
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти – доктора філософії – спеціальності 

091 «Біологія» 

«Фітобіологія в 21 столітті: від клітини до рослини» 
 

Компетентність у володін-ні основними концепціями  

сучасної фітобіології та  загальноботанічними понят-тями і принципами; ретельно 

досліджувати та осмислювати закони природи в межах біологічних наук і проводити 

діяльність щодо їх практичного застосування. 

Здатність виконувати актуальні, незалежні, оригіна-льні дослідження в галузях ботаніки, 

мікології, фізіології рослин, клітинної біології та біохімії. 

Знання фундаментальних засад учення про рослину на молекулярному, клітинному та 

організменому рівні, теоретико-методологічних проблем та головних викликів сучасної 

фітобіології; уміння орієнтувати-ся в світі ботанічних знань, визначати пріоритетні 

напрямки досліджень. Знання різноманіття організмів і фітосистем на усіх рівнях 

структурно-функціональ-ної організації, вміння проводити наукові дослідження за 

конкрет-ною темою, спираючись на комплексний науковий підхід. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

2-й семестр 

№  Назва дисципліни Екзамен/ 

залік 

Кількість годин 

Лекції Лабора-

торні 

Практ./ 

семін. 

Самост.робота 

ІІ.1. 

(класи

фікація 

2016 р.) 

Фітобіологія в 21 

столітті: від 

клітини до рослини 

Екзамен - - 4 44 

 

Тема 1. Актуальні напрями фітобіології у 21 столітті (2 год.). 

Тема 2. Інтегративні ідеї сучасної фітобіології: еволюція. (2 год.). 
 

3-й семестр 

№  Назва дисципліни Екзамен/ 

залік 

Кількість годин 

Лекції Лабора-

торні 

Практ./ 

семін. 

Самост.робота 

ІІ.1. 

(класи

фікація 

2016 р.) 

Фітобіологія в 21 

столітті: від 

клітини до рослини 

Екзамен - - 6 44 

 

Тема 3. Інтегративні ідеї сучасної фітобіології: зародження молекулярної філогенетики (2 

год.). 

Тема 4. Інтегративні ідеї сучасної фітобіології: сучасна молекулярна філогенетика (2 год.).  

Тема 5. Інтегративні ідеї сучасної фітобіології: молекулярна клітинна регуляція (2 год.). 
 

4-й семестр 

№  Назва дисципліни Екзамен/ 

залік 

Кількість годин 

Лекції Лабора-

торні 

Практ./ 

семін. 

Самост.робота 

ІІ.1. 

(класи

фікація 

2016 р.) 

Фітобіологія в 21 

столітті: від 

клітини до рослини 

Екзамен - - 8 44 



Тема 6. Інтегративні ідеї сучасної фітобіології: історична біогеографія (2 год.). 

Тема 7. Філогеографія: поєднання історичної біогеографії, філогенетики та екології (2 

год.).  

Тема 8. Інтегративні ідеї сучасної фітобіології: розвиток сучасної екології (молекулярна 

екологія, глобальна та системна екологія тощо) (2 год.). 

Тема 9. Інтеграція сучасних напрямів фітобіології: на шляху до нового синтезу (2 год.). 
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