
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БОТАНІКА» 

 

Для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» 

напряму підготовки 201 «Агрономія» 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Загальна кількість годин та кредитів становить 210 годин, 4,5 кредити ЄКТС 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова 

Програма навчальної дисципліни «Ботаніка» розроблена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» спеціальності 

201 «Агрономія» 

Мета навчальної дисципліни: є формування у майбутнього фахівця 

глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань морфології 

нижчих і вищих рослин, їх генеративної сфери і способів розмноження, 

класифікації і ознак систематичних груп рослин, первинного і вторинного 

синтезу речовині, відкладення їх у вигляді поживних, лікарських та отруйних 

речовин у рослині систематики, а також екології і географії рослин України. 

Вироблення у здобувачів вищої освіти самостійного мислення, особистої 

думки по окремих теоретичних питаннях, уміння реалізувати здобуті знання 

в практичній діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни: навчити здобувачів вищої освіти 

знати:  будову та життєдіяльність клітин та тканин, їх структурну 

організацію; морфологію та анатомію вегетативних і генеративних органів; 

флористичне і ценотичне різноманіття природних і польових екосистем; 

екологічні, географічні та созологічні особливості рослинного покриву 

України і прилеглих територій; самостійно виготовляти тимчасові 

мікропрепарати; проводити морфологічний аналіз; визначати рослини; 

ідентифікувати основні кормові, лікарські та отруйні рослини у свіжому та 

висушеному вигляді. 

 

Програма навчальної дисципліни. 

 

Тема 1. Ведення в ботаніку. 

Тема 2.  Клітина – основна структурна одиниця живого. Характеристика 

конституційних та фізіологічно-активних речовин протопласта та його 

похідних. Поділ ядра і клітини. 

Тема 3. Характеристика рослинних тканин, їх класифікація та роль в 

житті рослин. 

Тема 4.  Знайомство з морфологією, анатомією та видозмінами кореня. 

Тема 5. Знайомство з морфологією, анатомією та видозмінами пагона і 

листка. 

Тема 6. Поняття про репродуктивні органи квіткових рослин. 



Тема 7. Ціанеї, водорості та лишайники: загальна характеристика, 

представники та їх значення. 

Тема 8. Царство гриби: загальна характеристика, цикли розвитку та 

представники. 

Тема 9. Загальна характеристика вищих спорових рослин: мохоподібні – 

папоротеподібні. Соснові: походження, еволюція, розмноження і 

значення. 

Тема 10.  Флорографія та систематика вищих квіткових рослин. Вчення 

про таксони. 

Тема 11. Знайомство з родинами  жовтецевих, розових, капустяних та 

бобових. 

Тема 12.  Знайомство з родинами лободових, гречкових, пасльонових та 

айстрових. 

Тема 13. Знайомство з родиною злакових, осокових та лілійних. 

Тема 14. Знайомство з елементами ботанічної географії рослин, їх екології 

та фітоценології. 

 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

 

Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати одержані  теоретичні знання у 

практичній роботі; 

- розуміння професійної діяльності; 

- уміння проводити наукові дослідження з елементами морфології 

та систематики рослин; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в колективі; 

- здатність працювати  автономно. 

 

Спеціальні предметні компетентності: 

- вміти охарактеризувати морфологічні ознаки культурних рослин 

і бур’янів; 

- вміти визначати культурні та дикі рослини; 

- володіти знаннями пов’язаними із анатомічними та 

гістологічними властивостями рослин; 

- знати принципи  та критерії заповідності рослин, внесення їх до 

регіональної та Червоної книги України. 

 

Результати навчання: 

- знати клітину, гістологічну та анатомічну будову органів та 

рослин; 

- вміти виготовляти мікропрепарати; 

- вміти характеризувати морфологічні ознаки органів та рослин; 



- вміти визначати рослини, та відносити їх до відповідних 

таксонів; 

- знати латинські назви головних родин та видів; 

- знати принципи охорони рослин та занесення до регіональних 

списків рідкісних та Червонокнижних видів. 

 

Основними формами викладання  навчального матеріалу з дисципліни 

«Ботаніка» є лекції, лабораторні заняття, літня польова практика та 

самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

 

Вид підсумкового контролю – іспит, залік. 

 


