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 ХДУ, 2019 рік 

 

 
1. Опис навчальної дисципліни. 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4  

Галузь знань 

01 – Освіта 

 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Спеціальність: 014 Середня 

освіта (Біологія та здоров’я 

людини) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 
1-й   

Семестр 

Загальна кількість годин –120   
2-й  

 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 

аудиторних – 2,1 год. 

самостійної роботи студента – 

3,7 год. 

Рівень вищої освіти:  

Магістр  

Лекції 

  22 год.  14 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 12 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

80 год. 94 год. 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40/80 

для заочної форми навчання – 26/94 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни  формування у студентів наукових знань з 

основ степознавства, як науки про особливий тип природних комплексів – 

степ.  

 

Завдання навчальної дисципліни:   

Теоретичні - викласти основні поняття з степознавства. Сформувати 

уявлення про закономірності поширення, мінливість степових екосистем, про 

категорії степів, основні риси степової природи, походження степового 

ландшафту, степову біоту.  

  
Практичні  -  сформувати вміння характеризувати компоненти 

степових екосистем, природу, біоту, ландшафти степів; вміти 

диференціювати степи за широтно-зональним, довготним та висотним 

градієнтами; порівнювати особливості степів України та інших країн.  

 

Після засвоєння навчальної дисципліни “Основи степознавства” 

студенти повинні  

ЗНАТИ:  

 визначення поняття «степ»; 

 категорії степів; 

 широтну, довготну, висотну диференціацію степів; 

 особливості степових екосистем України; 

 особливості степів світу; 

 риси степової природи (клімат, сезонні ритми життя степу, 

гідрографія, ґрунти); 

 походження степового ландшафту; 

 особливості степової біоти (рослинний та тваринний світ 

степових екосистем); 

 роль антропогенних об’єктів у збереженні фіторізноманіття; 



 особливості степів Херсонської області.  

УМІТИ: 

 називати компоненти степових екосистем; 

 порівнювати особливості степів України та інших країн; 

 порівнювати лучні, справжні, пустельні степи; 

 називати життєві форми степових рослин; 

 називати склад степових угруповань; 

 визначати ярусність степових угруповань; 

 аналізувати причини деградації степів; 

 аналізувати шляхи збереження степових екосистем; 

 називати закономірності зонування степів; 

 називати особливості широтно-зональної класифікації степів; 

 називати основні види рослин, що характерні для степів 

Херсонської області; 

 називати основні види тварин, що характерні для степів 

Херсонської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни. 

 

 Вступ до степознавства. Визначення поняття «степ». Степова 

топоніміка. Значення степів. Екосистемні послуги степового біому. Загрози 

для степових екосистем. Історичні акценти степу. Різноманіття степів. 
Поширення степів на планеті.  
 Різноманіття степів. Широтна, довготна та висотна диференціація 

степів. Мінливість степових екосистем по широтно-зональному градієнту. 

Основні принципи покладені в основу широтного зонування (тип ґрунтів; 

кліматичні показники; характер рослинності). Широтна зональність степових 

ґрунтів. Широтно-зональна класифікація степів Є.М. Лавренка (1991): 1) 

Лучні степи  – Steppa subpratensia (клімат напівзасушливий); 2) Справжні, 

або типові, степи – Steppa genuine vel typica: 2а). Різнотравно-дерновинно 

злакові степи (Steppa caespitosograminosa pluriherbosa (клімат засушливий); 

2б. Дернинно злакові степи – (Steppa caespitosograminosa pauciherbosa 

(клімат сухий); 3) Зпустелені (напівпустельні) дерновиннозлакові і 

напівчагарникові-дерновиннозлакові  степи - Steppa subdeserta - (клімат дуже 

сухий); 4) Пустельні напівчагарникові-дерновиннозлакові степи – Steppa 

deserta (клімат зверх сухий). Зональні особливості степових екосистем півдня 

України. Мінливість степових екосистем по довготному градієнту 

(континентальності). Мінливість кліматичних показників в сухих степах 

Євразії по градієнту континентальності. Висотна мінливість степових 

екосистем.   

 Основні риси степової природи. Особливості степового клімату. 

Основні показники клімату степової зони України.  Амплітудність – різниця 

між крайніми значеннями екологічних факторів при їх коливаннях. Сезонні 

ритми життя степу. Гідрографія степу – річки, озера, Сори, лиману, болота, 

моря, водосховища, каналу, ставка. Поди. Грунти степів.  

 Походження степового ландшафту. Еволюція градієнту 

континентальності. Мезозой. Умови Палеогену. Неоген. Четвертинний 

період (1 млн. років назад). Роль покритонасінних рослин. Особливості 



еволюції степової рослинності. Фауністичні передумови виникнення степів. 

Грунтові передумови формування степів. Причини безлісся степів. Основні 

елементи рослинного покриву степів. Еволюція степів.  

 Степова біота. Загальні екологічні адаптації степових рослин. 

Рослинний світ: основні види-едифікатори, екологічні особливості дернини, 

пристосування до анемохорії, Рід Костриця (Типчак) – Festuca, Рід Житняк – 

Agropyron, Рід Кипець – Koeleria, Рід Двозубка – Cleistogenes, Рід Бородач – 

Botriochloa, Рід Осока – Carex, Рід Цибуля – Allium, Дводольні дернинні 

рослини. Степове різнотрав’я: екологічні особливості. Закономірності 

поширення різнотрав’я. Багаторічники-ефемероїди. Екологічні особливості 

геофіті. Ефемери.  

 Тваринний світ: копитні тварини – головні фітофаги, гризуни, птахи, 

хижі тварини, деструктори.  

 Ярусність степових угруповань. Склад степових угруповань. Видове 

багатство та склад. Життєві форми. Екологічні особливості: вологість – 

ксерофіти; освітлення – геліофіти; температура – мезо-, та мегатермофіти; 

трофність грунту – ев-, мезотрофи; кислотність грунту – базифіли, 

нейтрофіли. Мозаїчність. Синузиальність. Комплексність. Катенна структура 

степових екосистем.  

 Степи причорноморсько - казахстанської підобласті. Степи 

Центрально - Азіатської (Даурсько  - Монгольської) підобласті. Степи в 

Україні.  Продромус степової рослинності України (за В.А. Соломахою).  

Степова рослинність Польщі. Природоохоронний статус ксеротермічних 

угруповань. 

 Роль антропогенних об’єктів у збереженні фіторізноманіття. 

Кургани як рефугіум степової флори. Флора судинних рослин курганів 

Степової зони України. Аналіз раритетного компоненту. Раритетне фіто 

різноманіття. Значення городищ для збереження фіто різноманіття. Старі 

цвинтарі, як оселище созофітів. Використання лінійних екотопів для 

збереження фіто різноманіття. 



 Причини зникнення степів: Розорювання – головна причина 

зникнення степів. Заліснення українських степів. Промислове освоєння. 

Пожежі. Надмірний випас та викошування. Селітебна забудова. Інвазії в 

степових екосистемах.  

 Охорона степів. Раритетне біорізноманіття степових екосистем. 

Степові об’єкт природно-заповідного фонду України. Резерватна сукцесія. 

Степові національні природні парки Світу. Організації, що займаються 

збереженням степових екосистем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо 

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п се

м 

і с.р. л п се

м 

і с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль  

Тема 1. Вступ до 

степознавства.  

14 2 2   10 16 2    14 

Тема 2. Степи світу. 14 2 2   10 16 2 2   12 

Тема 3. Основні риси 

степової природи. 

18 4 2   12 18 2 2   14 

Тема 4. Походження 

степового 

ландшафту. 

14 2 2   10 16 2 2   12 

Тема 5. Степова 

біота. 

18 4 2   12 18 2 2   14 

Тема 6. Рослинність 

степів. 

16 2 2   12 18 2 2   14 

Тема 7. 

Антропогенна 

еволюція та охорона 

степових 

ландшафтів. 

 

20 4 4   14 18 2 2   14 

Разом за змістовим 

модулем  

120 22 18   80 120 14 12   94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Змістові модулі навчальної дисципліни. 

 

Змістовий модуль.  

 

Лекційний модуль: 

 

Тема 1. Вступ до степознавства.  

Тема 2. Степи світу. 

Тема 3. Основні риси степової природи. 

Тема 4. Походження степового ландшафту. 

Тема 5. Степова біота. 

Тема 6. Рослинність степів. 

Тема 7. Антропогенна еволюція та охорона степових ландшафтів. 

 

 

Практичний модуль: 

  

Тема 1. Вступ до степознавства.  

Тема 2. Степи світу. 

Тема 3. Основні риси степової природи. 

Тема 4. Походження степового ландшафту. 

Тема 5. Степова біота. 

Тема 6. Рослинність степів. 

Тема 7. Антропогенна еволюція та охорона степових ландшафтів. 

 

Модуль самостійної роботи: 

 

1. Екосистемні послуги степових екосистем. 

2. Степові об’єкти природно-заповідного фонду України. 

3. Охорона степів на Херсонщині.  

4. Степові національні природні парки Світу. 

 

Підсумкова тека: 

 

1. Тестові завдання з дисципліни «Основи степознавства». 

2. Перелік питань до заліку. 

  



 Методи навчання 

Комплексне використання різноманітних методів організації і 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів 

стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад 

особистості майбутнього біолога з урахуванням індивідуальних 

особливостей учасників навчального процесу й спілкування. 

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються  

комп’ютерну підтримку навчального процесу, а також інтерактивні методи 

навчання, такі як ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних 

питань.  

 

 Методи контролю 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, 

всебічності та професійної спрямованості контролю.  

Використовуються такі методи контролю, як письмове та усне 

опитування,   які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх 

фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Якісними критеріями оцінювання студентів опитування студентів з 

теоретичного матеріалу в усній чи письмовій формі є: 

1. Повнота відповіді або виконання завдання: 

 елементарна 

 фрагментарна 

 повна 

 неповна 

2. Рівень сформованості логічних умінь: 

 елементарні дії 

 операція, правило, алгоритм 

 правила визначення понять 

 формулювання закономірностей 

 структурування описів, доводів 

Якісними критеріями оцінювання виконання практичних завдань 

студентами є: 

1. Повнота виконання завдання: 

 елементарна 

 фрагментарна 

 неповна 

 повна 

2. Рівень самостійності студента 

 під керівництвом викладача 

 консультація викладача 

 самостійно 

3. Рівень навчально-пізнавальної діяльності 

 репродуктивний 

 алгоритмічний 

 продуктивний 

 творчий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання теоретичних знань студентів 
За 

шкалою 

ECST 

Бали Рівень 

навчальни

х досягнень 

студентів 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів 

А 90-100 Високий 

рівень 

5 Відповідь відзначається повнотою без допомоги 

викладача. 

Студент володіє узагальненими знаннями з 

предмета, аргументовано використовує їх у 

нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати 

вивчений матеріал для внесення власних 

аргументованих суджень. 

Студент має системні, дієві здібності у навчальній 

діяльності, вирішує складні проблемні завдання; 

схильний до системно-наукового аналізу та 

прогнозування явищ; уміє ставити та розв’язувати 

проблеми. 

В 82-89 Високий 

рівень 

4 Відповідь повна з деякими огріхами. 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, вміє 

аналізувати і систематизувати наукову інформацію; 

здатен до самостійного опрацювання навчального 

матеріалу, але потребує консультації викладача. 

С 74-81 Достатній 

рівень 

Відповідь відзначається неповнотою. 

Студент може зіставити, узагальнити, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; знання є достатньо повними; вільно 

застосовує вивчений матеріал. Відповідь його 

повна, логічна, обґрунтована, але з деякими 

неточностями. Здатен опрацювати матеріал 

самостійно, вміє підготувати реферат і захистити 

його. 

D 64-73 Середній 

рівень 

3 Відповідь відзначається неповнотою. 

Студент володіє матеріалом на початковому рівні, 

значну частину матеріалу засвоює на 

репродуктивному рівні. Має фрагментарні навички 

в роботі з підручником, науковими джерелами; 

може самостійно оволодіти більшою частиною 

навчального матеріалу. Може аналізувати 

навчальний матеріал, порівнювати і робити 

висновки; відповідь його правильна, але 

недостатньо осмислена. 

E 60-63 Початкови

й рівень 

Відповідь відзначається фрагментарністю. 

Студент володіє навчальним матеріалом, виявляє 

здатність елементарно викласти думку. 

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів; здатний усно відтворити окремі 

частини теми. 

X 1-59 Низький 

рівень 

2 Відповідь відзначається фрагментарністю, 

викладання під керівництвом викладача. 

Теоретичний зміст курсу засвоєно частково, 

більшість передбачених навчальною програмою 

навчальних завдань не виконано. 



Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях 

За 

шкалою 

ECST 

Бали Рівень 

навчальни

х досягнень 

студентів 

Оцінка 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів 

А 

90-100 

Високий 

рівень 

 

5 

Відповідь або завдання відзначається повнотою 
виконання без допомоги викладача. 
Студент володіє узагальненими знаннями з 
предмета, аргументовано використовує їх у 
нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати 
вивчений матеріал для внесення власних 
аргументованих суджень. 
Студент має системні, дієві здібності у навчальній 

діяльності, користується широким арсеналом засобів 

доказу своєї думки, вирішує складні проблемні 

завдання; схильний до системно-наукового аналізу та 

прогнозування явищ; уміє ставити та розв'язувати 

проблеми. 

В 

82-89 

Високий 

рівень 

4 

Відповідь і завдання – повні з деякими огріхами, 

виконані без допомоги викладача. 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, 

зокрема, застосовує його на практиці; вміє 

аналізувати і систематизувати наукову та методичну 

інформацію. Використовує загальновідомі доводи у 

власній аргументації, здатен до самостійного 

опрацювання навчального матеріалу; виконує 

дослідницькі завдання, але потребує консультації 

викладача.  

С 

74-81 

Достатній 

рівень 

 

Відповідь і завдання відзначаються неповнотою 

виконання без допомоги викладача. 

Студент може зіставити, узагальнити, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; знання є достатньо повними; вільно 

застосовує вивчений матеріал. Відповідь його повна, 

логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. 

Здатен на реакцію відповіді іншого студента, 

опрацювати матеріал самостійно, вміє підготувати 

реферат і захистити його найважливіші положення. 

D 

64-73 

Середній 

рівень 

 

3 

Відповідь і завдання відзначаються неповнотою 

виконання за консультацією викладача. 

Студент володіє матеріалом на початковому рівні 

(значну частину матеріалу засвоює на 

репродуктивному рівні). З допомогою викладача 

здатен виконувати завдання; має фрагментарні 

навички в роботі з підручником, науковими 

джерелами; має стійкі навички роботи з конспектом, 

може самостійно оволодіти більшою частиною 

навчального матеріалу. Може аналізувати 

навчальний матеріал, порівнювати і робити 

висновки; відповідь його правильна, але 

недостатньо осмислена 

  



Е 

60-63 

Початкови

й рівень 

 
3 

Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю 

виконання за консультацією викладача або під його 

керівництвом. 

Студент володіє навчальним, матеріалом, виявляє 

здатність елементарно викласти думку. 

Студент володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів; з допомогою викладача виконує 

елементарні завдання; контролює свою відповідь з 

декількох простих речень; здатний усно відтворити 

окремі частини теми; має фрагментарні уявлення про 

роботу з науково-методичним джерелом, відсутні 

сформовані уміння та навички 

Х 

1-59 

Низький 

 
2 

Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю 

виконання під керівництвом викладача. 

Теоретичний зміст курсу засвоєно частково, необхідні 

практичні уміння роботи не сформовані, більшість 

передбачених навчальною програмою навчальних 

завдань не виконано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 
За 

шкалою 

ECST 

Бали Рівень 

навчальних 

досягнень 

студентів 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів 

А 90-100 Високий 

рівень 

5 Завдання відзначається повнотою виконання без 

допомоги викладача. 

Вибирає інформаційні джерела, адекватні цілі 

проекту. 

Користується широким арсеналом засобів доказу 

своєї думки, схильний до системно-наукового 

аналізу, уміє ставити та розв’язувати проблеми. 

Робить висновки, володіє уміннями творчо-

пошукової діяльності. 

В 82-89 Високий 

рівень 

4 Завдання – повні, з деякими огріхами, виконані 

без допомоги викладача. 

Планує інформаційний пошук; володіє способами 

систематизації інформації. 

Здатен до самостійного опрацювання навчального 

матеріалу; виконує дослідницькі завдання, але 

потребує консультації викладача. 

Володіє уміннями творчо-пошукової діяльності. 

С 74-81 Достатній 

рівень 

Завдання відзначається неповнотою виконання 

без допомоги викладача. 

Критично ставиться до отриманої інформації, 

наводить аргументи. 

Студент може зіставити, узагальнити, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача. 

D 64-73 Середній 

рівень 

3 Завдання відзначається неповнотою виконання за 

консультацією викладача. 

Має фрагментарні навички в роботі з 

підручником, науковими джерелами; має стійкі 

навички роботи з конспектом. Усвідомлює, якою 

інформацією з питання він володіє, а якою – ні. 

Може аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати і робити висновки, може самостійно 

оволодіти більшою частиною навчального 

матеріалу. 

E 60-63 Початковий 

рівень 

Завдання відзначається фрагментарністю 

виконання за консультацією викладача або під 

його керівництвом. 

Застосовує запропонований викладачем спосіб 

отримання інформації з одного джерела; має 

фрагментарні уявлення про роботу з науковим 

джерелом. 

Демонструє розуміння висновків з певного 

питання. 

Володіє умінням здійснювати первинну обробку 

навчальної інформації без подальшого її аналізу. 

  



X 1-59 Низький 

рівень 

2 Завдання відзначається фрагментарністю 

виконання під керівництвом викладача. 

 Необхідні практичні уміння роботи не 

сформовані, більшість передбачених навчальною 

програмою навчальних завдань не виконано. 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання знань студентів на заліку 

 
Характеристики критеріїв оцінювання знань За державною 

(національною) 

шкалою 

За шкалою ECST 

Характеризується знаннями суттєвих ознак, 

понять, явищ, закономірностей, зв’язків між 

ними. Студент самостійно засвоює знання, 

володіє розумовими операціями (аналізом, 

синтезом, узагальненням, порівнянням), уміє 

робити висновки, виправляти допущені 

помилки. 

 

Зараховано  

Незнання значної частини навчального 

матеріалу, суттєві помилки у відповідях на 

питання, невміння застосовувати теоретичні 

положення при розв’язанні практичних задач.  

Незараховано 

 з можливістю 

повторного 

складання заліку 

FX 

Незнання значної частини навчального 

матеріалу, суттєві помилки у відповідях на 

питання, невміння орієнтуватися при 

розв’язанні практичних задач, незнання 

основних фундаментальних положень. 

Незараховано 

 з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни та 

виконанням 

лабораторних 

робіт 

F 
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