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Опис навчальної дисципліни  

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристи

ка навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 

1,5/2,25 

 

 

Галузь знань 
22 Охорона здоров’я 

Нормативна 

 
 

Модулів - 1 

Спеціальність (професійне 
спрямування): 

226 Фармація, промислова 
фармація (молодший бакалавр)  

 

Рік підготовки: 

2-й 

Змістових модулів - 2 

Семестр 
Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

(назва) 

Загальна кількість 

годин - 45 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання:  
 
 

аудиторних – 
 

самостійної роботи 
студента – 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший бакалавр  

 

 

 

10 год 

Практичні 

17 год 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

18 год 

Індивідуаль
ні 

завдання:- 

Вид 
контролю: 

залік 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Ботаніка (від грец.bonane— рослина, зелень, трава)— наука про рослини, 

їх зовнішню і внутрішню будову, розвиток, життєдіяльність, еволюцію, 

класифікацію, поширення, екологію і охорону.  

Ботаніка як самостійна наука входить до складу біологічних наук, які 

вивчають загальні для рослинного і тваринного світу явища та 

закономірності.  

Мета – набуття студентами соціально-особистісних та загальнонаукових 

компетенцій: екологічна грамотність; базові знання фундаментальних наук, в обсязі, 

необхідному для засвоєння професійних дисциплін; здатність використовувати 

знання й уміння в галузі біології для засвоєння фундаментальних розділів 

фармацевтичної науки та практики. 

Завдання – дисципліна «Ботаніка» призначена забезпечити молодшого медичного 

спеціаліста – фармацевта теоретичними знаннями основних положень науки, 

практичними навичками для проведення мікроскопічного аналізу рослин, лікарської 

рослинної сировини та препаратів рослинного походження. 

 

Студенти повинні знати: 

 визначення ботаніки як науки; 

 роль рослин у природі та житті людини; 

 основні положення клітинної теорії, будову рослинних клітин, їх 

функції; 

 морфологічну будову вегетативних і генеративних органів рослин; 

 систематику рослин; 

 елементи екології рослин; 

 елементи географії рослин. 

Студенти повинні вміти: 

 працювати з мікроскопом; 

 готувати рослинний матеріал до мікроскопічного аналізу; 

 готувати тимчасові препарати; 

 проводити гістохімічні реакції; 

 мікроскопувати постійні й тимчасові мікропрепарати, описувати їх і 

замальовувати; 

 розпізнавати рослинні препарати; 



 5 

 ідентифікувати за морфологічними зовнішніми ознаками рослини у 

гербарних зразках; 

 розпізнавати належність рослин до відповідної родини за сукупністю 

діагностичних ознак, за описом, малюнками, гербарними, живими або 

сухими зразками. 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 «Ботаніка. Анатомія та систематика рослин» 

Змістовий модуль 1. Анатомія рослин. 

Тема 1: Вступ.  

Тема 2: Рослинна клітина. 

Тема 3: Рослинна тканина. 

Змістовий модуль 2. Морфологія та систематика рослин 

Тема 1: Вегетативні органи рослин. 

Тема 2: Генеративні органи рослин. 

Тема 3: Систематика рослин. Вищі рослини. 

Тема 4: Лікарські засоби, що впливають на мозковий кровообіг. 

Тема 5: Антиангінальні лікарські засоби. 

Тема 6: Антигіпертензивні лікарські засоби. 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

л п лаб ІН

Д 

с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 «Ботаніка. Анатомія та систематика рослин» 

Змістовий модуль 1. Анатомія рослин. 

Тема 1: Рослинна клітина.  2 2   3 

Тема 2: Рослинна тканина.  2 6   6 
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Разом за змістовим модулем 1  4 8   9 

Змістовий модуль 2. Морфологія та систематика рослин 

Тема 1: Вегетативні органи рослин.  2 2   3 

Тема 2: Генеративні органи рослин.  2 2   3 

Тема 3: Систематика рослин. Вищі рослини.  2 5   3 

Разом за змістовим модулем 2  6 9   9 

Усього годин 45 10 17   18 

 

4. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Модуль 1 «Ботаніка. Анатомія та систематика рослин» 

Змістовий модуль 1. Анатомія рослин. 

1 

Тема 1: Ботаніка як наука про рослин. Охорона природи. 

Червона книга України. Рослинна клітина.  

 

 

2 

2 

Тема 2: Рослинні тканини, їх функції. Морфолого-фізіологічна 

характеристика основних груп тканин: твірні, покривні, 

механічні, провідні, видільні та основні пучки. 
2 

Змістовий модуль 2. Морфологія та систематика рослин 

3 
Тема 1: Поняття про вегетативні органи рослин та їх значення. 

Корінь, пагін, листок.  2 

4 
Тема 2: Поняття про генеративні органи рослин та їх значення. 

Квітка, плід, насіння. 2 

5 

Тема 3: Систематика рослин. Поняття про нижчі та вищі 

рослини. Характеристика відділу Голонасінні та Покритонасінні. 2 

 Разом 10 
 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 



 7 

Модуль 1 «Ботаніка. Анатомія та систематика рослин» 

Змістовий модуль 1. Анатомія рослин 

2 Тема 1: Будова мікроскопа та правила роботи з ним. Будова 

рослинної клітини. Склад протопласту.  
2 

3 Тема 2: Клітинна будова тканин. Морфолого-анатомічна 

характеристика твірних та покривних тканин. 2 

4 Тема 3: Морфологічні властивості рослинних тканин: механічні, 

провідні. 
2 

5 Тема 4: Морфологічні властивості рослинних тканин: видільні, 

паренхімні. 

 

 

2 

Змістовий модуль 2. Морфологія та систематика рослин 

6 Тема 1: Макроскопічний аналіз вегетативних органів рослин. 

Корінь, пагін, листок. 
2 

7 Тема 2: Макроскопічний аналіз генеративних органів рослин. 

Квітка, плід, насінина. 
2 

8 Тема 3: Вивчення вегетативних та генеративних органів рослин 

родини Айстрові, Селерові, Бобові. 
2 

9 Тема 4: Вивчення вегетативних та генеративних органів рослин 

родини Ясноткові, Розові, Пасльонові . 
2 

10 Тема 5: Вивчення вегетативних та генеративних органів рослин 

родини Гречкові, Лілійні. 
1 

 Разом 
17 

 

 

 

6. Теми лабораторних занять 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Модуль 1 «Ботаніка. Анатомія та систематика рослин» 

Змістовий модуль 1. Анатомія рослин 

1 Тема 1 Історія розвитку ботаніки як науки. 2 

2 Тема 2: Хімічна організація клітини. 2 
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3 Тема 3: Основні методи цитологічних та гістологічних 

досліджень. 
2 

4 Тема 4: Біологічне значення безстатевого та статевого 

розмноження рослинних організмів. 

 

 

3 

Змістовий модуль 2. Морфологія та систематика рослин 

5 Тема 1:Географія рослинності.  
3 

6 Тема 2: Червона книга України «Рослинний світ». 3 

7 Тема 3: Заповідники та заказники на території України. 
3 

 Разом 18 

8. Індивідуальні завдання 

                                                                        - 

                                                                   9. Методи навчання 

• словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція; 

• наочні методи: ілюстрація, демонстрація; 

• практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати; 

• творчі,     проблемно-пошукові     методи:     самостійна,     творчо 

пізнавальна діяльність; 

• самостійна робота поза контролем викладача - усна та письмова 

самостійна робота вдома. 

10. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються 

методи усного, письмового, практичного, тестового контролю і 

самоконтролю студентів 

11. Розподіл балів, які отримують студенти  

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Модуль 1 
100 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 50 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі 

види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

 

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 

12. Методичне забезпечення 

1. Засоби   унаочнення   (таблиці,   схеми,   мікроскопи,   приладдя,   що 

використовується при роботі з мікроскопом). 

2. Засоби навчання (підручники, нормативна, довідкова та спеціальна 

література). 

3. Програмне    забезпечення    комп'ютерного    навчання    (тести    для 

оцінювання модульного контролю у системі moodle). 

4. Навчальні відео фільми (відеофільми та відеоролики по темах). 

                                   

13. Рекомендована література 

Основна 

Нековаль І.В., Казанюк Т.В. Фармакологія: підручник.- К.: Медицина, 2011. 

Решетняк Т.А., Бобкова І.А., Варлахова Л.В. Ботаніка. – К.: Здоров`я, 2006. 

Ткаченко Н.М., Сербін А.Г. Ботаніка. – Харків: Основа, 1997. 

Додаткова: 

Мотузний В.О. Біологія (розділ «Ботаніка»). – К.: Вища шк..,2001. 
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14. Інформаційні ресурси 

1. Базова та допоміжна література. 

2. Лекційні матеріали, атласи, таблиці. 

3. Слайди, мікрофотографії. 
4. Інформаційний матеріал електронної бібліотеки 
 

 

 


