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Методичні рекомендації з вивчення дисципліни 

 

Навчальна дисципліна "Палеоботаніка" для профільної підготовки студентів 1-го курсу 

магістратури за циклом дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу блоку "Ботаніка" є 

складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за 

напрямом 0704 – Біологія, спеціалізацією "Ботаніка". 

Спецкурс "Палеоботаніка" проводиться протягом 1 семестру для магістрів 1-го року навчання. 

Формою контролю успішності є залік. який визначається за сумарним балом модульних оцінок по 

окремим розділам даного спецкурсу. Загальний обсяг підготовки за спецкурсом становить 72 год., з 

яких 17 год. є лекціями, 17 год. лабораторних занять та 38 год. самостійної роботи студента, що 

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

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

дорівнює одному кредиту. 

 

Мета навчальної дисципліни "Палеоботаніка" – сформувати систему здатностей та вмінь 

щодо морфології, анатомії, філогенії та систематики викопних рослин, які збереглися в гірських 

породах, що дозволять вирішувати типові задачі магістра-ботаніка. 

 

Завдання дисципліни: 

1) сформувати уявлення про методи палеоботанічних досліджень, форми збереження 

рослинного матеріалу, систематику викопних рослин; 

2) сформувати систему уявлень щодо етапів розвитку органічного життя та рослинного покриву 

на Землі; 

3) навчити за видовим складом вищих та нижчих рослин визначати еру. 

 

Предмет навчальної дисципліни: викопні групи вищих та нижчих рослин. 

 

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 палеоботанічних досліджень, визначати типи 

викопних решток рослин; 

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

приналежність зразків; 

3) використовуючи дані щодо видового складу рослин в пробі, користуючись відповідними 

атласами та визначниками визначати приблизний вік фосилій. 

 

Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки. Палеоботаніка є розділом 

палеонтології, яка вивчає морфологію, анатомію, філогенію і систематику викопних рослин за їх 

фосилізованими залишками, що збереглися в різних умовах. Курс "Палеоботаніка" входить до переліку 

спецдисциплін кафедри ботаніки, який читається для студентів-магістрів 1-го року навчання та 

ґрунтується на попередньому вивченні дисциплін – "Водорості прокаріоти та дискокристати", 

"Водорості тубулокристати", "Водорості платикристати", "Систематика Однодольних", "Систематика 

Дводольних" та циклу нормативних дисциплін природничо-наукової підготовки. У курсі розглядаються 

питання морфології, анатомії, філогенії і систематики викопних 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 залік (1-й семестр 1-го курсу магістратури). 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 72 години, що 

дорівнює 2-м кредитам ЕСТS (17 год. лекцій, 17 год. лабораторних занять, 38 годин самостійної роботи 

студента, включаючи 3 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 виняткових ситуаціях, 

виключно за дозволом деканату) в інший час. 

Оцінка за поточний контроль 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 Загальні положення, предмет та завдання 

палеботаніки, палеоботанічні методи. Основні 

біотичні події та геохронологічна шкала 

4 4 9 

2 Систематика викопних рослин. Викопні 

представники нижчих рослин 

4 4 10 

 Консультація до Модуля 1 (ІРС під контролем 

викладача) 

   

 Тест за Модулем 1    

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

МОДУЛЬ 2 

3 Викопні представники вищих рослин 7 7 14 

4 Викопні флори та палеофлористичне 

районування суходолу 

2 2 5 

 Консультація до Модуля 2 (ІРС під контролем 

викладача) 

   

 Тест за Модулем 2    

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

Разом 17 17 38 

 

Загальний обсяг годин – 72, з них: 

Лекцій – 17 год., 

Практичних – 17 год., 

СРС – 38 год. (в тому числі 4 год. під контролем викладача). 



ТЕМИ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ТА ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Модуль 1 

 

Тема 1. Загальні положення, предмет та завдання палеботаніки, палеоботанічні методи. Основні 

біотичні події та геохронологічна шкала. 

 

Лекція (2 год.) Вступ, предмет та завдання палеботаніки, зв'язок палеоботаніки з іншими науками 

та історія її розвитку. Умови фосилізації, методи збору. обробки та вивчення викопних решток. 

Завдання для самостійної роботи: історія становлення палеоботаніки (5 год.). 

Література: основна [1-3], додаткова [2, 4]. 

 

Лекція (2 год.) Основні біотичні події та геохронологічна шкала. 

Завдання для самостійної роботи: основні вимирання та їх причини (5 год.). 

Література: основна [3], додаткова [4]. 

 

Тема 2. Систематика викопних рослин. Викопні представники нижчих рослин. 

 

Лекція (2 год.) Систематика викопних рослин. Викопні прокаріоти. Вапнякові форми 

водоростевого походження – строматоліти. 

Завдання для самостійної роботи: теорії виникнення життя на землі (5 год.). 

Література: основна [3], додаткова [1-2, 4]. 

 

Лекція (2 год.) Викопні еукаріоти. Водорості, гриби та лишайники. 

Завдання для самостійної роботи: визначення віку представників водоростей з використанням 

методик молекулярного годинника (5 год.). 

Література: основна [3], додаткова [1-2, 4]. 

 

Лабораторна робота 1 (8 год.). Методика діатомового аналізу в оцінці віку гірських порід. 

Екскурсія в Музей геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

 

Модуль 2 

 

Тема 3. Викопні представники вищих рослин. 

 

Лекція (2 год.) Систематика викопних вищих спорових рослин Superdivisio Sporophyta. 

Завдання для самостійної роботи: еволюція провідної системи вищих рослин (5 год.). 

Література: основна [1, 2], додаткова [1, 2]. 

 

Лекція (2 год.) Систематика викопних Голонасінних Grex Divisionum Gymnospermae. 

Завдання для самостійної роботи: гіпотези походження генеративних органів вищих рослин (5 

год.). 

Література: основна [1, 2], додаткова [1, 2, 4]. 

 

Лекція (3 год.) Систематика викопних Покритонасінних Divisio Magnoliophyta. 

Завдання для самостійної роботи: Можливі предки покритонасінних, "живі викопні" рослини 

(5 год.). 

Література: основна [1, 2], додаткова [2, 3, 5]. 

 

Тема 4. Викопні флори та палеофлористичне районування суходолу. 

Лекція (2 год.) Палеозой. Флора силуру та девону. Пізньопалеозойське фітогеографічне 

районування. Мезозойське та кайнозойське фітогеографічне районування. 

Завдання для самостійної роботи: палеоекологія (5 год.). 

Література: основна [1-3], додаткова [2, 3, 5]. 

 



Лабораторна робота 2 (8 год.). Аналіз спорово-пилкових спектрів. Екскурсія в Природничий 

музей НАН України та лабораторію спорово-пилкового аналізу Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного 

НАН України. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Мейен С.В. Основи палеоботаніки. Справочное пособие. – М.: Недра, 1987. – 403 с. 

2. Юрина А.Л., Орлова О.А., Ростовцева Ю.И. Палеоботаника. Высшие растения: Учебное 

пособие. - М.: Издательство Московского университета, 2010. - 224 с. 

3. Taylor T.N., Taylor E.L., Krings M. Paleobotany. The Biology and Evolution of Fossil Plants. - 

Academic Press is an imprint of Elsevier, 2009. – 1230 p. 

 

Додаткова 

1. Друщиц В.Я., Якубовская Г.Н. Палеоботанический атлас. – 1961. 

2. Криштофович А.Н. Палоеботаника, 4 изд. – Л.: ГОСТОПТЕХИЗДАТ, 1957. – 650 с. 

3. Мейен С.В. Теоретические основы палеоботанических исследований (неизданные главы к 

"Основам палеоботаники" М.: Недра, 1987) / отв. ред. И.А. Игнатьева, Ю.В. Мосейчук. – М.: ГЕОС, 

2009. – 108 с. 

4. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. Учебник. - М.: Издательство Московского 

университета, 1997. - 448 с 

5. Bell C.D., Soltis D.E., Soltis P.S. The age of angiosperms: a molecular timescale without a clock // 

Evolution. – 2005. – vol. 59, N 6. – P. 1245-1258. 



Перелік питань до заліку із спецкурсу "Палеоботаніка" 

 

1. Предмет та завдання палеоботаніки. 

2. Ери розвитку флор. 

3. Особливості систематики викопних рослин. 

4. Що таке викопні рослини? 

5. Геохронологічна шкала та в чому її необхідність? 

6. Час появи покритонасінних. 

7. Що таке палеоботаніка та чим вона відрізняється від ботаніки? 

8. Ієрархічні одиниці геохронологічної шкали. 

9. Що таке трансфер-препарати? 

10. Теоретичні та прикладні задачі палеоботаніки. 

11. Палеофлористика, фітохорія, екотон, флора, рослинність. 

12. Що таке кукерсит та діатоміт? 

13. Форми викопних рослинних залишків. 

14. Основні типи поліспермів. 

15. Гіпотеза Арбера-Паркіна. 

16. Зв'язок палеоботаніки з іншими науками 

17. Гіпотеза гамогетеротопії шляхом вірусної трансдукції щодо походження покритонасінних. 

18. Льодовиковий період. Який характер змін рослинності в цей час? 

19. Можливі предки покритонасінних. 

20. Основні рослини кам'яновугільного періоду. 

21. Фітоморфози або фукоїди. 

 


