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1. Мета дисципліни – формування у аспірантів цілісного уявлення щодо принципів 

біологічної номенклатури, типіфікації ботанічних об'єктів, визначення номенклатурного 

статусу назви з використанням номенклатурних фільтрів та правил створення законних, 

дійсних та гіпотетично ефективно обнародуваних нових назв ботанічних таксонів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати ботаніку, альгологію та мікологію на рівні випускника магістратури 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

2. Вміти проводити первинний аналіз номенклатурних посилань, мати базові 

навички з використання латинської мови та володіти англійською мовою на рівні 

випускника магістратури Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка,  самостійно застосовувати знання з ботанічних дисциплін, виконувати 

практичні роботи, працювати з сучасною науковоюлітературою та інтернет 

ресурсами.  

3. Анотація навчальної дисципліни:Дисципліна «Номенклатура морських 

водоростей, грибів та рослин» є складовою циклу вільного вибору аспіранта. Викладання даної 

дисципліни спрямовано на теоретичне та практичне опанування кодексів номенклатури біологічних 

об'єктів, основних етапів розвитку Міжнародного кодексу ботанічної номенклатури та детальне 

знайомство та застосування на практиці актуального кодексу – International Code of Nomenclature of 

algae, fungi, and plants (Мельбурн, 2011). Розглядаються принципи, правила та рекомендації, 

визначені Кодексом, номенклатурні фільтри, принципи приоритету та типіфікації, правила 

використання, зміни та створення назв таксонів, що підпадають під дію даного кодексу. Основна 

увага приділяється розв'язанню номенклатурних задач згідно до вимог актуального кодексу. Тренінг 

по розв'язанню всіх задач здійснюється на основі роботи з реальними таксонами. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 

1. чіткої системи знань про таксономію та ботанічну номенклатуру, систематику, 

основні методи систематики,основні правила та принципи номенклатури; 

2. розуміння особливостей складання діагнозів таксонів, написання їх 

номенклатурних цитат, умов легітимного опису нових видів живих організмів;  

3. розуміння принципів класифікації основних груп рослин та грибів; критеріїв 

виду у грибів, водоростей та рослин. 

4. розуміння створення законних, дійсних та гіпотетично ефективно обнародуваних 

нових назв ботанічних таксонів. 

 

Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти 

дисципліна забезпечує набуття аспірантами таких компетентностей: 

інтегральної:  

- здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових ціліс-них знань та/або професійної практики 

загальних: 
1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

2.Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій 

3.Здатність до проведення самостійних досліджень на сучасному рівні 

4.Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

5.Здатність працювати в міжнародному науковому просторі 

6.Здатність розробляти та управляти науковими проектами 

               7.Прагнення до збереження навколишнього середовища  
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спеціальних (фахових, предметних): 

1. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, 

що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

та/або професійної практики Здатність самостійно проводити наукові дослідження, які 

дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання 

2. Здатність інтерпретувати дані, отримані в результаті наукового дослідження і 

зіставляти виявлені факти з сучасними концепціями, гіпотезами та теоріями 

3. Розуміння етичних аспектів наукової діяльності в галузі біології 

4. Здатність представляти результати власного дослідження широкому загалу фахівців та 

нефахівців; спроможність працювати у міждисциплінарній команді 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(згідно освітньоїпрограми) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

 
Форми викладання і 

навчання 

 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові й 

оцінці з 

дисциплін и 
Код Результат навчання 

  Знати    

1.1 Знати та вміти визначати предмет, задачі та 
проблеми сучасної систематики, основні 
методи систематики,сучасні філогенетичні 
класифікації водоростей, грибів та вищих 
судинних рослин та принципи їх побудови. 

Лекція Контрольна робота 
(тестування), іспит 

20 

 

1.2 Знати Міжнародні кодекси ботанічної 

номенклатури; Мельбурнський кодекс 

(International Code of Nomenclature of algae, 

fungi, and plants),  принципи кодексів, знати 

правила пріоритету, законності, дійсності 

назв таксонів. 

Лекція Контрольна робота 
(відкриті питання), 
іспит 

20 

 

1.3 Знати поняття про таксони (таксономічні 

одиниці) та ранги таксонів (таксономічні 

категорії), “таксономічна ієрархія”, вид та 

його критерії у грибів, водоростей та вищих 

рослин, поняття “філема”. 

Лекція Оцінювання 
самостійної роботи, 
іспит 

20 

 

 Вміти   
 

2.1 Вміти аналізувати номенклатурні фільтри, 

підготувати діагноз нового таксону 

англійською мовою, складати протокол. 

Практичне заняття Захист презентації 
8 

2.2 Вміти розшифровувати та аналізувати 

номенклатурні цитати, а також самостійно 

їх складати. Вміти читати специфічні 

терміни в кінці номенклатурних цитат. 

Практичне заняття Захист презентації  
8 

2.3 Вміти визначати порядок опису валідної 

назви та обнародування нової назви таксону 

з урахуванням правил МКБН, розв'язувати 

номенклатурні задачі згідно до вимог 

актуального кодексу.  

Практичне заняття Захист презентації 8 

 Комунікація    

3.1 Вміти працювати в групі при 
обговоренні основних правил МНБН, 
аналізі отриманих даних на основі роботи з 

Самостійна робота Оцінювання 
самостійної роботи 

8 
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реальними  таксонами. 

 Автономність та відповідальність 
 

  
 

4.1 Вміти самостійно працювати з науковою та 

навчально-методичною літературою, 

здійснювати пошук та узагальнювати 
науково-технічну інформацію. 

Самостійна робота Оцінювання 
самостійної роботи 

8 

 

6.  Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 
 

Результати навчання дисципліни (код) 

 

Програмні результати навчання 

(за освітньою програмою) 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

3.1 

 

4.1 

ПР.01.Демонструвати глибоке знання передових сучасних 
концептуальних та методологічних знань в галузі науково-
дослідницької та/або професійної діяльності й на межі 
предметних галузей знань; 

 
+ 

   +  
+ 

ПР.02.Демонструвати знання в предметній області та 

науково-практичних потребах професії;  
 

 
+ 

     
+ 

ПР.08. Формулювати самостійно з нових дослідницьких 

позицій загальну методологічну базу, наукову проблему  

власного дослідження, усвідомлювати його актуальність, 

мету і значення для розвитку інших галузей науки;  
 

+ +  + +   + 

 ПР.11.Формулювати робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан 

наукових досліджень в обраній сфері; 
 

+ + + + + + +  

ПР.16.Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікативні технології при спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, аналізі, обробці та інтерпретації 

джерел. 
 

+ + + + +  +  
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7. Схема формуванняоцінки. 

7.1 Форми оцінюваннястудентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота 1 – РН 1.1. - 1.3. (блок тем Розділу 1) 

макс. – 20 балів, мін. – 10 балів (у вигляді тестових та відкритих завдань) 

2. Контрольна робота 2 – РН 1.1. - 1.3. (блок тем Розділу 2) макс. – 20 

балів, мін. – 10 балів (у вигляді тестових та відкритих завдань) 

3. Оцінка самостійної роботи: РН 2.1. – 4.1. – 8 балів /4бали 

4. Презентації/доповіді –РН 3.1, 4.1 -12 балів/ 6 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

  Форма проведення – письмова, у вигляді тестових (80%) та відкритих(20%)  завдань.  

 Результатами навчання, які оцінюються на їспиті, є РН 1.1-1.3. 

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом протягом екзамену – 40 

балів за 100-бальною шкалою. 

 Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може бути 

меншою 24 балів. 

- умови допуску до підсумкового іспиту:  

Обов’язковим для іспиту є успішне написання 2 контрольних робіт (по кожній не менше 50% правильних 

відповідей), підготовка завдань самостійної роботи, презентацій, доповідей тощо. Аспірант не допускається 

до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 20 балів 

 

 
7.2 Організація оцінювання: 

 

Контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. 

Оцінювання практичних занять здійснюється протягом семестру. Оцінювання підготовлених 

презентацій/доповідей, самостійної роботи проводиться упродовж лекційного курсу та 

практичних занять. 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і практичних 

занять 

№ НАЗВА ТЕМИ 
Кількість годин 

Лекції Практ С/Р Конс 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 ТЕМА 1. Систематика, класифікація та таксономія. 

 
 

1 

Лекція 1. Систематика як наука. Предмет, 

задачі та проблеми, які вирішує систематика. 

Таксономія та номенклатура як складові частини 

систематики.  

 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 

2 

Лекція 2. Історія систематики. Розвиток 

уявлень про живі організми та становлення їх 

систематики. Історія виділення грибів, 

водоростей та вищих рослин у самостійні 

царства, основні етапи їх класифікування, 

сучасні філогенетичні класифікації цих 

організмів.  

 

 

2 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

Лекція 3. Таксономія. Поняття про таксони 

(таксономічні одиниці) та ранги таксонів 

(таксономічні категорії). Поняття “таксономічна 

ієрархія”. Вид як основна таксономічна одиниця 

та конкретна форма існування органічного світу. 

Критерії виду у грибів, водоростей та вищих 

рослин. Класифікація як результат 

таксономічного аналізу. Штучні та природні 

класифікації. Поняття “філема”.  

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

4 

Лекція 4. Основні методи систематики. 

Типологічний (номіналістичний) метод. 

Нумеричний метод. Кладистичний метод. 

Генетичний метод. Основні принципи 

хемотаксономії. Молекулярний 

(філогенетичний) метод.  

 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

- 

 Самостійна робота. Біномінальні та 

політомічні ключі для визначення видів живих 

організмів. Принципи їх складання. 

  20  

Контрольна робота 1     

Консультація    1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

« Номенклатура та її принципи та правила» 

5 
Лекція 5. Ботанічна Номенклатура. Кодекси 
номенклатури. Історія створення кодексів 
номенклатури біологічних об'єктів. Міжнародні 
кодекси ботанічної номенклатури (МКБН). 
Міжнародне Ботанічне товариство, його 
структура та діяльність. Українське Ботанічне 
товариство, основні напрямки діяльності. 

2 1 
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Структура МКБН, спеціальні поняття, основні 
правила та принципиМКБН: унікальність, 
універсальність, зворотня сила тощо. Визначення 
пріоритетної назви, законність, дійсність назви 
таксона, синоніми, омоніми. Визначення 
базионіму. Оприлюднення таксонів. Поняття 
“ексікат”. Принцип бінарної номенклатури при 
написанні назв видів. Системи стандартних 
рангових закінчень різних таксонів (за МКБН). 
Основні правила утворення назв таксонів та 
послідовності у написанні прізвищ авторів видів. 
Правила маркування ботанічних зборів. Умови 
легітимного опису нових видів живих організмів. 

6 
Лекція 6. Типіфікація та номенклатурні 

фільтри. Номенклатурний тип. Голотип, 

паратип, лектотип, неотип, синтип. Опис нового 

виду, створення діагнозу. Протолог та його 

основні елементи. 

2 1 - - 

 
Самостійна робота. Правила складання 

номенклатурних цитат, специфічні терміни в 

кінці цитат. Читання номенклатурних цитат на 

прикладі водоростей, грибів та рослин. 

  30  

 
7 

Лекція 7.  Порядок внесення змін до нових 

редакцій кодексу. Міжнародна асоціація з 

таксономії рослин. Журнал "Taxon" та 

Міжнародний комітет з таксономії водоростей, 

грибів та рослин. Мельбурнський кодекс 

(Міжнародний кодекс номенклатури 

водоростей, грибів і рослин (International Code  

of Nomenclature of algae, fungi, and plants). 

2 

 

   

 Самостійна робота. Походження видових 

епітетів водорослей, грибів та рослин. Назви 

внутрівидових таксонів. 

  20  

8 Лекція8. Філема еукаріот та місце ботанічних 
таксонів на філогенетичному дереві. Наукові та 
практичні питання, що вирішує сучасна 
систематика живих організмів. Застосування 
методів генетичної, хемо- та нумеричної 
таксономії, молекулярної біології в сучасній 
систематиці живих істот. 

4    

 Самостійна робота. Правопис назв видів 
водоростей, грибів та рослин. Заборонені видові 
епітети. Правила цитування авторів таксонів. 
Оформлення назв видів у друкованих роботах. 

  26  

Контрольна робота 2     

Консультація    1 

Всього годин за семестр  18 4 96 2 

 

Загальний обсяг 120 год, в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Практичні заняття - 4 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота – 96 год. 
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