




1. Мета дисципліни – сформувати систему здатностей та вмінь щодо морфології, анатомії,
філогенії та систематики рослин, які збереглися у фосилізованому стані, що дозволять 
вирішувати типові задачі магістра-біолога рослин. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати основи морфології та анатомії вищих рослин, фізіології рослин в рамках
нормативних дисциплін, що викладались в попередні роки навчання. 
2. Вміти ідентифікувати ботанічні об’єкти в об’ємі, що визначений нормативними та
спеціальними дисциплінами, що викладались в попередні роки навчання. 
3. Володіти елементарними навичками користування ключами для визначення таксонів
різного рангу. 

3. Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна «Палеоботаніка» є складовою освітньої програми підготовки фахівців 
за освітнім рівнем «Магістр» галузі знань 09 «Біологія» спеціальності 091 «Біологія». Дана 
дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів за спеціалізацією «Біологія 
рослин». Дисципліна є інтегральною біологічною дисципліною, що дає змогу сформувати 
уявлення про методи палеоботанічних досліджень, форми збереження викопного рослинного 
матеріалу, систематику та таксономію викопних рослин; сформувати систему уявлень щодо 
етапів розвитку органічного життя та рослинного покриву на Землі.  

4. Завдання (навчальні цілі):
Згідно з вимогами  Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої 
освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 "Біологія", спеціальність 091 "Біологія") 
дисципліна забезпечує набуття студентом таких компетентностей: 
інтегральної: 
ІК Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні 
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 
загальних: 
ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
спеціальних (фахових, предметних): 
СК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для 
професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності. 
СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати 
інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей. 
СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи розв’язання 
науково-теоретичних та прикладних задач біології. 
СК25. Поглиблене розуміння особливостей структури рослинних об’єктів різних 
таксономічних груп на різних рівнях організації, їхнього місця у сучасних мегасистемах, 
принципів та методів типології головних рослинних комплексів України. 

Основними завданнями дисципліни є: 
1) сформувати уявлення про методи палеоботанічних досліджень та форми збереження
рослинного матеріалу, 
2) навчити орієнтуватись у сучасних системах викопних рослин;
3) сформувати систему уявлень щодо етапів розвитку органічного життя та рослинного
покриву на Землі. 
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