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1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра загальної екології 

Освітній ступінь – Бакалавр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин» 

Освітньо-професійна програма Захист і карантин рослин 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки 1-й, семестр – 1-й 

Компонент освітньої програми:  обов’язковий 

Цикл підготовки: загальної підготовки 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Д. б. н., доцент Котюк Л. А. 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-

ze/m-chief-ze 

Контактна інформація 
моб. тел. +38-097-648-83-79 

e-mail: kotyuk-la@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1112 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щочетверга з 

14.00 до 18.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

Короткий опис курсу та його актуальність 
Дисципліна «Ботаніка» є обов’язковим компонентом і входить до циклу загальної 

підготовки освітньо-професійної програми «Захист і карантин рослин» першого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» галузі знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство», кваліфікація: бакалавр із захисту рослин. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є рослини, їх класифікація, 

особливості анатомії та морфології, процесів життєдіяльності, їх роль у біосфері та житті 

людини. 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є вивчення і пізнання закономірностей будови, 

розвитку, розмноження, еволюції флори природних і антропогенних комплексів, 

зональних еколого-ценотичних особливостей поширення та розподілу видів і рослинних 

угруповань України. Вивчення рослинних угрупувань ґрунтується на конкретному 

регіональному і місцевому локальному ботанічному матеріалі природних угруповань та 

агроекосистем та передбачає застосування отриманих знань для забезпечення сталого 

функціонування агрофітоценозів в сучасних умовах ведення сільського господарства. 

 



Завдання курсу: формування уявлення про морфологічні, анатотомічні, 

онтогенетичні та екологічні особливості рослин та грибів з метою отримання навичок 

оцінки й використання біологічного різноманіття. 

  

Цілі курсу та компетентності, на формування яких націлена дисципліна 
Загальні: 

 ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку.  

 ЗК 09. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

  

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 26 6 

Лабораторні заняття  30 6 

Самостійна робота 64 108 

Разом: 120 120 

 

 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), дистанційний. Для 

студентів заочної форми навчання поєднується очний та дистанційний формати 

викладання дисципліни. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми та її короткий зміст 

Кількість годин 

денна 

форм

а 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Ботаніка 

Змістовий модуль 1. Цитологія та гістологія рослин. 

1 Т1 Ботаніка- наука про рослини. 

Ботаніка як наука про будову і життєдіяльність рослин. Об’єкти 

та методи ботанічних досліджень. Розділи ботаніки. Історія 

розвитку ботаніки як науки. Взаємозв'язок ботаніки з іншими 

дисциплінами та галузями сільськогосподарського виробництва. 

5 10 

2 Т2 Будова та функціонування рослинної клітини.  

Клітина – основна структурна одиниця рослинного організму. 

Поверхневий апарат клітини, цитоплазма. Ядро як основа 

збереження і передачі спадковості. Одномембранні органели 

клітини, їх будова і функції. Двомембранні органели клітини, 

їх будова і функції. Немембранні структури клітини, їх будова 

і функції. Продукти обміну і запасання речовин. Вуглеводи 

(моносахариди, дисахариди, полісахариди: крохмаль, 

целюлоза, інулін та ін.). Ліпіди. Жирні олії. Кутин. Суберин. 

Воски. Фосфоліпіди. Конституційні і запасні білки. 

Амінокислоти. Отруйні речовини. 

10 10 



3 Т3 Тканини рослинного організму, їх класифікація.  

Визначення поняття "тканини". Класифікація тканин за 

функцією, формою клітин, консистенцією, походженням і 

анатомо-фізіологічними особливостями. Твірні, покривні, 

основні, механічні, провідні та видільні тканини. Провідні 

пучки. Ксилема і флоема як комплекси тканин (механічної, 

провідної та основної). Господарське використання рослинних 

тканин. 

10 10 

Змістовий модуль 2. Вегетативні та генеративні органи рослин. 

4 Т4 Поняття про вегетативні органи рослин.  

Поняття про корінь та його функції. Формування кореня в 

онтогенезі та в процесі еволюції. Морфологія кореня. Типи 

коренів. Коренева система. Кореневі системи та їхня залежність 

від екологічних факторів. Анатомічна будова кореня. 

Метаморфози кореня. Симбіоз коренів з бульбочковими 

бактеріями. Мікориза. 

Поняття про пагін та його функції. Метаморфози пагона. 

Поняття про стебло і його функції. Макроскопічна будова. 

Морфологія стебла за формою поперечного зрізу та за 

положенням у просторі. Типи анатомічної будови стебла 

однодольних та дводольних рослин. 

Визначення поняття і функції листка. Морфологія листка, його 

частин. Мікроскопічна будова. Структура листків: епідерміс, 

мезофіл, провідні пучки. Метаморфози листка. Видозміни 

листка: колючки, шипи, вусики, філодії, ловильні апарати 

комахоїдних рослин. Сукулентність листків. 

20 20 

5 Т5 Генеративні органи рослин: квітка, суцвіття, плоди і 

насіння. 

Визначення поняття квітки. Загальна будова квітки. Статеві 

типи квіток. Одностатеві та двостатеві квітки. Одно- і дводомні 

рослини. Квітколоже. Оцвітина та її типи. Безпокривні квітки. 

Квітки правильні, неправильні, асиметричні. Андроцей та його 

типи. Гінецей та його типи. Маточка і типи зав'язей. Формула і 

діаграма квітки.  

Суцвіття. Визначення поняття і функції суцвіття. Біологічне 

значення суцвіть. Будова і типи суцвіть: невизначені 

(моноподіальні або ботричні) – прості й складні; визначені 

(цимозні або симподіальні). 
Запилення і запліднення. Цвітіння і запилення. Типи запилення. 

Самозапилення та перехресне запилення. Способи запилення. 

Особливості подвійного запліднення. 

Насінина. Походження і розвиток насінини (зародка, 

ендосперму і перисперму). Будова насінини. Розвиток і 

походження плода. Будова плода. Типи плодів. Класифікація 

плодів. 

20 20 

Змістовий модуль 3. Систематика об’єктів ботанічних досліджень. 

 

6 Т6 Зміст і завдання систематики живих організмів.  

Природна система класифікації. Сучасна класифікація живого. 

Поняття про таксономічні одиниці (таксони). Бінарна 

номенклатура (К. Лінней). Вид і внутрішньовидові таксони. 

Поняття про неклітинні і клітинні форми організації живого, 

15 5 



прокаріоти та еукаріоти 

Надцарство Прокаріоти: Бактерії, Ціанобактерії.  

Царство Гриби. Особливості будови вегетативного тіла грибів. 

Способи живлення. Гриби паразити і сапрофіти. Класифікація 

грибів та грибоподібних організмів. Відділи Слизовики 

(Myxomycota), Оомікотові гриби (Oomycota), їхня 

характеристика, основні представники і життєві цикли розвитку. 

Відділи Справжніх грибів (Fungi): Хітридіомікотові 

(Chytridiomycota), Зигомікотові (Zygomycota), Аскомікотові 

(Ascomycota), Базидіомікотові (Basidiomycota), Анаморфні 

гриби (Deuteromycota), їхня характеристика, основні 

представники і життєві цикли розвитку. Гриби – паразити 

сільськогосподарських культур. 

7 Т7 Нижчі рослини. Підцарство Багрянки. Підцарство Справжні 

водорості. 

Особливості будови водоростей. Типи морфологічної структури 

водоростей. Екологічні групи водоростей. Класифікація. 

Підцарства Червоні водорості та Справжні водорості, 

особливості будови, живлення, розмноження, їхнє поширення в 

Україні та на земній кулі. Значення водоростей. 

5 5 

8 Т8 Вищі спорові рослини.  

Відділи Мохоподібні, Папоротеподібні, Плауноподібні, 

Хвощеподібні. Особливості будови, життєвих циклів, 

поширення у природних та штучних екосистемах та значення у 

житті людини 

10 10 

9 Т9 Вищі насінні рослини. Відділ Голонасінні.  

Будова вегетативних органів голонасінних. Життєвий цикл 

голонасінних. Класифікація голонасінних. Класи: Насінні 

папороті (Lyginopteridopsida), Саговникові (Cycadopsida), 

Бенетитові (Bennettitopsida), Гнетові (Gnetopsida), Гінкгові 

(Ginkgopsida), Хвойні або Шишконосні (Pinopsida).  Основні 

представники.  

5 5 

10 Т10 Вищі насінні рослини. Відділ Покритонасінні.  
Особливості морфолого-анатомічної будови і розмноження як 
приклад досконального пристосування до наземних умов 
існування. Систематика покритонасінних рослин. 
Клас Дводольні рослини. 

Підклас Магноліїди - Magnoliidae. Підклас Ранункуліди. Підклас 

Каріофілліди або Гвоздиковидні (Caryophyllidae). Підклас 

Гамамелідіди (Hamamelididae). Підклас Дилленіїди (Dileniidae). 

Підклас Розиди (Rosidae). Підклас Ламіїди або Губоцвітовидні 

(Lamiidae). Підклас Айстериди (Asteridae). 

Клас Однодольні рослини. 

Підклас Алісматиди (Alismatidae). Підклас Ліліїди (Liliidae). 

Підклас Арециди або Пальміди (Arecidae, Palmidae). 

20 20 

Разом: 120 120 
 

 

 

 

 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 
 

Загальна система оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж 

семестру/іспит – 60/40 

Вага кожної активності здобувача вищої освіти 

 

Відвідування лекцій – 0,4 бала 

(всього 6 балів) 

Лабораторні – 2,5 бали за 1 заняття 

(всього 50 балів), Самостійна робота 

– всього 4 бали 

Вимоги до курсової роботи (проєкту) – 

Умови допуску до підсумкового контролю 60 балів 

Критерії оцінювання 
Тестовий підсумковий контроль – 40 

балів. Всього: 100 балів. 

 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

6. Результати навчання 
Отримані знання з «Ботаніки» здобувачі вищої освіти можуть застосувати для 

сучасного аналізу біологічного різноманіття, встановлення популяційних взаємозв’язків у 

агроекосистемних, покращення стану довкілля. 

 

Шифр Результат навчання 

РН 4 Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному для 

професійної діяльності із захисту і карантину рослин.  

 

РН 6 Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття.  

 

 

7. Пререквізити 
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння шкільної програми із біології, 

математики, фізики, хімії, оскільки дисципліна вивчається у першому семестрі. 

8. Політики дисципліни 
Політика курсу має за основу підготовку професіонала на принципах 

самостійності, відповідальності, академічної доброчесності. Виконання всіх завдань курсу 

можливе при чіткій організації навчання на курсі, а саме: відвідування занять, активність 

студента на лабораторних заняттях, його бажання навчатися, виконувати контрольні 

роботи, презентації по темах, брати участь у науковій роботі. 

Студенту рекомендовано не пропускати заняття, мати відповідний зовнішній 

вигляд, старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. У 

разі відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття 

відпрацьовувати у визначений час за попередньою домовленістю із викладачем.  

Обов’язковою вимогою є дотримання норм академічної доброчесності. Списування 

під час контрольних робіт та екзаменів заборонено. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр 

розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, 



підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума балів за семестр складає 100 

балів. Гарантується забезпечення інклюзивності освітньої діяльності в умовах рівного 

доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими потребами. 

Крім того, студент може отримати додаткові заохочувальні бали (до 20 балів) за 

участь в науково-дослідній роботі: публікацію в друкованому виданні, доповідь на 

студентській науковій конференції, участь в роботі наукового гуртка). 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 

і передбачають використання презентацій. Лабораторні роботи проводяться у 

спеціалізованій лабораторії з використанням мікроскопів, гербарних зразків, фіксованих 

препаратів. Передбачено використання дистанційної платформи Moodle, виконання 

тестових завдань на платформі Moodle. 

 

10. Література, необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Базова 

1. Григора І.М., Шабарова С.І., Алейніков І.М. Ботаніка. Kиїв :Фітосоціоцентр, 2008. 484 

с. 

2. Григора І.М., Якубенко Б.Є., Апейніков І.М. Практикум з ботаніки, Київ : Вид. НАУ, 

2003.  291 с. 

3. Григора І.М. Якубенко Б.Є., Алейніков І.М. та ін. Практикум з ботаніки.  Kиїв : Вид. 

НАУ, 2008.  339 с. 

4. Кучерява Л.Ф., Войтюк Ю.О., Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин. Архегоніати. 

Київ : Фітосоціоцентр.  1992. 136 с. 

5. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Київ: Фітосоціоцентр, 2000. 432 с. 

6. Тихомиров Ф.К., Навроцька А.А., Григора І.М. Ботаніка.  Київ : Урожай, 1996.  416 с. 

7. Якубенко Б.C., Григора І.М., Мельничук М.Д. Геоботаніка. Навчальний посібник. Kиїв 

: Арістей, 2008.  444 с. 

8. Якубенко Б.Є., Григора І.М. Польовий практикум з ботаніки. Навчальний посібник. 2-е 

видання, перероблене та доповнене. Kиїв : Арістей, 2008. 260 с. 

Допоміжна 

1. Барна М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії. Київ : Видавничий центр Академія, 

1997. 272 с. 

2. Войтюк Ю.О., Кучерява Л.Ф., Баданіна В.А., Брайон О.В. Морфологія рослин з 

основами анатомії та цитоембріології. Київ : Фітосоціоцентр, 1998. 216 с. 

3. Гончаренко І.В. Будова рослинного організму. Морфологія та анатомія рослин. Суми: 

Універ. книга, 2004. 200 с. 

4. Григора І.М., Соломаха В.А. Основи фітоценології. Київ : Фітосоціоцентр, 2000. 240 с. 

5. Гродзинський Д.М. Чотиримовний словник назв рослин (українсько-

російськоанглійсько-латинський).  Київ : Фітосоціоцентр, 2001.  312 с. 

6. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. Київ : Фітосоціоцентр, 2000. 

432 с. 

7. Нечитайло В.А., Липа О.Л. Систематика вищих рослин. Київ : Вища школа, 1993. 318 с. 

8. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин 

Ю.Н. и др. Киев : Фитосоциоцентр, 1999. 548 с. 

9. Словарь ботанических терминов / [И. А. Дудка, С. П. Вассер, И. Н. Голубинский 

и др.] ; Под общ. ред. И. А. Дудки. Киев : Наук. думка, 1984. 307 с. 

10. Стеблянко М.І., Гончарова К.Д., Закорко Н.Г. Ботаніка.  Київ : Вища школа, 1995. 384 с. 

11. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха.  Київ, 1996.  900 с. 

12. Чопик В.І., Єна А.В. Латинська ботанічна номенклатура: Навчальний посібник. Київ : 

РВЦ "Київський університет", 1996. 57 с.  



13. Потульницький П.М., Первова Ю.О., Сакало Г.О. Ботаніка: Анатомія і морфологія 

рослин. Kиїв : Вища шк., 1971. 353 с. 

14. Журнал “Український ботанічний журнал”. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Атлас-визначник рослин і лишайників – онлайн. URL: https://www.plantarium.ru/ 

2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних 

носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Олега Ольжича (URL:http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 

бульвар, (0412) 37-84-33),  

3. Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum. 

URL: http://www.herbarium.org.ua/uk/pages.php?lang=uk&id=3 

4. Інституційний репозитарій Поліського національного університету (наукові статті, 

автореферати дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, 

матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, 

навчальні об'єкти, наукові звіти). 

5. Електронна база рослин ПЗФ України. URL: http://www.ieenas.org/p/ 

6. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua.  

7. Національна парламентська бібліотека України. URL: http://www.nplu.kiev.ua. 

8. Сайт: Інститут ботаніки імені  М.Г. Холодного. URL:http://www.botany.kiev.ua  

9. Українська інформаційна мережа біорізноманіття – Ukrainian Biodiversity Information 

Network. URL:http://www.ukrbin.com 

 

 

https://www.plantarium.ru/
http://www.herbarium.org.ua/uk/pages.php?lang=uk&id=3
http://www.ieenas.org/p/
http://www.ukrbin.com/
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