
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

Ботаніка 
(назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова     Форма навчання: денна/заочна 

Освітній ступінь: бакалавр   

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта 

         013 Початкова освіта 

                            014.15 Середня освіта (Природничі науки) 

Освітня програма: всі освітні програми 

Рік навчання: ІІ-ІV     Семестр: ІІІ-VІІІ 

Кількість кредитів (годин): 4 (всього: 120 год.; лекції 26 год.; практичні 22 

год.; самостійна робота 72 год.) 

заочна форма навчання: 4 (всього: 120 год.; лекції 6 год.; практичні 6 год.; 

самостійна робота 108 год.) 

 

Мова викладання: українська Посилання на курс в онлайн-платформі 

Moodle: http://moodle.idgu.edu.ua  

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Граматик Н.В. 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: к.п.н., доцент 

Кафедра: фізичної культури, біології та основ здоров’я 

Робочій e-mail: gramatiknadea@gmail.com  

Години консультацій на кафедрі: вівторок 14.30-16.00 

 

3. Опис та мета дисципліни 

Головна мета курсу «Ботаніка» – ознайомлення студентів з основними 

положеннями про будову рослинної клітини, рослинні тканини, вегетативні й 

генеративні органи, систематику та цикли розвитку представників різних 

груп, екологічні та фітоценологічні особливості рослин, еволюції флори 

природних і антропогенно змінених комплексів, рослинності різних зон, а 

http://moodle.idgu.edu.ua/
mailto:gramatiknadea@gmail.com


також із сучасними принципами і стратегіями сталого розвитку, безпечного 

використання навколишнього природного середовища.  

4. Результати навчання 

1. Знання: 

- особливості морфологічної будови та морфогенезу рослинних організмів;  

- особливості рослинних тканин та їх та значення, анатомічні особливості 

будови вегетативних та генеративних органів рослинного організму;  

- сучасну систему рослинного світу на рівні відділів і класів;  

- характерні порядки, родини, роди й види різних відділів та класів рослин;  

- особливості будови, розмноження, поширення й екології представників 

різних відділів та класів рослин;  

- основні положення вчення про екологічні фактори, вплив окремих 

екологічних факторів на рослинні організми;  

- основні екологічні групи рослин за відношенням до екологічних 

факторів;  

- типи адаптацій та стійкості рослин; 

2. Вміння:  

- характеризувати особливості будови рослинної клітини, класифікувати 

рослинні тканини; 

- працювати з лабораторною оптикою, приладами; готувати 

мікропрепарати вегетативних та генеративних органів різних груп 

рослин;  

- замальовувати схеми морфологічної й анатомічної будови представників 

різних відділів рослин, готувати гербарні зразки різних видів рослин;  

- користуватись визначниками рослин, атласами;  

- розпізнавати рослини на рівні відділів та класів, найбільш поширених та 

цінних у практичному відношенні представників – на рівні родів, а в 

деяких випадках – видів;  

- за морфологічними та анатомічними особливостями будови рослин 

відносити їх до певної екологічної групи за відношенням до різних 

екологічних факторів;  

- визначати життєву форму рослини за різними класифікаціями.  

3. Комунікація:  

- здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології при спілкуванні, а також для збору, аналізу, обробки, 

інтерпретації інформації у галузі біології; 

- здатність виконувати передбачені навчальною програмою завдання та 

операції у співпраці з іншими учасниками освітньо-виховного процесу. 

4. Автономність та відповідальність:  

- вчитися упродовж життя й удосконалювати з високим рівнем 
автономності набуту під час навчання кваліфікацію; 

- застосування отриманих знань у сфері професійної діяльності та 

раціонального природокористування для вирішення професійних задач 

різного рівня складності; 



- пропонувати організаційно-господарські рішення щодо охорони природи  

у конкретній місцевості. 
 

5. Структура дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Анатомія та морфологія рослин 

Тема 1. Ботаніка – наука про рослини 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

1. Ботаніка як наука про будову і життєдіяльність 

рослин.  

2. Космічна роль зелених рослин.  

3. Рослини як джерело сировинної і продовольчої 

бази суспільства.  

4. Розділи ботаніки.  

5. Взаємозв'язок ботаніки з іншими дисциплінами 

та галузями сільськогосподарського 

виробництва. 

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати есе на тему:  

- Ботаніка та майбутнє. 

- Рослини і тварини, їх спільність і відмінності.  

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

 

Тема 2. Будова та функціонування рослинної клітини 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

1. Клітина – основна структурна і функціональна 

одиниця живого. Різноманітність клітин.  

2. Головні компоненти рослинної клітини. 

3. Ядро. Форма, розміри, кількість.  

4. Ядро як основа збереження і передачі 

спадковості. 

1. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

2. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

3. Панюта О.О., Ольхович О.П. Анатомія 

рослин. – К.: Либідь, 2007. – 304 с. 

Практичне заняття (2 год.) 

1. Ядро. Будова та функції ядра.  

2. Цитоплазма. Гіалоплазма та органели.  

3. Немембранні органели. Цитоскелет, клітинний 

центр, рибосоми.  

1. Гончаренко І.В. Будова рослинного 

організму: Навчальний посібник. – Суми: 

ВТД "Університетська книга", 2004. – 200с. 
2. Машковська С.П., Шабарова С.І., Якубенко 

Б.Є. Ботанічна термінологія латинською 



4. Мітохондрії, хлоропласти. Будова та значення. 

5. Мембранні органели. ЕПС. 

мовою: методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів. Київ: Вид-во 

НАУ, 2008. – 103 с. 

3. Сокур Л.М. Ботаніка. Курс лекцій. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2001. 
Завдання для самостійної роботи: 

Дати відповідь на питання: 

- Будова і біологічні функції органічних речовин, 

які входять до складу клітини. 

Поміркуйте: 

- Застосування другого закону термодинаміки до 

біологічних систем. 

- Шляхи підвищення продуктивності фотосинтезу 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

 

Тема 3. Поняття про тканини їх функції та будову 
 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

1. Поняття про тканини.  

2. Класифікація рослинних тканин. Первинні та 

вторинні тканини.  

3. Фізіолого-анатомічна класифікація тканин. 

4. Твірні тканини. Локалізація і типи твірних 

тканин: апікальні, інтеркалярні, бічні та базальні. 

5. Травматичні меристеми як тип індукованих 

меристем 

6. Покривні тканини. Механічні тканини. 

7. Провідні тканини. Асиміляційні тканини. 

Видільні тканини.  

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / І.А. 

Бобкова, Л.В. Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Практичне заняття (2 год.) 

1. Визначення тканин 

2. Твірні тканини 

3. Покривні тканини 

4. Первинні покривні тканини 

5. Вторинні покривні тканини 

6. Основні тканини 

7. Видільні тканини 

8. Провідні тканини 

1. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

2. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

3. Панюта О.О., Ольхович О.П. Анатомія 

рослин. – К.: Либідь, 2007. – 304 с. 
Завдання для самостійної роботи: 

Поміркуйте: 

- Що стало передумовою появи у рослин 

однорідного вегетативного тіла, яке поступово 

диференціювалося на органи – стебло, листки і 

корінь. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

1. Атлас по анатомии растений (растительная 

клетка, ткани, органы): учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Сербін, 

Л. С. Картмазова, В. П. Руденко, Т. Н. 

Гонтовая. – Х.: Колорит, 2006. – 86 с. 



 

 

 

Тема 4. Вегетативні органи рослинного організму 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

1. Поняття про вегетативні та генеративні органи. 

2. Морфологічна будова кореня. 

3. Анатомічна будова кореня. 

4. Первинна будова. 

5. Вторинна будова. 

6. Метаморфози коренів. 

7. Бульбочки. Мікориза. 

1. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 
2. Григора І.М. Курс загальної ботаніки / І.М. 

Григора, І.М. Алейніков, В.І. Лушпа, С.І. 

Шабарова, Б.Є. Якубенко. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2015. – 535 с. 
3. Красільнікова Л.О. Анатомія рослин. 

рослинна клітина, тканини, вегетативні 

органи: Навч. посібник / Л.О. 

Красільнікова, Ю.О. Садовничеко. – Х., 

2004. – 237 с. 
Практичне заняття (2 год.) 

1. Вегетативні органи рослин.  

2. Морфологічна будова кореня. 

3. Морфологія пагону: Пагін. Класифікація пагонів. 

Наростання та галуження пагонів. 

4.  Брунька. Типи бруньок, їх будова. Ритмічність 

розвитку бруньок.  

5. Морфологія листа: Листок. Загальна 

характеристика та морфологічне розчленування 

Листкорозташування. 

1. Миколайчук В.Г. Ботаніка. Короткий курс 

лекція. Частина 1: навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2017. – 67 с.  
2. Панюта О.О., Ольхович О.П. Анатомія 

рослин. – К.: Либідь, 2007. – 304 с. 
3. Якубенко Б.Є. Ботаніка. / Б.Є. Якубенко, 

І.М. Алейніков, С.І. Шабарова, П.М. 

Царенко. – К.: Фітосоціоцентр, 2012 – 232 

с. 
 

Завдання для самостійної роботи: 

Проблемна ситуація.   

- Уявіть  собі,  що  вас відрядили у космічну 

експедицію і доручили  вивчати  планету Земля  з  

космосу,  з  усіх  форм  життя  ви  б  помітили 

зелені  рослини.  Без  рослин наша  планета була 

б мертвою. Який би  ви  зробили  висновок?  

Чому?   

Творче завдання: 

- Відомо що всі органи рослини дихають удень і 

вночі. В  одному районі побудували 

металургійний завод, графітовий пил осідав на  

листках рослин. Що сталося з рослинами за цих 

умов  і  чому? 

(відповідь має бути розв'язана із  зв'язком 

зовнішньої будови листка і внутрішньою і процес 

фотосинтезу).  

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

 



практичних занять 

 

 

Тема 5. Пагін. Стебло – осьова частина пагона 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

1. Загальна будова та функції пагона. Класифікація 

пагонів. 

2. Стебло та його основні функції. 

3. Формування та морфологічна класифікація 

стебел.  

4. Брунька. Класифікація бруньок. 

5. Метаморфози пагона. 

6. Підйом води у стовбурах дерев. 

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

- Розгляньте пагони різноманітних рослин. 

Знайдіть стебло, бруньки, листки, вузли, 

міжвузля. Замалюйте пагін та позначте його 

частини 

- Розгляньте поперечного зрізу стебла будь-якої 

трав’янистої рослини. Порівняйте його з 

поперечним зрізом стебла дерева. Поясніть 

різницю в будові. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

Атлас по анатомии растений (растительная 

клетка, ткани, органы): учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Сербін, 

Л. С. Картмазова, В. П. Руденко, Т. Н. 

Гонтовая. – Х.: Колорит, 2006. – 86 с. 

 

 Тема 6. Листок – бічний елемент пагона 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

1. Загальна будова та функції листка. 
2. Розвиток листка. 
3. Класифікація листків. 
4. Листкорозташування. 
5. Анатомічна будова листка.  
6. Старіння листків. Формування відокремлюючого 

шару. Опадання листків і його анатомічна 

картина. 
7. Метаморфози листка. 
8. Способи вегетативного розмноження рослин та 

його біологічне значення. 

1. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

2. Григора І.М. Курс загальної ботаніки / І.М. 

Григора, І.М. Алейніков, В.І. Лушпа, С.І. 

Шабарова, Б.Є. Якубенко. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2015. – 535 с. 

3. Красільнікова Л.О. Анатомія рослин. 

рослинна клітина, тканини, вегетативні 

органи: навч. посібник / Л.О. 

Красільнікова, Ю.О. Садовничеко. – Х., 

2004. – 237 с. 

Завдання для самостійної роботи: Атлас по анатомии растений (растительная 



Проблемна ситуація.   

Як пов’язана будова листка з функціями 

фотосинтезу, газообміну та випаровування води? 

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

клетка, ткани, органы): учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Сербін, 

Л. С. Картмазова, В. П. Руденко, Т. Н. 

Гонтовая. – Х.: Колорит, 2006. – 86 с. 

 

Тема 7. Генеративні органи. Квітка – орган насіннєвого розмноження 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

1. Квітка як орган рослини.  

2. Походження, симетрія, частини квітки та їх 

морфологічна характеристика.  

3. Морфологічна будова квітки, оцвітина, андроцей, 

гінецей, формула квітки, стать, домність рослин. 
4. Морфологія та класифікація суцвіть.  

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 
2. Ботаніка: навчальний посібник для студентів 

природничо-географічних факультетів 

педагогічних вузів/ уклад. Г.А. Чорна, І.В. 

Красноштан.: – Умань: ФОП Жовтий О.О., 

2014. – 210 с. 
3. Григора І.М. Курс загальної ботаніки / І.М. 

Григора, І.М. Алейніков, В.І. Лушпа, С.І. 

Шабарова, Б.Є. Якубенко. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2015. – 535 с. 
Практичне заняття (2 год.) 

1. Загальна будова та функції квітки. 

2. Класифікація квіток. 

3. Формули квіток. 

4. Утворення квітки. 

5. Суцвіття: біологічне значення, класифікація. 

6. Запилення та запліднення. 

 

1. Анатомія та морфологія рослин у рисунках / 

Т.Н. Гонтовая, В.П. Руденко, Л.М Серая, 

В.П. Гапоненко, А.Г. Сербин, Т.В. 

Опрошанська, В. В. Машталер, О.С. Мала, С. 

В. Романова – Х.: НФаУ, 2014. – 63 с. 

2. Гончаренко І.В. Будова рослинного 

організму: Навчальний посібник. – Суми: 

ВТД "Університетська книга", 2004. – 200 с. 

3. Ілюстрований довідник з морфології 

квіткових рослин / [ С.М. Зиман, С.Л 

Мосякін, О.В. Булах та ін.]. Ужгород: 

Медіум, 2004. – 156 с.  

Практичне заняття (2 год.) 

1. Насінина: загальна будова та функції. 

2. Особливості будови насінини однодольних та 

дводольних рослин. 

3. Плід та його біологічне значення. 

4. Класифікація плодів. 

5. Способи поширення плодів і насіння. 

1. Григора І.М. Курс загальної ботаніки / І.М. 

Григора, І.М. Алейніков, В.І. Лушпа, С.І. 

Шабарова, Б.Є. Якубенко. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2015. – 535 с. 
2. Миколайчук В.Г. Ботаніка. Короткий курс 

лекція. Частина 1: навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2017. – 67 с.  
3. Якубенко Б.Є. Ботаніка. / Б.Є. Якубенко, І.М. 

Алейніков, С.І. Шабарова, П.М. Царенко. – 

К.: Фітосоціоцентр, 2012 – 232 с. 
Завдання для самостійної роботи: 

Користуючись лекційним матеріалом, 

підручниками та гербаріями, вказати тип 

суцвіття для наступних рослин: 

жовтець, липа, картопля, барбарис, мальва, льон, 

мак, молочай, яблуня, чистотіл, аґрус, березка, 

1. Лушпа В.І. Систематика квіткових рослин. 

Двосімядольні / В.І. Лушпа, І.М. Алейніков, 

І.М. Григора, С.І. Шабарова, Б.Є. Якубенко – 

К.: Вид-во НАУ, 2002. – 191 с. 

 



коноплі, груша, часник, кропива, шипшина, кріп, 

хміль, вишня, соняшник, береза, перстач, пшениця, 

щириця, виноград, кукурудза, лобода, соя, сорго, 

буряк, болиголов, цибуля, гречка, чина, проліска, 

огірок, м’ята, мишій, грицики, нут, очерет, капуста, 

дурман, ромашка, первоцвіт, талабан, осот, щавель, 

петрушка, жито, горох, чебрець, овес, буркун, 

морква, ячмінь, робінія, суниця, амброзія, паслін, 

смородина, тимофіївка, борщівник, блекота, пирій, 

горобина, тонконіг, еспарцет, суріпиця, фіалка, 

малина, гірчиця, селера, рис, парило, конвалія, 

костриця, коріандр, люпин, стоколос, конюшина, 

картопля, лисохвіст, кмин, люцерна, райграс, 

горошок мишачий, сорго, лопух. 

Поміркуйте: 

- В чому заключається біологічний зміст статевого 
розмноження? 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

Змістовий модуль 2. Систематика рослин 

Тема 8. Сучасна система органічного світу 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

- Систематика як розділ ботаніки: мета, завдання, 

методи, зв'язок з іншими розділами ботаніки. 

- Складові ботанічної систематики; сучасні 

філогенетичні системи; таксономічні категорії і 

таксони, ботанічна номенклатура.  

- Суть і значення в фармації хемосистематичних 

ознак. 

- Віруси (Vira). Загальна характеристика. 

- Царство Дроб'янки (Monera). Відділ Бактерії 

(Bacteriophyta). Загальна характеристика. 

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Миколайчук В.Г. Ботаніка. Короткий курс 

лекція. Частина 2 : навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2017. – 128 с.  

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

 

Практичне заняття (2 год.) 

1. Систематика рослин.  

2. Розділи систематики.  

3. Основні поняття систематики. 

4. Типи морфологічної структури водоростей. 

Екологічні групи водоростей (Червоні, Діатомові, 

Бурі, Евгленові, Зелені).  
5. Особливості будови, живлення, розмноження, їхнє 

поширення в Україні та на земній кулі. Значення 

водоростей.  

1. Новіков А., Барабаш-Красни Б. Сучасна 

систематика рослин. Загальні питання: навч. 

посіб. Львів: Ліга-Прес, 2015. – 686 с. 

2. Чорна Г.А. Ботаніка: практикум із 

систематики вищих спорових і насінних 

рослин: [для студ. вищ. навч. закл.]. 3-є 

видання, доповнене – Умань: ФОП Жовтий 

О.О., 2014. – 104 с. 

3. Ходаківська В.П., Бобкова І.А., Варлахова 

Л.В. Ботаніка: навчально-метод. посібник. 

Київ: ВСВ «Медицина», 2017. – 49 с. 



Завдання для самостійної роботи:  

Укажіть українські й латинські назви(за допомогою мережі Інтернет або довідників) видів, 

обраних для характеристики. 

 

 

 

 

 
 

 
  

За допомогою основних таксономічних категорій визначте місце видів (що зображені на 

малюнку першого завдання) у системі органічного світу. 

Рослини  Тварини  

Домен  Домен  

Царство  Царство  

Відділ  Тип  

Клас  Клас  

Порядок   Ряд  

Родина  Родина  

Рід  Рід  

Вид   Вид   

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення практичних занять 

 

Тема 9. Прокаріотичні та еукаріотичні водорості 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

- Особливості будови водоростей. Типи 

морфологічної структури водоростей.  
- Екологічні групи водоростей. Класифікація. 
- Підцарство Червоні водорості (Багрянки), 

особливості будови, спосіб життя, розмноження, 

основні представники, їх значення.  
- Підцарство Справжні водорості. Основні відділи 

водоростей: дінофітові, золотисті, діатомові, 

бурі, жовто-зелені, евгленові, зелені.  
- Особливості будови, живлення, розмноження, їх 

поширення в Україні та на Земній кулі. Значення 

водоростей. 

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Миколайчук В.Г. Ботаніка. Короткий курс 

лекція. Частина 2: навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2017. – 128 с.  

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Дайте відповіді на питання: 

- Де і як використовується здатність синьо-зелених 

водоростей фіксувати вільний азот? 

- Які принципи класифікації відділу зелених 

водоростей? 

- Які водорості з відділу зелених найбільш 

 



поширені в водоймах  Придунайського регіону? 

- Чому червоні водорості займають відокремлене 

положення у філогенетичній системі водоростей? 

- Які ознаки прогресивності характерні бурим 

водоростям? 

- Пояснити явище “цвітіння води 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

 

 

Тема 10. Вищі спорові рослини 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

1. Загальна характеристика вищих рослин. 

2. Вищі спорові рослини. 

3. Відділ Мохоподібні, або Мохи. 

4. Відділ Плауноподібні, або Плауни. 

5. Відділ Хвощеподібні, або Хвощі. 

6. Відділ Папоротеподібні, або Папороті. 

7. Порівняльна характеристика вищих спорових 

рослин. 

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Лушпа В.І. Систематика квіткових рослин. 

Двосімядольні / В.І. Лушпа, І.М. Алейніков, 

І.М. Григора, С.І. Шабарова, Б.Є. Якубенко 

– К.: Вид-во НАУ, 2002. – 191 с. 

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Практичне заняття (2 год.) 

1. Загальна характеристика Вищих спорових 

рослин: 

2. Відділ Мохоподібні 

3. Відділ Плауноподібні 

4. Відділ Хвощеподібні 

5. Відділ Папоротеподібні 

1. Бойко М. Ф. Ботаніка. Водорості та 

мохоподібні. Київ: Ліра-К, 2019. – 272 с.  

2. Нечитайло В.А. Ботаніка. Вищі рослини / 

В.А.Нечитайло, Л.Ф.Кучерява // Київ: 

Фітосоціоцентр, 2005. – 432 с. 

3. Ходаківська В.П., Бобкова І.А., Варлахова 

Л.В. Ботаніка: навчально-метод. посібник. 

Київ: ВСВ «Медицина», 2017. – 49 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Поміркуйте: 

- Чим відрізняється щитник чоловічий від 

зозулиного льону? 

- Яких переваг у пристосуванні до життя на 

суходолі надають зміни в будові 

папоротеподібних? 

- Чим відрізняється плаун булавовидний від хвоща 

польового? 

Творче завдання 

Підготуйте сторінку усного журналу «Значення 

вищих спорових рослин у природі та житті людини» 

(кожен учень отримує зашифровану назву своєї 

групи  QR коди, див. додаток 1): 

Група І – «Мохи»; 

Група ІІ – «Хвощі»; 

 

https://pres.in.ua/viddil-osviti-vilenyansekoyi-rajderjadministraciyi-rajonna-psi.html


Група ІІІ – «Плауни»; 

Група ІV – «Папороті». 

 
Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

Тема 11. Відділ Голонасінні. 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

- Загальна характеристика.  
- Явище різноспоровості, його значення в 

еволюції.  
- Відділ Голонасінні (Соснові).  
- Будова вегетативних органів. Класифікація. 
- Головні представники класу Хвойні, морфологія, 

біологія, значення в народному господарстві.  

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Миколайчук В.Г. Ботаніка. Короткий курс 

лекція. Частина 2: навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2017. – 128 с.  

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Практичне заняття (2 год.) 

1. Загальна характеристика насінних рослин. 

2. Загальна характеристика відділу Голонасінні. 

Хвойні - Pinopsida 

Гінкгові - Ginkgopsida 

Гнетові - Gnetopsida 

Саговникові - Cycadopsida 

3. Значення голонасінних у природі та житті 

людини. 

 

1. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

2. Миколайчук В.Г. Ботаніка. Короткий курс 

лекція. Частина 2: навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2017. – 128 с.  

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Склади  кросворд «Назви хвойних рослин»   

за питаннями 

1. Дерево з вічнозеленою хвоєю.  

2. Дерево з твердою деревиною.  

3. Дерево родини соснових, поширене в Сибіру.  

4. Поширене хвойне дерево.  

5. Велике дерево родини соснових, поширене в 

 



тайзі.  

6. Дерево з густою пірамідальною кроною.  

7. Ісполін рослинного світу, зберігся лише в 

Каліфорнії. Висота деяких дерев сягає 150 м  

8. Дерево родини гінгових.  

9. Рід деревних рослин родини кипарисових.  

10. Чагарник родини  кипарисових 
Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

 

 

Тема 12. Покритонасінні 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

1. Загальна характеристика відділу Покритонасінні, 

або Квіткові.  

2. Відмінності між представниками класів 

Однодольних і Дводольних рослин.  

3. Основні ознаки родин класу Дводольні.  

4. Значення покритонасінних у природі та житті 

людини. 

 

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Миколайчук В.Г. Ботаніка. Короткий курс 

лекція. Частина 2: навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2017. – 128 с.  

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Практичне заняття (2 год.) 

1. Відділ Покритонасінні, загальна характеристика. 
2. Подібність і відмінність між голонасінними та 

покритонасінними рослинами. 
3. Клас Однодольні рослини, загальна 

характеристика. 
4. Клас Дводольні рослини, загальна 

характеристика. 

 

1. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

2. Миколайчук В.Г. Ботаніка. Короткий курс 

лекція. Частина 2: навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2017. – 128 с.  

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Порівняйте: 

1. Клас Однодольні рослини, характеристика родин 

лілійні, злакові (тонконогові) та їх окремих 

представників (по три представника кожної 

родини). 
2. Клас Дводольні рослини, характеристика родин: 

розові, бобові, пасльонові, губоцвіті, капустяні, 

гарбузові, айстрові, лободові та їх окремих 

представників (по три представника кожної 

родини). 
Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

 



Тема 13.  Гриби та лишайники 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

1. Відділ  Гриби. Загальна характеристика, 

особливості  будови, способи живлення грибів. 

Розмноження грибів. Значення в  

природі і народному господарстві. 

2. Класифікація  грибів. 

Нижчі гриби та їх класифікація. 

3. Вищі  гриби та їх класифікація. 

4. Біологічна характеристика лишайників. 

5. Головні представники лишайників. 

 

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 
2. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 
3. Григора І.М. Курс загальної ботаніки / І.М. 

Григора, І.М. Алейніков, В.І. Лушпа, С.І. 

Шабарова, Б.Є. Якубенко. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2015. – 535 с. 
Практичне заняття (2 год.) 

1. Систематична та еколого-трофічна структура і 

видовий склад грибів і грибоподібних організмів: 

- Міксоміцети  

- Сумчасті та базидіальні  

- Базидіальні макроміцети 

2. Практичне значення грибів. 

3. Ареал поширення лишайників. 

4. Форми слані лишайників. 

Способи розмноження, швидкість росту та 

тривалість життя лишайників. 

Роль лишайників у природі та практичному житті 

людини. 

1. Гончаренко І.В. Будова рослинного 

організму: Навчальний посібник. – Суми: 

ВТД "Університетська книга", 2004. – 200 

с. 
2. Ілюстрований довідник з морфології 

квіткових рослин / [ С.М. Зиман, С.Л 

Мосякін, О.В. Булах та ін.]. Ужгород: 

Медіум, 2004. – 156 с.  

3. Ходаківська В.П., Бобкова І.А., Варлахова 

Л.В. Ботаніка: навчально-метод. посібник. 

Київ: ВСВ «Медицина», 2017. – 49 с. 
 

Практичне заняття (2 год.) 

1. Основи фітогеографії. Рослинні зони та пояси. 

2. Флора Українського Подунав'я та України.  

3. Життєві форми рослин як результат адаптації до 

факторів оточуючого середовища 

4. Фізіолого-біохімічні аспекти реагування рослин 

на зміну клімату. 

1. Брайон О.В., Чикаленко В.Г. Екологія 

рослин. Практикум. – К., Вища школа, 

1996. 

2. Лаптєв О.О. Екологія рослин з основами 

біогеоценології – К.: Фітосоціоцентр, 2001. 

3. Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка 

з основами екології: Навч. посібник. – К.: 

Вища шк., 1994. 

Завдання для самостійної роботи: 

Поміркуйте: 

- Чи можливо грибам пристосуватися до 

пустельного клімату? 

- Хто визначає зовнішній вигляд лишайнику — 

гриб, водорість чи обидва симбіонти? 

Поясніть явище 

- У молодому сосновому лісі ростуть здебільшого 

маслюки, у старому–боровики, а в осиковому – 

підосичники. Чому? 

- Розробіть пам’ятку «Правила збирання грибів», 

підготуйте цікаві факти про цвілеві гриби. 

- На контурну карту світу нанесіть центри 

 



походження культурних рослин, відмітивши їх 

видовий склад. 

- Дайте характеристику одного флористичного 

царства суходолу (за вибором). 

- На основі аналізу літературних, довідкових та 

картографічних джерел складіть таблицю, в якій 

відобразіть склад флори і фауни в зонах і підзонах 

на території України. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

 

 

 

Заочна форма навчання: 

Змістовий модуль 1. Анатомія та морфологія рослин 

Тема 1. Ботаніка – наука про рослини 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (- год.) 

- Ботаніка як наука про будову і життєдіяльність 

рослин.  

- Космічна роль зелених рослин.  

- Рослини як джерело сировинної і продовольчої 

бази суспільства.  

- Розділи ботаніки.  

- Взаємозв'язок ботаніки з іншими дисциплінами та 

галузями сільськогосподарського виробництва. 

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати есе на тему:  

- Ботаніка та майбутнє. 

- Рослини і тварини, їх спільність і відмінності.  

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

 

Тема 2. Будова та функціонування рослинної клітини 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

- Клітина – основна структурна і функціональна 

одиниця живого. Різноманітність клітин.  

- Головні компоненти рослинної клітини. 

- Ядро. Форма, розміри, кількість.  

1. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 



- Ядро як основа збереження і передачі 

спадковості. 

2. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

3. Панюта О.О., Ольхович О.П. Анатомія 

рослин. – К.: Либідь, 2007. – 304 с. 

 

Практичне заняття (- год.) 

- Ядро. Будова та функції ядра.  

- Цитоплазма. Гіалоплазма та органели.  

- Немембранні органели. Цитоскелет, клітинний 

центр, рибосоми.  

- Мітохондрії, хлоропласти. Будова та значення. 

- Мембранні органели. ЕПС. 

1. Гончаренко І.В. Будова рослинного 

організму: Навчальний посібник. – Суми: 

ВТД  «Університетська книга», 2004. – 200 

с. 
2. Машковська С.П., Шабарова С.І., Якубенко 

Б.Є. Ботанічна термінологія латинською 

мовою: методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів. Київ: Вид-во 

НАУ, 2008. – 103 с. 

3. Сокур Л.М. Ботаніка. Курс лекцій. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2001. 
Завдання для самостійної роботи: 

Дати відповідь на питання: 

- Будова і біологічні функції органічних речовин, 

які входять до складу клітини. 

Поміркуйте: 

- Застосування другого закону термодинаміки до 

біологічних систем. 

- Шляхи підвищення продуктивності фотосинтезу. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

 

Тема 3. Поняття про тканини їх функції та будову 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (- год.) 

- Поняття про тканини.  

- Класифікація рослинних тканин. Первинні та 

вторинні тканини.  

- Фізіолого-анатомічна класифікація тканин. 

- Твірні тканини. Локалізація і типи твірних 

тканин: апікальні, інтеркалярні, бічні та базальні. 

- Травматичні меристеми як тип індукованих 

меристем 

- Покривні тканини. Механічні тканини. 

- Провідні тканини. Асиміляційні тканини. 

Видільні тканини.  

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / І.А. 

Бобкова, Л.В. Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Практичне заняття (1 год.) 

- Визначення тканин 

- Твірні тканини 

- Покривні тканини 

- Первинні покривні тканини 

- Вторинні покривні тканини 

1. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

2. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 



- Основні тканини 

- Видільні тканини 

- Провідні тканини 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

3. Панюта О.О., Ольхович О.П. Анатомія 

рослин. – К.: Либідь, 2007. – 304 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Поміркуйте: 

- Що стало передумовою появи у рослин 

однорідного вегетативного тіла, яке поступово 

диференціювалося на органи – стебло, листки і 

корінь. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

1. Атлас по анатомии растений (растительная 

клетка, ткани, органы): учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / А. Г. Сербін, Л. С. 

Картмазова, В. П. Руденко, Т. Н. Гонтовая. – 

Х.: Колорит, 2006. – 86 с. 

 

 

 

Тема 4. Вегетативні органи рослинного організму 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

- Поняття про вегетативні органи рослини. 

- Морфологічна та анатомічна будова кореня.ня. 

- Анатомічна будова кореня. Метаморфози  

- Пагін. Стебло – осьова частина пагона. 

- Листок – бічний елемент пагона. 

 

1. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

2. Григора І.М. Курс загальної ботаніки / І.М. 

Григора, І.М. Алейніков, В.І. Лушпа, С.І. 

Шабарова, Б.Є. Якубенко. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2015. – 535 с. 

3. Красільнікова Л.О. Анатомія рослин. 

рослинна клітина, тканини, вегетативні 

органи: Навч. посібник / Л.О. 

Красільнікова, Ю.О. Садовничеко. – Х., 

2004. – 237 с. 

Практичне заняття (1 год.) 

- Морфологічна будова кореня. 

- Брунька. Типи бруньок, їх будова.  

- Морфологія листа: Листок. Загальна 

характеристика та морфологічне розчленування 

Листкорозташування. 

- Загальна будова та функції пагона. Класифікація 

пагонів. Стебло та його основні функції. 

- Способи вегетативного розмноження рослин та 

його біологічне значення. 

1. Миколайчук В.Г. Ботаніка. Короткий курс 

лекція. Частина 1: навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2017. – 67 с.  

2. Панюта О.О., Ольхович О.П. Анатомія 

рослин. – К.: Либідь, 2007. – 304 с. 

3. Якубенко Б.Є. Ботаніка. / Б.Є. Якубенко, 

І.М. Алейніков, С.І. Шабарова, П.М. 

Царенко. – К.: Фітосоціоцентр, 2012 – 232с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Проблемна ситуація.   

- Уявіть  собі,  що  вас відрядили у космічну 

експедицію і доручили  вивчати  планету Земля  з  

космосу,  з  усіх  форм  життя  ви  б  помітили 

зелені  рослини.  Без  рослин наша  планета була 

б мертвою. Який би  ви  зробили  висновок?  

 



Чому?   

Творче завдання: 

- Відомо що всі органи рослини дихають удень і 

вночі. В  одному районі побудували 

металургійний завод, графітовий пил осідав на  

листках рослин. Що сталося з рослинами за цих 

умов  і  чому? 

(відповідь має бути розв'язана із  зв'язком 

зовнішньої будови листка і внутрішньою і процес 

фотосинтезу).  

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

 

 

Тема 5. Пагін. Стебло – осьова частина пагона 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (- год.) 

- Загальна будова та функції пагона. Класифікація 

пагонів. 

- Стебло та його основні функції. 

- Формування та морфологічна класифікація 

стебел.  

- Брунька. Класифікація бруньок. 

- Метаморфози пагона. 

- Підйом води у стовбурах дерев. 

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

- Розгляньте пагони різноманітних рослин. 

Знайдіть стебло, бруньки, листки, вузли, 

міжвузля. Замалюйте пагін та позначте його 

частини 

- Розгляньте поперечного зрізу стебла будь-якої 

трав’янистої рослини. Порівняйте його з 

поперечним зрізом стебла дерева. Поясніть 

різницю в будові. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

Атлас по анатомии растений (растительная 

клетка, ткани, органы): учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Сербін, 

Л. С. Картмазова, В. П. Руденко, Т. Н. 

Гонтовая. – Х.: Колорит, 2006. – 86 с. 

 

 Тема 6. Листок – бічний елемент пагона 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (- год.) 1. Ботаніка: навчальний посібник для 



- Загальна будова та функції листка. 
- Розвиток листка. 
- Класифікація листків. 
- Листкорозташування. 
- Анатомічна будова листка.  
- Старіння листків. Формування відокремлюючого 

шару. Опадання листків і його анатомічна 

картина. 
- Метаморфози листка. 
- Способи вегетативного розмноження рослин та 

його біологічне значення. 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

2. Григора І.М. Курс загальної ботаніки / І.М. 

Григора, І.М. Алейніков, В.І. Лушпа, С.І. 

Шабарова, Б.Є. Якубенко. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2015. – 535 с. 

3. Красільнікова Л.О. Анатомія рослин. 

рослинна клітина, тканини, вегетативні 

органи: навч. посібник / Л.О. 

Красільнікова, Ю.О. Садовничеко. – Х., 

2004. – 237 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Проблемна ситуація.   

Як пов’язана будова листка з функціями 

фотосинтезу, газообміну та випаровування води? 

Терміни виконання: за один тиждень до 

закінчення практичних занять 

Атлас по анатомии растений (растительная 

клетка, ткани, органы): учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Сербін, 

Л. С. Картмазова, В. П. Руденко, Т. Н. 

Гонтовая. – Х.: Колорит, 2006. – 86 с. 

Тема 7. Генеративні органи. Квітка – орган насіннєвого розмноження 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

- Квітка як орган рослини.  

- Походження, симетрія, частини квітки та їх 

морфологічна характеристика.  

- Морфологічна будова квітки, оцвітина, андроцей, 

гінецей, формула квітки, стать, домність рослин. 
- Морфологія та класифікація суцвіть.  

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

3. Григора І.М. Курс загальної ботаніки / І.М. 

Григора, І.М. Алейніков, В.І. Лушпа, С.І. 

Шабарова, Б.Є. Якубенко. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2015. – 535 с. 
Практичне заняття (1 год.) 

- Загальна будова та функції квітки. 

- Класифікація квіток. 

- Формули квіток. 

- Утворення квітки. 

- Суцвіття: біологічне значення, класифікація. 

- Запилення та запліднення. 

- Особливості будови насінини однодольних та 

дводольних рослин. 

- Плід та його біологічне значення. 

- Класифікація плодів. 

- Способи поширення плодів і насіння. 

1. Анатомія та морфологія рослин у рисунках 

/ Т.Н. Гонтовая, В.П. Руденко, Л.М Серая, 

В.П. Гапоненко, А.Г. Сербин, Т.В. 

Опрошанська, В. В. Машталер, О.С. Мала, 

С. В. Романова – Х.: НФаУ, 2014. – 63 с. 

2. Гончаренко І.В. Будова рослинного 

організму: Навчальний посібник. – Суми: 

ВТД «Університетська книга», 2004. – 200с. 

3. Ілюстрований довідник з морфології 

квіткових рослин / [ С.М. Зиман, С.Л 

Мосякін, О.В. Булах та ін.]. Ужгород: 

Медіум, 2004. – 156 с.  

Завдання для самостійної роботи: 

Користуючись лекційним матеріалом, 

підручниками та гербаріями, вказати тип 

Лушпа В.І. Систематика квіткових рослин. 

Двосімядольні / В.І. Лушпа, І.М. Алейніков, 

І.М. Григора, С.І. Шабарова, Б.Є. Якубенко – 



суцвіття для наступних рослин: 

жовтець, липа, картопля, барбарис, мальва, льон, 

мак, молочай, яблуня, чистотіл, аґрус, березка, 

коноплі, груша, часник, кропива, шипшина, кріп, 

хміль, вишня, соняшник, береза, перстач, пшениця, 

щириця, виноград, кукурудза, лобода, соя, сорго, 

буряк, болиголов, цибуля, гречка, чина, проліска, 

огірок, м’ята, мишій, грицики, нут, очерет, капуста, 

дурман, ромашка, первоцвіт, талабан, осот, щавель, 

петрушка, жито, горох, чебрець, овес, буркун, 

морква, ячмінь, робінія, суниця, амброзія, паслін, 

смородина, тимофіївка, борщівник, блекота, пирій, 

горобина, тонконіг, еспарцет, суріпиця, фіалка, 

малина, гірчиця, селера, рис, парило, конвалія, 

костриця, коріандр, люпин, стоколос, конюшина, 

картопля, лисохвіст, кмин, люцерна, райграс, 

горошок мишачий, сорго, лопух. 

Поміркуйте:  В чому заключається біологічний зміст 

статевого розмноження? 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

К.: Вид-во НАУ, 2002. – 191 с. 

 

 

Змістовий модуль 2. Систематика рослин 

Тема 8. Сучасна система органічного світу 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (- год.) 

- Систематика як розділ ботаніки: мета, завдання, 

методи, зв'язок з іншими розділами ботаніки. 

- Складові ботанічної систематики; сучасні 

філогенетичні системи; таксономічні категорії і 

таксони, ботанічна номенклатура.  

- Суть і значення в фармації хемосистематичних 

ознак. 

- Віруси (Vira). Загальна характеристика. 

- Царство Дроб'янки (Monera). Відділ Бактерії 

(Bacteriophyta). Загальна характеристика. 

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Миколайчук В.Г. Ботаніка. Короткий курс 

лекція. Частина 2 : навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2017. – 128 с.  

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

 

Практичне заняття (1 год.) 

5. Систематика рослин.  

6. Розділи систематики.  

7. Основні поняття систематики. 

8. Типи морфологічної структури водоростей. 

Екологічні групи водоростей (Червоні, Діатомові, 

Бурі, Евгленові, Зелені).  
5. Особливості будови, живлення, розмноження, їхнє 

поширення в Україні та на земній кулі. Значення 

водоростей.  

1. Новіков А., Барабаш-Красни Б. Сучасна 

систематика рослин. Загальні питання: навч. 

посіб. Львів: Ліга-Прес, 2015. – 686 с. 

2. Чорна Г.А. Ботаніка: практикум із 

систематики вищих спорових і насінних 

рослин: [для студ. вищ. навч. закл.]. 3-є 

видання, доповнене – Умань: ФОП Жовтий 

О.О., 2014. – 104 с. 

3. Ходаківська В.П., Бобкова І.А., Варлахова 

Л.В. Ботаніка: навчально-метод. посібник. 

Київ: ВСВ «Медицина», 2017. – 49 с. 



Завдання для самостійної роботи:  

Укажіть українські й латинські назви(за допомогою мережі Інтернет або довідників) видів, 

обраних для характеристики. 

 

 

 

 

 
 

 
  

За допомогою основних таксономічних категорій визначте місце видів (що зображені на 

малюнку першого завдання) у системі органічного світу. 

Рослини  Тварини  

Домен  Домен  

Царство  Царство  

Відділ  Тип  

Клас  Клас  

Порядок   Ряд  

Родина  Родина  

Рід  Рід  

Вид   Вид   

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення практичних занять 
 

Тема 9. Прокаріотичні та еукаріотичні водорості 

 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (- год.) 

- Особливості будови водоростей. Типи 

морфологічної структури водоростей.  
- Екологічні групи водоростей. Класифікація. 
- Підцарство Червоні водорості (Багрянки), 

особливості будови, спосіб життя, розмноження, 

основні представники, їх значення.  
- Підцарство Справжні водорості. Основні відділи 

водоростей: дінофітові, золотисті, діатомові, 

бурі, жовто-зелені, евгленові, зелені.  
- Особливості будови, живлення, розмноження, їх 

поширення в Україні та на Земній кулі. Значення 

водоростей. 

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Миколайчук В.Г. Ботаніка. Короткий курс 

лекція. Частина 2 : навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2017. – 128 с.  

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Дайте відповіді на питання: 

- Де і як використовується здатність синьо-зелених 

водоростей фіксувати вільний азот? 

- Які принципи класифікації відділу зелених 

водоростей? 

- Які водорості з відділу зелених найбільш 

 



поширені в водоймах  Придунайського регіону? 

- Чому червоні водорості займають відокремлене 

положення у філогенетичній системі водоростей? 

- Які ознаки прогресивності характерні бурим 

водоростям? 

- Пояснити явище “цвітіння води 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

Тема 10. Вищі спорові рослини 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

- Загальна характеристика вищих рослин. 

- Вищі спорові рослини. 

- Відділ Мохоподібні, або Мохи. 

- Відділ Плауноподібні. 

- Відділ Хвощеподібні. 

- Відділ Папоротеподібні. 

 

 

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Лушпа В.І. Систематика квіткових рослин. 

Двосімядольні / В.І. Лушпа, І.М. Алейніков, 

І.М. Григора, С.І. Шабарова, Б.Є. Якубенко 

– К.: Вид-во НАУ, 2002. – 191 с. 

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Практичне заняття (1 год.) 

6. Порівняльна характеристика вищих спорових 

рослин. 

7. Відділ Мохоподібні 

8. Відділ Плауноподібні 

9. Відділ Хвощеподібні 

10. Відділ Папоротеподібні 

1. Бойко М. Ф. Ботаніка. Водорості та 

мохоподібні. Київ: Ліра-К, 2019. – 272 с.  

2. Нечитайло В.А. Ботаніка. Вищі рослини / 

В.А.Нечитайло, Л.Ф.Кучерява // Київ: 

Фітосоціоцентр, 2005. – 432 с. 

3. Ходаківська В.П., Бобкова І.А., Варлахова 

Л.В. Ботаніка: навчально-метод. посібник. 

Київ: ВСВ «Медицина», 2017. – 49 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Поміркуйте: 

- Чим відрізняється щитник чоловічий від 

зозулиного льону? 

- Яких переваг у пристосуванні до життя на 

суходолі надають зміни в будові 

папоротеподібних? 

- Чим відрізняється плаун булавовидний від хвоща 

польового? 

 

Творче завдання 

Підготуйте сторінку усного журналу «Значення 

вищих спорових рослин у природі та житті людини» 

(кожен учень отримує зашифровану назву своєї 

групи  QR коди, див. додаток 1): 

Група І – «Мохи»; 

Група ІІ – «Хвощі»; 

Група ІІІ – «Плауни»; 

Група ІV – «Папороті». 

 

https://pres.in.ua/viddil-osviti-vilenyansekoyi-rajderjadministraciyi-rajonna-psi.html


 
Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

Тема 11. Відділ Голонасінні. 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

- Загальна характеристика.  
- Явище різноспоровості, його значення в 

еволюції.  
- Відділ Голонасінні (Соснові).  
- Будова вегетативних органів. Класифікація. 
- Головні представники класу Хвойні, морфологія, 

біологія, значення в народному господарстві.  

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Миколайчук В.Г. Ботаніка. Короткий курс 

лекція. Частина 2 : навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2017. – 128 с.  

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Практичне заняття (- год.) 

- Загальна характеристика насінних рослин. 

- Загальна характеристика відділу Голонасінні. 

- Хвойні - Pinopsida 

- Гінкгові - Ginkgopsida 

- Гнетові - Gnetopsida 

- Саговникові - Cycadopsida 

- Значення голонасінних у природі та житті 

людини. 

 

1. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

2. Миколайчук В.Г. Ботаніка. Короткий курс 

лекція. Частина 2 : навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2017. – 128 с.  

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Склади  кросворд «Назви хвойних рослин»   

за питаннями 

11. Дерево з вічнозеленою хвоєю.  

12. Дерево з твердою деревиною.  

13. Дерево родини соснових, поширене в Сибіру.  

14. Поширене хвойне дерево.  

15. Велике дерево родини соснових, поширене в 

тайзі.  

16. Дерево з густою пірамідальною кроною.  

17. Ісполін рослинного світу, зберігся лише в 

 



Каліфорнії. Висота деяких дерев сягає 150 м  

18. Дерево родини гінгових.  

19. Рід деревних рослин родини кипарисових.  

20. Чагарник родини  кипарисових 
Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

Тема 12. Покритонасінні 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

5. Загальна характеристика відділу Покритонасінні, 

або Квіткові.  

6. Відмінності між представниками класів 

Однодольних і Дводольних рослин.  

7. Основні ознаки родин класу Дводольні.  

8. Значення покритонасінних у природі та житті 

людини. 

 

1. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 

2. Миколайчук В.Г. Ботаніка. Короткий курс 

лекція. Частина 2 : навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2017. – 128 с.  

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Практичне заняття (- год.) 

5. Відділ Покритонасінні, загальна характеристика. 
6. Подібність і відмінність між голонасінними та 

покритонасінними рослинами. 
7. Клас Однодольні рослини, загальна 

характеристика. 
8. Клас Дводольні рослини, загальна 

характеристика. 

 

1. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 

2. Миколайчук В.Г. Ботаніка. Короткий курс 

лекція. Частина 2 : навчальний посібник. 

Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2017. – 128 с.  

3. Неведомська О.Є., Маруненко І.М., Омері 

І.Д. Ботаніка: навчальний посібник. Київ: 

ЦУЛ, 2019. – 218 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Порівняйте: 

3. Клас Однодольні рослини, характеристика родин 

лілійні, злакові (тонконогові) та їх окремих 

представників (по три представника кожної 

родини). 
4. Клас Дводольні рослини, характеристика родин: 

розові, бобові, пасльонові, губоцвіті, капустяні, 

гарбузові, айстрові, лободові та їх окремих 

представників (по три представника кожної 

родини). 
Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

 

 

 

Тема 13.  Гриби та лишайники 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 



обговорення/опрацювання 

Лекція (- год.) 

- Відділ  Гриби. Загальна характеристика, 

особливості  будови, способи живлення грибів. 

Розмноження грибів. Значення в  

природі і народному господарстві. 

- Класифікація  грибів. 

Нижчі гриби та їх класифікація. 

- Вищі  гриби та їх класифікація. 

- Біологічна характеристика лишайників. 

- Головні представники лишайників. 

 

4. Бобкова І.А. Ботаніка: підручник / 

І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова // К.: ВСВ 

«Медицина», 2015. – 304 с. 
5. Ботаніка: навчальний посібник для 

студентів природничо-географічних 

факультетів педагогічних вузів/ уклад. Г.А. 

Чорна, І.В. Красноштан.: – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2014. – 210 с. 
6. Григора І.М. Курс загальної ботаніки / І.М. 

Григора, І.М. Алейніков, В.І. Лушпа, С.І. 

Шабарова, Б.Є. Якубенко. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2015. – 535 с. 
Практичне заняття (1 год.) 

- Систематична та еколого-трофічна структура і 

видовий склад грибів і грибоподібних організмів: 

- Міксоміцети  

- Сумчасті та базидіальні  

- Базидіальні макроміцети 

- Практичне значення грибів. 

- Ареал поширення лишайників. 

- Форми слані лишайників. 

Способи розмноження, швидкість росту та 

тривалість життя лишайників. 

Роль лишайників у природі та практичному житті 

людини. 

1. Гончаренко І.В. Будова рослинного 

організму: Навчальний посібник. – Суми: 

ВТД "Університетська книга", 2004. – 200 

с. 
2. Ілюстрований довідник з морфології 

квіткових рослин / [ С.М. Зиман, С.Л 

Мосякін, О.В. Булах та ін.]. Ужгород: 

Медіум, 2004. – 156 с.  

3. Ходаківська В.П., Бобкова І.А., Варлахова 

Л.В. Ботаніка: навчально-метод. посібник. 

Київ: ВСВ «Медицина», 2017. – 49 с. 
 

Практичне заняття (- год.) 

- Основи фітогеографії. Рослинні зони та пояси. 

- Флора Українського Подунав'я та України.  

- Життєві форми рослин як результат адаптації до 

факторів оточуючого середовища 

- Фізіолого-біохімічні аспекти реагування рослин 

на зміну клімату. 

1. Брайон О.В., Чикаленко В.Г. Екологія 

рослин. Практикум. – К., Вища школа, 

1996. 

2. Лаптєв О.О. Екологія рослин з основами 

біогеоценології – К.: Фітосоціоцентр, 2001. 

3. Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка 

з основами екології: Навч. посібник. – К.: 

Вища шк., 1994. 

Завдання для самостійної роботи: 

Поміркуйте: 

- Чи можливо грибам пристосуватися до 

пустельного клімату? 

- Хто визначає зовнішній вигляд лишайнику — 

гриб, водорість чи обидва симбіонти? 

Поясніть явище 

- У молодому сосновому лісі ростуть здебільшого 

маслюки, у старому–боровики, а в осиковому – 

підосичники. Чому? 

- Розробіть пам’ятку «Правила збирання грибів», 

підготуйте цікаві факти про цвілеві гриби. 

- На контурну карту світу нанесіть центри 

походження культурних рослин, відмітивши їх 

видовий склад. 

- Дайте характеристику одного флористичного 

царства суходолу (за вибором). 

- На основі аналізу літературних, довідкових та 

 



картографічних джерел складіть таблицю, в якій 

відобразіть склад флори і фауни в зонах і підзонах 

на території України. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 
Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» здобувачі вищої освіти мають 

обов’язково бути присутніми на семінарських заняттях. Студент, який з 

поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на 

семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін 

після повернення до навчання. Якщо здобувач, який не використав надане 

йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних 

причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Здобувачі, які 

навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати 

додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку 

відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання 

модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності.  

Здобувачі вищої освіти мають дотримуватись правил академічної 

доброчесності відповідно до положення «Кодексу академічної доброчесності 

ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських роботах є підставою 

для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її 

складання та виставлення негативної оцінки. 

7. Проміжний і підсумковий контроль  

Форма проміжного контролю (тести на платформі Moodle).  

Зразок модульної контрольної роботи 
Укажіть ознаку, що характеризує рослини класу Дводольні: 

А. паралельне жилкування листків; 

Б. наявність камбію; 

В. є тільки трав’янисті рослини; 

Г. одна сім’ядоля в насінині. 

 

Форма підсумкового контролю: залік.  

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки переведення 

підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку 

за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 



89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 незадовільно 
1-25 

Загальна оцінка за курс виставляється за результатами поточного та 

проміжного. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів 

за поточний контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок 

оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» 

http://idgu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-

ocinjuvannja-rivnja-navchalnyhdosjahnen-zi-zminamy    

 
Максимальна  

кількість балів 

70 балів  

(поточний контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 

100- бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,7 

30 балів  

(проміжний контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний  

пороговий рівень 

35 балів  

(поточний контроль) 

16 балів  

(проміжний контроль) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять Досягнення студентів на 

семінарських заняттях, а також виконані ними індивідуальна та самостійна 

роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 

 

 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

 

5 балів Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

http://idgu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyhdosjahnen-zi-zminamy
http://idgu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyhdosjahnen-zi-zminamy


3 бали Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 
Вид Максимальна кількість балів 

Анотування наукових статей 5 

Підготовка рефератів (доповідей) 5 

Термінологічний словник 5 

Заповнення таблиць 5 

Конспект питань для самостійного 

опрацювання (за вибором студента) 
5 

Розв’язування педагогічних  задач 

(вирішення професійно-орієнтованих 

ситуацій) 

5 

 
Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння здобувача вищої освіти 

стисло визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. 

Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями:  

 самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором 

завдань;  

 здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного 

матеріалу та відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела.  

Критеріями педагогічних  задач (вирішення професійно-орієнтованих ситуацій) 

знання методики здійснення освітньо-виховного процесу з біології, вміння нестандартно 

підходити до розв’язання практико-орієнтованих завдань та робити обґрунтовані 

висновки.  

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання. Разом з тим здобувач освіти 

може запропонувати свою тему доповіді (реферату) у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Окрім цього у якості виконання 

індивідуального завдання здобувачу вищої освіти може бути зараховано проходження 

онлайн-курсів (у відповідності до змісту навчальної дисципліни) на платформах ЕdEra, 

Coursera, Prometheus та інших. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про 

успішне проходження курсу. 

 



 


