько-Індокитайський; 

3 – Австралійський; 4 – Індостанський; 5 – Середньоазійський; 
 6 – Передньоазійський; 7 – Середземноморський; 8 – Африканський;  

9 – Європейсько-Сибірський; 10 – Центрально-американський;  
11 – Південноамериканський; 12 – Північноамериканський. 

 
Завдання друге: нанести на контурну каргу світу центри приручення 

свійських тварин. Запам'ятайте назви тварин, які походять з цих центрів. 
 
Пояснення. Центри приручення свійських тварин вивчено значно 

слабше, ніж центри походження культурних рослин. Причиною цього є 
насамперед те, що диких предків багатьох тварин людина винищила. Схему 
центрів приручення свійських тварин вперше розробила група фахівців під 
керівництвом М. І. Вавилова в 1934 р. Її опубліковано в 1938 р. (В. П. Алексеев, 
1984). (рис. 13). 

Дослідники припускають, що країни Близького Сходу і узбережжя 
Середземного моря були батьківщиною великої рогатої худоби, кіз, овець, 
свиней, собак, ослів; степові райони Азії і Європи – коней; Аравія – одногорбих 
верблюдів; Центральна Азія – двогорбих; Єгипет – котів; Тібет – яків; Індія – 
бика гояла і курей; Південна і Південно-Східна Азія – буйвола і бика бантенга; 
Північна Азія – оленів; Африка – цесарок; Північна Америка – індиків; Південна 
Америка – лам. 
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Коротка характеристика центрів приручення свійських тварин. 

1. Китайська -Малайський. З цього центру походять: золота рибка, кілька 
видів шовкопряда, індійська бджола, кури, качки, китайські гуси, кілька видів 
свиней, ймовірно собака. 

2.  Індійський. Тут приручено індійську бджолу, курей, павичів, собак, 
індійського кота. зебу. азіатського буйвола, бика гояла. 

3.  Південно-західноазіатський. В цьому центрі приручена: велика 
рогата худоба, кінь східного типу, вівця, коза, свиня, одногорбий верблюд-
дромедар, голуби. 

4.  Середземноморський. З цього центру походять; велика рогата 
худоба, кінь західного лісового типу, вівця, коза, свиня, качки, гуси нільські, 
кролик, кіт, антилопа газель. 

5.  Андійський. Тут приручено: ламу, альпаку. мускусну качку, морську 
свинку. 

6. У Тібето-Памірському центрі приручено яка. 
7.  У Східнотуркестанському центрі приручено двогорбого верблюда-

бактріана. 
8.  Східносуданський центр є батьківщиною одногорбого верблюда-

дромедара. 
9.  Абіссінський. Тут приручено нубійського осла, бджолу Адансона. 
10. Південномексіканськцй центр – батьківщина індика. 
11. У Саяно-Алтайському центрі приручені: курдючна вівця та 

північний олень. 
 

Рекомендована література: 
1. Бахтеев Ф. Х. Николай Иванович Вавилов: 1887 – 1943. – 

Новосибирск: Наука, 1988. – 271 с. 
2. Кукурудза С. І. Біогеографія: Підручник. – Львів: Видав. центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2006. – 504 с. 
3. Кукурудза С. І. Біогеографія: Лабораторний практикум: 2- е вид. – 

Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 118 с. 
 
 



 
 

 
Рис. 13. Центри приручення свійських тварин (за М.І.Вавиловим): 

1 – Китайсько-Малайський; 2 – Індійський; 3 – Південно-західноазійський; 4 – Середземноморський; 5 – Андійський;   
6 - Тібето-Памірський; 7 – Східнотуркестанський; 8 – Східносуданський; 9 – Абісінський;                                               

10 – Південномексиканський; 11 – Саяно-Алтайський. 
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Контрольні питання: 

1. Що вивчає географія культурних рослин? 
2. Який внесок М .І. Вавилова в дослідження центрів походження 
культурних рослин і свійських тварин? 
3. Назвіть центри походження культурних рослин та рослини, які з 
них походять. 
4. Назвіть ймовірні центри приручення свійських тварин та ті 
тварини, які з них походять 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 

Тема: Біогеографічне районування суходолу 

 
Накопичення даних про поширення рослин і тварин на Земній кулі 

стало підставою для порівняння окремих територій за домінантними, 
ендемічними та реліктовими видами. Таке порівняння дало змогу спочатку 
розробити схеми окремо для флористичного й фауністичного районування, 
а згодом синтезувати їх у єдине біогеографічне, або біотичне районування 
(Второв П. П., Дроздов Н. Н., 1978). 

В основі біогеографічного районування лежить регіонально-
генетичний принцип, тобто спільність походження певних таксонів (видів, 
родів, родин тощо) організмів у межах території з однорідними або 
подібними геологічними й екологічними умовами. 

Для всіх видів районування переважно використовують таку 
систему таксономічних одиниць: царство – область – підобласть – 
провінція – округ – район. Характеризують царства й області за 
поширеними і добре вивченими групами вищих рослин і хребетних тварин. 
Важливе значення мають палеоботанічні та палеонтологічні дані, які разом 
з відомостями про сучасні біотопи та кліматичні умови дають ключ до 
вивчення і генезису не лише біоти, а й географічних ландшафтів загалом.  

Завдання перше: на контурну карту світу нанести флористичні й 
фауністичні царства й області, дати письмову характеристику одного з 
флористичних і одного з фауністичних царств. 
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Пояснення. Розмежування суходолу на флористичні царства й області 
виконують на підставі даних про поширення насінних і вищих спорових 
рослин. Для виконання завдання скористайтеся рис. 14. Характеристику одного 
з царств дайте за таким планом: 

 географічне положення; 
  рельєф і клімат; 
 домінантні, ендемічні та реліктові види, роди й родини флори; 
 поділ на області. 

Аналогічну роботу виконайте стосовно фауністичного районування, 
пам'ятаючи, що в його основі є дані про поширення наземних видів, родів і 
родин, насамперед, хребетних тварин, зокрема, ссавців, птахів, плазунів і 
земноводних. Для виконання завдання скористайтеся рис. 15. 
Характеристику одного з царств дайте за попереднім планом. Для 
характеристики оберіть інший регіон, ніж той, що характеризували для 
флористичного районування. 

 
Флористичне районування суходолу (рис.14): 
І. Голарктичне царство. Області: 1 – Циркумбореальна;                

2 – Східноазійська; З – Атлантично-Північноамериканська; 4 – Скелястих 
гір; 5 – Макаронезійська; 6 – Середземноморська; 7 – Сахаро-Аравійська;    
8 – Ірано-Туранська; 9 – Мадреанська. 

ІІ. Палеотропічне царство. Області: 10 – Гвінео-Конголезька;     
11 – Судано-Замбезійська; 12 – Карру-Намібська; 13 – островів св. Олени і 
Вознесіння; 14 – Мадагаскарська; 15 – Індійська; 16 – Індокитайська;        
17 – Малезійська; 18 – Фіджійська; 19 – Полінезійська; 20 – Гавайська;     
21 – Новокаледонська. 

ІІІ. Неотропічне царство. Області: 22 – Карибська;                        
23 – Гвіанського нагір'я; 24 – Амазонська; 25 – Центральнобразильська;     
26 –Андійська. 

IV. Капське царство. Області: 27 – Капська. 
V. Австралійське царство. Області: 28 – Північно-Східно-

австралійська; 29 – Південно-Західноавстралійська; З0 – Центрально-
австралійська. 

VI. Голантарктичне царство. Області: 31 – Хуан-
Фернандеська;32 – Чилійсько-Патагонська; 33 – Субантарктичних островів; 
34 – Новозеландська.



 
 

 

 
 

Рис. 14. Флористичні регіони суходолу (за А. Л. Тахтадж'яном, 1978) 
  



 
 

 
 

Рис. 15. Фауністичні регіони суходолу (за В. Г. Гептнером, 1936, зі змінами) 
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Фауністичне районування суходолу (рис. 15): 
І. Австралійське царство. Області: 1 – Австралійська;                            

2 – Папуаська; З – Новозеландська; 4 – Полінезійська; 5 – Гавайська. 
ІІ. Неотропічне царство. Області: 6 Центральноамериканська;            

7 – Антільська; 8 – Бразильська; 9 – Чилійська. 
ІІІ. Ефіопське царство. Області: 10 – Східноафриканська;                   

11 – Західноафриканська; 12 – Південноафриканська; 13 – Мадагаскарська. 
IV. Східне (Індо-Малайське) царство. Області: 14 – Індійська;           

15 – Малайська. 
V. Голарктичне царство. Області: 16 – Арктична; 17– Канадська; 

18 – Сонорська; 19 – Європейсько-Сибірська; 20 – Середземноморська;             
21 – Центральноазійська; 22 – Манджуро-Китайська. 

VI. Антарктичне царство. Області: 23 – Антарктична,  
 
 
Завданнядруге: на контурну карту світу нанести біогеографічні 

регіони суходолу, підписати їх і дати письмову характеристику одного з 
царств. 

 
Пояснення. Біогеографічне районування виконане П. П. Второвим і 

Н. Н. Дроздовим у 1978 р. Воно є вищим ступенем синтезу інформації про біоту 
суходолу Земної кулі. Виділення біотичних регіонів ґрунтується на даних про 
поширення домінантних видів, родів тощо організмів, особливостях екотопів та 
кліматичних умов. Для виконання завдання скористайтеся картою 
"Біофілотичні царства і області суші" в посібнику П. П. Второва і 
Н. Н. Дроздова "Біогеографія", 1982 (другий форзац), або рис. 16. Межі царств 
наведіть суцільною, а областей – пунктирною лініями. 

Письмовий огляд біоти одного з царств дайте за планом, що у першому 
завданні. Для цього оберіть інший регіон, ніж ті, що вже характеризували. Для 
характеристики використайте рекомендовану літературу. 

 



 
 

 

 
 

Рис.16. Біогеографічні регіони суходолу (за П. П. Второвим і Н. Н. Дроздовим, 1978; зі змінами) 
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Біогеографічне районування суходолу (рис.16): 
І. Орієнтальне царство. Області: 1 – Індійська; 2 – Індокитайська;         

3 – Малайська; 4 – Тихоокеанська. 
II. Афротропічне царство. Області: 5 – Суданська; 6 – Конголезька;           

7 – Калахарі-Намібська; 8 – Атлантична. 
III. Мадагаскарське царство. Області: 9 – Мадагаскарська. 
IV. Капське царство. Області: 10 – Капська. 
V. Австралійське царство. Області: 11 – Материкова;                                    

12 – Новогвінейська; 13 – Фіджійська; 14 – Новокаледонська. 
VI. Антарктичне царство. Області: 15 – Магеленова; 16 – Хуан-

Фернандейська; 17 – Циркумполярна (Атлантична); 18 – Новозеландська. 
VII. Неотропічне царство. Області: 19 – Карибська; 20 – Гвіанська;   

21 – Амазонська; 22 – Південнобразильська; 23 – Андійська. 
VIII. Голарктичне царство. Області 24 – Циркумполярна (Арктична); 

25 – Канадська; 26 – Міссісіпська; 27 – Кордільєрська; 28 – Сонорська;                  
29 – Європейська; 30 – Ангарська; 31 – Середземноморська; 32 – Сахаро-
Сіндська; 33 – Ірано-Туранська; 34 – Цетральноазійська; 35 – Східноазійська. 

 
 

Рекомендована література: 
1. Второв П. П., Дроздов М. М. Біогеографія. – К.: Вища школа, 1982. – 

240 с. 
2. Кукурудза С. І. Біогеографія: Підручник. – Львів: Видав. центр ЛНУ 

іменіІвана Франка, 2006. – 504 с. 
3. Кукурудза С. І. Біогеографія: Лабораторний практикум: 2- е вид. – 

Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 118 с. 
 

Контрольні питання: 
1. Назвіть систему таксономічних одниць біотичного районування. 
2. Назвіть на яких відділах, типах і класах організмів ґрунтується 

біотичне районування. 
3. На якому головному принципі ґрунтуєється біогеографічне 

районування? У чому його суть? 
4. Назвіть біотичні царства суходолу. 
5. Охарактеризуйте одне з біогеографічних царств за ендемічними 

рослинами і тваринами.  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 

Тема: Біогеографічне районування території України 

 

Згідно з біотичним районуванням П. П.Второва і М. М.Дроздова (1978), 
територія України розташована в межах Європейської області Голарктичного 
царства. У 1997 р. опубліковано схему біогеографічного районування території 
України І. Х. Удри. В основу районування покладено географічне поширення 
рослинного покриву. Тваринне населення, як відомо, має здатність 
пристосовуватись до умов, створених фітоценозами. Зелені рослини є основою 
трофічної піраміди та зовнішнім виразником природних умов. Поєднання даних 
про поширення певних видів, родів, родин рослин і тварин та їхніх угруповань з 
урахуванням форм рельєфу, ґрунтового покриву та гідрокліматичних умов 
надає біогеографічному районуванню системності й комплексності. 

Зональне розмежування території України (на зони й підзони) 
ґрунтується на видовому складі, структурі та життєвих формах рослинного 
покриву з урахуванням домінуючих видів тваринного населення та абіотичних 
умов довкілля. 

Регіональне розмежування біогеографічних таксонів (провінцій, 
підпровінцій) зумовлене відмінностями як у рослинному покриві, так і серед 
тваринного населення, поширеного в межах зони (підзони). Причиною цих 
відмін є геоморфологічні та гідрографічні бар'єри, які зумовлюють формування 
азональних та інтразональних елементів флори, фауни та їхніх поєднань у 
межах ландшафтних систем. 

На всіх рівнях біогеографічного районування до уваги беруть ендемічні 
та реліктові види живих організмів, їхню систематичну приналежність. 
Особливо детально аналізують такі види з метою виділення біогеографічних 
округів і районів, зокрема на підвидовому рівні. Важливе значення в разі 
уточнення меж приділяють реконструкції доагрикультурного рослинного 
покриву, який за історичний час зазнав значних антропічних змін. 

Аналіз географічних особливостей поширення флори й фауни та 
гідротично – кліматичних умов території дав змогу виділити дві біогеографічні 
зони, чотири підзони, шість провінцій, 11 підпровінцій та 29 округів, 
відображених на рис. 17. 



 
 

 
Рис. 17. Біогеографічне районування території України 

(за І. Х. Удрою, 1997, спрощене) 
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А. Неморально-лісова зона.  

Аа. Широколистяно-лісова підзона.  
І. Центральноєвропейська провінція: 

а) Східнокарпатська підпровінція:  
1. Закарпатський округ;  
2. Полонинсько-Бескидський округ;  
3. Горганський округ;  
4. Свидовецько-Чорногірський округ;  
5. Передкарпатський округ. 

б) Люблінсько-Волино-Подільська підпровінція:  
1. Ростоцько-Волинський округ;  
2. Західно-Подільський округ; 
3. Центрально-Подільський округ. 

II. Прибалтійсько-Білоруська провінція: 
а) Поліська підпровінція:  

1. Правобережнополіський округ;  
2. Лівобережнополіський округ. 

Аб. Лісостепова підзона. 
I. Східно-Субсередземноморська провінція: 

а) Середньодунайська підпровінція:  
1. Верхньотисенський округ. 

б) Сіретсько-Середньопридніпровська підпровінція:  
1. Сіретсько-Середньобузький округ;  
2. Середньобузько-Придніпровський округ. 

II. Східно-Європейська провінція: 
а) Лівобережнопридніпровсько-Середньоросійськапровінція: 

1. Лівобережнопридніпровськийокруг;  
2. Західно-Середньоросійський округ. 

 
Б. Степова зона. 

Ба. Передстепова підзона. 
І. Сарматська провінція: 

а) Північно-Причорноморська підпровінція:  
1. Нижньосіретсько-Бузький округ;  
2. Бузько-Придніпровський округ.  

б) Придніпровсько-Донецько-Приазовська підпровінція:  
1. Вовчансько-Самарський округ;  
2. Донецький округ;  
3. Приазовський округ. 

в) Донська підпровінція:  
1. Сіверськодонецький округ. 

Бб. Підзона справжніх степів. 
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І. Понтична провінція: 
а) Нижньодунайсько-Причорноморсько-Приазовська 
 підпровінція: 

1. Нижньопридунайсько-Нижньопридніпровський округ; 
2. Нижньодніпровсько-Приазовський округ. 

б) Кримсько-Керченська підпровінція:  
1. Північно-Кримський округ; 
2. Керченський округ. 

в) Гірськокримська підпровінція:  
1. Передгірський лісостеповий округ;  
2. Північно-Кримський гірськолісовий округ;  
3. Південно-Кримський гірськолісовий округ;  
4. Південнобережний округ. 

 
 
Завдання перше: ознайомитися з картосхемою біогеографічного 

районування території України. Запам'ятати назви та місцеположення 
біогеографічних таксонів до підпровінцій включно. Провінції позначити. 
різними видами штриховки.  

 
Пояснення. Аналіз біотичних та абіотичних чинників дав підставу 

виділити межах України дві зони; неморально-лісову і степову. Зони мішаних 
лісів, яка є перехідною смугою між хвойними і широколистяними лісами, не 
виділяють. Ялинові ліси, які вважають зональними фітоценозами, в межах 
України не утворюють суцільної смуги. Вони в межах Українського Полісся 
представлені невеликими фрагментами. Південна межа цих зональних 
формувань розташована північніше Поліського регіону. Неморально-лісову 
зону (зону широколистяних лісів), поділяють на дві підзони: власне 
широколистяних лісів і лісостепову. Залісненість цих підзон, особливо 
лісостепової, в минулому була значно вищою. 

Степова зона, зокрема її північна частина, на території України має 
певні особливості. Найважливіша з них та, що на тлі різнотравно-типчаково-
ковилових фітоценозів значне місце займають деревно-чагарникові 
угруповання. В минулому частка таких угруповань становила більшу площу. В 
межах степової зони виділено підзони: передстепову і справжніх степів, які 
збігаються відповідно з Сарматською і Понтичною провінціями.  

Назви і розташування підпровінцій та вищих таксонів треба запам'ятати.  
Угруповання рослин і тварин складаються з домінантних, другорядних і 

третьорядних видів. Серед домінантних видів визначають види-едифікатори, 
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тобто такі, які впливають на життя всього біоценозу. Зображені на рисунках 
види рослин і тварин є типовими представниками зональної та висотної флор 
України. Такі види потрібно знати, запам'ятавши їхню назву та морфологічні 
ознаки. 

 

 

Рекомендована література: 
1. Геоботанічне районування Української РСР. – К.: Наук. думка,1977. – 

303с. 
2. Кукурудза С. І. Біогеографія: Підручник. – Львів: Видав. центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2006. – 504 с. 
3. Кукурудза С. І. Біогеографія: Лабораторний практ.: 2- е вид. – Львів: 

Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 118 с.  
4. Удра І. Х. Біогеографічне районування території України // Укр. 

геогр. журн., 1997. – Вип. 4. – С. 28 –34. 
 

Контрольні питання: 
1. На яких групах організмів ґрунтується біогеографічнерайонування? 
2.Які таксономічні одиниці виділяють в процесі біогеографічного 
районування території України? 
3. Назвіть характерні для біоценозів України домінантні рослини і 
тварини. 
4. Хто і коли розробив біогеографічне районування території України? 
5. Які біогеографічні зони, підзони, провінції та підпровінції виділені в 
межах України за І. Х. Удрою? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 

Тема: Біоми суходолу 

 

Поряд з регіонально-генетичним принципом поділу біоти суходолу, 
розглянутим вище, ще є еколого-морфологічний. Сутність його полягає в 
розмежуванні території за особливостями едафо-кліматичних умов середовища, 
які зумовили розвиток однакових або близьких між собою видів-едифікаторів. 
Оскільки саме рослинність є виразним індикатором поширення біоти загалом, 
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то для класифікації біоценозів використовують фітоценологічну таксономічну 
схему: асоціація – група асоціацій – формація – група формацій – клас формацій 
– тип рослинності з долученням слова "біоценозів", тобто – "асоціація 
біоценозів", "формація біоценозів" і т. д. 

Біоценоз найвищого рангу – "тип формацій біоценозів" називають 
"біомом", розуміючи його як великий фізико-географічний таксон, який 
територіально збігається з природно-кліматичною зоною. Наприклад, біом 
вологих тропічних лісів, або біом трав'янистих угруповань степів, прерій, 
пампи. 

На відміну від біотичного районування, яке передбачає поділ на 
неповторні (оригінальні) регіони, біотичні одиниці, в тім числі біоми, можуть 
просторово повторюватись на різних материках, тобто вони є типологічними 
категоріями. 

 
Завдання перше:на контурну карту світу нанести біоми суходолу, 

двом із них дати характеристику. 
 
Пояснення. Для виконання завдання використайте "Схему типів біомів 

суходолу" з підручника А. Г. Воронова. Н. Н. Дроздова, Е. Г. Мяло 
"Биогеография мира", 1985, або рис. 18. Характеристику двох біомів (один з 
теплого, інший – з помірного поясів) дайте за таким планом:  

а) географічне поширення, біотипи, кліматопи;  
б) видовий (родовий) склад, структура, продуктивність автотрофних і 

гетеротрофних організмів;  
в) міжвидові і внутрішньовидові відносини (харчові зв'язки,особливості 

розселення, взаємовплив між тваринами і рослинами);  
г) наявність інтразональних і екстразональних біоценозів;  
д) вплив людини на біоми (вирубування лісів, розорювання земель, 

будівництво геотехнічних систем тощо).  
Для характеристики скористайтеся підтемою 8.4. – Типові біоми 

суходолу, їхні ареали та характерні види з базового підручника. 
 
Завдання друге:накреслити гіпсометричний профіль вибраної гірської 

системи, нанести висотні рослинні пояси і схарактеризувати їх. 
 
 



 
 

 
Рис. 18. Схема типів біомів суходолу (за Г. Вальтером, 1974, зі змінами) 

Тропічні і субтропічні:1 – вологі екваторіальні й тропічні ліси; 2– тропічні сезонні ліси, рідколісся і колючі чагарники; 2а – 
савани; 3–тропічні й субтропічні напівпустелі і пустелі;4–- субтропічні ліси і чагарники (перехідна область твердолистої 
рослинності). Помірні і субполярні:5 – вічнозелені листяні ліси помірно теплої зони або зон з постійно вологим прохолодним 
кліматом; 6 – літньозелені листяні ліси помірної зони з зимовим періодом спокою (неморальна зона); 7– степи, прерії та 
пампи; 7а – напівпустелі і пустелі; 8 – бореальні хвойні ліси; 9 – арктична зона тундри; 10 – гірські і високогірні типи. 



 
 

 
 

 
 

Рис.19. Схема висотної поясності рослинності суходолу (за К. Тролем, 1947) 
 

  



 
 

 

 
Рис. 20. Висотні рослинні пояси різних гірських систем (за J. Kornaś, A. Medwecka-Kornaś, 2002, зі змінами)
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Пояснення. На прикладі високогір'я помірних, тропічних і 
екваторіальних широт схарактеризуйте особливості гірських біоценозів за 
таким планом: 

а) географічне положення гірської системи, набір та висотна 
приуроченість рослинних поясів на макросхилах різної експозиції; 

б) склад і структура домінантних видів (родів, родин) кожного поясу; 
в) причини, що зумовили наявність цих поясів, їхня гіпсометрична 

послідовність і експозиційна відмінність. 
Для виконання завдання скористайтеся рис. 19, 20.  
 

Рекомендована література: 
1.Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е.Г. Биогеография мира. – М.: 

Высшая школа, 1985. – 272 с. 
2. Кукурудза С. І. Біогеографія: Підручник. – Львів: Видав. центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2006. – 504 с. 
3. Кукурудза С. І. Біогеографія: Лабораторний практикум: 2- е вид. – 

Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 118 с. 
 

Контрольні питання: 
1. Назвіть систему таксономічних категорій класифікації біоценозів. 
2. Назвіть типи біомів суходолу та охарактеризуйте їх. 
3. Назвіть типи біомів на території України. Дайте їм коротку 
характеристику. 
4. Назвіть домінантні рослини і тварини, характерні для біомів заходу 
України  

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8  

Тема: Біогеографічне районування й екологічне зонування вод  
Світового океану 

 

В обґрунтуванні біогеографічного районування Світового океану 
більшого значення порівняно з біотичним районуванням суходолу набувають 
такі чинники, як температура і хімізм води, зокрема, солоність, насиченість 
киснем та органічними частками, наявність течій і орографічних перешкод на 
їхньому шляху, глибина водної товщі та її світлопроникність тощо. 

Своєрідність районування Світового океану така: якщо на суходолі від 
місця до місця природні умови змінюються досить різко (дискретно), то у 
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водному середовищі ці зміни переважно є поступовими (континуальними). 
Деяке послаблення діагностичних ознак водного середовища для проведення 
меж біогеографічних областей (підобластей) зумовило посилення впливу 
зональних чинників з урахуванням явищ біополярності та амфібореальності. 
Зрозуміло, що і самі межі між виділеними регіонами (акваторіями) досягають 
значної ширини (десятки й сотні кілометрів), адже тут простежується поступова 
зміна фізико-географічних властивостей водних мас. 

Ще одна складність біогеографічного районування Світового океану 
пов'язана з тим, що систематичні групи океанічних тварин (а саме: вони, на 
відміну від біотичного районування суходолу, взяті в основу виділення 
біогеографічних областей) дають не зовсім виразну картину для проведення 
меж акваторій. Це пояснюється тим, що, наприклад, ссавці – як найбільш 
високо розвинуті тварини, в океані представлені дуже бідно. Проте 
біогеографічне районування Світового океану переважно проводять на основі 
поширення морських ссавців, риб і птахів, як найліпше вивчених організмів. 

Якщо порівнювати особливості існування організмів та їхніх 
угруповань в океанах і внутрішніх водоймах, то особливу увагу потрібно 
звертати на те, що водні маси суходільних водойм переважно ізольовані і тому 
їхні фізико-хімічні характеристики можуть не тільки різко відрізнятися від 
океанічних а й від сусідніх водоймищ. 

 
Завданняперше:на контурній карті світу провести межі 

біогеографічних царств та областей Світового океану і дати письмову 
характеристику одному з царств. 

 
Пояснення. Виконуючи це завдання, треба пам'ятати, що 

біогеографічні області Світового океану охоплюють як бентальну (придонну), 
так і пелагіальну (океанічну) частини акваторії. Підобласті виділяють окремо на 
бенталі й пелагіалі. Для виконання завдання скористайтеся рис. 21. або рис. 12.8 
– в базовому підручнику. Межі областей наведіть суцільними, а підобластей 
пунктирними лініями. 

Характеристику одного з царств дайте за таким планом:  
а) географічне положення, глибини, течії;  
б) фізико-хімічні характеристики водної товщі;  
в) домінантні, ендемічні та реліктові родини й роди морських 

організмів;  
г) біогеографічні підобласті та причини їх виділення.  
 



 
 

 

 
Рис. 21. Біогеографічне районування Світового океану (за А.Вороновим, 1987, зі змінами) 
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Біогеографічне районування Світового океану (рис. 21): 
I. Арктичне царство. Області: 1 – Арктична пелагічна; 2 – Арктична 

неритична. 
II. Бореально-Тихоокеанське царство. Області: 3 – Бореально-

Тихоокеанська пелагічна; 4 – Бореально-Тихоокеанська азійська неритична;      
5 – Бореально-Тихоокеанська американська некритична. 

III. Бореально-Атлантичне царство. Області: 6 – Бореально-
Атлантична пелагічна; 7 – Бореально-Атлантична американська неритична;       
8 – Бореально-Атлантична європейська неритична. 

IV. Тропіко-Індо-Тихоокеанськецарство. Області: 9 – Тропіко-Індо-
Тихоокеанська пелагічна; 10 – Тропіко-Австралійсько-Східноафриканська 
неритична; 11 – Тропіко-Західноамериканська неритична.  

V. Тропіко-Атпантичне царство. Області: 12 – Тропіко-Атлантична 
пелагічна; 13 – Тропіко-Східноамериканська неритична; 14 – Тропіко-
Західноафриканська неритична; 15 – Середземноморська неритична.  

VI. Субантарктичне царство. Області: 16 – Субантарктична 
пелагічна; 17 – Субантарктична африканська неритична; 18 – Субантарктична 
австралійська неритична; 19 – Субантарктична американська неритична.  

VII. Антарктичне царство. Області: 20 – Антарктична пелагічна;      
21 – Антарктична неритична 

 
Завданнядруге:намалювати схему глибинних зон океану і 

схарактеризувати приурочені до них екологічні групи організмів. 
 
Пояснення. Глибина океанічної товщі вод та характер донних відкладів 

значно впливають на розселення живих організмів. Загальновизнаної схеми 
екологічного зонування океану немає. Використайте схему, подану на рис. 22. В 
межах бенталі, тобто придонній частині водної товщі, виділяють такі зони: 
супралітораль - зону заплескування штормових хвиль; літораль -припливно-
відпливну зону; сублітораль зону шельфу, або материкової відмілини (до 200 – 
500 м), глибше – батіаль – зона континентального схилу (від 200 – 500 до 3000 
м); ще глибше абісаль – зону океанічного ложа (3 – 6 км) і найглибше 
ультраабісаль — зона найбільших глибин. 

У межах пелагіалі вертикальна зональність виражена слабше внаслідок 
перемішування вод та вертикальної міграції пелагічних організмів. Такі міграції 
простежуються до тисячі метрів завглибшки. 

 



 
 

 

 
Рис. 22. Вертикальна екологічна зональність Світового океану 
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Пелагіаль поділяють на такі зони: епіпелагіаль (0 – 200 м), мезопелагіаль (200 – 
1000 м) і глибоководну (понад 1000 м), яку, поділяють відповідно, на підзони – 
батіпелагіаяь (верхню), абісопелагіаль (середню) і ультраабісаль (нижню). 

В епіпелагіалі продукується фітопланктон, тобто утворюється первинна 
продукція, яку споживає зоопланктон. Зоопланктон служить поживою для 
більших тварин. Фауна всіх глибших зон пелагіалі існує завдяки органічній 
речовині, що надходить з епіпелагіалі через харчові (трофічні) ланки. Виняток 
становлять так звані оазиси життя – поселення тварин на глибинах 2,5-3,0 км 
поблизу виходів газу – метану і термальних глибинних вод.  

 
 

Рекомендована література: 
1. Биогеография. Учеб. для студ. вузов / Г. М. Абдурахманов, Д. А. 

Криволуцкий, Е. Г. Мяло, Г. Н. Огуреева..– М.: Издательский центр «Академия», 
2003. – 480 с.– Главы: Х – Мир обитателей океана (с.365 – 425) и ХІ – 
Биогеография континентальних водоемов (с. 426 – 447). 

2. Кукурудза С. І. Біогеографія: Підручник. – Львів: Видав. центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2006. – 504 с. 

3. Кукурудза С.І. Біогеографія: Лабораторний практикум: 2- е вид. – 
Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 118 с. 

4. Экологические очерки о природе и человеке / Под ред. Б. Гржимека / 
Пер. с нем. М.: Прогресс, 1988.- 640 с.– Главы 28 – Море под угрозой и 29 – 
Угроза водам суши (с.548 – 561). 

 
Контрольні питання: 

1. Назвіть вертикальні екологічні зони озера та особливості розвитку в 
них живих організмів. 
2. Які чинники впливають на поширення живих організмів у Світовому 
океані? 
3. Яка спільна риса характерна для меж між біогеографічними регіонами 
Світового океану? 
4. За якими типами організмів виконують біогеографічне районування 
Світового океану? 
5. Назвіть біогеографічні області Світового океану і схарактеризуйте одну 
з них. 
6. Назвіть глибинні зони Світового океану та приурочені до них 
екологічні групи організмів. 
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2. ПІДТЕМИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 
ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Змістовний модуль 1 (теми 1 – 7) 

Тема 1. Атрибути і парадигми сучасної біогеографії. Атрибутами 
будь-якої науки вважають об’єкт і предмет її дослідження, методологія і методи 
науки, головний принцип, навколо якого формується каркас науки, а також 
суб’єкт-дослідник, який володіє методами дослідження. Парадигма з грец. 
означає приклад, взірець. У сучасному трактуванні  система творчих 
методологічних й аксіологічниї (ціннісних) установок, взятих за взірець 
вирішення наукових завдань. Американський філософ Т. Кун парадигму 
розглядав як основну одиницю виміру процесу розвитку науки. В біогеографії  
сучасну парадигму формують такі напрями її розвитку як біогеографічне 
ресурсознавство, моніторинг стану біоти, географія біотичного різноманіття, 
геногеографія, еко- або ландшафтна  біогеографія. Про це, а також про 
сукупність основних понять йдеться в першій, після вступної, лекції цієї 
дисципліни.  

Студентам для самостійного опрацювання з базового підручника 
.пропонуються підтеми 1.3.– Парадигми сучасної біогеографії (с. 23 – 28) та 
1.4 –Головні напрями біогеографічних досліджень (с. 29 –31). 

З числа додаткових джерел для поглибленого вивчення теми студентам 
рекомендується опрацювати статті: Криволуцкого Д.А. та співав. Биогеография: 
парадигмы начала ХХІ века // Вестн. Моск.ун-та. Серия 5. География. – 2005. – 
№ 2. С. 3 – 10, а також Кукурудзи С.І. Атрибути й парадигми сучасної 
біогеографії // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2008.– Вип. 35. – С. 202 – 211. та 
Тишкова А. А. Смена парадигм биогеографии // Изв. РАН. Сер. геогр. 1998, № 5. 
С. 83 –94. 

 

Тема 2. Становлення біогеографії як науки. Історія наукової  
дисципліни – це насамперед історія тих учених які самовіддано працювали над 
розв’язанням проблем цієї науки. Самоаналіз (рефлексія) будь-якої науки 
необхідний для того, щоб осмислити й оцінити зроблене попередниками, 
зрозуміти спосіб їхнього мислення, допущені помилки, а головне – продовжити 
пошук нового знання. Про все це, а також про періодизацію історії біогеографії 
Мензбіром М., Стюартом Л., Вороновим А. та характеристику періодів, 
виділених професором Вороновим А.Г (1987), мова йде в цій темі. 
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Для самостійного опрацювання студентам пропонується підтема 2.3 – 
Біогеографічні дослідження теренів України (с. 46 – 50). 

Для глибшого опанування історії біогеографії пропонується праця 
Гродзинського Д.М „Біогеографічні аспекти рослинного і тваринного світу 
України“ // Київський геогр. щорічник. Вип. 1. – К., 2002. – С. 7 – 31, а також 
ознайомлення з монографією Наумова Г. В. „Краткая история биогеографии“. – 
М.: Наука, 1969. – 200 с. 

 

Тема 3. Походження та розвиток життя на Землі. Ця проблема є 
загальнонауковою. Географи звертаються до неї для того, щоб краще зрозуміти 
сучасну систему органічного світу. Для цього важливо також простежити 
ретроспективу поглядів на проблему походження життя від найдавніших часів 
до сьогодення. Про актуальність проблеми походження життя свідчить те, що 
впродовж п’яти років, починаючи з 2003 р., .30 наукових груп з 20 академічних 
інститутів РАН, займалися дослідженням „Проблеми зародження та еволюції 
біосфери“. Підсумковою працею цієї програми став збірник статей з 
однойменною назвою за ред.. акад. Е.М.Галімова (2008).  

Для самостійного опрацювання студентам пропонуються підтеми 3.2. 
– Розвиток життя в криптозої (с.61 – 65) і 3.3. – Розвиток життя в 
фанерозої (с. 65 – 73). 

З тематичної літератури, поданої в базовому підручнику, найбільший 
інтерес для студентів мають праці Мороза С. А. – Історія біосфери Землі у 2-х 
кн. К.: 1996, кн. 2: Геолого-палеонтологічний життєпис. – 422 с., Опарина А. И. 
– Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. 2 – е изд., 1968, Р. Флинта – 
История Земли / пер. з англ., 1978, а також згаданий вище збірник статей 
„Проблемы зарождения и эволюции биосферы“ / Под ред. акад. Э. М. Галимова 
–  М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2008.– 552 с. (С. 9 – 19 – Что такое жизнь. 
Вместо введения.). 

 

Тема 4. Мегасистема органічного світу Землі. Нині науці відомо, за 
різними джерелами, від двох до чотирьох мільйонів видів живих організмів. 
Яким чином вони співвідносяться між собою, як формують філогенетичні ряди і 
в яких кількостях – на всі ці питання шукає відповідь наука біосистематика, яка 
описує і впорядковує існуючі та вимерлі види, розподіляє їх на систематичні 
групи (таксони) й обґрунтовує природну систему органічного світу нашої 
планети. Дуже важливо зрозуміти яким чином формувалася сучасна система 
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органічного світу. Відповідь на це питання студенти знайдуть в підтемі 4.1 – З 
історії систематики живих організмів у базовому підручнику. Для дослідження 
ландшафтних систем різного рівня необхідно мати поняття про рослинність 
певної території. Тому викладач детальніше зупиняється на характеристиці 
царства рослин – підтема  4.3. 

Для самостійного опрацювання студентам пропонуються підтеми 4.2. 
– Царство вірусів і дроб'янок (с.85 –89), 4.4. – Царство тварин (с.104), 4.5 – 
Царство грибів (с. 115 – 119). 

З тематичної літератури варто ознайомитися з працями таких авторів: 
Р. Ф. Аллена – Наука о жизни / Пер. с англ. М., 1981. і Ч. Джеффри – 
Биологическая номенклатура / Пер. с англ. М., 1980.  

 
Тема 5. Вчення про біоценози, біогеоценози, екосистеми. Одним з 

прогресивних напрямів дослідження живої природи наприкінці ХІХ ст. 
виявилося  вчення про угруповання живих організмів та їхнє природне 
довкілля. Розвиток цього напряму розпочався тоді, коли ботаніки, зоологи, 
біогеографи зробили рішучий крок від вивчення ареалів систематичних груп 
рослин і тварин до дослідження їхніх угруповань. Такі угруповання згодом 
отримали назву біоценозів, а наука, яка їх досліджує – біоценологія. Частина 
біоценозу, яка сформована рослинами, називається фітоценозом, відповідно, 
тваринами – зооценозом, грибами – мікоценозом, мікроорганізмами – 
мікробоценозом.  

Основи вчення про біогеоценоз започаткував В.Станчинський (1933). 
Згодом це поняття розробляли В.Сукачов (1940), П.Погребняк (1952), М.Диліс 
(1978), М.Голубець (1978). Водночас з поняттям „біогеоценоз“ у 
західноєвропейських країнах обґрунтували поняття „екосистема“, яке в 
науковий вжиток запровадив англійський дослідник А.Тенслі (1935). Наука, 
об’єктом дослідження якої є екосистеми отримала назву екосистемологія 
(М.Голубець, 2000). Усі ці та інші поняття, що стосуються основних ознак 
біоценозів, з акцентом на фітоценози, розглядаються в лекції. 

Для самостійного опрацювання студентам пропонуються підтема 5.4 
– Класифікація біоценозів (с.137 – 146). 

З тематичної літератури рекомендуємо ознайомитися з монографією 
М.Голубця – Екосистемологія. Львів, 2000. – 316 с. (підрозділ 1.1 – Екосистема – 
об’єкт пізнання, с.11 – 14 та підрозділ 3.1 – Просторова й функціональна 
структура екосистем, с.105 – 124), а також навчальним посібником Н.Дылиса – 
Основы биогеоценологии. М.: Изд-во Моск.ун-та, 1978. –152 с. (глава ІІ –  
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Биогеоценоз – элементарная ячейка биогеосферы, с. 14 – 22 і глава ІІІ – 
Структурно–функциональная организация биогеоценотических систем и ее 
анализ, с. 23 – 44). 

 
Тема 6. Вчення про біосферу або біосферологія. Біосфера існує з часу 

зародження життя на Землі. Протягом цього тривалого часу, який оцінюється в 
3,5 – 3,7 млрд. років, внаслідок дії  космічних і земних чинників безперервно 
змінювалося абіотичне середовище, яке безупинно „диктувало“ зміни 
морфологічної будови і функціональної організації живих організмів аж до їх 
сучасних форм. Водночас залишається генетичною загадкою чому зміни 
природного довкілля не торкнулися морфологічних і фізіологічних змін 
представників таких царств як віруси. Сферу існування сучасних організмів та 
їх відмерлих предків, що охоплює верхню товщу літосфери, гідросферу, і 
нижню частину атмосфери – тропосферу називають біосферою. Біосфера є 
об’єктом дослідження низки наук – біології, геології, географії. Останнім часом 
на стику цих наук виник новий науковий напрям – біосферологія, тобто наука 
про біосферу. Вчення про біосферу найтісніше пов’язане з іменем видатного 
вченого, першого президента Всеукраїнської академії наук В. Вернадського 
(1926). Сучасні завдання біосферології як науки обґрунтував академік М. 
Будико (1984). Ці питання, а також структура та роль живих організмів у 
формуванні біосфери розглядаються в лекції. 

Для самостійного опрацювання виноситься підтема 6.5 – Біогеохімічні 
цикли та біогеохімічні провінції (с.174 – 177). 

Із списку рекомендованої літератури в базовому підручнику особливу 
увагу слід звернути на монографії М.Будыко Эволюция биосферы. – Л., 1984. – 
488 с. (Главы 1 – Структура биосферы (с.12 – 27), 6 – История биосферы (с.189 
– 212), 10.2 – Предстоящие изменения биосферы (с. 412 – 433); В. Вернадского 
Биосфера. – М.: 1967.,  М. Голубця – Від біосфери до соціосфери. Львів, 1997. – 
256 с. (підрозділ 1.2. – Біотична суть біосфери (с. 22 – 31). 

 

Тема 7. Головні положення факторіальної екології. Живе часто 
протиставляють неживому, органічне неорганічному, біотичне – фізичному або 
хімічному. Незважаючи на те, що живу природу майже завжди можна 
виокремити від неживої, вони існують не ізольовано, не роз’єднано одна від 
одної, а утворюють єдине ціле. Життя у будь-якій формі без природного 
довкілля неможливе. Важливе значення для збереження життя на Землі має 
вплив організмів на природне довкілля. Про це свідчать праці академіка 
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В. Вернадського, у яких розкрита сутність живої речовини в геологічному 
процесі. Сукупність зовнішніх стосовно організму чи угруповання організмів 
чинників, що впливають на морфологічні, фізіологічні, біохімічні, міграційні, 
репродуктивні та інші життєво важливі процеси, називають екологічними. 

Природне довкілля можна умовно розчленувати на компоненти й 
елементи. Компонентами називають матеріальні тіла: гірські породи, ґрунти, 
води, повітряні маси, рослинний покрив і тваринне населення. Компоненти 
поділяють на елементи, кожен з яких вважають екологічним чинником. У лекції 
розкривається класифікація екологічних чинників, особливості їх дії на живі 
організми, а також характеристика гідрокліматогенних, едафічних, 
орографічних, іонізуючого випромінювання, біотичних і антропічних. 

Самостійно студенти опрацьовують підтему 7.4 – Біогеографічні 
наслідки сукупної дії екологічних чинників (с.221 – 226). 

З тематичної літератури студентам рекомендуємо ознайомитися з 
підрозділом 3.1 – Екологічні фактори та їх класифікація (с. 55 – 70) в 
підручнику В. Кучерявого  Екологія. – Львів: Світ, 2001. – 500 с. та монографією 
американського еколога Ю. Одума Екологія : В. 2-х т. Т.1. Пер. с англ. – М., 
1986. – 328 с. (підрозділ 5.4. – Краткий обзор важных лимитирующих 
физических факторов (с. 267 – 316). 
 

Змістовний модуль 2 (теми 8– 12) 

Тема 8. Ареали організмів та біоценозів. Вивчення закономірностей 
поширення і розміщення окремих видів організмів дає змогу людині пізнати не 
тільки їхні адаптивні властивості, а й господарську, лікувальну та естетичну 
цінність. Як ніде інде, в ареалі переплітаються біотичні й географічні 
закономірності еволюції природи. З одного боку, в межах ареалу предметом 
дослідження є рослини й тварини, трофічні, топічні, форичні й фабричні 
взаємозв’язки між ними, а з іншого – орографічні, едафічні, гідрокліматичні та 
інші чинники середовища їхнього існування. З цього випливає, що ареал, як 
геопростір існування живих організмів, є фундаментальним поняттям 
біогеографії. Ареал –це та частина території чи акваторії, на якій постійно 
трапляються популяції певного виду (роду, родини і т.д.) організмів. Ареал – це 
геопростір з трьома координатами: довготою, широтою і висотою в горах 
або глибиною в морях де поширені живі організми  та їхні угруповання. Ареали 
видів, родів та інших систематичних таксонів характеризують вікові, 
еволюційні та динамічні особливості, розміри і форми контурів, видову 
рясність, тип розривів тощо. Відмінності в поширені  виду стосовно різних умов 
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життєвого середовища залежать від його екологічної валентності та 
адаптивних можливостей. Вчення про ареал називають ареалогією або 
хорологією. Теоретичні проблемидослідження і типології ареалів рослин і 
тварин, закономірності розселення організмів, поняття про ендеміки і релікти –  
розглядаються в лекції, а практична складова цієї теми виконується в 
лабораторних роботах на контурних картах світу та окремих материків. Таким 
же чином виконується лабораторна робота, присвячена вивченню ареалів 
типових біомів суходолу та центрам походження культурних рослин і 
приручення свійських тварин. 

На самостійне опрацювання студентам пропонуються підтеми 8.4 – 
Типові біоми суходолу, їхні ареали та характерні  види організмів (с. 245 – 290) 
і 8.5 – Центри походження культурних рослин та свійських тварин (с. 290 – 
296). 

З рекомендованої до цієї теми у базовому підручнику літератури 
пропонуємо ознайомитися з надзвичайно інформативною працею, що вийшла за 
редакцією відомого німецького натураліста Б. Гржимека в російському 
перекладі під назвою «Экологические очерки о природе и человеке» – М., 1988. 
– 640 с.  (главы 12 –16, с.195 – 297 + ілюстрації в кінці книги). 

 

Тема 9. Флористична, фауністична та біотична регіоналістика. 
Нагромадження даних про поширення рослин і тварин на Земній кулі стало 
підставою для порівняння окремих територій за домінантними, ендемічними та 
реліктовими видами. Таке порівняння дало змогу спочатку розробити схеми 
окремо для флористичного й фауністичного районування, а згодом синтезувати 
їх у єдине біогеографічне або біотичне районування (П.Второв, Н.Дроздов, 
1978). В основі біогеографічного районування лежить регіонально-генетичний 
принцип, тобто спільність походження певних таксонів (видів, родів, родин 
тощо) організмів у межах території з подібними екологічними умовами. 

Важливим показником оригінальності регіонів є наявність у складі 
біоти ендемічних видів, що разом з біотичними особливостями життєвого 
середовища є пріоритетними ознаками для їх виділення. 

Для всіх видів районування здебільшого використовують таку систему 
таксономічних одиниць: царство-область-провінція-округ-район. У базовому 
підручнику ми подаємо аналіз флори, фауни й біоти на рівні царств і областей. 
Характеризуємо царства та області біотичного районування за добре вивченими 
групами вищих рослин і хребетних тварин. Характеристику провінцій подаємо 
лише стосовно біотичного районування території України, головно на підставі 
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поширення фітоценозів. У цій темі аудиторними для вивчення є підтеми: 9.1.– 
Деякі загальні закономірності біотичної регіоналізації (с. 298 – 300), 9.4. – 
Біотичне районування суходолу – (с.329 – 347) та 9.5. Біогеографічне 
районування території України (с.348 – 353).  Дві останні підтеми студенти 
опрацьовують як лабораторні роботи.  

Підтеми 9.2 – Флористичне районування суходолу (с. 300 – 312) і 9.3. – 
Фауністичне районування суходолу (с.312 – 347) – винесені для самостійного 
вивчення студентами. 

З рекомендованої літератури самостійно слід опрацювати главу 4 – 
Принципи біогеографічного аналізу на філогенетичній основі (с.38 – 46) і 5 – 
Підходи до біогеографічного поділу території (с. 46 – 53) навчального 
посібника П.Второва і Н.Дроздова – Біогеографія / Пер. з рос. К., 1982. –239 с. 
 

Тема 10. Закономірності формування біоти й біоценозів гірських 
систем та островів. Тема складається з двох самостійних частин у яких 
розглядаються біоценози: 1 –гір і 2 – островів.  

1. Гірські системи, за даними Г.Огуреєвої, займають 48 % суходолу. У 
горах градієнти природного довкілля (температурний, баричний та ін.) 
змінюються „від місця до місця“ значно швидше, ніж на рівнинах, що, 
відповідно, впливає і на зміну біоценозів. 

Першопричинами диференціації біоти гірських систем є широтно-
довготне розташування, віддаленість від океанів (континентальність) та 
абсолютна висота. Наступний рівень диференціації гірської біоти спричинений 
макроекспозиційністю схилів, а також складом гірських порід, ґрунтів та 
мезокліматичними особливостями. І третій рівень диференціації 
біоценотичного покриву, його мозаїчність, зумовлені особливостями 
мезорельєфу, ґрунту, клімату. 

Закономірності рослинного покриву і тваринного населення гірських 
територій досліджували чимало вчених. Проте цілісну картину біогеографічних 
закономірностей в горах вдалося з’ясувати на початку ХІХ ст. О. Гумбольту. 
Вчений вперше обґрунтував поняття про висотну поясність і регіональність 
(провінційність) гірських систем, визначив особливу роль гір для людської 
спільноти і цим спонукав зацікавлення до їх дослідження. Згодом, у ХХ ст., 
комплексні дослідження гірських систем злились в наукову дисципліну 
монтологію (від грец. montana – гори). У лекції розкриваються особливості 
взаємодії абіотичних екологічних чинників у горах, адаптивна здатність 
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організмів у гірських умовах та диференціація біоценозів залежно від висоти 
місцевості (підтеми 10.1 – 10.3). 

Підтему 10.4. – Висотні пояси Українських Карпат і Кримських гір 
студенти опрацьовують самостійно (с. 371 – 381). 

Самостійне вивчення глави VІІІ – Біоми гір (с. 298 – 348) Підручника  
«Биогеография», М., 2003. – 480 с., авторами якого є професори Московського 
університету Г. М. Абдурахманов, Д. А. Криволуцкий, Е. Г. Мяло, Г. Н. Огуреева, 
дасть змогу студентам значно розширити свої знання з цієї теми. Те ж 
стосується популярної книги Б. Мессерли, Дж. Айвза Д. Горы мира. Пер. с англ. 
– М., 1999.  

2. Закономірностям формування острівних біот присвячено окрему 
лекцію (с.381 – 390). У ній викладаються головні чинники формування біот і 
біомів островів залежно  від їх географічного розташування, походження, віку, 
розмірів, висоти над рівнем моря, відстані від материка тощо. Акцентується 
увага на природних  чинниках, які руйнують острівні угруповання живих 
організмів, а також синантропізації  островів – тобто завезенні людиною кіз, 
свиней, собак, які згодом спричинили знищення деяких видів місцевої флори і 
фауни. 

З цієї теми свої знання можна поповнити з книги Дж Симпсона 
Великолепная изоляция. М., 1983. та глави ІХ – Острівна біогеографія (с.349 – 
364) вище згаданого підручника «Биогеография». 
 

Тема 11. Біота та біоценози поверхневих вод. Внутрішні водойми – 
це насамперед озера, ріки, джерела, канали, водосховища і ставки, які є 
середовищем існування живих організмів. Проміжну ланку між суходолом і 
водними біоценозами займають болота. У різних водоймах умови існування 
організмів різні, адже водойми є дискретними аквасистемами. Тому кожен вид 
рослин, тварин і мікроорганізмів пристосовується до умов певної водойми 
залежно від своїх адаптивних можливостей. Тривала ізоляція видів формує 
ендемічні популяції та "ексклюзивні" угруповання гідробіонтів. Усі вони 
характеризуються своєрідним генофондом, життєвим циклом та іншими 
ознаками, відмінними від інших водойм. Загальна площа внутрішніх водойм 
суходолу (без боліт) перевищує 3%. У лекції мова йде про біоту озер в 
залежності від їх генезису та хімізму, трофності та термічної стратифікації, 
газового режиму та сукцесійної стадії, горизонтальної та вертикальної 
екологічної зональності. Водосховища, стави, канали характеризуються 
своєрідною біотою, яка формується з тих організмів, які існували в річищах до 
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їх затоплення, а після затоплення опинилися в нових гідрологічних умовах. 
Значний вплив на формування біоти цих водойм мають греблі, які є перепонами 
насамперед для прохідних видів риб. Особлива функція належить 
водосховищам, які виконують охолоджувальну функцію для агрегатів теплових 
і атомних електростанцій. На прикладі р. Пд. Буг аналізуємо гідрологічний та 
гідрохімічний режими та його біоту. 

Для самостійного опрацювання пропонується підтема 11.3 – біота 
джерел та боліт (с. 411 – 416). 

Суттєво поглибити знання з цієї теми можна шляхом опрацювання – 
Глави 2. Водна екосистема, її склад та місце в біосфері (с. 39 – 51) та глави 18. 
Гідробіоценози як біотичні системи гідросфери (с. 371 – 392) з підручника 
Романенка В. Д. Основи гідроекології. – К., 2001. – 728 с.; та глави VІІІ – Біота 
та біоценози (с. 231 – 253) з навчального посібника Кукурудзи С. І., Перхач О. Р. 
Використання та охорона водних ресурсів. – Львів, 2009.– 304 с. Корисну 
інформацію можуть почерпнути студенти з розділу 2. Генезис, поширення і 
трансформація болотних геокомплексів з монографії Ільїної О. В., 
Кукурудзи С. І.– Болотні геокомплекси Волині. – Львів, 2009. – 242 с.; а також 
Глави 18. – Внутренние водоемы (с. 352 – 388) фундаментальної праці 
«Экологические очерки о природе и человеке» – М., 1988. – 640 с. 

 

Тема 12. Біота й біоценози Світового океану. У ХХ столітті 
людська спільнота виявляла особливу увагу до вод Світового океану. Причин 
для цього чимало. Вважають, що океан є, по-перше – важливим джерелом 
отримання продуктів харчування; по-друге, містить значні запаси мінеральної 
сировини; по-третє, має великі енергетичні ресурси; по-четверте, є головною 
„кухнею погоди“ нашої планети, оскільки щорічно отримує понад дві третини 
сонячної радіації. Води Світового океану – це понад 96,5 % вод всієї 
гідросфери. Увесь аквапростір – від полярних до екваторіальних широт, від 
яскраво освітлених поверхневих – до цілком затемнених глибоководних 
горизонтів – різною мірою насичений водними організмами. Науковців в океані 
ваблять мало досліджені водні глибини, а практиків – перспективи 
використання різноманітних природних ресурсів.  У перспективі вчені 
обґрунтовують важливу роль океану насамперед для отримання продуктів 
харчування, видобутку корисних копалин, отримання енергетичних ресурсів. 
Водночас, океан розглядають як середовище життя людини, яке значно 
комфортніше, ніж сусідні планети та їхні супутники. 
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Проблеми історії дослідження біоти Світового океану, екологічні 
чинники водного середовища, біота Світового океану, морські біоценози 
(екосистеми) розглядаються в двох лекціях підтеми 12.1 –12. 4. (с.418 – 444). 

На самостійне вивчення винесена підтема 12.5. – Екосистеми 
Чорного й Азовського морів (с.444 – 452). Підтема 12.6 – Біогеографічне 
районування Світового океану (с. 452 – 459) – вивчається  в процесі виконання  
лабораторної роботи. 

Поглибити знання з цієї теми можна з таких джерел: Дрейк Ч., Имбри 
Дж., Кнаус Дж., Турекиан К. Океан сам по себе и для нас. М., 1982. – 472 с. – 
Глава 10 – Обитатели моря (с. 172 –190) і Глава 11. Морская екосистема (с.191 – 
217); монографії В.Н Степанова – Океаносфера. М., 1983 – 270 с. – Глава VІІІ – 
Структурныезоны и водные массы (с.177 – 213); «Экологические очерки о 
природе и человеке». М., 1988. – 640 с. – Глава 17. Моря и океаны (с.298 – 351). 
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3. ТЕСТИ З БІОГЕОГРАФІЇ 
 

Тема1. Атрибути й парадигми біогеографії 
1.Атрибути біогеографії – це: 

1. Об’єкт дослідження біогеографії. 2. Предмет дослідження біогеографії. 3. 
Методи дослідження біогеографії. 4. Суб’єкт-дослідник. 5. Усі відповіді 
правильні. 

2. Що є об’єктом дослідження біогеографії? 
1. Географічна оболонка. 2. Біосфера. 3. Плівка життя. 4. Живі організми та 
їхні угрупування біосфери та її частин. 5. Ландшафтні системи. 

3. Що є предметом дослідження біогеографії: 
1. Поширення організмів та їхніх угрупувань. 2. Закони й закономірності 
поширення живих організмів та їхніх угруповань у просторі й часі. 
3. Поширення живих організмів на суходолі.4. Поширення живих організмів 
в океані. 5. Висотне поширення організмів. 

4. Якими методами користується біогеографія? 
1. Емпіричними. 2.Теоретичними. 3. Польовими. 4.Камеральними. 
5. Галузевими. 6.Загальногеографічними. 7. Негеографічними. 8. Усі 
відповіді правильні. 

5. Яким вимогам повинен відповідати суб’єкт-дослідник? 
1.Володіти природничо-географічними та біологічними знаннями. 
2. Вмінням спостерігати та експериментувати. 3. Бути теоретично й 
методично підготовленим. 4.Здатним до критичного наукового сприйняття. 
5. Здатним до незалежного мислення, наукового узагальнення. 6. Усі 
відповіді правильні. 

6. Що таке флора? 
1.Флора – це рослинність. 2. Богиня квітів. 3.Сукупність видів рослин 
певної території, що склалася історично. 4.Сукупність видів тварин певної 
території, що склалася історично. 

7. Що таке фауна? 
1. Богиня лісів, полів і звірів, покровителька тварин. 2. Сукупність видів 
рослин певної території, що склалася історично. 3.Сукупність видів тварин 
певної території чи акваторії, що склалася історично. 

8. Рослинність – це: 
1. Сукупність видів рослин певної території, що склалася історично. 
2. Сукупність тварин певної території, що склалася історично. 3.Сукупність 
рослинних угрупувань земної кулі або окремих регіонів. 
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9. Тваринне населення – це: 
1. Сукупність видів рослин певної території, що склалася історично. 
2. Сукупність видів тварин певної території, що склалася 
історично.3. Сукупність тварин усіх видів, об’єднаних спільною територією 
чи акваторією і тісними зв’язками між собою та рослинним покривом.  

10. Що таке біота? 
1. Сукупність флори і рослинності. 2. Сукупність фауни і тваринного 
населення. 3.Сукупність видів флори і фауни певної території.  

11. Хто з учених запровадив у науковий вжиток поняття „біота“? 
1. К. Мьобіус. 2. Е. Раковіце. 3. В. Станчинський. 4. А. Тенлі.  

12. Що таке біоценоз? 
1.Сукупність флори і фауни певної території. 2. Сукупність рослинності і 
тваринного населення. 3.Угрупування рослин, тварин, грибів і 
мікроорганізмів певної території (акваторії). 

13.Хто з учених запровадив поняття „біоценоз”? 
1. К. Мьобіус. 2. Е. Раковіце. 3. В. Станчинський. 4. А. Тенлі.  

14.Хто з учених запровадив в науковий вжиток поняття „екосистема”: 
1. К. Мьобіус. 2. Е. Раковіце. 3. В. Станчинський. 4. А. Тенслі. 5. В. Сочава. 

15. Що таке ареал? 
1. Частина суходолу заселена живими організмами. 2. Частина океану 
заселена живими організмами. 3. Область поширення видів, родів та інших 
таксонів організмів або їх угрупувань на земній поверхні чи у водній товщі.  

16.Назвіть новітні перспективні напрямки біогеографічних досліджень. 
1. Екологічна біогеографія. 2. Геногеографія. 3. Моніторинг стану якості 
біоресурсів. 4. Конструктивна біогеографія. 5. Біогеографія Світового 
океану.6. Усі відповіді правильні. 

17. У чому полягає сутність флористико-фауністичних досліджень? 
1. У визначенні місцеположення окремих видів рослин, тварин та грибів. 
2. У зіставленні даних про ареали видів, родів і т.д. організмів та виділенні 
флористичних, фауністичних, біотичних регіонів. 3. У дослідженні еволюції 
організмів.4. У дослідженні екології організмів.  

18. У чому полягає сутність регіональних біогеографічних досліджень? 
1. У визначенні місцеположення окремих видів рослин, тварин та грибів. 
2. У зіставленні даних про ареали видів, родів і т.д. організмів та виділенні 
флористичних, фауністичних, біотичних регіонів.  3. У дослідженні 
еволюції організмів. 4. У дослідженні екології організмів.  

19. У чому полягає сутність екологічних біогеографічних досліджень? 
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1. У визначенні місцеположення окремих видів рослин, тварин та грибів. 
2. У зіставленні даних про ареали видів, родів і т.д. організмів та виділенні 
флористичних, фауністичних, біотичних регіонів. 3. У дослідженні еволюції 
організмів. 4. У дослідженні впливу абіотичних і біотичних чинників на 
організми.  

20. У чому полягає сутність палеобіогеографічних досліджень? 
1. У визначенні місцеположення окремих видів рослин, тварин та грибів. 
2. У зіставленні даних про ареали видів, родів і т.д. організмів та виділенні 
флористичних, фауністичних, біотичних регіонів. 3. У дослідженні еволюції 
організмів. 4. У дослідженні впливу абіотичних і біотичних чинників на 
організми.  

 
Тема 2. Становлення біогеографії як науки 

21. Хто з учених займався періодизацією біогеографії як науки? 
1. К. Лінней.2. О. Гумбольдт.3. Ч. Дарвін.4. М. Мензбір.5. Л. Стюарт. 
6.А. Воронов. 

22. Скільки періодів в історії біогеографії виділив М.Мензбір? 
1. Два.2. Три.3. Чотири.4. П’ять.5. Шість.6. Сім. 

23. Скільки періодів в історії біогеографії виділив Л.Стюарт? 
1. Два.2. Три.3. Чотири.4. П’ять.5. Шість. 6. Сім. 

24. Скільки періодів в історії біогеографії виділив А. Воронов? 
1. Два.2. Три.3.Чотири.4. П’ять.5. Шість.6. Сім. 

25. Який принцип поклав в основу поділу історії біогеографії М.Мензбір? 
1. Відношення творців науки до питання про походження життя на 
Землі.2. Пов’язав з іменами видатних учених, які творили у відповідні 
періоди. 3. Флористико-фауністичний. 4. Регіональний. 5. Еволюційний 

26. Який принцип поклав в основу поділу історії біогеографії Л.Стюарт? 
1. Відношення творців науки до питання про походження життя на Землі. 
2. Пов’язав з іменами видатних учених, які творили у відповідні періоди. 
3. Флористико-фауністичний.4. Регіональний. 5. Еволюційний. 

27. З іменем якого  вченого Л.Стюарт пов’язує перший переод історії 
біогеографії? 

1. К. Ліннея.2. Ж.Ламарка.3. О. Гумбольдта. 4. Ч. Дарвіна.5. Г. Менделя. 
28. Хто із стародавніх вчених зробив найбільший внесок у дослідження тварин?    

1. Геродот.2. Аристотель.3. Теофраст.4. Пліній Старший. 5. Авіцена. 
29. Хто із стародавніх вчених зробив найбільший внесок у дослідження рослин?  

1. Геродот.2. Аристотель.3. Теофраст.4. Пліній Старший.5. Авіцена. 
30. Які напрямки біогеографічних досліджень започаткував О. Гумбольдт? 
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1. Вчення про центри походження культурних рослин.2. Вчення про 
рослинні угрупування.3. Вчення про життєві форми рослин. 4. Вчення про 
широтні зони. 5. Вчення про висотні пояси. 6. Всі відповіді правильні. 

31. Короткі чіткі описи рослин і тварин  вперше запровадив: 
1. М. Філ.2. А. Чезальпіно.3. К. Баугін.4. Д. Рей.5. К. Лінней. 

32. Визначення виду вперше запропонував: 
1. М. Філ.   2. А. Чезальпіно.3. К. Баугін.4. Д. Рей.5. К.Лінней. 

33. Автором праці „Система природи” є: 
1. М. Філ.2. А. Чезальпіно.3. К.Баугін.4. Д. Рей.5. К.Лінней. 

34. Автором теорії гіпотези  катастроф є: 
1. Д.Рей.2. К. Лінней.3. Ж. Бюфон.4. Ж. Кюв’є.5. О. Гумбольдт. 

35. Автором 30- томної праці „Подорож в рівноденні області Нового світу” є: 
1. Д. Рей.2. К. Лінней.3. Ж. Бюфон.4. Ж. Кюв’є.5. О. Гумбольдт. 

36. Автором праці „Походження видів шляхом природного добору…” є: 
1. К. Лінней.2. Ж. Бюфон.3. Ж. Кюв’є.4. О. Гумбольдт.5. Ч. Дарвін. 

37. Поняття „біосфера” в науковий вжиток запропонував: 
1. Е. Геккель.2. Е. Зюс.3. Г. Мендель.4. М. Вавилов.5. А. Тенслі. 

38. Хто з нижче зазначених дослідників досліджував терени України? 
1. Г. Боплан.2. В. Докучаєв.3. Й. Пачоський.4. В. Липський.5. М. Вавилов.  
6. В. Шафер.7.О. Кістяківський.  8. Усі відповіді правильні. 

39. Сучасний період розвитку біогеографії за А.Вороновим розпочався: 
1. У першій половині ХІХ ст. 2. У другій половині ХІХ ст. 3. У першій 
половині ХХ ст.4. У другій половині ХХ ст. 5. На початку ХХІ ст. 

40. Головною ознакою сучасного розвитку біогеографії є: 
1. Екологізація.2. Інтеграція досліджень.3. Транскордонність програм 
досліджень. 4. Запровадження новітніх методів. 

41.Автором першої карти України та праці „Опис України“ є: 
1. Геродот. 2. Гійом-де-Боплан. 3. А. Анджейовський.   4. А. Реман. 
5. В. Липський. 
 

Тема 3. Походження та розвиток життя на Землі 
42. Кому належать слова: „Життя – це найпрекрасніше і, зрештою, найваж-
ливіше з усього того, що існує на нашій планеті”? 

1. Ж. Ламарку.2. Ч. Дарвіну. 3. В. Вернадському.4. О. 
Опаріну.5. Г. Холодному. 

43. Принцип: „Omne vitum evito” (Все живе – з живого) належить: 
1. А. Левенгуку.  2. Ф. Реді. 3. Ж. Ламарку.4. Л. Спаланцані.5. Л. Пастеру.  

44. Теорію етернізму – вічності життя в космосі висунув: 
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1. К. Лінней. 2. Ж. Ламарк.3. Л. Пастер.4. Г. Ріхтер.5. С. Ареніус. 
45. Теорію радіопанспермії – занесення життя з космосу висунув: 

1.К. Лінней. 2. Ж. Ламарк.3. Л. Пастер.4. Г. Ріхтер. 5. С. Ареніус. 
46. Хто розробив коацерватну гіпотезу про походження життя на Землі? 

1. Г. Мендель.2. В. Вернадський.3. С. Ареніус. 4. О. Опарін.  5. Д. Холдейн. 
47. Хто є автором еволюційної теорії розвитку життя на Землі? 

1. Ж. Ламарк.2. Ч. Дарвін.3. Г. Мендель.4. І. Мечников. 5. В. Вернадський. 
48. Коли зародилося життя на Землі? 

1. 3,7 млрд. р. тому.2. 2,0 млрд. р. тому.3. 1.5 млрд. років тому.4. 570 млн. р. 
тому.5. 1,8 млн. р. тому. 

49. Які два найбільші етапи виділяють в історії розвитку життя на Землі? 
1. Протерозой.2. Архей.3. Криптозой. 4. Палеозой.5. Фанерозой. 

50. . Скільки млн років триває фанерозой: 
1. – 570.2. – 335.3. – 169.4. – 67.5. – 1.8. 

51. Скільки млн. років триває палеозойська ера: 
1. – 570.2. – 335.3. – 169.4. – 67.5. – 1.8. 

52.В якому періоді збідніла флора і вимерло багато форм морських тварин? 
1. Кембрій.2. Ордовік.3. Силур. 4. Девон.5.Карбон.6. Перм. 

53. Скільки млн. років тривала мезозойська ера? 
1. – 570.2. – 335.3. – 169.4. – 67.5. – 1.8. 

54.  В якому періоді мезозойської ери виникли ссавці? 
1. Тріасі.2. Юрі.3. Крейді. 

55. В якому періоді мезозойської ери виникли птахи? 
1. Тріасі.2. Юрі. 3. Крейді. 

56.  Які тварини є предками земноводних? 
1. Риби. 2. Плазуни.3. Птахи. 4. Ссавці. 

57. Які тварини є предками птахів? 
1. Риби. 2. Земноводні.  3. Плазуни.  4. Ссавці 

58. На межі яких періодів вимирає  3/4 видів рослин і тварин: 
1. Тріас-Юра. 2. Юра-Крейда. 3. Крейда-Палеоген.  4.Палеоген-Неоген. 

59. Скільки млн. років триває кайнозойська ера? 
1. – 570.     2. – 335.    3. – 169.    4. – 67.5. – 1.8. 

60. На початку якого періоду появилися людиноподібні мавпи? 
1. Крейди.2. Палеогену. 3. Неогену.4. Четвертинного. 

61. Наприкінці якого періоду появилися представники роду Hомо (людини)? 
1. Крейди. 2. Палеогену.  3. Неогену. 4. Четвертинного. 

62. Якими особливостями характеризується четвертинний період? 
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1. Багаторазовими коливаннями клімату, що призводить до зледенінь і 
потеплінь великих регіонів.2. Появою і розвитком людини, її матеріальної 
культури.3. Планетарними змінами рівня Cвітового океану.   4. Всі відповіді 
правильні. 

63. Що таке рефугіуми? 
1. Місця концентрації флори. 2. Місця поширення ендемічних видів.   3. 
Місця-схованки у яких збереглося багато видів біоти в час материкових 
зледенінь.  

 
Тема 4. Мегасистема органічного світу 

64. Біосистематика – наука про: 
1. Біосферу.   2. Сезонні явища в природі.  3. Опис і впорядкування 
існуючих та вимерлих видів, їх розподіл на систематичні групи.   4. 
Поширення живих організмів.  

65.  Визначіть головні завдання систематики: 
1. Побудова системи органічного світу, яка відображала б родинні та 
еволюційні зв’язки між організмами.   2. Вивчення невідомих науці видів.   
3. З’ясування шляхів еволюції, видоутворення, вимирання організмів.   4. 
Усі відповіді правильні. 

66. Скільки видів тварин описав Аристотель? 
1.10.   2. 110.   3. 360.   4. 482.    5. 1000. 

67. Скільки видів рослин описав Теофраст ? 
1. 10.   2. 110.    3. 360.    4. 500.    5. 1000. 

68. Автором якого винаходу є Лука Гіні ? 
1. Колеса.   2. Парової машини.   3. Гербаризації рослин.   4. Пастеризації 
продуктів. 5.Генетичного коду. 

69. Скільки нових видів рослин описав особисто К. Лінней? 
1. 500.   2. 1000.   3. 1500.   4. 2000.   5. 10000.  

70.  На підставі ознак яких органів головно будує систему класифікації рослин 
К.Лінней ? 

1. Стебла.   2. Суцвіття.   3. Квітки.   4. Тичинки.   5. Маточки. 
71.Який з означених методів систематики організмів вважається головним? 

1. Порівняльно-морфологічний.   2. Ембріональний.   3. Палеонтологічний.  
4. Палінологічний.  5. Генетичний. 

72. Царство рослин  поділяють на підцарства: 
1. Нижчі рослини (справжні водорості).   2. Вищі рослини.   3. Голонасінні. 
4. Покритонасінні.  5. Квіткові. 
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73. Водорості, що світяться вночі і створюють явище „море, що світиться”– 
це: 

1. Пірофітові.    2. Золотисті.   3. Діатомові.    4. Жовто-зелені.   5. Бурі.         
6. Червоні.   7. Евгленові.  8. Зелені.   9. Харові. 

74. Створки відмерлих водоростей утворюють на дні водойм і морів відклади 
гірської муки, діатомітів і трепелів: 

1. Пірофітові.   2. Золотисті.   3. Діатомові.   4. Жовто-зелені.   5. Бурі.           
6. Червоні.    7. Евгленові.   8. Зелені.    9. Харові. 

75. Саргасове море утворюють водорості: 
1. Пірофітові.   2. Золотисті.   3. Діатомові.   4. Жовто-зелені.   5. Бурі.           
6. Червоні.    7. Евгленові.    8. Зелені.    9. Харові. 

76. Підцарство вищих рослин нараховує видів ( в тисячах): 
1. 200.    2. 250.    3. 350.    4. 450.    5. 500. 

77. Як називається галузь ботанічної науки, що вивчає мохи? 
1. Хорологія.   2. Ареалогія.   3. Бріологія.   4. Мікологія.    5. Бактеріологія. 

78. Який з біомів називають „царством мохів і лишайників”? 
1. Арктичні пустелі.  2. Тундра.    3. Тайга.    4. Лісостепи.    5. Степи. 

79. Скільки видів голонасінних відомо в сучасній флорі? 
1. 100.      2. 200.       3. 400.     4. 600.5. 1000. 

80. У якій пустині росте вельвічія дивна? 
1. Сахарі.   2. Наміб.   3. Атакамі.   4. Каракум.   5. Такла-Макан. 

81.  Який орган є найхарактернішою ознакою покритонасінних? 
1. Корінь.   2. Стебло.   3. Суцвіття.   4. Листок.   5. Квітка.   6. Насіння. 

82. Яка рослина має найбільшу квітку? 
1. Соняшник.   2. Ряска.   3. Рафлезія.   4. Півонія.   5. Троянда. 

83. Яке дерево вважається найбільшим у світі? 
1. Кедр.   2.Баобаб.   3. Секвоядендрон.   4. Гевея.   5. Дуб.. 

84. Скільки видів тварин відомо сучасній науці ( у тис.)? 
1. 500;    2. 1000;    3. 1500;     4. 2000;    5. 2500. 

85. Яка кількістьвидів молюсків відома науці(у тис.)? 
1. – 90.  2. – 100.   3. – 120.   4. – 130.   5. – 150. 

86. Яка маса тіла молюска тридактни (у кг)? 
1. – 5.    2. – 50.    3. – 250.    4. – 500.    5. – 1000. 

87. Які класи хордових є холоднокровними? 
1. Риби.   2. Земноводні.    3. Плазуни.    4. Птахи.    5. Ссавці. 

88. Які класи хордових – теплокровні? 
1. Риби.   2. Земноводні.   3. Плазуни.   4. Птахи.   5. Ссавці. 

89. Як називається наука, що досліджує гриби? 
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1. Біологія.   2. Бактеріологія.   3. Бріологія.   4. Мікологія.   5. Іхтіологія. 
90. Який з лишайників служить основним кормом для північних оленів? 

1. Ісландський „мох”.    2. Ягель.    3. Пермелія скельна. 
91. Як називають науку, що досліджує лишайники? 

1. Бріологія.   2. Ліхологія.   3. Мікологія.   4. Орнітологія.   5.Батрахологія. 
 

Тема 5. Вчення про біоценози, біогеоценози, екосистеми 
92. Хто є фундатором науки про угрупування рослин – фітоценози? 

1. О. Гумбольдт.   2. А. Енглер.   3. Й. Пачоський.   4. В. Станчинський.     
93. Назвіть три головні ознаки біоценозу: 

1. Видовий склад.   2. Структура.   3. Місцеположення.   4. Ярусність.    
94.Що таке видова рясність? 

1. Кількість видів на одиниці площі.   2. Кількість особин на одиниці площі.   
3. Кількість популяцій на одиниці площі.    

95. Шкала рясності Друде ґрунтується на абсолютному чи відносному 
підрахунку особин: 

1. Абсолютному.    2. Відносному.    3. Безвідносному. 
96. Які з рослин у біоценозі є постійними мешканцями? 

1. Однорічні.    2. Дворічні.    3.Багаторічні. . 
97. Яруси в біоценозі рахують: 

1. Зверху.2. Знизу.   3. Збоку. 
98. Що таке аспект біоценозу? 

1. Тривалість вегетаційного періоду.   2.Зовнішній вигляд біоценозу у 
певний період вегетації.   3. Наявність трав’яного покриву. 

99. Фенологія наука про:  
1. Стихійні явища в природі.2. Сезонні явища у живій природі. 3. Сезонні 
явища у живій і неживій природі. 

100. До кількох типів можна звести стосунки між організмами за Вороновим? 
1. Двох.    2. Трьох.    3. Чотирьох.    4. П’яти.  5. Шести. 

101. Топічні зв’язки ґрунтуються на стосунках: 
1. Коли один вид застосовує інший вид для будівництва жител.   2. Коли 
один вид застосовує інший вид для поселення.    3. Коли один вид 
застосовує інший вид для переміщення насіння.  4. Коли один вид 
застосовує інший вид для живлення. 

102. Трофічні зв’язки ґрунтуються на стосунках: 
1. Коли один вид застосовує інший вид для будівництва жител.   2. Коли 
один вид застосовує інший вид для поселення.    3. Коли один вид 
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застосовує інший вид для переміщення насіння.  4. Коли один вид 
застосовує інший вид для живлення. 

103. Фабричні зв’язки ґрунтуються на стосунках: 
1. Коли один вид застосовує інший вид для будівництва жител.   2. Коли 
один вид застосовує інший вид для поселення.   3. Коли один вид застосовує 
інший вид для переміщення насіння.   4. Коли один вид застосовує інший 
вид для живлення. 

104. Форичні зв’язки ґрунтуються на стосунках: 
1. Коли один вид застосовує інший вид для будівництва жител.   2. Коли 
один вид застосовує інший вид для поселення.    3. Коли один вид 
застосовує інший вид для переміщення насіння.   4. Коли один вид 
застосовує інший вид для живлення. 

105.  Які види динаміки притаманні біоценозам? 
1. Добова.   2. Сезонна (річна).    3. Багаторічна.4. Всі відповіді правильні. 

106.  Сукцесія це: 
1. Направлена й безперервна зміна видового складу біоценозів.   2. 
Ненаправлена й періодична зміна видового складу біоценозів 3. 
Ненаправлена й неперіодична зміна видового складу біоценозів. 

107. Елементарною таксономічною категорією класифікації біоценозів за 
домінантними видами є: 

1. Асоціація біоценозів.   2. Група асоціацій.   3. Формація.   4. Група 
формацій.   5. Клас формацій.   6.Тип формацій (Тип рослинності).    7. Усі 
відповіді правильні. 

 
Тема 6. Вчення про біосферу 

108. Поняття „біосфера” в науковий вжиток запровадив: 
1. Д. Бруно.   2. Ф. Вік-де-Азір.    3. Е. Зюс.   4. В. Вернадський.    5. П. Теяр-
де-Шарден. 

109. Поняття „ноосфера” в науковий вжиток запровадив: 
1. Е. Зюсс.   2. В. Вернадський.   3. П. Теяр-де-Шарден.   4. М.Вавилов 

110. Верхня межа біосфери знаходиться на висоті в км: 
1. 8-10.     2. 12-14.    3. 22-24.     4. 30-35.     5. 50-55. 

111. Біосфера – це:  
1. Рослини і тварини, що нині існують на планеті Земля.  2. Всі живі 
організми, що нині існують на планеті Земля.   3. Сфера існування живих 
організмів та їх відмерлих предків, що охоплює верхню товщу літосфери, 
гідросферу і нижню частину атмосфери; 

112. У яких організмів найбільша швидкість розмноження: 
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1. Слонів.    2. Страусів.    3. Ящірок.    4. Комах.     5. Мікроорганізмів. 
113. У яких організмів найменша швидкість розмноження: 

1. Слонів.   2. Страусів.    3. Ящірок.    4. Комах.    5. Мікроорганізмів. 
114.На скільки груп поділяють хімічні елементи за ваговим складом у живих 
організмах? 

1. – 2.    2. – 3.   3. –  6.  4. – 9.  5. – 12. 
115. У трофічній піраміді виділяють групи організмів: 

1. Гідрофіти;  Мезофіти;  Ксерофіти.  2. Продуценти; Консументи; 
Редуценти.       3. Галофіти;   Псамофіти;  Сапрофіти. 

116. За скільки років рослини вичерпали б запаси СО2 в атмосфері за умови 
припинення його надходження в атмосферу (за М.Будико): 

1. – 1.   2. –4.       3. – 8.     4. – 35.     5. – 70. 
117. Хто вперше  вказав на засвоєння вуглекислого газу і виділення кисню 
рослинами? 

1.  Теофраст.   2. Д. Прістлі.   3. К.Лінней.   4. К. Тімірязєв.5. М. Келвін. 
118. Фотосинтез це: 

1. Екзотермічні реакції окиснення бактеріями неорганічних речовин і 
утворення органічної речовини.   2. Синтез органічної речовини з 
вуглекислого газу і води в зелених листках рослин за участю сонячної 
енергії.3. Мінералізація органічних решток рослин і тварин. 

119. Головним регулятором вмісту СО2 в біосфері є: 
1. Літосфера.    2. Атмосфера.    3. Педосфера.    4.Океаносфера. 

120.Від підвищення вмісту азоту в біосфері можна очікувати: 
1. Руйнування озонового горизонту. 2. Парникового ефекту. 3. 
Онкологічних захворювань.   4. Усі відповіді правильні. 

 
Тема 7. Головні положення факторіальної екології 

121. Хто з учених запровадив у науковий вжиток поняття екологія? 
1. Ж. Кюв’є.   2. Ч. Дарвін.   3. Е. Геккель.    4. В. Липський.    5.Ю. Одум. 

122. Аутекологія вивчає: 
1. Умови формування, структуру і динаміку популяцій організмів.               
2. Пристосувальну здатність окремих видів рослин і тварин до природного 
довкілля та способи життя видів.    3. Багатовидові угрупування організмів 
(біоценози, біогеоценози, екосистеми). 

123. Демекологія вивчає: 
1. Умови формування, структуру і динаміку популяцій організмів.    
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2. Пристосувальну здатність окремих видів рослин і тварин до природного 
довкілля та способи життя видів.   3. Багатовидові угрупування організмів 
(біоценози, біогеоценози, екосистеми). 

124.Синекологія вивчає: 
1. Умови формування, структуру і динаміку популяцій організмів.    
2. Пристосувальну здатність окремих видів рослин і тварин до природного 
довкілля та способи життя видів.    3. Багатовидові угрупування організмів 
(біоценози, біогеоценози, екосистеми). 

125.  На які три основні типи поділяються екологічні чинники? 
1. Абіотичні.    2.Біотичні.    3. Антропічні.   4. Едафічні. 5.Орографічні 

126. Як називається найсприятливіша дія екологічного чинника на організм? 
1. Мінімум.    2. Пессимум.    3. Оптимум.    4. Максимум. 

127. Як називають дію чинника, при якому організм існує, але його стан 
пригнічений? 

1. Мінімум.    2. Пессимум.    3. Оптимум.    4. Максимум. 
128. Як поділяються організми за відношенням до світла? 

1. Світлолюби.  2. Тінелюби.   3. Тіневитривалі.   4. Емефери.  5. 
Ефемероїди. 

129.  Як поділяють рослин стосовно відношення до джерела світла? 
1. Позитивного фототропізму. 2. Негативного фототропізму. 
3. Трансверсальні. 4.Нейтральні.  

130. Психрофільні тварини це: 
1. Тварини, що живуть при високих температурах.    2. Тварини, що живуть при 
помірних температурах. 3.Тварини, що живуть при низьких температурах. 

131. Термофільні тварини це: 
1. Тварини, що живуть при високих температурах.   2.Тварини, що живуть 
при помірних температурах. 3. Тварини, що живуть при низьких 
температурах. 

132. Пойкілотермні тварини це: 
1. Ті, що мають постійну температуру тіла.   2. Температура тіла залежить 
від температури навколишнього середовища.   3.В активному стані мають 
температуру тіла вищу від температури навколишнього середовища.  

133.Гомойотермні тварини це: 
1. Ті, що мають постійну температуру тіла.   2. Температура тіла залежить 
від температури навколишнього середовища.   3. В активному стані мають 
температуру тіла вищу від температури навколишнього середовища. 

134. Терморегуляція гомойотермних тварин підпорядковується правилу: 
1. Бергмана.    2. Аллена.   3. Глогера.    4. Лібіха.    5 Одума. 
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135. Світліше забарвлення у тварин одного виду (роду), поширених у районах з 
кліматом: 

1. Вологим.    2. Помірним.    3.Сухим.4. Холодним. 
136. Для отримання одного грама сухої рослинної маси потрібно води (у 
грамах): 

1. 100-150.   2. 150-250.   3. 250-400.    4. 400-600. 
137. За відношенням до вологи рослини поділяються на: 

1. Гідратофіти, гідрофіти гігрофіти, мезофіти, ксерофіти.    2. Сукуленти, 
склерофіти.    3. Евксерофіти, стіпаксерофіти. 

138. Ксерофілія у тварин це: 
1. Пристосованість до надмірно вологого клімату.   2. Пристосованість до 
високогірних умов життя.   3. Адаптованість до посушливих умов життя. 4. 
Пристосованість до холодного клімату. 

139.Доросле дерево протягом доби виділяє кисню (у літрах): 
1. 80-100.    2. 150-170.   3. 180-200.    4. 210-250.     5. 260-500. 

140. При відсутності фізичних навантажень людина споживає за добу кисню(у 
літрах): 

1. 250-300.    2. 300-350.3. 350-400.     4. 400-500.     5. 550-570. 
141.Реактивний літак на переліт з Європи в Америку витрачає кисню (у 
тоннах): 

1. 15-20.     2. 20-30.      3. 30-40.     4. 40-50.      5. 50-60. 
142.Скільки лісу продукує кисень для забезпечення перельоту реактивного 
літака з Європи в Америку (у  тис. га)?: 

1. 15.    2. 20.  3. 25.    4. 30.     5. 35. 
143. Які наслідки переміщення свійських тварин в Андах з вищих у нижчі 
абсолютні висоти: 

1. Схуднення.    2. Безпліддя.    3. Мутація. 4. Адаптація. 
144. В залежності від співіснування глинистих і піщаних фракцій розрізняють 
гранулометричний склад ґрунтів: 

1. Піщаний.2. Супіщаний.3.Суглинистий.   4. Глинистий.  5.Кам’янистий. 
145. За відношенням рослин до кислотно-лужної рівноваги ґрунтів поділяють 
на: 

1. Ацидофіли.   2. Нейтрофіли.   3. Базофіли.   4.Індиферентні. 5. Усі 
відповіді правильні. 

146 Рослини, що позитивно реагують на високий вміст азоту в ґрунтах 
називають: 

1. Нітрофіли.    2. Нітрофоби.    3.Індиферентні. 
147.Рослини, що проростають на засолених ґрунтах називають: 
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1. Петрофіти.    2.Галофіти.    3. Псамофіти. 4. Сукуленти. 
148.Ґрунти з високим вмістом поживних речовин називають: 

1. Евтрофні. 2. Мезотрофні.    3.Оліготрофні 
149. Едафічна сітка Алексєєва - Погребняка ґрунтується на поділі ґрунтів за 
зволоженням на: 

1. Дуже сухі.    2. Сухі.   3. Свіжі.   4. Вологі.   5. Сирі.   6. Мокрі. 7. Усі 
відповіді правильні. 

150. За величиною форм рельєф поділяють на: 
1. Мегарельєф.   2. Макрорельєф.   3. Мезорельєф.   4. Мікрорельєф.             
5. Нанорельєф.    6. Усі відповіді правильні. 

151. Найбільш небезпечними для живих істот  є радіонукліди період 
напіврозпаду яких триває: 

1. Короткий – до кількох діб (за винятком вибухів).    2. Середній – від 
кількох тижнів до десятків років.     3. Довгий – більше десятків років. 

152. Мутуалізм – це: 
1. Форма співіснування видів, корисна для обох видів.   2. Форма 
співіснування видів, коли один вид шкідливо впливає на іншого.    3. Форма 
співіснування видів, корисна для одного і не шкідлива для іншого. 

153. Коменсалізм – це: 
1. Форма співіснування видів, корисна для обох видів. 2. Форма 
співіснування видів, коли один вид шкідливо впливає на іншого.   3. Форма 
співіснування видів, корисна для одного і не шкідлива для іншого. 

154. Антибіоз – це: 
1. Форма співіснування видів, корисна для обох видів.   2. Форма 
співіснування видів, коли один вид шкідливо впливає на іншого.    3. Форма 
співіснування видів, корисна для одного і нешкідлива для іншого. 

155. Конкуренція між організмами буває: 
1. Міжвидова.    2. Видова.    3. Позитивна.     4. Негативна. 

156.Токсичний вплив одних організмів на інших називають: 
1. Алергія.   2. Алелопатія.    3. Аменсалізм.. 

157.  Паразитизм поділяють на: 
1. Факультативний.    2. Облігатний.    3. Нейтральний. 

158. Яка кількість лісів вирубана людиною за історичний період: 
1. 1/4.     2. 1/3.     3. ½.      4. 2/3. 

159. Скільки видів тварин винищено людиною за останні 400 років (з часу 
масового поширення вогнепальної зброї): 

 1. 50.     2. 70.     3. 90.    4. 110.    5. 130. 
160. За скільки років винищено популяцію Стелерової корови після її відкриття: 
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1.  30.   2. 40.    3. 50.    4.60.    5. 70. 
161.У якому році організовано Міжнародний Союз захисту природи (тепер 
МСОП)? 

1. 1913.   2.  1925.   3. 1936.    4.1948.    5.1956. 
162. Інтродукція це: 

1. Пристосування організмів до природних умов довкілля.   2. 
Впровадження нової рослини або тварини в місцеві природні (біоценози).   
3.Пристосування організмів до нових умов існування 

163. Акліматизація – це: 
1. Пристосування організмів до природних умов довкілля.   2.Впровадження 
якоїсь нової рослини або тварини в місцеві природні (біоценози) або 
агроценози.    3. Пристосування організмів до нових умов існування 

164.Адаптація – це: 
1. Пристосування організмів до природних умов довкілля.   2. 
Впровадження якоїсь нової рослини або тварини в місцеві природні 
(біоценози) або агроценози.   3.Пристосування організмів до нових умов 
існування 

165. Меліорація – це: 
1. Докорінне поліпшення ґрунтового покриву. 2. Штучне пониження рівня 
ґрунтових вод. 3. Штучне підвищення рівня ґрунтових вод. 4. Насадження 
деревної та лучної рослинності. 

166. Для боротьби з бур’янами використовують: 
1. Пестициди.    2. Фунгіциди.    3. Інсектициди.    4. Гербіциди 

167.Дефектність біоти визначається: 
1. Вільними еконішами.   2. Зайнятими еконішами.    3. Частково зайнятими  
еконішами. 

168. Класифікація життєвих форм рослин К. Раункієра включає: 
1. Фанерофіти.   2. Хамефіти.   3. Гемікриптофіти.    4. Криптофіти.  
5. Терофіти.    6. Усі відповіді правильні. 

169.Закон толерантності сформулював 
1. Ю. Одуми.   2. Р. Ліндеман.   3. С. Подолинський.    4. Ю. Лібіх.    
5. В. Шелфорд. 

170. Правило взаємного пристосування сформулював: 
1. К. Мьобіус.   2. Ф. Дарлінгтон.   3. Д. Джордано.   4. О.Марш. 5. 
Р.Ріклефс. 

 
Тема 8. Ареали організмів та біоценозів 

171. Які типи та види ареалів виділяють в біогеографії? 
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1. Прості і складні.   2. Суцільні і розірвані (диз’юнктивні).   3. Біполярні і 
амфібореальні.4. Спряжені і синергічні. 5. Всі відповіді правильні. 

172. Організми – космополіти це ті: 
1. Ареал яких займає фізико-географічну область.   2. Ареал яких займає 
понад половину Суходолу або Світового океану.   3. Ареал яких займає 
рівнинну або гірську частину Суходолу. 

173. Ендемізм найбільш характерний для: 
1. Рівнинних територій.    2. Гірських територій.    3. Ізольованих територій 
(акваторій).    4.Океанічних просторів. 

174. Суцільним називають ареал: 
1. У межах якого є орографічні бар’єри.    2. У межах якого є водні бар’єри.  
3. У межах якого відсутні бар’єри для розселення виду. 

175. В основу побудови едафічної сітки Алексєєва-Погребняка покладено ознаки 
грунту: 

1. Забезпеченість вологою (гідротопність).   2. Гранулометричний склад 
ґрунтів. 3. Насиченість кальцієм.  4. Природну родючість ґрунту 
(трофність). 

176. Які типи біомів виділяють в екваторіальних широтах? 
1. Вічнозелені екваторіальні і тропічні дощові ліси.   2. Тропічні листопадні 
ліси.   3. Савани. 4. Субтропічні ксерофільні ліси.   5. Субтропічні пустелі. 

177. Сосна Станкевича – ендемічний вид регіону: 
1. Карпат.    2. Полісся.   3. Поділля.   4. Гірського Криму. 

178. Біомом називають: 
1. Біоценоз найвищого рангу, що склався історично в межах великої 
природно-кліматичної системи.   2. Тип формацій біоценозів.    3. Тип 
рослинності. 4. Всі відповіді правильні. 

179.Зональний тип рослинності формується: 
1. У річкових долинах.   2. У ярково-балковій мережі.   3. На схилових 
ділянках. 4. На вододілах і плакорах.    5. На слабохвилястих ділянках. 

180. Розподіл рослинності на ідеальному континенті є: 
1. Віртуальним.    2. Реальним.    3. Умовно-реальним. 

181. Під вологими екваторіальними і дощовими лісами формуються грунти: 
1. Підзолисті.   2. Дерново-підзолисті.    3. Сірі лісові опідзолені.                          
4. Чорноземні.       5.Червоноземи. 

182.  Скільки стовбурів великих дерев в середньому припадає в Бразильських 
лісах (гілеях) на 1 га.? 

1. 100.    2. 500.    3. 1000.   4. 2000.    5. 5000. 
183. Найдовша ліана пальма-ротанга досягає (в м.): 
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1. 50.    2. 100.    3. 200.    4. 300.     5.400. 
184. Епіфіти – це рослини: 

1. Що отримують елементи живлення з ґрунту. 2. Що отримують елементи 
живлення з мертвого органічного матеріалу (листя, кора, гілки).   3. Що 
отримують елементи живлення з повітря; 

185. Листя якого дерева бразильської гілеї досягає в діаметрі 1,5 м.? 
1. Вікторія амазонська.   2. Пальма Максиміліана.   3. Бомбакс.    4. Фікус.    
5. Гевея бразилійська. 

186. Листя якого дерева бразильської гілеї досягає в довжину 9-12 м.? 
1. Вікторія амазонська.    2. Пальма Максиміліана.   3. Бомбакс.     4. Фікус.  
5. Гевея бразильська. 

187. У грунтово-підстилковому ярусі вологих екваторіальних лісів (гілей) 
переважають тваринні угрупування: 

1. Фітофаги.    2. Зоофаги.    3. Сапрофаги. 
188. Терміти – провідна група: 

1. Фітофагів.    2. Зоофагів.    3. Сапрофагів. 
189. Найбільша різноманітність лемурів поширена: 

1. На о.Цейлон.    2. На о. Мадагаскар.     3. У Південній Америці.     4. Новій 
Зеландії.    5.Австралії. 

190. Мавпи-ревуни поширені: 
1. В Африці.   2. На о. Мадагаскар.    3. У Південній Америці.     4. Новій 
Зеландії.      5. Австралії. 

191. Птахи колібрі поширені: 
1. В Африці.   2. На о. Мадагаскар.    3. У Південній Америці.     4. Новій 
Зеландії.    5.Австралії. 

192. Птахи турако (бананоїди) поширені: 
1. В Африці.   2. На о. Мадагаскар.   3. У Південній Америці.    4. Новій 
Зеландії.     5. Австралії. 

193.  Птах гарпія (мавпоїд) поширений: 
1. В Африці.   2. На о. Мадагаскар.   3. Амазонії.    4. Новій Зеландії.                   
5. Австралії. 

194. Мангрові ліси – це: 
1. Тропічна вічнозелена деревна рослинність яка росте у припливно-
відпливній зоні морських побереж.     2. Ксерофітна субтропічна 
рослинність з опадаючими листями в суху пору року.     3. Байрачні ліси.4. 
Хвойні ліси. 

195. Класичні савани поширені: 
1. В Африці.   2. Пд. Америці.   3. Північній Америці.   4. Азії.    5. Австралії. 
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196.  Деревна рослинність саван представлена видами: 
1. Баобаб, акація.  2. Корковий дуб, пальма-ротанга.   3. Гевея бразильська, 
коперніція. 4. Казуари, евкаліпт. 

197. Найбільший з видів страусів є: 
1. Страус ему.  2. Страус нанду.    3. Африканський страус. 

198. Страус нанду поширений: 
1. В Африці.      2. В Пд. Америці.     3. В Австралії. 

199. До едафо-кліматичних умов пустель пристосувалися групи рослин: 
1. Гідатофіти.   2. Гігрофіти.  3. Гідрофіти.   4. Мезофіти.   5. Ксерофіти. 

200. Рослини-сукуленти це ті, що: 
1. Накопичують вологу у листі, стеблах, корінні у вологий період і 
економно витрачають у сухий.   2. Вегетують протягом короткого вологого 
періоду.  3. Вегетують протягом тривалого сухого періоду. 

201. Рослини-ефемери, це ті, що: 
1. Накопичують вологу у листі, стеблах, корінні у вологий період і 
економно витрачають у сухий.   2. Вегетують протягом короткого вологого 
періоду.  3. Вегетують протягом тривалого сухого періоду. 

202. Морфологічна й фізіологічна пристосованість тварин до життя в 
пустелях проявляється через: 

1. Структуру шкіряного покриву.    2. Забарвлення.    3. Накопичення 
метаболічного жиру в деяких органах тіла.4. Всі відповіді правильні. 

203. Тварини пустель переважно активні: 
1. У світлу пору року.    2. У присмеркову пору доби.    3. У нічну пору 
доби. 

204. В Австралії твердолисті чагарники називають: 
1. Маквіс.   2. Гарига.    3. Скреб.    4. Чапараль.    5. Шибляк. 

205.У Північній Америці твердолисті чагарники називають: 
1. Маквіс.    2. Гарига.     3. Скреб.     4.Чапараль. 5. Шибляк 

206. Ксерофільні трав’яні формації у Північній Америці мають назву: 
1. Степи.         2. Прерії.         3. Пушта.           4.Пампа. 

207. Ксерофільні трав’яні формації у Південній Америці мають назву: 
1. Степи.      2. Прерії.        3.Пушта.          4.Пампа. 

208. У складі степової рослинності значне місце займають чагарники родів: 
1. Спіреї.   2. Степової вишні.   3. Дерези.   4. Карагани скіфської.    5. Усі 
відповіді правильні. 

209. Лісові біоценози овальної форми в степах Сибіру та Алтаю називають: 
1. Гаї.     2. Колки.     3. Діброви.     4. Бори.    5. Байраки 
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210. Великі ділянки південноамериканського степу задерновані місцевим видом 
гречки називають: 

1. Пампаси.     2. Тусоки.      3. Пушта.  4.Прерія. 5. Маквіс. 
211. Олень-вапіті та вилорога антилопа водяться у: 

1.Євроазійських степах.   2.Північноамериканських преріях.   3.Південно-
американських пампах.   4. Австралійських пустелях.   5.Африканських 
саванах. 

212. Антилопа-джейран водиться у: 
1.Монгольських степах. 2.Північноамериканських преріях. 3. Південно-
американських пампах. 4. Австралійських пустелях. 5. Африканських 
саванах. 

213. Гуанако та пампаський олень водяться у: 
1. Євроазійських степах.  2. Північноамериканських преріях.   3. Південно-
американських пампах. 4. Австралійських пустелях.    5. Африканських 
саванах. 

214. Тайгою називають ліси: 
1. Хвойні, утворені модриною, кедром, ялиною, ялицею.    2.Мішані, 
утворені хвойними і листяними породами.    3.Широколистяними 
породами.4.Дрібно листяними породами. 

215. Яке дерево вважають найбільшим у світі? 
1.Дуб.  2. Кедр.3.Евкаліпт.4.Баобаб.5.Секвоядендродон. 6.Гевея 
бразилійська; 

216. Лімітуючою мінімальною температурою для поширення бука європей-
ського є: 

1. -300 С. 2. -330 С. 3. -370 С.4.-400 С.  5. -450 С. 
217. Запаси біомаси широколистяних лісів становлять (т/га): 

1.100-200.        2.200-300.       3.300-400.        4.400-500.       5.500-600. 
218..Активними протягом всього року в тундрі є тварини: 

1. Лемінги.  2. Зайці-біляки.    3. Песці.     4. Вовки.    5. Білі куріпки.       
6. Полярні сови.       7. Усі відповіді правильні. 

219. Північного оленя в Північній Америці називають: 
 1.Благородний. 2.Ізюбр. 3.Карібу. 4.Мунтяк. 

220. Ареал мускусного вівцебика включає: 
1.Північне узбережжя Північної Америки. 2.Гренландію.3.Аляску.   
4. Таймир.     4. Чукотку.     5. Камчатку. 

221. Птах, який руйнує гнізда інших птахів, поїдає яйця і пташенят – це: 
1. Біла куріпка.   2. Тундровий лебідь.   3. Подорожник лапландський.     
4. Довго-хвостий поморник.    5. Чорна казарка. 
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222. «Пташині базари» скелястих побереж формують переважно: 
1.Кайри.  2.Чайки.   3.Казарки.   4.Кулики.   5.Куріпки.  6. Усі відповіді 
правильні. 

223. На островах Субантарктики гніздуються: 
1. Пінгвіни.   2. Гігантські буревісники.  3.Капські голубки.   4.Великі 
поморники.   5. Усі відповіді правильні. 

224. Біомаса у різних варіантах тундр коливається (т/га): 
1.1-5.     2.5-10.     3.10-50.     4.50-75.     5.50-100. 

225. Географію культурних рослин досліджували: 
1.О. Гумбольдт. 2.Ч. Дарвін.   3.А. Декандоль.  4.М. Вавилов.    
5. П. Жуковський.     6. Усі відповіді правильні. 

226. Скільки центрів культурних рослин виділив М.Вавилов? 
1.6.  2. 7.   3.12.     4.18.    5.25. 

227. Скільки центрів культурних рослин виділив П. Жуковський? 
1.6.  2. 7.   3.12;.    4.18.    5.25. 

228. Одно- і двозерна пшениця походять з центру: 
 1. Австралійського.   2. Середньоазійського. 3. Передньоазійського. 
4. Середземноморського.         5. Європейсько-Сибірського. 

229. Різні сорти рису походять з центру: 
1.Китайсько-Японського.   2.Індонезійсько-Індостанського.    3.Австралій-
ського.     4. Середньоазійського.      5. Середземноморського. 

230. Дерево мандрівників– равенала зростає в: 
1.Полінезії.  2.Індонезії. 3.Мадагаскарі.4.Амазонії. 5. Карибському 
архіпелазі. 

231. Природний каучуконос – гевея  походить з: 
1. Полінезії.    2. Індонезії.   3. Мадагаскару.   4. Амазонії. 5. Карибського 
архіпелагу. 

232. Араукарієві ліси є ендемічними для біогеографічної області: 
1. Карибської.  2. Гвінейського нагір’я.   3. Південнобразильської.  
4. Амазонської.          5.Андійської. 

233. Які підкласи класу ссавців широко представлені в австралійській фауні? 
1. Однопрохідні або першозвірі. 2.Сумчасті.     3. Плацентарні. 

234.  Які з птахів австралійської орнітофауни є найбільшими? 
1.Лірохвости.2.Казуари.3. Ему. 

235. Яка тварина новозеландської фауни вважається довгожителем планети? 
1.Кенгуру.  2. Страус ему.  3.Гекони. 4.Гатерія.     5. Плямистий олень. 

236. Найбільшим гризуном вважається: 
1. Бабак.    2. Бобер.    3. Капібара.      4. Нутрія.      5. Хом’як. 
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237. До свійських тварин відносяться південноамериканські мозоленогі 
(верблюди): 

1. Гуанако.     2. Вікунья.     3. Лама.      4. Альпака. 
238.Родина колібрі в Неотропіках нараховує видів: 

1. 150.     2. 270.    3. 320.     4. 450. 
239.Прісноводна риба гігантська арапаїма може сягати максимальної 
довжини (м): 

1. 5.  2. 8.  3. 10.  4.14.  5. 20. 
240. Найбільший вид справжніх жаб – жаба-голіаф досягає маси (кг): 

1. 2,2.  2. 2,8. 3. 3,3.  4. 3,9. 5. 4,5.  
241.Найбільша жаба-голіаф досягає в довжину (см) 

1. 20.  2. 25.  3. 30.  4. 35.  5. 40. 
242. Південномексиканський центр одомашнення тварин є батьківщиною: 

1. Яка.     2. Індика.  3. Собаки.  4.Коня.  5. 
Верблюда. 

243. Скільки біотичних царств на суходолі виділяють В.Второв і М.Дроздов 
(1978): 

1. 5.  2. 6.  3. 7.  4. 8.  5. 10. 
244. До якої родини відносяться такі тварини Орієнтального царства як: гаур, 
гаял, бантенг? 

1. Котячих.  2. Копитних.  3. Гризунів 
245. Найбагатшою на ендемічні форми вважається флора острова: 

1. Ява. 2. Калімантан. 3. Суматра.  4. Сулавесі.  5. Шрі-
Ланка. 

246. Квітка гігантської рафлезії досягає (см): 
1. 40.  2. 70.  3. 100.  4. 120.  5. 150. 

247. В Африканських озерах Танганьїка і Ньяса водиться видів риб: 
1. 100.      2. 200. 3. 300. 4. 400. 5. 500. 

248. В Афротропічному царстві дводихаючі риби представлені родом: 
1. Протоптерус. 2. Лепідосиреною. 3. Неоцератодом (Рогозубом). 

249.Де перебуває у сухий сезон дводихаюча риба протоптерус? 
1. У воді.2. У повітрі.3.У ґрунті.   4. У мулі.     5. У печерній водоймі. 

250. На Мадагаскарі спостерігається найбільша різноманітність видів: 
1. Агам.   2. Варанів.3.Лемурів. 4. Хамелеонів.     5. Ящірок. 

251. Родина лемурів Мадагаскару нараховує родів: 
1. 3.  2. 6.  3. 9.       4. 10.      5. 12. 

252. Родина тенреків Мадагаскару нараховує родів: 
1. 3.  2. 6.  3. 9.  4. 12.       5. 15. 



87 
 

253. Флора Капського царства нараховує видів ( у тис): 
1. 3.  2. 5.  3. 7.  4. 9.  5. 12. 

254. Капське царство є центром походження декоративних форм рослин: 
1. Вересових.   2. Лілейних.   3. Амарилісових.   4. Орхідних.   5. Ірисових. 6. 
Усі відповіді правильні. 

255. Флора Австралії нараховує родів квіткових рослин: 
1. 400. 2. 490. 3. 570. 4. 640.       5. 700. 

256. Сумчаті Австралії нараховують родин: 
1. 4.  2. 5.  3. 6.  4. 7.         5. 8. 

257. Спільними видами для Північної Америки і північної частини Євразії є 
ссавці: 

1. Бобер. 2. Благородний олень. 3. Бурий ведмідь.4. Лось.5. Горностай. 6. 
Білий ведмідь.7. Вовк.8. Усі відповіді правильні. 

258. Риба голом’янка водиться в озері: 
1. Онтаріо. 2. Боденському. 3. Ладозькому. 4. Байкалі.  5. Ісик-
Кулі. 

259.. У біогеографічному районуванні України виділено провінцій: 
1. 2.  2. 3.   3. 4.  4. 5.  5. 6. 

260. Найбагатша видовим різноманіттям вважається біота підпровінції: 
1. Східнокарпатської. 2. Середньодунайської. 3. Люблінсько-Волино-
Подільської.   4. Північно-Причорноморської.   5. Гірськокримської.  

 
Тема 10.ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ БІОТИ ГІРСЬКИХ 

СИСТЕМ ТА ОСТРОВІВ 
1. ГОРИ 
261. Яку площу суходолу займають гори висотою понад 2000 м (у %): 

1. 2. 2. 5.  3. 11.  4. 27.  5.48. 
262. Фізіологічні адаптації організмів гірських тварин до зниження тиску 
проявляється через: 

1. Збільшення відносного об’єму серця.    2. Зростання вмісту гемоглобіну в 
крові.  3. Збільшення відносного об’єму легень. 4. Всі відповіді правильні. 

263. Фізіологічні адаптації організмів гірських тварин до зниження темпера-
тури проявляється через: 

1. Здатність накопичувати жир.   2. Впадати в сплячку.   3. Густішає 
хутровий чи пуховий покрив.   4. Мігрувати за межі поясу.   5. Заготовляти 
корми.    6. Усі відповіді правильні. 

264. Вітровий режим у горах впливає на організми шляхом: 
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1. Утворення вітрових форм крон дерев.  2. Утворенням слідів вітрової 
корозії стволів дерев.  3. Стає перепоною для польоту деяких птахів.          
4. Створює сприятливі умови для розповсюдження насіння.   5. Усі відповіді 
правильні. 

265. На межі яких висотних поясів поширені рослини-стелюхи (гірська сосна, 
рододендрон та ін): 

1. Широколистих і мішаних лісів. 2. Мішаних і хвойних лісів.3. Хвойних 
лісів і субальпійських луків.4. Субальпійських і альпійських луків.5. 
Альпійських луків і снігового поясу. 

266. Представникам якого класу хордових тварин у горах властивий процес 
партеногенезу (дівоче запліднення): 

1. Рибам. 2. Плазунам. 3. Земноводним.   4. Птахам.    5. Ссавцям. 
267. Ширина перехідного від лісового до субальпійського поясу (криволісся) в 
Українських Карпатах становить (м)? 

1. 100.      2. 250. 3. 500. 4. 600. 5. 700. 
268. Пояс лучних степів (яйл) у горах Криму займає висоти: 

1. До 450 м.  2. 450-1200 м.  3. понад 1200 м. 
 
2. ОСТРОВИ. 
269. Головними чинниками формування біоти будь-якого острова є: 

1. Географічне розташування.   2. Походження.     3. Вік.    4. Розміри.       5. 
Висота над рівнем моря.   6. Відстань від материка.      7. Усі відповіді 
правильні. 

270. Із зменшенням площі острова у десять разів кількість земноводних і 
плазунів зменшується на ньому (разів): 

1. Два.    2. Три.    3. Чотири. 4. П’ять.      5. Шість. 
271.Що стало основною причиною знищення лісів Нової Зеландії? 

1. Вирубування людиною. 2. Завезення плямистого оленя. 3. Пожежі.4. 
Посухи.      5. Урагани.  

 
Тема 11. БІОТА ТА БІОЦЕНОЗИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

272. Мезотрофні води характерні для озер: 
1.Мілководних. 2. Середньоглибоких. 3. Мілководних з пологими 
схилами.4. Глибоководних. 

273. Прибережна мілководна зона має назву: 
1.Літораль. 2. Сублітораль.3. Профундаль. 

274. Нектон – це: 
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1.Організми, які мають власні засоби руху.   2. Організми, які не мають 
власних засобів руху.     3. Організми, які пов’язані з поверхневою плівкою 
натягу води. 

275. Планктон – це: 
1.Організми, які мають власні засоби руху.      2. Організми, які не мають 
власних засобів руху. 3.Організми, які пов’язані з поверхневою плівкою 
натягу води. 

276. Які органи макрофітів прісних водойм виконують функцію ефективного 
біотичного фільтра? 

1. Квітка.2. Суцвіття.    3. Листя.     4. Стебло.     5. Коренева система. 
277. Один гектар заростей очерету адсорбує з води і ґрунту за вегетаційний 
період різних солей (у т.): 

1. 1-2.     2. 3-4.      3. 5-6.       4. 6-7.      5. 7-10. 
278. Прісноводний дельфін сусак водиться в річках: 

1. Амазонка, Оріноко, Токансіте.2. Ганг, Інд, Брахмапутра.3.Меконг. 
279. У біоті Південного Бугу нараховується видів планктонних водоростей: 

1. 100.     2. 150. 3. 200.     4. 250.     5. 300. 
280. Збереження болотних систем важливе з точки зору: 

1. Як водорегулюючих систем.     2. Як об’єкт ландшафтного різноманіття.   
3. Як об’єкт біологічного різноманіття.     4. Усі відповіді правильні. 

 
Тема 12. БІОТА ТА БІОЦЕНОЗИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ 

281. Назвіть автора праці „Фізична географія океану”: 
1.  Б.Франклін.    2. М. Морі.    3. У. Томпсон.    4. Ч. Дрейф.      5. С. Зернов. 

282. Хто з учених виявив теплу течію „Гольфстрім”? 
1.  Б.Франклін.    2. М. Морі.    3. У. Томпсон.    4. Ч. Дрейф.       5. С. Зернов. 

283. Експедиція якого судна виявила найглибшу точку в Маріанському жолобі? 
1.Челенджер.   2. Метеор.  3. Дискавері-1.   4. Витязь.   5.Гломар Челенджер. 

284. У якій затоці в 1990 р. вчені виявили „оазис життя” на глибині 3000 м? 
1.Біскайській.     2. Гвінейській.   3. Персидській.     4. Мексиканській.    

279. Яка середня солоність вод Світового океану (в промілле): 
1.5.  2.12.  3.21.  4.35.  5.35.  

280 .Який середній вміст кисню (у г/м3) у водах Світового океану? 
1.5.  2.10.  3.5.  4.20.   5.25. 

285. Скільки млрд. т. кисню щорічно виділяє фітопланктон Світового океану? 
1. 50.   2. 55.  3. 61.  4. 65.  5. 70. 

286. Скільки млрд. т. кисню щорічно поглинає фітопланктон Світового океану? 
1. 50.  2. 55.  3. 61.  4. 65.  5. 70. 
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287. Скільки тисяч видів тварин виявлено у водах Світового океану? 
1.10-20.     2.30-40.      3. 60-80. 4.100-120.     5.140-150. 

288. Середня солоність вод Чорного моря становить (‰): 
1.13 – 15.2.15 – 17.3.17 – 18.4. 19 – 20. 5. 30 – 35. 

289. Органічний світ Чорного моря нараховує видів і підвидів (тис.): 
1. 2 – 3.       2. 3 – 4.     3.4 – 5.      4.5 – 6.  5. 6 – 7. 

290. Чорноморські ссавці представлені видами: 
1. Дельфіном білобоким.    2. Дельфіном питуном.    3.Дельфіном афаліною. 
4. Усі відповіді правильні. 

291. Іхтіофауна Азовського моря нараховує видів: 
1. 70 – 80.  2.80 – 90.     3.90 – 100.  4. 120 – 140.      5. 150 – 160. 

292. Скільки тисяч тонн цінних видів риби виловлювали в Азовському морі на 
початку ХХ ст.? 

1. 100 – 150.      2.150 – 200.3.200 – 250.      4.250 – 300.      5. 300 – 350. 
 

 


