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1. Опис навчальної практики 

 

 

 

 

Найменування показників 

 
Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Галузь знань 
20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

 

20                     - 

Модулів – 1  

 

 
Спеціальність 

205 „Лісове господарство” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
1-й - 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання збір 

гербарію 

 
Семестр 

Загальна кількість годин - 
30 

2-й - 

  

 

 
Освітній рівень: бакалавр з 

лісового господарства 

Самостійна робота -10 год. 

Індивідуальні завдання: - 

збір гербарію та 

визначення видового 
складу рослин 

Вид контролю: 

залік 

 

2. Мета та завдання навчального курсу 
Навчальна практика з біології є необхідною складовою частиною при вивченні 

фундаментальних дисциплін для закріплення теоретичного матеріалу. Вона дає 

можливість на практиці оволодіти необхідними навичками відбору проб, визначення 

видового складу рослин, що дає уявлення про структуру біоценозів та їх екологічні 

особливості. 

Навчально – польова практика складається з 2 змістових модулів. 

Мета навчальної практики поглибити, закріпити та удосконалити знання 

студентів, які вони отримали при вивченні курсу ботаніки, а також оволодіння 

первинними навичками роботи у польових та лабораторних умовах. 

Основні завдання практики: освоїти методики збору, фіксації та збереження 

колекційного матеріалу та вміння спостерігати за живими об’єктами у природних умовах. 

Практика дає необхідні для майбутнього фахівця лісового господарства навички 

користуватися визначниками та іншою необхідною додатковою літературою, що сприяє 

вдосконаленню теоретичних знань з ботаніки. 

У результаті проходження практики студент повинен знати: 

 основні принципи і методи організації польових досліджень рослин, грибів, 
лишайників та водоростей; - назви їхніх основних представників із різних біотопів  

району проходження практики; - види, які потребують охорони; - прояв впливу господарської 

діяльності людини і туризму на природні біотопи; 

 місце родини в еволюційному ряді; 

 географічне поширення представників родини, їх екологію; 

 життєві форми і особливості будови вегетативних органів представників родини; 

 

 будову репродуктивних органів; 



 значення в природі і господарській діяльності людини; 

 найважливіші роди і види, що входять до складу родин. 

вміти 

 правильно самостійно вести первинну документацію; 

 оформляти гербарій; 

 спланувати та виконати індивідуальне завдання; 

 на основі отриманих знань та навичок, вільно орієнтуватися у визначенні основних 

видів рослин місцевої флори; 

 аналізувати будову організмів у зв'язку з їх екологічними вимогами; 

  користуватись довідниковою літературою для визначення рослин. 

 

Набути навички: 

 проведення польових досліджень; 

 збору матеріалу; 

 виготовлення ботанічних колекцій; 

 визначення рослин. 

 

Цілі навчальної практики та компетентності 

Цілі курсу та компетентності, на формування яких націлена дисципліна 

Загальні: 

 ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Спеціальні: 

 СК 12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що 

забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на 

місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях. 

 

2. Очікувані результати навчання з дисципліни 
 

Шифр Результат навчання 

РН 2 Прагнути до самоорганізації та самоосвіти. 

РН 4 Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.  

РН 5 Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових 

насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства 

для вирішення завдань професійної діяльності. 

 

3. Програма навчальної практики 

Модуль 1. Навчальна практика з ботаніки 

 
Змістовий модуль 1. Лишайники, гриби та міксоміцети різноманітних біотопів лісу. 

Тема 1. Екологічні групи лишайників, грибів та міксоміцетів широколистяного та соснового 

лісу. 

Збір ліхенологічного та мікологічного матеріалу у природі. Особливості відбору проб 

паразитичних та сапротрофних мікроміцетів, макроміцетів із загниваючими та 

незагниваючими плодовими тілами, лишайників різних субстратних груп Гриби- 

мікоризоутворювачі та паразитні гриби. 

Збір матеріалу у природі для подальшої гербаризації. Визначення екологічних груп 

грибів та лишайників. Їстівні та отруйні гриби. 

Виготовлення тонких зрізів ботанічного та мікологічного матеріалу у 

напівстаціонарних умовах. Етикетування ботанічного матеріалу.  

Тема екскурсії. Екскурсія до широколистяного та хвойного лісу для знайомства з 



різноманіттям та екологічними групами лишайників, грибів та міксоміцетів. Збір та 

гербаризація лишайників, грибів, міксоміцетів. 

 

Змістовий Модуль 2. Морфологія генеративних та вегетативних органів вищих 

рослин. Систематика вищих рослин 

 

Тема 2. Методи польових досліджень рослинного матеріалу та їх гербаризації. 
Особливості опису та визначення вищих рослин. 

Загальна схема морфологічного опису рослин, особливості складання еколого- 

біологічної характеристики. Структура визначників вищих рослин, особливості роботи з 

ними. 

Тема 3. Морфологія вегетативних та генеративних органів рослин. 
Морфологія стебла, різноманіття морфологічної будови листків. Метаморфози 

надземних та підземних вегетативних органів. Особливості пристосування вегетативних 

органів різних життєвих форм до умов навколишнього середовища. Морфологічні 

особливості вегетативних органів як діагностичні ознаки. Різноманіття будови оцвітини, 

андроцею та гінецею у представників різних родин. Спеціалізація квіток в залежності від типу 

запилення. Морфологічні типи квіток та суцвіть як діагностичні ознаки квіткових рослин. 

Морфологія плодів, різноманіття пристосувань для поширення, можливості використання в 

систематиці квіткових рослин. 

Тема екскурсії. Екскурсія в природу для знайомства з різноманіттям морфологічної 

будови вегетативних та генеративних органів та збору навчально-довідкового матеріалу. 

Тема 4. Таксономічне різноманіття фітоценозів діброви. 
Особливості просторової будови лісових фітоценозів дібров різних типів, ярусність та 

мозаїчність, вікова структура, фенологічні явища. Різноманіття флори вищих рослин різних 

типів дібров, основні лісоутворюючі породи, типові та рідкісні види, їх ценотична роль. 

Ценотична структура маргінальної флори, її спільні риси із флорою луків. Систематичний 

аналіз флори діброви, її біоморфічний та еколого-ценоморфічний склад. 

Тема екскурсії. Екскурсія в діброву для знайомства з особливостями будови лісового 

фітоценозу діброви, флористичним різноманіттям різних типів дібров. 

Тема 5. Таксономічне різноманіття фітоценозів заплавних луків 

Вплив орографічних факторів на структуру рослинного покриву заплави. Флористичне 

різноманіття флори заплави, типові представники та рідкісні види, головні ценозоутворюючі 

види, принципи типології луків. Особливості розподілу вегетативних та генеративних органів 

по під’ярусам. Систематичний аналіз флори заплавних луків, її біоморфічний та еколого- 

ценоморфічний склад. 

Тема екскурсії. Екскурсія на заплавний луг для знайомства з особливостями його 

будови та розміщення рослинних угруповань. Єколого-флористичні особливості різних типів 

рослинних угруповань заплави. 

Тема 6. Таксономічне різноманіття фітоценозів бору 

Загальні особливості розповсюдження борів та флористичні особливості борів в різних 

природних зонах. Просторова будова борів та суборів різних типів, ярусність та мозаїчність, 

вікова структура, фенологічні явища. Еколого-флористичнф та історичні умови формування 

та існування березово-осикових кілків та сфагнових боліт. Флористичне різноманіття борів 

Лісо-Степу України, типові представники флори: дерева, чагарники, трав’янисті рослини та 

мохи, рідкісні види, їх ценотичне значення. Еколого-морфологічні особливості пристосування 

видів до нестачі води та значного ступеня інсоляції. Різноманітність парцелярної структури 

бору, особливості флори різновікових ділянок. Систематичний аналіз флори бору, її 

біоморфічний та еколого-ценоморфічний склад. 

Тема екскурсії. Екскурсія до сухого та вологого бору для знайомства з особливостями 

просторової будови та флористичним різноманіттям рослинного покриву. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Структура навчальної практики 
 

№ 

з/п  

Назва теми К-ть 

годин 

Модуль 1. Навчальна практика з ботаніки 
Змістовий модуль 1. Лишайники, гриби та міксоміцети різноманітних біотопів лісу. 

1 Тема 1. Інструктаж з техніки безпеки. Екологічні групи лишайників, 

грибів та міксоміцетів широколистяного та соснового лісу 

5 

Разом за змістовий модуль 1 5 

Змістовий Модуль 2. Морфологія генеративних та вегетативних органів вищих 

рослин. Систематика вищих рослин 

2 Тема 2. Методи польових досліджень рослинного матеріалу та їх 
гербаризації. Особливості опису та визначення вищих рослин. 

2,5 

3 Тема 3. Морфологія вегетативних та генеративних органів рослин. 2,5 

4 Тема 4. Таксономічне різноманіття фітоценозів діброви.. 2,5 

5 Тема 5. Таксономічне різноманіття фітоценозів заплавних луків 2,5 

6 Тема 6. Таксономічне різноманіття фітоценозів бору 5 

Разом за змістовий модуль 2 15 

Всього 20 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ теми Завдання Кількість 

годин 

Тема 1 Місце і роль лишайників у природі та діяльності людини. Основні 

морфологічні групи лишайників, їх будова. Місце грибів в сучасній 

системі органічного світу. Гриби-паразити сільськогосподарських 

культур.  

2 

Тема 4 Вплив умов зволоження на внутрішню будову листка. Аналіз 

структури талому водоростей, екології,  поширення та практичного 

використання водоростей. Еколого-морфологічні особливості 

мохоподібних, їх роль у рослинному покриві. 

2 

Тема 5 Еколого-морфологічні особливості хвощеподібних, їх роль у 

рослинному покриві. Особливості життєвого циклу хвощів та їх 

роль у природі. 

2 

Тема 6 Насінне розмноження вищих насінних рослин. Особливості 

пристосування плодів і насіння до поширення. 

2 

Тема 6 Значення інвазійних, отруйних і лікарських рослин у господарській 

діяльності людини. 

2 

Всього 10 
 

 

6. Індивідуальні завдання 
Оформлення систематичного гербарію рослин та щоденника практики:  

 вивчити латинські назви 100 видів вищих рослин згідно представлених 

екземплярів і списку, в якому повинні фігурувати представники лишайників, 

водоростей, грибів і основних відділів вищих рослин: мохоподібних, 

плауноподібних, хвощеподібних, папоротеподібних, голонасінних і 

покритонасінних; 

 опанувати основні принципи гербаризації матеріалу і здати три гербарні 

зразки,  зібраних в природі видів рослин; 

 підготувати морфологічний опис насінної рослини; 

 оформити та здати щоденник практики. 

 

 



7. Методи навчання 

Словесні (розповідь-пояснення, бесіда), наочні (ілюстрація, демонстрація), 

практичні, репродуктивний, проблемно-пошуковий, пояснювально-ілюстративний, 

дослідницький, перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок. 

8. Методи контролю 

Усна перевірка, письмова перевірка, практична перевірка. 

 

9. Розподіл балів, які отримуютьстуденти 

 

Поточний контроль та самостійна 
робота 

Сума балів 

ЗМ 1 ЗМ 1 Індивідуальне 
завдання 

Всього 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6   

10 10 10 10 10 10 40 100 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної 

університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу 

ЕСТS. Інтервальна шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками і шкалами оцінок. 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

11.Методичне забезпечення 

 

1. Робоча навчальна програма навчальної практики. 

2. Методичні вказівки до проведення практики. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. 
 

12. Рекомендована література 

 Основна 

1. Мамчур З.І., Одинцова А.В. Літня навчальна практика з ботаніки. Львів, 2007. 176 с. 

2. Григора І.М., Якубенко Б.Є. Польовий практикум з ботаніки. Навчальний посібник. Київ: 

Арістей, 2005.  255 с. 

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

видання, переробл. та доповн.  Київ: Арістей, 2008.  260 с. 

4. Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Григора І.М. та ін. Ботанічні терміни (словник). Київ: Вид-во 

НАУ, 2001.  103 с. 



5. Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин / Зиман С.М., Мосякін С.Л., Булах О.В. 

та ін.  Ужгород, 2004.  156 с.  

6. Определитель высших растений Украины / под ред. Доброчаевой Д.Н.  Киев, 1987. 546 с. 

Допоміжна 

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

книга, 2004. 200 с. 

2. Григора І.М., Соломаха В.А. Основи фітоценології. К.: Фітосоціоцентр, 2000. 240 с. 

3. Гродзинський Д.М. Чотиримовний словник назв рослин (українсько-російськоанглійсько-

латинський).  К.: Фітосоціоцентр, 2001.  312 с. 

4. Чопик В.І., Єна А.В. Латинська ботанічна номенклатура: Навчальний посібник. К.: РВЦ 

"Київський університет", 1996. 57 с.  

5. Эзау К. Анатомия семенных растений.  М.: Мир, 1980. 564 с. 
6. Потульницький П.М., Первова Ю.О., Сакало Г.О. Ботаніка: Анатомія і морфологія рослин. K.: Вища 

шк., 1971. 353 с. 

7. Визначник рослин України.  K.: Урожай, 1965.  876 с. 

 Інформаційні ресурси 

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

2. Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum. 

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

3. Жизнь растений. Занимательно о ботанике. Бактерии. Лекарственные растения. 

URL:http://plant.geoman.ru/ 

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

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

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

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

8. Українська інформаційна мережа біорізноманіття - Ukrainian Biodiversity Information Network. 

URL:http://www.ukrbin.com 
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