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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними правилами проведення 
лабораторних дослідів та методами фітофізіологічних та ботанічних досліджень, зокрема 
методами вирощування рослин на штучних живильних середовищах (водна, піщана 
культура), механізмами поглинання і транспортування мінеральних елементів, метаболізмом 
та фізіолого-біохмічним значенням найважливіших макро- та мікроелементів; діагностикою 
живлення рослин, анатомо-морфологічними та біохімічними методами оцінки фізіологічного 
стану рослин; з методами дослідження вмісту фармакологічно-цінних, отруйних, захисних, 
біологічно-активних речовин лікарських рослин, умовами синтезу та накопичення в тканинах 
та живильному середовищі за умов вирощування in vitro; принципами класифікації квіткових 
рослин, методами ідентифікації квіткових флори України із різних систематичних груп в ході 
камеральної обробки матеріалу, в т.ч. із застосуванням методів СМ та СЕМ. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Ботаніка», «Фізіологія рослин», «Біохімія», 
«Кореневе живлення рослин», «Біологія лікарських рослин», «Еволюційна морфологія та 
анатомія квіткових», «Молекулярна таксономія рослин», «Сучасні інформаційні технології в 
біології», «Статистичні методи в біології», «Загальна генетика», поглиблення набутих знань і 
навичок практичної науково-експериментальної роботи під час "Навчальної практика з 
ботаніки та зоології".  
2. Вміння самостійно застосовувати знання з ботаніки, анатомії та фізіології рослин, біохімії, 
біотехнології та ін. дисциплін, виконувати лабораторні та практичні роботи, працювати з 
науково-методичною літературою. 
3. Володіння елементарними навичками роботи з матеріалами та обладнанням, що 
використовуються в біологічній та хімічній лабораторіях. 
3. Анотація навчальної дисципліни: 

Курс складається з розділів про: будову та функцію кореневої системи рослин, як 
органа поглинання та обміну речовин; механізми поглинання і транспортування мінеральних 
елементів, метаболізм та фізіолого-біохмічне значення найважливіших макро- та 
мікроелементів; екологічне значенням кореневих виділень, діагностику живлення рослин, 
фізіологічні основи використання добрив; основні класи фармакологічно-цінних, отруйних, 
захисних, біологічно-активних речовин лікарських рослин та методи їх визначення, умови 
синтезу та накопичення в рослинних тканинах та середовищі за умов вирощування in vitro; 
таксономічну різноманітність квіткових рослин, принципи їх класифікації та ідентифікації, 
практичне значення та раритетну компоненту квіткових у флорі України. 
4. Завдання (навчальні цілі): 
Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія», дисципліна забезпечує набуття студентом 
таких компетентностей: 
інтегральної: 
Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною спеціалізацією і на 
межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів природничих наук і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов 
загальних:  
ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної діяльності. 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК08. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. ЗК09. Здатність 
працювати як самостійно, так і в команді. ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів 
професійної діяльності й інтелектуальної чесності, правил біологічної безпеки і біологічного 
захисту. 
ЗК09. Здатність працювати як самостійно, так і в команді. 
ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й інтелектуальної 
чесності, правил біологічної безпеки і біологічного захисту. 



спеціальних (фахових, предметних):  
ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних наук та на 
межі предметних галузей для дослідження різних рівнів організації живого, біологічних явищ 
і процесів.  
ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за допомогою 
відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних умовах і звітувати про 
результати.  
ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій та 
концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 
ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач біології. 
ФК13.3. Знання молекулярних підходів в таксономії рослин.  
ФК14.3. Знання особливостей структури рослинних об’єктів різних таксономічних груп на 
різних рівнях організації.  
ФК15.3. Знання основних підходів, які застосовуються в охороні рослин та раціонального 14 
природокористування в умовах фіто- та агроценозів. 
 
Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 
уявлення про сучасні фундаментально-наукові й прикладні методи фітофізіологічних 
досліджень, галузі застосування та значення цих знань і вмінь для вирішення завдань в інших 
фундаментальних і прикладних науках, для майбутньої професійної орієнтації; 
уявлення про методи проведення лабораторних досліджень в контрольованих лабораторних 
умовах; 
практичних навичок роботи у науково-дослідній лабораторії; 
практичних навичок при  вирощуванні рослин у штучних умовах в культурі in vivo; 
уявлення про функції кореневої системи рослин, метаболізм та фізіолого-біохімічне значення 
основних макро- та мікроелементів для рослин; 
практичних навичок щодо діагностики живлення рослин за умов нестачі макро- та 
мікроелементів у середовищі живлення; 
практичних навичок з планування, підготовки та здійснення лабораторних досліджень, 
проведення обрахунків, узагальнення та інтерпретації результатів, формування висновків; 
уявлення про умови синтезу, локалізацію, накопичення та виділення фармакологічно-цінних, 
отруйних, захисних, біологічно-активних речовин лікарських рослин,  
практичних навичок визначення в тканинах лікарських рослин та стерильному середовищі за 
умов вирощування in vitro фармакологічно-цінних, отруйних, захисних, біологічно-активних 
речовин;   
уявленнями про таксономічну різноманітність квіткових рослин, класичні та сучасні погляди 
на походження та філогенетичні зв’язки між таксонами;  
уявлення про таксономічно важливі діагностичні ознаки програмних таксонів квіткових; 
практичних навичок з ідентифікації та класифікації квіткових. 



5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми (та/або методи 

і технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1. Знати фундаментальні дисципліни 
професійної та практичної підготовки 
у галузі біології рослин та грибів. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Контрольна 
робота 

20 

1.2 Знати теоретичні основи планування 
науково-дослідної роботи, загально-
наукові та спеціальні методи 
досліджень. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Контрольна 
робота 

20 

2.1 Вміти створювати умови та 
здійснювати експеримент з 
використанням сучасних методів 
аналізу. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Звіт з 
лабораторної 
роботи 

20 

2.2 Вміти узагальнювати,  
інтерпретувати та екстраполювати 
експериментальні дані, формувати 
висновки. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Звіт з 
лабораторної 
роботи 

20 

3.1 Вміти працювати в групі, 
презентувати результати 
досліджень, вести наукову дискусію. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Звіт з 
лабораторної 
роботи 

20 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 
ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, принципи, 
теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі 
предметних галузей. 

+   +  

ПР06. Застосовувати принципи систематики, методи 
виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 
прокаріот і еукаріот. 

+ +    

ПР07. Демонструвати знання про структурну 
організацію біологічних систем на молекулярному рівні 
організації. 

+     

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних 
біологічних процесів, будови та функцій живих 
організмів. 

+     

ПР14. Використовувати знання і розуміння основ 
загальної екології, принципів оптимального 
природокористування й охорони природи 

+     

ПР15. Застосовувати у професійній діяльності методи 
визначення структурних та функціональних 
характеристик біологічних систем на різних рівнях 
організації. 

 + +   

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування та 
проведення польових, лабораторних, клініко- 
лабораторних досліджень, у т.ч. математичні методи та 
програмного забезпечення для проведення досліджень, 
обробки та представлення результатів. 

 + +   

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові 
знання та сучасні методи експериментальних досліджень 
для вирішення проблемних завдань біології. 

 +  + + 

ПР21. Вирішувати прикладні задачі біології відповідні 
методи.  +  +  

ПР23.3. Здатність проводити дослідження рослинних та 
грибних об'єктів, визначати таксони рослин та грибів 
флори України а також світової флори та мікобіоти.  

  +   

ПР24.3. Проводити базові дослідження у галузях 
охорони рослинного світу, географії рослин, ботанічного 
ресурсознавства. 

   + + 

ПР25.3. Здатність оцінювати вплив біотичних та 
абіотичних чинників на продукційні та адаптивні 
властивості фіто- та агроценозів. 

   +  

 



7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Звіти з лабораторних робіт теми 1: РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1  – 20 балів/10 балів 
2. Контрольна робота з  теми 1: РН 1.1, РН 1.2  – 10 балів/5 балів 
3. Звіти з лабораторних робіт теми 2: РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1  – 20 балів/10 балів 
4. Контрольна робота з  теми 2: РН 1.1, РН 1.2  – 10 балів/5 балів 
5.  Звіти з лабораторних робіт теми 3: РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1 – 10 балів/5 балів 
6. Контрольна робота з  теми 3: РН 1.1, РН 1.2  – 10 балів/5 балів 
7. Звіти з лабораторних робіт теми 4: РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1 – 10 балів/5 балів 
8. Контрольна робота з  теми 4: РН 1.1, РН 1.2  – 10 балів/5 балів 
 

- семестровий контроль: у формі заліку 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 
не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання та звіти з усіх лабораторних робіт, написання контрольних 
робіт. Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 
7.2 Організація оцінювання:  
Контрольні роботи проводяться після завершення лабораторних робіт з кожної теми 
відповідно. Оцінювання лабораторних здійснюється упродовж семестру.  
7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лабораторних  занять* 
№ 
п/п Номер і назва  теми 

Кількість годин 
лабораторні 

заняття 
самостійна 

робота 
Тема 1. Методика вегетаційного досліду. Дослідження параметрів фізіологічного 

статусу рослин. 

1 

Метод ґрунтової культури. Приготування 
ґрунтів: стерилізація, дренажування, тарування, 
внесення добрив, мульчування, посів, 
зволоження, розрахунки. Методи визначення рН 
ґрунтів, поширені засоби впливу на кислотність 
ґрунту. Визначення вологості ґрунту; повної 
вологоємності ґрунту; максимальної 
гігроскопічності ґрунту.   
Метод піщаної культури. Підготовка субстрату, 
посуду та живильних середовищ для дослідів з 
використанням методу піщаної культури. 
Підготовка рослинного матеріалу, посадка, 
догляд. 

4  

Покажчики оптимальної вологості ґрунту для 
рослин різних екологічних груп. Джерела азоту 
в живильних середовищах для піщаних культур. 
Джерела заліза в живильних середовищах для 
піщаних культур. 

 6 

2 

Метод водної культури. Вирощування рослин 
методом водної культури на повних живильних 
сумішах. Вплив кореневої системи на рН 
живильного розчину. Вирощування рослин 
методом водної культури з вилученням деяких 
поживних елементів. 

4  

Метод проточних розчинів. Гідропоніка. 
Аеропоніка.  4 

3 

Визначення об’єму кореневої системи (за Д. 
Сабініним та І. Колосовим). Визначення 
загальної, робочої і неробочої адсорбційної 
поверхні кореневої системи. Вплив різної 
концентрації водневих йонів живильного 
розчину та йонів важких металів на 
морфометричні показники рослин. Індекс 
толерантності та стійкість рослин до дії важких 
металів 

4  

Хімічний аналіз соку рослин (за К. 
Магницьким).  4 

4 

Виявлення антагоністичного впливу йонів К+ та 
Са2+ на цитоплазму рослинної клітини. 4  

Вивчення синергічного, антагоністичного 
впливу йонів на ріст і розвиток рослин.  4 

5 

Вивчення особливостей поглинання рослинами 
нітратів і амонію. Визначення нітратного та 
амонійного азоту в рослинах 
потенціометричним методом. 

4  



Редукція нітратів. Характеристика нітрат- та 
нітритредуктазного комплексу. Визначення 
нітратредуктазної активності у рослин. 
Визначення нітритів у рослинах (методом 
Гриса). 

 4 

6 

Діагностика живлення рослин. Визначення 
потреб рослин у елементах живлення за 
зовнішніми симптомами. 

4  

Класифікація добрив. Особливості підживлення 
рослин за різних грунтово-кліматичних умов. 
Екологічна безпечність застосування добрив. 

 4 

Тема 2. Дослідження фармакологічно-цінних, отруйних, захисних, біологічно-
активних речовин лікарських рослин  

7 

Визначення вмісту алкалоїдів в рослинному 
матеріалі. Віст кофеїну в рослинному матеріалі. 6  

Визначення вмісту галантаміну в цибулинах 
Galanthus nivalis.  6 

8 

Визначення синільної кислоти в рослинному 
матеріалі. 4  

Методи дослідження впливу саліцилової 
кислоти на ефект термогенезу ароїдних рослин.   6 

9 

Дослідження складу та вмісту ксантонів в 
рослинному матеріалі та живильному 
середовищі за умов вирощування in vitro.  

8  

Методи визначення загального вмісту ксантонів 
в рослинній сировині.  6 

10 

Дослідження змін лектинової активності органел 
за інфікування фітопатогенами. 6  

Визначення лектинової активності клітинних 
стінок.  6 

Тема 3. Визначення справжніх Дводольних (Еudicots) 

5 

Клада справжніх дводольних (Eudicots). 
Визначення представників родини 
Ranunculaceae. Жовтецеві у колекції 
Ботанічного саду ім акад. О.В.Фоміна. 

2  

Лататєві у колекції Ботанічного саду ім акад. 
О.В.Фоміна.  2 

6 

Клада Core Eudicots: Визначення представників 
родин Fabaceae, Rosaceae.  2  

Визначення представників родин Salicaceae, 
Fagaceae, Betulaceae. 2  

Характерні риси будови Cucurbitaceae, основні 
представники, їх біологія, поширення, 
господарське значення. 

 2 

7 
 

Клада Malvids: Визначення представників родин 
Brassicaceae, Malvaceae. 1  

8 
Клада Superasterids: Визначення представників 
родин Caryophyllaceae, Роlуgоnасеае. 1  

Порядок Ерікоцвіті (Ericales): основні родини та  3 



роди, відмінні риси в їх будові. 

9 

Клада Lamiids: Визначення представників родин 
Solanaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, 
Воrаgіnасеае. 

2  

Порядок Тирличецвіті (Gentianales).  
Діагностичні ознаки родин Rubiaceae та 
Gentianaceae. Основні представники родини, 
риси їх будови, біологія, поширення, значення 
та застосування. 

 3 

10 

Клада Campanulids: Визначення представників 
родин Asteraceae, Campanulaceae, Аріасеае. 2  

Порядок Черсакоцвіті (Dipsacales). Сучасна 
класифікація родини Caprifoliaceae: основні 
представники родини, риси їх будови, біологія, 
поширення. 

 3 

Тема 4. Визначення рослин, що відносять до Early Angioasperms, Monocots 

9 

Визначення рослин з порядків Nymphaeales 
Laurales (Calycanthaceae, Lauraceae), Magnoliales 
(Magnoliaceae) 

2  

Ароматичні та пряно-ароматичні рослини, що 
відносять до Early Angioasperms  3 

10 

Визначення рослин з порядків Acorales, 
Alismatales (Araceae, Tofieldiaceae, Alismataceae, 
Butomaceae, Hydrocharitaceae) 

2  

Екологічні групу рослин з порядку Alismatales у 
світовій флорі та флорі України  3 

11 

Визначення рослин з порядків Liliales 
(Melanthiaceae, Alstroemeriaceae, Colchicaceae 
Smilacaceae, Liliaceae) 

2  

Видозміни стебла притаманні представникам 
порядку Liliales  2 

12 
Визначення рослин з порядку Asparagales 
(Orchidaceae, Iridaceae, Xeronemataceae) 2  

Корисні рослини порядку Asparagales  2 

13 
Визначення рослин з порядків Asparagales 
(Asphodelaceae, Amaryllidaceae) 2  

Види порядку Asparagales, що використовують у 
декоративному садівництві  2 

14 
Визначення рослин порядку Poales (Cyperaceae, 
Juncaceae, Poaceae) 2  

Походження та дикі родичі основних злакових 
сільськогосподарських  2 

 ВСЬОГО 72 77 
 
* – У разі зміни графіка навчального процесу дивись додаток до програми 
 
Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лабораторні заняття – 72 год. 
Консультації – 1  год. 
Самостійна робота – 77 год. 
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