
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Ботаніка» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Особливостей будови рослинних органів, тканин, які їх 

формують, навички з гістології та гістохімії, а також 

морфологічні особливості рослин, які лежать в основі 

макроскопічного аналізу. 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Знання основних положень фітоцитології, оволодіння методами 

та прийомами цитологічного аналізу використовується 

фармацевтом при проведенні мікроскопічного аналізу рослин, 

лікарської рослинної сировини та препаратів рослинного 

походження. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 Поглибити знання про роль рослин у природі та житті людини; 

основні положення клітинної теорії. Розширити знання з будови 

рослинних клітин, їх функції. Вивчити будову та функцію 

рослинних тканини, їх функції; морфологічну будову 

вегетативних і генеративних органів рослин; систематику 

рослин;елементи екології рослин; елементи географії рослин. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Знання та розуміння, як готувати рослинний матеріал до 

мікроскопічного аналізу; готувати тимчасові мікропрепарати; 

проводити гістохімічні реакції; мікроскопувати постійні й 

тимчасові мікропрепарати, описувати їх; розпізнавати рослинні 

тканини; ідентифікувати за морфологічними зовнішніми 

ознаками рослини у гербарних зразках; розпізнавати належність 

рослини до відповідної родини за сукупністю діагностичних 

ознак, за описом, малюнками, гербарними, живими або сухими 

зразками. 



Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Будова рослинної клітини. Клітина вищих рослин. Загальний 

план будови рослинної клітини та історія її вивчення. Сучасні 

уявлення про клітину вищих рослин. Протопласт. Хімічний склад, 

будова, властивості і функції плазмалеми, піноцитоз, фагоцитоз. 

Цитоплазма, гіалоплазма та структурні компоненти цитоплазми. 

Похідні протопласта. Поняття про рослинні тканини, їх 

цитологічна характеристика Закономірності тканинної організації 

вищих рослин. Об’єднання клітин в тканини. Поняття про 

тканину, систему тканин, ідіобласти. Принципи класифікації 

тканин Морфологічна та анатомічна будова вегетативних та 

генеративних органів рослин. Спеціалізація та метаморфози 

вегетативних органів. Систематика рослин. Вищі рослини. 

Екологія та географія рослин. Експериментальні роботи з 

дослідження особливостей будови і життєдіяльності рослинних 

клітин та їх різноманітність. виготовлення і вивчення 

мікропрепаратів рослинних об’єктів; Будова та локалізація у 

рослині покривної, провідних та механічних тканин. Комплексні 

тканини – флоема та ксилема; Первинна та вторинна анатомічна 

будова кореня; Анатомічна будова стебла трав’янистих та 

дерев’янистих рослин Анатомія листка; Квітка – як видозмінений 

пагін. Загальні закономірності будови. Різноманітність квіток. 

Суцвіття; Навички користування визначниками.  

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання:словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна (на 

основі ПЗСО) 

Пререквізити Знання з біології, отримані на базі повної середньої освіти 

Пореквізити Знання з ботаніки  можуть бути використані під час вивчення 

фармакогнозії. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Ходаківська В.П., Бобкова І.А., Варлахова Л.В. Ботаніка: 

навчально-методичний посібник. К.: Медицина, 2018. 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Кабінет фармакогнозії №3, 

Мікроскопи, мікропрепарати 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

ВОЛОКІТІНА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА 

Посада: викладач 

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 0962330734 

E-mail: wiwo10@ukr.net 



Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

 
Розробник В.М.Волокітіна  

 

 


