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Методичні рекомендації з вивчення дисципліни 

 

Навчальна дисципліна "Однодольні рослини" для профільної підготовки студентів 3-го курсу за 

циклом дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу блоку "Ботаніка" є складовою 

циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бокалавр" за напрямом 0704 – 

Біологія, спеціалізацією "Ботаніка". 

Спецкурс " Однодольні рослини " проводиться протягом 2 семестру для студентів 4-го року 

навчання. Формою контролю успішності є іспит, який визначається за сумарним балом модульних 

оцінок по окремим розділам даного спецкурсу. Загальний обсяг підготовки за спецкурсом становить 115 

год., з яких 32 год. є лекціями, 32 год. лабораторних занять та 51 год. самостійної роботи студента, що 

відповідає 2 кредитам Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS). Відповідно до кількості 

кредитів ECTS, дисципліна складається з двох модулів, обсяг кожного з них визначається таким, що 

дорівнює одному кредиту. 

 

Мета навчальної дисципліни "Однодольні рослини" – сформувати систему здатностей та 

вмінь щодо морфології, анатомії, філогенії та систематики рослин класу однодольні світової флори, та 

флори України, зокрема, що дозволять вирішувати типові задачі магістра-ботаніка. 

 

Завдання дисципліни: 

1) сформувати уявлення про характеристику класу Ліліопсиди, або Однодольні (Liliopsida); 

2) сформувати погляди на походження класу, його філогенетичні зв’язки, згідно з різними 

системами Покритонасінних; 

3) навчити за морфологічними та анатомічними ознаками визначати представників класу 

Однодольні (Liliopsida). 

 

Предмет навчальної дисципліни: рослини класу Однодольні. 

 

Вимоги до умінь студентів: встановлені у відповідності з вимогами Стандарту вищого 

навчального закладу, що передбачені даною програмою дисципліни. 

Студент має вміти виконувати наступні типові задачі діяльності: 

1) в лабораторних умовах, застосовуючи методи ботанічних досліджень, визначати 

таксономічно важливі ознаки у систематиці однодольних; 

2) використовуючи відповідні атласи, визначники та флори, визначати систематичну 

приналежність живих та гербарних зразків; 

3) використовуючи дані щодо видової приналежності, користуючись відповідними атласами та 

визначниками, визначати місце даного виду в системі вищих рослин. 

 

Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки. Курс "Однодольні рослини" є 

розділом ботаніки, яка вивчає морфологію, анатомію, філогенію і систематику рослин класу 

Ліліопсиди, або Однодольні (Liliopsida). Курс "Однодольні рослини" входить до переліку 

спецдисциплін кафедри ботаніки, який читається для студентів 4-го року навчання та ґрунтується на 

попередньому вивченні циклу нормативних дисциплін природничо-наукової підготовки. У курсі 

розглядаються питання морфології, анатомії, філогенії і систематики Однодольних рослин. 

 

Система контролю успішності навчання. Контроль успішності здійснюється за модульно-

рейтинговою системою, згідно з якою студент отримує підсумкову рейтингову оцінку за 100-бальною 

системою. Підсумковою формою контролю є іспит (2-й семестр 4-го курсу навчання). Підсумкова 

рейтингова оцінка є накопичувальною оцінкою, що визначається за результатами виконання модульних 

контрольних робот. 

Підсумкова рейтингова оцінка. За даною дисципліною студенти отримують підсумкову 

рейтингову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується за накопичувальною системою, 

визначеною системою угод Болонського процесу у частині, що стосується застосування Європейської 

Кредитно-Трансферної Системи. Підсумкова рейтингова оцінка є сумою балів, отриманих студентом за 

модулі та поточний контроль, що здійснюється під час лабораторних занять. У таблиці представлена 

максимальна кількість балів за модульний та поточний контроль та розрахунок підсумкової оцінки, яка 

включає бали за три модульні тести та бали за поточний контроль, і має загальний обсяг 115 години, що 



дорівнює 2-м кредитам ЕСТS (32 год. лекцій, 32 год. лабораторних занять, 51 годин самостійної роботи 

студента, включаючи 13 години самостійної роботи під контролем викладача). 

 

Розподіл балів за модулями 

 Модуль 1 

(тест) 

Модуль 2 

(тест) 

Поточний 

контроль 

Підсумкова 

рейтингова 

оцінка 

Максимальна 

кількість балів 

40 40 20 100 

 

Підсумкова модульна оцінка виставляється після обов’язкового відпрацювання всіх практичних 

занять. 

Модульні тести проводяться у позааудиторний час, за рахунок годин самостійної роботи 

студента під контролем викладача. Графік проведення модульних тестів узгоджується зі старостами 

груп та деканатом. У випадку відсутності студента при написанні модульного тесту з поважних причин, 

він має право на складання цього тесту протягом двох наступних тижнів або (у вийняткових ситуаціях, 

виключно за дозволом деканату) в інший час. 

Оцінка за поточний контороль складається з оцінки за результати виконання завдань самостійної 

роботи та середньої оцінки за відповіді під час контрольних опитувань (до 10-и балів протягом одного 

модулю). Таким чином, максимальна кількість балів, яку студент може отримати за поточний контроль, 

становить 10 балів. 

Підсумкова рейтингова оцінка, отримана за 100-бальною шкалою, переводиться у національну 

чотирибальну оцінку за загальноуніверситетською шкалою. 

 

Таблиця переведення 100-бальної системи у національну чотирибальну оцінку 

100-бальна шкала Оцінка за національною шкалою 

90-100 5 "відмінно" 

75-89 4 "добре" 

60-74 3 "задовільно" 

1-59 2 "не задовільно" 

 

Підсумкове тестування. Студенти, у яких підсумкова рейтингова оцінка є меншою від 60-и 

балів ("незадовільно"), обов'язково проходять підсумкове тестування. Також підсумкове тестування 

можуть пройти ті студенти, які мають оцінку 60 балів і вище, але бажають підвищити свою підсумкову 

рейтингову оцінку. Підсумкове тестування проводиться на основі 100-бального тесту по всій дисципліні 

"Палеоботаніка", з подальшою співбесідою з викладачем, який читає лекції з цього курсу. 

Відпрацювання пропущених занять. У випадку пропуску лабораторного заняття з поважних 

причин студент має право відпрацювати пропущене заняття. Підставою для допуску до відпрацювання 

є підготовка реферату за темою пропущеного заняття, в якому наводяться відповіді на питання щодо 

розв’язання завдання лабораторної роботи, викладені у методичних рекомендаціях по лабораторним 

заняттям. Реферат перевіряється викладачем під час співбесіди зі студентом за темою пропущеного 

заняття, за результатами якої викладач приймає рішення щодо готовності студента до відпрацювання, 

яке зазначає на титульній сторінці реферату. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

"Палеоботаніка" 

 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Лабораторна 

робота 

Самостійн

а робота 

МОДУЛЬ 1 

1 Поняття про однодольні. Загальна 

характеристика класу, фітобіологія, спільні 

риси будови. Погляди на походження класу, 

його філогенетичні зв’язки, згідно з різними 

системами квіткових 

4 4 10 

2 Підклас Алісматиди Alismatidae, Підклас 

Ліліїди Liliidae (частина) 

12 12 16 

 Консультація до Модуля 1 (ІРС під контролем 

викладача) 

   

 Тест за Модулем 1    

 Перевірка модульного тесту (2 год. гр./ викл.)    

МОДУЛЬ 2 

3 Підклас Ліліїди Liliidae (частина), Підклас 

Арециди Arecidae 

8 8 13 

4 Підклас Комелініди Commelinidae 8 8 13 

 Консультація до Модуля 2 (ІРС під контролем 

викладача) 

   

 Тест за Модулем 2    

 Перевірка модульного тесту (2,5 год. гр./ викл.)    

Разом 17 17 51 

 

Загальний обсяг годин – 115, з них: 

Лекцій – 32 год., 

Практичних – 32 год., 

СРС – 51 год. (в тому числі 13 год. під контролем викладача). 



ТЕМИ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ТА ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Модуль 1 

 

Тема 1. Поняття про однодольні. Загальна характеристика класу, фітобіологія, спільні риси 

будови. Погляди на походження класу, його філогенетичні зв’язки згідно з різними системами 

квіткових 

 

Лекція (2 год.) Вступ, предмет та завдання дисципліни. Поняття про однодольні. Загальна 

характеристика класу, фітобіологія, спільні риси будови. 

Завдання для самостійної роботи: історія вивчення однодольних (4 год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [7, 16, 19]. 

 

Лекція (2 год.) Погляди на походження класу, його філогенетичні зв’язки, згідно з різними 

системами квіткових. 

Завдання для самостійної роботи: Система однодольних, за молекулярно-таксононмічними 

даними (4 год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [7, 16, 19]. 

 

Тема 2. Підклас Алісматиди Alismatidae, Підклас Ліліїди Liliidae (частина). 

 

Лекція (2 год.) Загальна характеристика підкласу Алісматиди Alismatidae, порядки Petrosaviales, 

Hydrocharitales. 

Завдання для самостійної роботи: господарське значення представників порядків Petrosaviales, 

Hydrocharitales (4 год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [14, 15]. 

 

Лекція (2 год.) Підклас Алісматиди Alismatidae порядки Alismatales, Potamogetonales, Arales. 

Завдання для самостійної роботи: раритетні представники порядку Alismatales у флорі України 

(3 год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [17, 18]. 

 

Лекція (2 год.) Підклас Ліліїди Liliidae. Загальна характеристика, порядки Melanthiales, Trilliales, 

Burmanniales. 

Завдання для самостійної роботи: представники порядків порядки Alismatales, Potamogetonales, 

Arales у флорі України (3 год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [9]. 

 

Лекція (2 год.) Підклас Ліліїди Liliidae, порядoк Liliales. 

Завдання для самостійної роботи: родини Scoliopaceae, Calochortaceae (3 год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [9]. 

 

Лекція (2 год.) Підклас Ліліїди Liliidae, порядки Alstroemeriales, Smilacales, Pandanales. 

Завдання для самостійної роботи: особливості запилення представників порядків 

Alstroemeriales, Smilacales, Pandanales (3 год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [9]. 

 

 

Лекція (2 год.) Підклас Ліліїди Liliidae, порядки Orchidales, Iridales. 

Завдання для самостійної роботи: господарське значення представників порядків Orchidales, 

Iridales (3 год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [9, 11]. 

 

Лабораторна робота 1 (16 год.). Визначення представників підкласів Алісматиди Alismatidae, та 

Ліліїди Liliidae (частина) за морфологічними та анатомічними ознаками. Екскурсія в Ботанічний сад ім. 

акад. Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 



 

Модуль 2 

 

Тема 3. Підклас Ліліїди Liliidae (частина), Підклас Арециди Arecidae. 

 

Лекція (2 год.) Підклас Ліліїди Liliidae, порядки Amaryllidales, Cyclanthales, Triuridales, 

Velloziales. 

Завдання для самостійної роботи: метаморфози вегетативних органів представників порядків 

Amaryllidales, Cyclanthales, Triuridales, Velloziales (3 год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [9,10]. 

 

Лекція (2 год.) Підклас Ліліїди Liliidae, порядки Asparagales, Stemonales, Dioscoreales. 

Завдання для самостійної роботи: використання представників порядків Asparagales, 

Stemonales, Dioscoreales в офіційній та народній медицині (3 год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [9]. 

 

Лекція (2 год.) Загальна характеристика підкласу Арециди Arecidae, порядoк Arecales. 

Завдання для самостійної роботи: особливості поширення насіння представників порядку 

Arecales (3 год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [14]. 

 

Лекція (2 год.) Загальна характеристика підкласу Комелініди Commelinidae, порядки Bromeliales, 

Zingiberales. 

Завдання для самостійної роботи: пристосування Бромелійних до епіфітного способу життя (3 

год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [14, 15]. 

 

Тема 4. Підклас Комелініди Commelinidae. 

 

 

Лекція (2 год.) Підклас Комелініди Commelinidae, порядки Commelinales, Xyridales. 

Завдання для самостійної роботи: життєві цикли представників родини Commelinaceae (3 год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [17, 18]. 

 

Лекція (2 год.) Підклас Комелініди Commelinidae, порядки Dasypogonales, Juncales. 

Завдання для самостійної роботи: рідкісні види, що належать до підкласу Комелініди у флорі 

України (3 год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [14, 15]. 

 

Лекція (2 год.) Підклас Комелініди Commelinidae, порядки Typhales, Restionales. 

Завдання для самостійної роботи: представники порядку Typhales у флорі України (3 год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [12]. 

 

Лекція (2 год.) Підклас Комелініди Commelinidae, порядок Poales. 

Завдання для самостійної роботи: господарсько важливі представники порядку порядок Poales 

(3 год.). 

Література: основна [1-4], додаткова [5, 6, 8]. 

 

Лабораторна робота 1 (16 год.). Визначення представників підкласів Ліліїди Liliidae (частина), 

Арециди Arecidae, Комелініди Commelinidae за морфологічними та анатомічними ознаками. Екскурсія в 

Ботанічний сад ім. акад. Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та 

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України. 
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Перелік питань до іспиту із спецкурсу "Однодольні рослини" 

 

1. Первинні та вторинні життєві форми Однодольних. 

2. Будова пилку характерна для представників класу Однодольних. 

3. Плезіоморфні ознаки Однодольних. 

4. Будова стели Однодольних. 

5. Будова зародків у представників класу Однодольні. 

6. Групи Дводольних, що філогенетично найближчі до базальних груп однодольних. 

7. Спеціалізація будови квітки в еволюції Однодольних. 

8. Будова провідних пучків у стеблі Однодольних. 

9. Апоморфні ознаки Однодольних. 

10. Спеціалізовані групи Однодольних. 

11. Основні типи проростання насіння Однодольних. 

12. Ознаки, характерні для підкласу Комелініди. 
13. Особливості будови представників родини Iridaceae. 

14. Представники родини Orсhidaceae у флорі України. 

15. Характерні ознаки родини Liliaceae. 

16. Характерні ознаки родини Alismataceae. 

17. Характерні ознаки родини Bromelliaceae. 

18. Характерні ознаки родини Colchicaceae. 

19. Систематика родини Poaceae. 

20. Господарсько важливі види родини Poaceae. 


