Науково-дослідна робота на кафедрі ботаніки, екології та методики навчання
біології здійснюється шляхом виконання міжкафедральної теми «Біологічні основи
раціонального використання і охорони рослинного світу» та кафедральної
«Підвищення продуктивності культурних і дикорослих рослин» за такими
напрямками:
Загальна тема
дослідження

Складові частини теми

Дослідження біологічної активності представників
роду Ехінацея (Echinacea Moench) для створення
регуляторів росту і засобів захисту рослин для
біологічного землеробства
Гібридизація хризантеми дрібноквіткової в умовах
ботанічного саду ПДПУ
Підвищення
Вивчення рослинності річкових долин Полтавщини
продуктивності
Біологічні особливості амброзії полинолистої та
культурних,
заходи боротьби з нею в агроценозах польових
дикорослих
рослин
та культур
Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх
аспекти
учителів природничих дисциплін до професійної
охорони;
діяльності у профільній школі
методичні
аспекти
Біоекологічний
аналіз
лучних
фітоценозів
викладання
Лівобережного Лісостепу України
курсів кафедри
Вивчення рослинних ресурсів різних природних
ботаніки,
екології
та фітоценозів
Дослідження мохової рослинності та бріофлори
методики
Лісостепу України
навчання
біології
Загальні аспекти впливу господарської діяльності
людини на стан навколишнього середовища
Методична система навчання нових технологій
майбутніх учителів біології
Созоологічні
аспекти
збереження
біорізноманітності Лівобернежного Придніпровя

Виконавці

доц. Буйдін В.В.

доц. Буйдін В.В
доц. Гомля Л.М.
проф. Оніпко В.В.

проф. Оніпко В.В
проф. Орлова Л.Д.
проф. Орлова Л.Д.
проф. Гапон С.В.
доц. Іщенко В.І.
Дченко-Богун
М.М.
Ханнанова О.Р.

У рамках виконання кафедральної теми викладачі кафедри захистили
докторські дисертації у 2011-2012 р.: Гапон С.В., Оніпко В.В., Орлова Л.Д.:
Міністерство освіти і науки, молоді
Міністерство освіти і науки,
та спорту України
молоді та спорту України
Дніпропетровський національний
Черкаський національний
університет імені Олеся Гончара
університет імені Богдана
Хмельницького
ОРЛОВА ЛАРИСА ДМИТРІВНА
УДК
ОНІПКО ВАЛЕНТИНА
631.4:581.5(292.485)(477.5)(043.3)
ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 378.22.016:5:[373.5](072)
БІОЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
ЛУЧНИХ ФІТОЦЕНОЗІВ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ
ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ
УКРАЇНИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПРИРОДНИЧИХ ДИСИЦПЛІН
(СТАН, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА
ОХОРОНА)
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У

Спеціальність 03.00.16 – екологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора біологічних наук
Дніпропетровськ – 2012

ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
Спеціальність 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора педагогічних наук
Черкаси – 2012
Національна академія наук України
Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного
ГАПОН СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
УДК 582.32:581.526.42.45(477)
МОХОПОДІБНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (РОСЛИННІСТЬ ТА
ФЛОРА)
Спеціальність 03.00.05 – ботаніка
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук
Київ – 2011
У рамках виконання кафедральних тем працюють над дисертаційними
роботами такі викладачі: доц. Гомля Л.М. – над докторською дисертацією; ас.
Хілінська Т. В., Левченко Ю.П., Максименко Н.Т. – кандидатськими дисертаціями.
До науково-дослідницької роботи кафедри активно залучаються студенти та
магістранти природничого факультету. Результати їх наукових досліджень
апробуються на конференціях, семінарах різного рівня та висвітлюються в
матеріалах збірників наукових праць чи інших виданнях.
При кафедрі ботаніки функціонує ботанічний гурток. За темами наукових
досліджень працюють студенти стаціонарного та заочного відділень, магістранти,
напрямки їх наукової роботи визначають:
П.І.Б
Кількісний
Назва проблемної групи
керівника
склад
Сортове різноманіття культурних рослин Полтавщини:
вивчення агробіологічних особливостей овочевих
культур; дослідження агробіологічних особливостей
Оніпко В.В.
18
польових культур; баштанні культури та особливості
їх вирощування
Механізована техніка сучасного фермерського
Іщенко В.І.
3
господарства
Декоративна дендрологія та особливості зеленого
Гомля Л.М.
15
будівництва
Сучасний стан та шляхи оптимізації зелених
Дерев’янко Т.В.
8
насаджень населених пунктів
Гібридизація хризантеми дрібноквіткової в умовах
ботанічного саду ПНПУ та дослідження біологічної
Буйдін В.В.
3
активності екстрактів представників роду Ехінацея
Вивчення фіторізноманіття Полтавщини
Гапон С.В.
12
Лучні фітоценози Лівобережного Лісостепу України (в Орлова Л.Д.,
10
межах Полтавської області)
Левченко Ю.П.
Сортове різноманіття культурних рослин Полтавщини Хілінська Т.В.
1

Традиційно на кафедрі здійснюється підготовка студентів до участі у:
всеукраїнських та регіональних екологічних та природоохоронних конкурсах
(наукових робіт студентів, «До чистих джерел», «Вчимося заповідувати» та ін.),
всеукраїнських олімпіадах з екології, біології та екологічної безпеки.
Викладачі кафедри здійснюють наукове консультування та рецензування
учнівських наукових робіт по лінії МАН, викладають екологію та біологію у Очнозаочній біологічній школі при Полтавському обласному еколого-натуралістичному
центрі учнівської молоді, беруть участь журі екологічних та природоохоронних
конкурсів школярів.
Наукові та навчально-методичні публікації викладачів кафедри
МОНОГРАФІЇ

Інформація про організацію та проведення конференцій
10 квітня 2014 р. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Актуальні питання природничих досліджень»

29-30 травня 2014р Міжнародна науково-практична конференція «Методика
навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі»
XXI Каришинські читання»
Відкриття меморіальної дошки Ганжі Р.В.у рамках проведення
конференції

Науковий гербарій кафедри ботаніки та методики навчання біології Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Офіційною датою заснування гербарію Полтавського педагогічного
університету вважається 2005 рік, хоча поступове накопичення гербарного
матеріалу розпочалося ще у 60-х роках і пов’язане з ім’ям доцента кафедри
ботаніки к.б.н. Р.В. Ганжі. Насамперед потрібно було забезпечити наочним
матеріалом навчальний процес для студентів І та ІІ курсів, що вивчають
морфологію та систематику рослин. Під керівництвом Р.В. Ганжі проводилися збір,
висушування та монтування гербарію під час проведення польових практик у
Диканських лісах, а пізніше – на біостаціонарі "Лучки" (Кобеляцький район
Полтавської області). Частину гербарних матеріалів (зразки з Португалії та Росії)
Р.В. Ганжа, очевидно, одержав по обміну з іншими науковими установами.

Поступово розширювалася і площа зберігання гербарних зразків. Спочатку
гербарій зберігався в шафах кафедри ботаніки, потім – у лаборантській кімнаті.
Зараз гербарій розміщений в окремій кімнаті навчального корпусу кафедри
ботаніки, що знаходиться в ботанічному саду ПНПУ імені В.Г. Короленка.
Гербарні аркуші вкладені в картонні папки і зберігаються в дерев'яних шафах.
Кожний гербарний аркуш пронумерований. Більша частина гербарних фондів
(окрім гербарію з Португалії та Далекого Сходу Росії) змонтована і розкладена за
системою А.Л. Тахтаджяна (1966), роди в межах родин і види в межах родів
знаходяться в алфавітному порядку.
Акронім за Index Herbariorum: PWU.

Установа, яка опікується гербарною колекцією – Полтавський
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.
Відомча підпорядкованість – Міністерство освіти і науки України.
Поштова адреса установи: вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36000.
Поштова адреса гербарію: вул. Моргуна, 16, м. Полтава, 36003.
Контактні телефони: (05322) 2-56-35, 2-28-29.
Електронна пошта: tovarystwo@gmail.com, davydov-botany@yandex.ru,
gomlya@bk.ru
Куратор гербарію: Гомля Людмила Миколаївна, кандидат біологічних наук,
доцент кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету
ім. В.Г. Короленка. Наукові інтереси – вивчення флори та рослинності річкових
долин Полтавщини.
Гербарний штат:
1. Давидов Денис Анатолійович – науковий співробітник відділу геоботаніки
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Контактні дані: вул.
Терещенківська, 2, м. Київ, 01601, тел. (044) 234-83-34. Наукові інтереси:
флористика, геоботаніка, систематика вищих рослин.
2. Кисла Анна Русланівна – студентка природничого факультету Полтавського
національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Наукові інтереси
– вивчення флори та рослинності Полтавської області.
3. Агаркова Катерина Юріївна – студентка природничого факультету
Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка.
Наукові інтереси – вивчення флори та рослинності Полтавської області.
Інформація про гербарну колекцію:
Рік заснування: 2005.
Загальна кількість одиниць зберігання: 10 000 (науковий гербарій) +
1 000 (навчальний гербарій).
Формат зберігання: основний фонд та гербарій Р.В. Ганжі – 4200 ? 2800 мм,
гербарій Д.А. Давидова – 3000 ? 2100, Мохоподібні та гриби зберігаються в пакетах
по розмірам зразків.
Структура гербарію: Гербарій поділений на загальний фонд та іменні
колекції. У загальному фонді виділено 3 підрозділи:
1. гербарій судинних рослин;
2. бріологічний гербарій;
3. мікологічна колекція.
Гербарій судинних рослин, в свою чергу, поділений на 4 секції:
1. Флора Європи та колишнього Радянського Союзу (67 зразків з Португалії, 35
зразків з Середньої Росії та 168 зразків з Далекого Сходу).
2. Флора України (близько 1000 зразків з Харківської, Волинської,
Закарпатської, Одеської, Херсонської, Чернігівської, Сумської областей та
АР Крим).
3. Флора Полтавської області (понад 7 000 зразків).
4. Дендрофлора та інтродуковані рослини (близько 200 зразків).
Основні колектори: бріологічний гербарій – С.В. Гапон; мікологічна
колекція – Р.В. Ганжа та І.С. Беседіна; гербарій судинних рослин – Д.А. Давидов,
Р.В. Ганжа, Л.М. Гомля, К.Ю. Агаркова.
Типовий матеріал відсутній. Крім загального гербарного фонду, наявні дві
іменні колекції:

1. Гербарна колекція Р.В. Ганжі налічує близько 1 000 зразків вищих рослин і
датована 60 – 90-ми роками ХХ ст. Географічно колекція охоплює майже всі
адміністративні райони Полтавської області, наявні окремі збори з високогір'я
Карпат та Луганської області. На жаль, у частини зразків (переважно найбільш
поширених на Полтавщині видів) відсутня детальна інформація про місце збору
рослини.
2. Гербарна колекція Д.А. Давидова налічує близько 700 зразків, зібраних
переважно в околицях м. Полтава та Полтавському районі Полтавщини (також
наявні окремі збори з околиць м. Маріуполь Донецької області та Кегичівського
району Харківщини) у 2002 – 2007 роках. Цінність колекції полягає в тому, що
значна частина місцезнаходжень зібраних видів зараз є втраченими внаслідок
антропогенного впливу. Гербарні аркуші розміром 30 - 21 см (формат А4)
вкладені у файли, а самі файли розміщені в папках по близько спорідненим
групам вищих рослин.
Обмінний фонд гербарію налічує близько 200 зразків (переважно флора
околиць м. Полтава).
Наукова лабораторія бріології створена при кафедрі ботаніки, екології та
методики навчання біології Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка в 2014 році.
Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри Гапон
Світлана Василівна.
Склад наукової школи:
1. Аспірант кафедри: Гапон Юрій Васильович.
2. Магістрант кафедри: Мастюх Катерина Василівна.
3. Студенти проблемної групи з бріології природничого факультету.
Наукова значущість лабораторії:
1. Лабораторія бріології є першою лабораторією України в межах Міністерства
освіти та науки України.
2. Лабораторія є другим подібним підрозділом в Україні після лабораторії
бріології в Інституті ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України.
3. Є першим піонерним науковим осередком з дослідження мохових угруповань,
їх класифікації та питань бріосинтаксономії в Україні.
4. Є осередком вивчення мохоподібних природніх, штучних та урбоекосистем
Лівобережного Придніпров’я та Лісостепу України
Мета діяльності лабораторії – комплексне дослідження мохоподібних мохових
угруповань Лісостепу України, України в цілому.
Напрямки діяльності:
1. Бріофлористичний (комплексне вивчення бріорізноманіття природніх, штучних
та урбоекосистем Лісостепу України), виявлення рідкісних та зникаючих видів,
розробка заходів щодо їх охорони;
2. Комплексне вивчення бріорізноманіття природно-заповідних об’єктів Лісостепу
України.
3. Дослідження мохових угруповань, їх класифікація та створення Продромусу
мохової рослинності України (в межах Лісостепу, Лівобережного Полісся, деяких
районів Закарпаття).
4. Поповнення бріологічного гербарію кафедри, картотеки місцезростань
мохоподібних.

5. Створення бріосинтаксотеки України (в межах Лісостепу України,
Лівобережного Полісся).

Наукові здобутки:
1. Уперше для науки описано 4 асоціації, 7 субасоціацій та 14 безрангових
угруповань.
2. Складено синтаксономічну схему мохової рослинності України (в межах
Лісостепу України).
3. Постійно поповнюється бріологічний гербарій кафедрі ботаніки, екології та
методики навчання біології Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка та гербарій Полтавського краєзнавчого
музею імені Василя Кричевського.
Наукова співпраця:
1.Університет імені Фрідріха Шіллера, м. Єна,
Німеччина.
2. Інститут біології м. Уфа, РАН.
3. Брянський державний університет.
4. Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного
НАН України, м. Київ.
5. Інститут екології Карпат, м. Львів.
6. Херсонський національний університет.
7. Заповідник «Медобори» (Тернопільська
обл.).
8. НПП «Подільські Товтри» (Тернопільська
обл.).
9. Ужгородський національний університет.
Місцерозміщення лабораторії. М. Полтава, вул. Моргуна 16, ботанічний сад
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка,
навчальний корпус кафедри.

