
 



 



ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни «Фармацевтична ботаніка» складена відповідно до освітньої 
програми  «Фармація» другого магістерського рівня вищої освіти. Знання, засвоєні в ході 
опанування дисципліною «Фармацевтична ботаніка» готують здобувачів вищої освіти до вивчення 
спеціальної дисципліни «Фармакогнозія». Засвоєння конкретних знань і навичок з анатомії рослин  
є основою для діагностики лікарської сировини рослинного походження; засвоєння конкретних 
знань і навичок з морфології та систематики рослин, є основою для діагностики лікарської 
рослинної сировини. 

 
 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
Галузь знань 22 Охорона здоров’я 
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 
Освітній ступінь Магістр  

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Обов’язкова 
Кількість кредитів ECTS 5 
Загальна кількість годин 150 
Форма підсумкового контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 4 4 
Кількість аудиторних годин: 60 18 

лекції 30 8 
практичні заняття 30 10 

семінарські занняття - - 
лабораторні заняття, год. - - 

Самостійна робота, год. 90 132 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 4 - 

Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета: Сформулювати розуміння про морфолого-анатомічну і функціональну цілісність 
рослинного організму, його розвиток, цілісність сучасної системи рослинного світу. Засвоїти 
теоретичні основи щодо будови, класифікації, таксономії, екології та географії лікарських рослин і 
грибів, їх значення і використання в медицині, фармації тощо 
Завдання:  
 Досягти розуміння будови, хімічного складу і функцій рослинних клітин, тканин, органів і 
організмів в цілому. 
 Володіти ботанічними методами і прийомами дослідження, використовувати їх при макро- і 
мікроскопічному аналізі рослинних об’єктів.  



 Продемонструвати вміння робити на основі результатів макро- і мікроскопічних ознак 
рослинних об’єктів висновки щодо їх діагностичних ознак, віку, життєвої форми, приналежності 
до відповідного органу, типу будови, особливостей екологічних умов існування тощо. 
 Володіти ботанічною термінологією, принципами класифікації фототрофів, грибів і 
лишайників. 
 Закласти вміння щодо визначення і опису морфолого-анатомічних ознак окремих органів 
лікарських рослин як лікарської рослинної сировини. Визначати за допомогою визначника 
приналежність лікарських рослини до певних систематичних категорій.  
 Володіти прийомами раціонального використання і охорони лікарських, зникаючих та 
рідкісних рослин. 
 Пояснювати значення рослин в природі та в житті людини, в фармацевтичному і 
косметологічному виробництві.  
 Використовувати знання морфології, анатомії, екології лікарських рослин в конкретних 
ситуаціях. Проілюструвати прикладами значення і використання біологічно активних речовин 
рослин в косметології, фармації та медицині. 

 
Набуття компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК):  
ЗК 3 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
ЗК 8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність 

спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує 
ефективну професійну діяльність. 

 
Спеціальні (фахові) компетентності:  
ФК 16 Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної сировини 

відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної сировини 
рослинного походження (GACP), як гарантії якості лікарської рослинної сировини і 
лікарських засобів на її основі. Здатність прогнозувати та обраховувати шляхи 
вирішення проблеми збереження та охорони заростей дикорослих лікарських рослин, 
відповідно до чинного законодавства. 

 
Результати навчання:  
ПРН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 
ПРН 23 Організовувати та проводити раціональну заготівлю лікарської рослинної сировини. 

Розробляти та впроваджувати заходи з охорони, відтворення та раціонального 
використання дикорослих видів лікарських рослин. 

 
 
 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ФАРМАЦЕВТИЧНА  БОТАНІКА 
 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МОРФОЛОГІЯ РОСЛИН. АНАТОМІЯ РОСЛИН  
 
Тема 1. Основи фітоцитології. Будова рослинної клітини, її екскреторні структури. 

Продукти життєдіяльності протопласту - запасні речовини і клітинна оболонка. 
Анатомія як розділ ботаніки, її мета і завдання, методи дослідження. Сучасна ботаніка як 

багатогранна галузь науки. Розділи ботаніки, завдання, перспективи розвитку. Роль рослин у 
природі і житті людини. Значення ботаніки для фармації і медицини. Видатні вчені-ботаніки 
України та інших країн. 

Визначення морфології рослин, її завдання і методи. Основні поняття морфології (симетрія, 
полярність, галуження, метаморфози, гомологія, аналогія тощо).  

Сучасні уявлення про будову рослинних клітин. Складові рослинної клітини – протопласт і 
його похідні. Пластиди: типи, функції, значення і використання пігментів. Похідні протопласту – 
вакуолі, їх утворення, розвиток, функції. Склад клітинного соку. Використання біологічно 
активних речовин клітинного соку в косметології та аромології. Кристалічні включення клітини: 
їх утворення, локалізація, морфоструктура, хімічна природа, реакції виявлення, діагностичне 
значення в мікроскопічному аналізі. 

Запасні вуглеводи, їх класифікація, форми накопичення. Крохмаль, його утворення, види, 
властивості, реакції виявлення. Крохмальні зерна: утворення, типи, будова. Запасні білки, або 
алейронові зерна: утворення, властивості, місця накопичення, типи, будова, реакції виявлення. 
Жирна олія: утворення, властивості, форма накопичення, відмінності від ефірної олії, реакції 
виявлення.  

Клітинна оболонка, її формування, структура, хімічний склад, властивості, функції. 
Вторинні хімічні і структурні зміни оболонки, їх значення, реакції визначення. Пори, їх типи. 
Відмінності між клітинами нижчих, вищих рослин і грибів. Діагностичне значення запасних 
включень і будови клітинної оболонки в анатомо-гістохімічному аналізі рослини і її органів. 
Використання біологічно активних речовин клітин у косметології, аромології та медицині. 
 
 

Тема 2. Рослинні тканини, їх класифікація. Твірні, покривні і видільні тканини. 
Механічні, провідні і основні тканини. Флоема, ксилема. Провідні пучки. 

Рослинні тканин: визначення, класифікація. Твірні тканини, або меристеми: функції, 
особливості будови їх клітин, класифікація і значення для розвитку рослин. Покривні тканини: 
функції, класифікація. Епідерма, епіблема, перидерма, кірка: утворення, будова, функціонування. 
Видільні, або секреторні тканини і структури: класифікація, функції. Екзогенні і ендогенні 
тканини і структури: особливості будови і функціонування, таксономічне значення. Хімічна 
природа, значення і використання секретів. Роль будови покривних і видільних тканин у 
мікроскопічній діагностиці лікарської рослинної сировини. 

Механічні тканини, їх функції і класифікація. Коленхіма, склеренхімні волокна, склереїди: 
особливості будови, розташування в органах, типи. Провідні тканини: судини, трахеїди, ситовидні 
трубки з клітинами-супутницями: утворення, особливості будови і функціонування. Флоема і 
ксилема як комплексні тканини, їх гістологічний склад. Провідні пучки: типи, розташування в 
органах, таксономічна відповідність. Основні тканини: асиміляційна, запасаюча, водо- та 
газонакопичуюча: функції, особливості будови, розташування в органах та їх частинах. Роль 
механічних, провідних і основних тканин у мікроскопічному аналізі лікарської рослинної 



сировини. Значення гістологічного аналізу для ідентифікації таксонів. 
 

Тема 3. Анатомія осьових органів. Корінь. Типи коренеплодів. 
Закономірності розташування тканин в осьових органах. Характеристика. анатомічної 

будови кореня. Зони кореня, їх будова і функції. Первинна анатомічна будова і її відмінності у 
коренів рослин класів одно- і дводольні. Перехід до вторинної будови в коренях дводольних 
рослин. Вторинна будова коренів трав’янистих дводольних рослин, її типи. Будова коренів 
дерев’янистих рослин. Коренеплоди, їх будова і типи. Мікроскопічні ознаки, що мають 
діагностичне значення при визначенні кореня, як осьового органа, належністі рослини до певної 
життєвої форми, систематичної групи. 

 
Тема 4. Морфологічна будова пагона. Анатомічна будова стебел однодольних та 

дводольних трав’янистих рослин, кореневищ однодольних та дводольних трав’янистих 
рослин. Анатомічна будова стебел дерев’янистих покрито- і голонасінних рослин. 

Стебло як осьова частина пагона. Розвиток стебла: конус наростання, закономірності 
розташування тканин у стеблі. Характеристика анатомічної будови стебла трав’янистих 
однодольних рослин. Особливості будови кореневищ однодольних рослин. Характеристика 
анатомічної будови стебел трав’янистих дводольних рослин. Типи вторинної будови стебел, 
особливості будови кореневищ дводольних рослин. 

Особливості анатомічної будови стебел дерев’янистих покритонасінних та голонасінних 
рослин. Мікроскопічні ознаки, що мають діагностичне значення при визначенні стебла як 
осьового органа, належність рослини до певної життєвої форми, систематичної групи. 

Кореневища: загальні ознаки та особливості будови однодольних рослин. Особливості 
будови кореневищ дводольних рослин. 
 

Тема 5. Анатомічна будова листків.  
Закономірності і типи анатомічної будови листкових пластинок. Будова жилок. Відмінності 

анатомічної будови листків рослин різних умов зростання. Анатомічні ознаки листків, що 
враховуються у систематиці і використовуються у мікроскопічному аналізі лікарської рослинної 
сировини. 

Мікроскопічний і гістохімічний аналіз тканин вегетативних органів з метою встановлення 
їх систематичної належності та визначення діагностичних ознак будови. Оформлення результатів 
дослідження. 
 

Тема 6. Морфологічна будова суцвіття і квітки 
Генеративні органи рослини: визначення, походження, функції. 
Суцвіття як спеціалізований пагін, що несе квітки: походження, біологічна роль, частини, 

класифікація і характеристика. Ознаки, які слугують для опису і діагностики суцвіття. Квітка: 
визначення, походження, функції, симетрія, частини квітки. 

Квітконіжка, квітколоже: визначення, функції, форми квітколожа і розташування на ньому 
частин квітки; утворення гіпантія, його участь у формуванні плода. 

Оцвітина: її типи, характеристика складових частин - чашечки і віночка: їх функції, 
позначення у формулі, різноманіття типів і форм, метаморфози і редукція, діагностичне значення. 

Андроцей: визначення. Будова тичинки, призначення її частин, їх редукція; будова і 
призначення пилкового зерна. 

Типи андроцею, позначення у формулі. Таксономічне значення андроцею. 



Гінецей: зазначення, поняття про плодолистик і маточку; будова маточки ! призначення її 
частин. Положення зав'язі. Типи гінецея, його таксономічне значення. Будова і значення насінного 
зачатка. 

Стать квітки. Домність рослини. 
Формула і діаграма квітки, їх зіставлення і трактування. 
Значення морфоструктури квітки в систематиці рослин і при діагностиці лікарської 

рослинної сировини. 
Типи і способи запилення. Подвійне запліднення: суть процесу, формування насіння і 

плодів. 
 

Тема 7. Морфологічна будова плода і супліддя. Розмноження і репродукція. 
Плід: визначення, частини, їх походження і особливості будови. Різноманіття плодів, їх 

морфогенетична класифікація і морфологічні типи. Пристосування плодів до розповсюдження. 
Походження і будова супліддя. Морфологічний опис, діагностичне значення і застосування плодів 
і суплідь. 

Насінина: визначення, будова, походження частин, відмінності в будові насіння 
голонасінних, одно- і двосім'ядольних покритонасінних, класифікація за наявністю і локалізацією 
поживної тканини, за характером поживних речовин; значення, використання. 

Розмноження і репродукція: визначення, значення, форми. Безстатеве розмноження 
зооспорами або спорами. Вегетативне розмноження, його суть, способи, значення. Статеве 
розмноження, його типи. 

Поняття про життєвий цикл, чергування поколінь. Значення й особливості життєвого циклу 
водоростей, грибів і вищих рослин. 

 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СИСТЕМАТИКА. ФЛОРИСТИЧНА ГЕОГРАФІЯ 
 
Тема 8. Покритонасінні рослини. Класи однодольних і дводольних. Родини Макові, 

Жовтцеві. 
Систематика як розділ ботаніки: мета, завдання, методи, зв'язок з іншими розділами 

ботаніки. Складові ботанічної систематики; сучасні філогенетичні системи; таксономічні категорії 
і таксони, ботанічна номенклатура. Суть і значення в фармації хемосистематичних ознак. 

Відділ покритонасінні: прогресивні ознаки, загальна характеристика, класифікація, 
порівняльна характеристика класів дво- і однодольних. 

Морфолого-анатомічні ознаки родин; видова діагностика, хемосистематичні ознаки, 
екологія, ресурси, значення і застосування представників: 

макові (мак снодійний, мачок жовтий, чистотіл звичайний). 
 
Тема 9. Родини Бобові, Капустяні, Гречкові. 
Морфолого-анатомічні ознаки родин; видова діагностика, хемосистематичні ознаки, 

екологія, ресурси, значення і застосування представників: 
капустяні (рід гірчиця: г. біла, г. сарептська, г. чорна, грицики звичайні, жовтушник 

розлогий, капуста городня); 
бобові (арахіс підземний, астрагал шерстистоквітковий, буркун лікарський, вовчуг 

польовий, горох посівний, квасоля звичайна, робінія звичайна, солодка гола, соя щетиниста); 
гречкові (рід гірчак: г. зміїний, г. почечуйний, г. перцевий, г. звичайний, гречка посівна, 



ревінь   тангутський, щавель кінський, щавель кислий). 
 
Тема 10. Родини Розові та Вересові 
Морфолого-анатомічні ознаки родин; видова діагностика, хемосистематичні ознаки, 

екологія, ресур значення і застосування представників: 
•     розові (аронія чорноплідна, глід криваво-червоний, горобина звичайна, малина, мигдаль 

звичайн перстач прямостоячий, родовик лікарський, слива колюча, суниці лісові, черемха 
звичайна, 

рід шипшина: ш. собача, ш. травнева; яблуня домашня); 
•     вересові (багно болотне, брусниця, журавлина болотна, мучниця звичайна, чорниця). 
 
Тема 11. Родина Селерові 
Морфолого-анатомічні ознаки родини; видова діагностика, хемосистематичні ознаки, 

екологія, ресурси, значення і застосування представників: 
• селерові: аніс звичайний, болиголов плямистий, кмин звичайний, коріандр посівний, кріп 

пахучий, морква посівна, петрушка кучерява, селера пахуча, фенхель звичайний, цикута отруйна. 
 
Тема 12. Родини Пасльонові, Глухокрапивові, або Губоцвіті, Ранникові 
Морфолого-анатомічні ознаки родини; видова діагностика, хемосистематичні ознаки, 

екологія, ресурси, значення і застосування представників родин: 
•     пасльонові (блекота чорна, дурман звичайний, беладона звичайна, картопля, стручковий 

перець однорічний, тютюн справжній, тютюн махорка); 
•     глухокропивові, або губоцвіті (лаванда вузьколиста, материнка звичайна, меліса 

лікарська, м'ята перцева, собача кропива серцева, собача кропива звичайна, чебрець звичайний, 
чебрець повзучий, шавлія лікарська); 

•     ранникові (рід дивина: д. густоквіткова, д. лікарська, д. ведмежа, рід наперстянка: н. 
велико-квіткова, н. пурпурова, н. шерстиста). 

 
Тема 13. Родина Айстрові 
 Морфолого-анатомічні ознаки родини; видова діагностика, хемосистематичні ознаки, 

екологія, ресурси, значення і застосування представників родини: 
•    айстрові (деревій звичайний, ехінацея пурпурова, кульбаба лікарська, лопух справжній, 

нагідки лікарські, оман високий, підбіл звичайний, пижмо звичайне, полин гіркий, соняшник 
бульбастий, або топінамбур, рід хамоміла: х. обідрана, х. запашна, цмин пісковий, череда 
трироздільна). 
 

Тема 14. Родини Цибулеві, Злакові. 
Морфолого-анатомічні ознаки родини; видова діагностика, хемосистематичні ознаки, 

екологія, ресурси, значення і застосування представників родин: 
•     цибулеві (цибуля городня, часник) 
•     злакові (кукурудза звичайна, овес посівний, пшениця літня, рис посівний, пирій 

повзучий). 
 

Тема 15. Основи екології рослин, фітоценології, фітогеографії. Охорона рослинного 
світу. 

Екологія: її мета, завдання, значення. Екологічні фактори, їх класифікація, характеристика, 



вплив на рослини. Екологічні групи рослин. Сезонний розвиток рослин.  
Фітоценологія, її завдання, об’єкти вивчення. Рослинні співтовариства (ліси, степи, пустелі, 

тундри, луки, болота, водна рослинність), їх характеристика. Поняття про ареали, їх формування, 
типи, розміри. Рослини ендеміки і космополіти, поняття про флору і рослинність. Флористичні 
царства Землі.  

Раціональна експлуатація природних ресурсів. Природоохоронні заходи, поняття про 
природно-заповідні території, Червону книгу, міжнародні організації та їх законодавчу діяльність. 

 
Тема 16. Гриби, лишайники, вищі спорові та голонасінні рослини. 
Царство гриби: особливості будови грибної клітини і тіла, екологія, живлення, 

розмноження, класифікація, значення. Класи аскоміцети і базидіоміцети: особливості будови тіла, 
розмноження. Морфологічні ознаки представників (ріжки, березовий гриб, або чага, боровик, 
печериці, шіїтаке, бліда поганка, мухомор червоний), їх значення, використання. 

Відділ лишайники: розповсюдження, особливості умов існування, морфолого-анатомічна 
будова тіла, живлення, розмноження, екологія, значення і застосування представників (кладонія, 
пармелія, уснёя, цетрарія). 

Відділ голонасінні: поширення, будова тіла, особливості розмноження, класифікація. 
Морфолого-анатомічні ознаки родин; видова діагностика, хемосистематичні ознаки, екологія, 
ресурси, значення і застосування представників родин: соснові (сосна звичайна, ялина 
європейська, ялиця сибірська, ялиця біла, модрина сибірська); кипарисові (яловець звичайний, туя 
західна); тисові (тис ягідний); хвойникові, або ефедрові (ефедра двоколоскова). 

 
 

 
4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

  

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усь-
ого 

у тому числі 
л с лаб с.р. л п лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МОРФОЛОГІЯ РОСЛИН. АНАТОМІЯ РОСЛИН 

Тема 1. Основи фітоцитології. 
Будова рослинної клітини, її 
екскреторні структури. Продукти 
життєдіяльності протопласту - 
запасні речовини і клітинна 
оболонка. 

9 2 0 2 5 9,5 0,5 0 0 9 

Тема 2. Рослинні тканини, їх 
класифікація. Твірні, покривні і 
видільні тканини. Механічні, 
провідні і основні тканини. 
Флоема, ксилема. Провідні 
пучки. 

9 2 0 2 5 9,5 0,5 0 1 8 

Тема 3. Анатомія осьових 
органів. Корінь. Типи 
коренеплодів. 

9 2 0 2 5 9,5 0,5 0 1 8 



Тема 4. Морфологічна будова 
пагона. Анатомічна будова 
стебел однодольних та 
дводольних трав’янистих рослин, 
кореневищ однодольних та 
дводольних трав’янистих рослин. 
Анатомічна будова стебел 
дерев’янистих покрито- і 
голонасінних рослин. 

9 2 0 2 5 9,5 0,5 0 1 8 

Тема 5. Анатомічна будова 
листків.  9 2 0 2 5 9,5 0,5 0 1 8 

Тема 6. Морфологічна будова 
суцвіття і квітки 9 2 0 2 5 9,5 0,5 0 1 8 

Тема 7. Морфологічна будова 
плода і супліддя. Розмноження і 
репродукція. 

9 2 0 2 5 9,5 0,5 0 1 8 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СИСТЕМАТИКА. ФЛОРИСТИЧНА ГЕОГРАФІЯ 
Тема 8. Покритонасінні рослини. 
Класи однодольних і 
дводольних. Родини Макові, 
Жовтцеві. 

9 2 0 2 5 9 0,5 0 0,5 8 

Тема 9. Родини Бобові, 
Капустяні, Гречкові. 10 2 0 2 5 9 0,5 0 0,5 8 

Тема 10. Родини Розові та 
Вересові 10 2 0 2 5 9 0,5 0 0,5 8 

Тема 11. Родина Селерові 10 2 0 2 5 9 0,5 0 0,5 8 
Тема 12. Родини Пасльонові, 
Глухокрапивові, або Губоцвіті, 
Ранникові 

10 2 0 2 5 10 0,5 0 0,5 9 

Тема 13. Родина Айстрові 10 2 0 2 5 10 0,5 0 0,5 9 
Тема 14. Родини Цибулеві, 
Злакові. 10 1 0 1 5 9 0,5 0 0,5 8 

Тема 15. Основи екології рослин, 
фітоценології, фітогеографії. 
Охорона рослинного світу. 

10 1 0 1 4 9,5 0,5 0 0 9 

Тема 16. Гриби, лишайники, 
вищі спорові та голонасінні 
рослини. 

10 2 0 2 4 9 0,5 0 0,5 8 

Усього годин 150 30 0 30 90 150 8 10 0 132 
 

  



5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 
Тема 1. Основи фітоцитології. Будова рослинної клітини, її екскреторні 
структури. Продукти життєдіяльності протопласту - запасні речовини і 
клітинна оболонка. 

2 0 

Тема 2. Рослинні тканини, їх класифікація. Твірні, покривні і видільні 
тканини. Механічні, провідні і основні тканини. Флоема, ксилема. 
Провідні пучки. 

2 1 

Тема 3. Анатомія осьових органів. Корінь. Типи коренеплодів. 2 1 
Тема 4. Морфологічна будова пагона. Анатомічна будова стебел 
однодольних та дводольних трав’янистих рослин, кореневищ однодольних 
та дводольних трав’янистих рослин. Анатомічна будова стебел 
дерев’янистих покрито- і голонасінних рослин. 

2 1 

Тема 5. Анатомічна будова листків.  2 1 
Тема 6. Морфологічна будова суцвіття і квітки 2 1 
Тема 7. Морфологічна будова плода і супліддя. Розмноження і 
репродукція. 2 1 

Тема 8. Покритонасінні рослини. Класи однодольних і дводольних. 
Родини Макові, Жовтцеві. 2 0,5 

Тема 9. Родини Бобові, Капустяні, Гречкові. 2 0,5 
Тема 10. Родини Розові та Вересові 2 0,5 
Тема 11. Родина Селерові 2 0,5 
Тема 12. Родини Пасльонові, Глухокрапивові, або Губоцвіті, Ранникові 2 0,5 
Тема 13. Родина Айстрові 2 0,5 
Тема 14. Родини Цибулеві, Злакові. 1 0,5 
Тема 15. Основи екології рослин, фітоценології, фітогеографії. Охорона 
рослинного світу. 1 0 

Тема 16. Гриби, лишайники, вищі спорові та голонасінні рослини. 2 0,5 
 

6.САМОСТІЙНА РОБОТА. 
Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 
Тема 1. Основи фітоцитології. Будова рослинної клітини, її екскреторні 
структури. Продукти життєдіяльності протопласту - запасні речовини і 
клітинна оболонка. 

5 9 

Тема 2. Рослинні тканини, їх класифікація. Твірні, покривні і видільні 
тканини. Механічні, провідні і основні тканини. Флоема, ксилема. 
Провідні пучки. 

5 8 

Тема 3. Анатомія осьових органів. Корінь. Типи коренеплодів. 5 8 
Тема 4. Морфологічна будова пагона. Анатомічна будова стебел 
однодольних та дводольних трав’янистих рослин, кореневищ однодольних 
та дводольних трав’янистих рослин. Анатомічна будова стебел 
дерев’янистих покрито- і голонасінних рослин. 

5 8 

Тема 5. Анатомічна будова листків.  5 8 



Тема 6. Морфологічна будова суцвіття і квітки 5 8 
Тема 7. Морфологічна будова плода і супліддя. Розмноження і 
репродукція. 5 8 

Тема 8. Покритонасінні рослини. Класи однодольних і дводольних. 
Родини Макові, Жовтцеві. 5 8 

Тема 9. Родини Бобові, Капустяні, Гречкові. 5 8 
Тема 10. Родини Розові та Вересові 5 8 
Тема 11. Родина Селерові 5 8 
Тема 12. Родини Пасльонові, Глухокрапивові, або Губоцвіті, Ранникові 5 9 
Тема 13. Родина Айстрові 5 9 
Тема 14. Родини Цибулеві, Злакові. 5 8 
Тема 15. Основи екології рослин, фітоценології, фітогеографії. Охорона 
рослинного світу. 

4 
9 

Тема 16. Гриби, лишайники, вищі спорові та голонасінні рослини. 4 8 
 
 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: лабораторного (теоретична 
підготовка до заняття, виконання самостійної позааудиторної роботи, індивідуальна робота 
студента на занятті); захист реферату; здача гербарного мінімуму; захист практичної контрольної 
модульної роботи студента; підсумкові тестові контролі засвоєння модулів, захист звіту про 
навчально - польову практику; застосовуються об’єктивні методи оцінки рівня володіння 
практичними та теоретичними знаннями. 

 
Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 

студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 
• систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 

вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою 
заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

• модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 
питаннями, написання студентами поточних письмових тестових завдань, практичних 
завдань за змістовними модулями; 

• оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки змісту 
роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а 
також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 

 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 
передбачається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах. 

 
Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські заняття, самостійну 
роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного 
матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: 
поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і підсумковий контроль (іспит). 
Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю студет отримує 
максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 балів, за 



підсумковий – 40. Студент, який за результатами поточного контролю набрав менше 30 
балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  

 
 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 
використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 
шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань студентів 
Визначення назви за 

державною 
шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

За 100 
бальною 
шкалою 

ECTS 
оцінка 

ВІДМІННО Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед тим як отримати екзамен (без 
повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота (повторне вивчення 
модуля) 

0 – 34 F 

 
 

                          8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
(розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

                                                       
До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 

відвідали всі аудиторні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною програмою, 
виконали всі види завдань та при вивченні модуля набрали за поточну діяльність кількість балів, 
не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який не відвідав частину аудиторних навчальних 
занять чи не виконав частину навчальних завдань, передбачених робочою навчальною програмою 
з поважної причини, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється 
відпрацювати академічну заборгованість до визначеного терміну. 

Максимальна кількість балів 100, в тому числі за поточну навчальну діяльність та виконану 
контрольну роботу – 60 балів (100*0,6=60). 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю на 
контрольному занятті і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 
Підсумковий модульний контроль здійснюється у формі тестового контролю рівня теоретичної 
підготовки здобувачі вищої освіти. Кожному здобувачу вищої освіти пропонуються 30 тестових 
завдань. Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за результатами 
підсумкового модульного контролю – 40 (100* 0,4=40). 

Індивідуальна робота здобувачів вищої освіти оцінюється за кожен вид роботи з урахуванням 
якості її виконання. Максимальна кількість балів, яка може добавлятися до кількості балів 
поточної успішності не може перевищувати 5 балів, Конкретна кількість балів за індивідуальну 
роботу визначається відповідною предметною методичною комісією і залежить від рівня, на якому 
вона виконана (кафедральний, університетський, міжуніверситетський, тощо). 



Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач вищої освіти  
набрав не менше 25 балів. 

Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсумкової 
оцінки, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 
переліків, визначених робочою навчальною програмою. 

Оцінка з навчальної дисципліни "Фармацевтична ботаніка" виставляється лише здобувачам 
вищої освіти, яким зараховані два змістових модулі з дисципліни. 

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована 
навчальна дисципліна. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з 
дисципліни здобувачам вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 
участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на наукових 
студентських конференціях та інше. 

 
Критерії оцінювання відповідей студентів на семінарських(практичних) заняттях 

Враховується: 
1. рівень осмислення навчального матеріалу; 
2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 
4. використання додаткової літератури; 
5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 
теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 
поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 
судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і 
послідовний характер. Студент володіє способами концентрованого 
викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 
переформатуванні запитання.  У відповіді майже не трапляються 
мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 
характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 
послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є 
доказова база. Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 
новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 
помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 
та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 
завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 
фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 
формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент 
використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У 
відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 
2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 
послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише 
окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 
висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві 
помилки. 

 



Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, 
завдання для самостійної та індивідуальної робот, презентації результатів дослідження, тестові 
завдання,  контрольні роботи. 

 
 
 

Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності (завдання) Критерії оцінювання Максимальна 
кількість балів 

Поточний контроль 
1 Контрольна робота Підписи рисунків, схеми, правильність 

визначень, вправи з морфології та 
систематики 

20 

2 Тестовий контроль 5 тестів*15=75 75 
3 Індивідуальне завдання  5 
 Усього 100*0,6=60 60 
 Підсумковий 

контроль(іспит) 
100*0,4=40 40 

 Разом  100 
                                                         
Примітка: за умови відсутності іспиту, підсумковий контроль проводиться у формі заліку і 
складається з  поточного контролю, макимальна сума балів має становити  100 балів. 
 

 
10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних 
індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі студентами належить: 
1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 
− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 
− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 
− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 
− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 
Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни   з метою 
активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування активних і 
інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в активній формі, кейс-методу.  
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