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Курс передбачає формування знань про cтруктурну
організацію тіла вищих рослин з огляду на їх
функціонування.
Коротка анотація курсу Дисципліна «Анатомія і морфологія вищих рослин» є
нормативною
дисципліною
за
спеціальністю
01415Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)для
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти і викладається в ІІ семестрі в обсязі 4 кредити
(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).
Метою вивчення нормативної дисципліни «Анатомія і
Мета та цілі курсу
морфологія вищих рослин» є ознайомлення студентів
із загальними принципами організації вегетативного
тіла вищих рослин на рівні клітин, тканин, органів і
організмів, ввести поняття про вегетативне та
безстатеве розмноження і статеве відтворення, і
детально проаналізувати будову квітки, типи суцвіть і
плодів покритонасінних рослин.
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один семестр
120 год, з яких 32 год лекцій, 32 год лаб. занять і 56 год
самостійної роботи
Після завершення цього курсу здобувач буде:
знати:
 закономірності організації вегетативного тіла

вищих рослин на рівні клітин, тканин, органів і
організмів, основні способи розмноження
вищих рослин, цикли відтворення основних
груп
вищих
рослин,
будову
квіток
покритонасінних рослин та класифікації суцвіть
та плодів.
вміти:
анатомо-морфологічну
будову
 аналізувати
рослин, застосовувати основну анатомічну і
морфологічну термінологію, в т.ч. при
визначенні рослин.
клітина рослин, тканини, вегетативні органи,
Ключові слова
генеративні органи, розмноження, квітка, плід
очний
Формат курсу
проведення лекцій, лабораторних занять і консультацій
для кращого розуміння тем
Наведено у табл. 1
Теми
Підсумковий контроль, іспит наприкінці семестру
форма
Для вивчення курсу здобувачі потребують базових
Пререквізити
загальнобіологічних знань.
(ілюстрація, демонстрація),
Навчальні методи та лекції, презентація
пояснення, виготовлення тимчасових препаратів,
техніки, які будуть
використовуватися під аналіз об’єктів, препарування,дискусія.
час викладання курсу
комп’ютер,
загальновживані
Необхідне обладнання персональний
комп'ютерні
програми
і
операційні
системи,мультимедійний
проектор,
живий
і
фіксований рослинний матеріал, гербарні зразки.
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.
(окремо для кожного Бали нараховуються за наступним співвідношенням:
1. поточний контроль: 50 % семестрової оцінки;
виду навчальної
максимальна кількість балів – 50, з яких 34 – за
діяльності)
результатами оцінювання 3 змістових модулів (1
модуль (Структурні особливості клітин і тканин
рослин) – 12 балів, 2 модуль (Закономірності
структурної організації вегетативних органів) – 12
балів, 3 модуль (Генеративні органи рослин) – 10
балів) і 16 – зарезультатами виконання завдань на
лабораторних заняттях.
2. іспит: 50 % семестрової оцінки; максимальна
кількість балів – 50.
Іспит здобувач отримує на підставі усного опитування
за питаннями екзаменаційного білету (3 розгонуті

Питання до іспиту
(замірів знань)

Опитування

питання  45 балів, 5 додаткових (уточнюючих питань)
 5 балів).
Екзаменаційні білети містять питання наступних тем:
Вступ у структурну ботаніку. Своєрідність
будови рослинних організмів.
Клітина рослин. Протопласт і клітинна оболонка.
Тканинна організація рослин. Твірні та постійні
тканини.
Будова зародка і проростка. Морфологічна
організація і розвиток пагона.
Анатомічна будова стебла.
Анатомо-морфологічна будова листка.
Пагонові системи. Метаморфози пагона та його
частин.
Морфолого-анатомічна
організація
кореня.
Метаморфози кореня.
Екологічні групи і життєві форми рослин.
Типи розмноження рослин. Цикл відтворення
рослин.
Морфологічна будова квітки. Квітколоже,
оцвітина, андроцей.
Морфологічна будова квітки. Гінецей. Запилення
рослин.
Морфологічне різноманіття плодів і насінин.
Типи суцвіть. Походження квітки.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде
надано після завершенню курсу
Таблиця 1

Схема курсу «Анатомія і морфологія вищих рослин»
Додаткова
література /
Ти
Форма
ресурс для
жде Тема занять (перелік питань)
діяльності
виконання
нь
та обсяг годин
завдань (за
потреби)
1
Вступ у структурну ботаніку.
Лекції – 2 год,
Своєрідність будови
самостійна
рослинних організмів.
робота – 2 год
2
Клітина рослин. Протопласт
Лекції – 2 год,
самостійна
робота – 2 год
3
Клітинна оболонка
Лекції – 2 год,

Термін
виконання

1 тиждень
1 тиждень
1 тиждень

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Тканинна організація рослин.
Твірні і постійні тканини.
Тканинна організація рослин.
Постійні тканини.
Будова зародка і проростка.
Морфологічна організація і
розвиток пагона
Анатомічна будова стебла.
Анатомо-морфологічна будова
листка
Пагонові
системи.
Метаморфози пагона та його
частин.
Морфолого-анатомічна
організація
кореня.
Метаморфози кореня.

самостійна
робота – 2 год
Лекції – 2 год,
самостійна
робота – 2 год
Лекції – 2 год,
самостійна
робота – 2 год
Лекції – 2 год,
самостійна
робота – 2 год
Лекції – 2 год,
самостійна
робота – 2 год
Лекції – 2 год,
самостійна
робота – 2 год
Лекції – 2 год,
самостійна
робота – 2 год
Лекції – 2 год,
самостійна
робота – 2 год

Екологічні групи і життєві Лекції – 2 год,
самостійна
форми рослин
робота – 2 год
Типи розмноження рослин. Лекції – 2 год,
самостійна
Цикл відтворення рослин.
робота – 2 год
Морфологічна будова квітки. Лекції – 2 год,
Квітколоже,
оцвітина, самостійна
андроцей.
робота – 2 год
Морфологічна будова квітки. Лекції – 2 год,
Гінецей,
плацентація. самостійна
Запилення рослин.
робота – 2 год
Морфологічне
різноманіття Лекції – 2 год,
плодів і насінин.
самостійна
робота – 2 год
Типи
суцвіть. Лекції – 2 год,
Походженняквітки.
самостійна
робота – 2 год
Загальний
план
будови Лаб. зан. – 2
рослинної клітини
год,

2 тижні
1 тиждень
2 тижні
2 тижні
1 тиждень
1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень
1 тиждень
1 тиждень
1 тиждень
1 тиждень
1 тиждень
1 тиждень

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Включення запасних речовин і
мінеральних сполук у клітинах
рослин
Оболонка клітини

Покривні тканини. Епідерма.

Механічні тканини

Провідні тканини

Провідні пучки

Анатомічна будова
трав`яних рослин

стебла

Анатомічна будова стебла
деревних рослин. Перидерма.
Анатомо-морфологічна будова
листка
Морфологічна
пагона
Галуження
пагона

організація

і

наростання

самостійна
робота – 1 год
Лаб. зан. – 2
год,
самостійна
робота – 1 год
Лаб. зан. – 2
год,
самостійна
робота – 1 год
Лаб. зан. – 2
год,
самостійна
робота – 1 год
Лаб. зан. – 2
год,
самостійна
робота – 1 год
Лаб. зан. – 2
год,
самостійна
робота – 1 год
Лаб. зан. – 2
год,
самостійна
робота – 1 год
Лаб. зан. – 2
год,
самостійна
робота – 1 год
Лаб. зан. – 2
год,
самостійна
робота – 2 год
Лаб. зан. – 2
год,
самостійна
робота – 2 год
Лаб. зан. – 2
год,
самостійна
робота – 2 год
Лаб. зан. – 2
год,

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень
1 тиждень

