
Конспект лекцій з Систематики рослин  

Лекції з курсу «Ботаніка» Розділ «Систематика рослин» 

  

Лекція 1. Систематика рослин як наука. Характеристика царства Гриби. 

План 

1. Вступ. Систематика рослин як наука. Поняття про таксономічні категорії. 

2. Сучасна система органічного світу.  

3. Характеристика царства Гриби. Підстави для виділення їх  у самостійне царство. 

4. Відділ Оомікотові гриби – Oomycota 

5. Відділ Зигомікотові гриби – Zygomycota 

  

Короткий зміст 

СИСТЕМАТИКА РОСЛИН є синтетичною по відношенню до інших ботанічних 

дисциплін наукою. Її задача, виходячи з даних морфології, географії, цитології та ін., 

описати існуючи і вимерлі рослинні організми і визначити місце будь якої систематичної 

групи в загальній системі організмів. 

На даному  етапі розвитку науки по результатам детального вивчення клітинних структур 

різноманітних організмів і відкриття двох кардинально відрізняючихся типів будови 

клітини - прокаріотичного і еукаріотичного всі живі організми поділені на дві великі 

групи - надцарства Прокаріоти і Еукаріоти (Procaryota, Eucaryota). (Деякі вчені 

розглядають їх в ранзі царств). Окремо стоять неклітинні організми: віруси  і віроїди (від 

вірусів відрізняються тим, що мають лише невелику РНК і не мають білкової оболонки). 

Гриби - це велика група організмів, яка включає приблизно 100000 видів. У сучасну 

систему органічного світу гриби входять у якості самостійного царства. 

Відділ Оомікотові гриби – Oomycota. Водяні гриби, деякі наземні. Сапротрофи і 

паразити. Нараховують близько 550 видів. Вегетативне тіло від одноклітинного до добре 

розвинутого неклітинного міцелію. Клітинна оболонка включає целюлозу. Хітин 

відсутній. 

Розмноження. Нестатеве розмноження відбувається дводжгутиковими зооспорами, один з 

джгутиків гладенький, другий перистий ( для багатьох характерне явище дипланетизма 

яке супроводжується диморфізмом) і конідіями. Статевий процес - оогамія. Антеридій не 

диференційований на гамети. 

Відділ Зигомікотові гриби – Zygomycota. Містить більш як 500 видів. Це здебільшого 

наземні гриби. Вторинно водяні. Сапротрофи і паразити. Міцелій розгалужений 

нечленистий (у деяких членистий). Клітинна оболонка включає хітин і хітозан. У зв’язку з 

наземними умовами існування зооспори не утворюються. Нестатеве розмноження 

конідіями чи спорангієспорами. Статевий процес - зигогамія: злиття вмісту двох 

клітин(які відокремлюються при цьому перегородками від несучих гіф) не 

диференційованих на гамети. Клітини ці можуть бути багатоядерними і іноді 

http://hb.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=467&Itemid=0


функціонують як гаметангії, або одноядерними - як гамети. Є види гомо- і гетероталічні. 

При злитті утворюється спочиваюча зигоспора, при її проростанні утворюється гіфа із 

спорангієм. 

  

  

Лекція 2.Відділ Аскомікотові гриби 

План 

  

1. Клас Сахароміцети – Saccharomycetes 

2. Клас Тафриноміцети – Taphrinomycetes 

3. Клас Евроціоміцети – Eurotiomycetes 

4. Клас Аскоміцети – Ascomycetes,  Порядки Hypocreales, Pezizales та Tuberales 

5. Клас Леканороміцети - Lecanoromycetes.  

6. Клас Локулоаскоміцети– Loculoascomycetes 

  

Короткий зміст 

Відділ Аскомікотові 

Переважно наземні організми. Нараховується близько 30000 видів. Сапротрофи і 

паразити. Це вищі гриби. Міцелій багатоклітинний, розгалужений. Зустрічаються 

спеціалізовані форми міцелію: міцеліальні тяжі, ризоморфи, склероції, псевдоміцелій. 

Клітини багатоядерні, іноді одноядерні. Клітинна оболонка містить хітин. 

Нестатеве розмноження конідіями, які утворюються на конідієносцях різної будови. 

Відоме вегетативне розмноження оідіями, гемами, хламідоспорами, брунькуванням, 

склероціями. 

Статевий процес пов’язаний з утворенням аски, або сумки (від цього назва класу). У 

найпростіших сумчастих після злиття двох клітин міцелію, як у зигоміцетів 

(багатоядерних, але зливається тільки два ядра). Каріогамія відбувається зразу. Зигота не 

потрапляє у стан спокою, а відбувається редукційний поділ, мітоз і утворюються 8 

гаплоїдних ядер. Зигота стає сумкою, в якій формуються сумкоспори, або аскоспори. В 

циклі розвитку є гаплоїдна і диплоїдна ядерні фази. 

У більш високо організованих грибів зливається вміст двох статевих органів не 

диференційованих на гамети, або запліднюється спермаціями схожими на конідії жіночий 

статевий орган. Типовий спосіб розвитку сумок описаний для піронеми омфалодес 

(Pyronema omphalodes). 

Жіночий статевий орган називається архікарпом. Він складається з двох частин: аскогона - 

нижньої розширеної частини і трихогіни - верхньої зігнутої, трубчастої. 



Чоловічий статевий орган - антеридій. Він утворюється поруч з архікарпом і має 

циліндричну форму. 

При зіткненні статевих органів трихогіна вростає в порожнину антеридія і вміст 

останнього переливається в аскогон. 

Цитоплазма антеридія змішується з цитоплазмою аскогона (плазмогамія), а чоловічі і 

жіночі ядра тільки зближуються попарно і утворюють дікаріони. Далі у аскогона 

починають розвиватися аскогенні гіфи у вигляді галузистих виростів, куди переходять 

дікаріони. Дікаріони діляться, утворюються поперечні перегородки. Верхівкові клітини 

аскогенних гіф витягуються і загибаються гачковидно. Ядра дікаріона зігнутої клітини 

діляться. Одна пара залишається в місці перегину клітини, а ядра другого опиняються в 

різних кінцях клітини: одне в кінчику гачка, друге в основі клітини. Далі утворюються дві 

перегородки, які відокремлюють дікаріотичну і дві одноядерні клітини. Середня клітина з 

дікаріоном стає материнською клітиною аска. Одноядерна клітина кінчика гачка росте і 

стикається з базальною одноядерною клітиною і до неї переходять ядра. З базальної 

дікаріотичної клітини може також утворитися аск. 

В материнській клітині аска відбувається каріогамія і вона стає зиготою. Зигота 

розростається, наступає редукційне ділення і потім мітотичне і утворюється 8 гаплоїдних 

ядер. Навколо них збирається цитоплазма, утворюється оболонка і розвиваються 

аскоспори. Залишки цитоплазми - епіплазма - використовується на живлення спор. 

Сумки бувають двох типів: 

*                        прототунікатні - оболонка руйнується і звільняє спори; 

*                     еутунікатні - мають спеціальні пристрої до активного розкриття (наприклад, 

збільшується тургорний тиск). 

У вищих форм аски розташовані суцільним шаром - гіменієм. Між асками в гіменії 

розташовані безплідні гіфи - парафізи. 

Під час росту аскогенних гіф і формування сумок вони обростають гіфами гриба і 

утворюються плодові тіла із псевдопаренхіматозної тканини (іноді справжньої). 

Виділяють слідуючі типи плодових тіл: 

*                     клейстотецій (клейстокарпій) - замкнене плодове тіло. Аски розташовані 

безладно або пучком. Звільнюються після руйнування плодового тіла; 

*                     перитецій - напізамкнене, глечикоподібне, всередині містить гіменій; 

*                     апотецій - відкрите, блюдцевидне, на поверхні розташований міцелій; 

*                     аскострома або псевдотецій. Сумки утворюються в локулах (порожнинах) 

раніше утвореного плетива міцелія - строми. Потім строма над локулою руйнується і 

аскоспори звільнюються. Зовнішнє нагадую перитецій, але відрізняється відсутністю 

перидія (оболонки), яка утворюється у клейстотеція, перитеція і апотеція після 

запліднення, або одночасно з заплідненням. Тут замість перидія - плектенхима строми, яка 

сформувалась до запліднення. 



Система відділу: 

*                    Клас Сахароміцети – Saccharomycetes 

*                    Клас Тафриноміцети – Taphrinomycetes 

*                    Клас Евроціоміцети – Eurotiomycetes 

*                    Клас Аскоміцети – Ascomycetes,  Порядки Hypocreales, Pezizales та Tuberales 

*                    Клас Леканороміцети - Lecanoromycetes. 

*                    Клас Локулоаскоміцети– Loculoascomycetes 

  

  

Лекція 3. Відділ Базидіомікотові гриби. 

План 

  

1. Клас Базидіоміцети - Basidiomycetes  

2. Афілофороїдні  гіменоміцети 

3. Агарикоїдні гіменоміцети 

4. Клас Устоміцети – Ustomycetes 

5. Клас Теліоміцети 

  

  

Короткий зміст 

Відділ Базидіомікотові. Це велика група вищих грибів (понад 30000 видів) різноманітних 

за будовою, біологічними особливостями і значенням. Серед них є сапротрофи і паразити. 

Міцелій багатоклітинний. Рівномірно росте у всіх напрямках і утворює спороносні 

структури по зовнішньому колу. В центрі міцелій відмирає і утворюються так звані 

“відьмові кільця”. За рік міцелій продвигається на 10-15см. Кільця можуть досягати сотні 

метрів і мають вік 200-300 років. Найчастіше - 3-5м і вік 15-25 років. 

Конідійне спороношення не займає такого місця як у аскоміцетів і буває зовсім відсутнє. 

Проте відомо крім утворення конідій, ще й такі види розмноження, як частинами міцелію, 

оідіями, гемами, хламідоспорами (вегетативне розмноження). 

Статевий процес завершується утворенням базидії на якій екзогенно на особливих 

виростах - стерігмах формуються базидіоспори. 

Базидія за розвитком нагадує сумку і гомологічна їй. 



Цикл розвитку базидіоміцета починається з того, що гаплоїдна базидіоспора проростає і 

утворює первинний гаплоїдний міцелій. Він недовговічний. Далі слідує злиття 

вегетативних клітин гаплоїдного міцелія - соматогамія. Спостерігається гомоталічна і 

гетероталічна копуляція клітин. При цьому відбувається тільки плазмогамія. Ядра 

утворюють дікаріон. Слідуючий етап - це утворення вторинного довговічного 

дікаріотичного міцелію з якого формуються і плодові тіла. Поділ клітин вторинного 

міцелію своєрідним: 

*                     ядра дікаріона діляться синхронно; 

*                     утворюється маленький боковий виріст і одне ядро переходить до нього; 

*                    з’являються перегородки, які відокремлюють дікаріотичну клітину і дві 

одноядерні: базальну і бічну; 

*                     бічна клітина росте, стикається з базальною і передає їй своє ядро. 

Так утворюється кожний новий дікаріон вторинного міцелію. Бокові вирости вторинного 

міцелію називається пряжками (морфологічно вони відповідають гачкам аскогенних гіф). 

Перед утвлоренням базидій у верхівковій клітині відбувається каріогамія і далі 

редукційний поділ ядра. Клітина витягується, на ній з’являються вирости - стерігми з 

розширеннями на кінцях в які переходять ядра. На стерігмах розвивається по одній 

базидіоспорі. 

Цикл розвитку, таким чином, включає коротку гаплофазу, довгу дікаріотичну і коротку 

диплофазу. 

Базидії бувають одноклітинні - холобазидії, розділені перегородками - фрагмобазидії, 

складені з потовщенної нижньої частини і верхньої - гетеробазидії. 

У більшості базидіоміцетів базидії розвиваються на плодових тілах чи всередині їх. 

Паразити не утворюють плодових тіл. 

Базидії розташовуються на плодових тілах широким шаром - гіменієм. Гіменій включає 

базидії, безплідні гіфи - парафізи, великі клітини різноманітної форми - цистіди (ці 

додаткові утворення підтримують і захищають базидії). 

Та частина плодового тіла, на якій розташовується гіменій, називають гіменофором. 

Гіменофор буває: 

*                    гладенький (у нижчих представників) 

*                    складчастий 

*                    трубчастий (у високоорганізованих) 

*                    пластинчастий. 

Плодові тіла базидіоміцетів різноманітні за будовою, розмірам, забарвленням, 

консистенцією. 



Базидіоміцети класифікують за такими ознаками як розвиток і будова базидії, плодових 

тіл, гіменію, базидіоспор. 

  

  

Лекція 4. Принципи систематики, будови і розмноження водоростей. 

Відділ Синьозелені водорості – Cyanophyta 

План 

  

1. Принципи систематики водоростей. 

2. Головні риси будови водоростей. 

3. Відділ Синьозелені водорості - Cyanophyta 

  

Короткий зміст 

Водорості - сланеві безсудинні спорові рослини - є типовими представниками нижчих 

рослин. Вони здатні до оксигенного фотосинтезу, хоча серед них є безкольорові і навіть 

безпластидні організми які живляться гетеротрофно. Водорості передусім живуть у 

водяному середовищі, але багато з них пристосувалось до життя у позаводяних 

місцерозташуваннях. 

Саме поняття водорості (Algae) є не систематичним, а біологічним. До водоростей 

відноситься ряд відділів рослинного світу. Вони виникли в різні часи, і ймовірно від 

різних предків, і в подальшому розвивались самостійно, але в результаті конвергентної 

еволюції в подібних місцерозташуваннях набули багато спільних рис. Ця гетерогенність 

групи Algae знайшла відображення в сучасних системах органічного світу, в яких 

водорості розділені на велику кількість відділів і класів, які входять до різних надцарств 

Procarуota і Eucarуota. 

Наука, яка вивчає водорості, називають альголологією. 

В наш час загальне різноманіття тільки описаних видів водоростей в світовій флорі 

складає 30-40 тисяч, а ймовірна їх кількість, з урахуванням малодосліджених територій, в 

4-8  разів (Andersen, 1992; John, 1994), а не виключено, в 250 разів більше (Hammond, 

1992). За даними останнього  вченого, в природі може існувати до 10 млн. видів 

водоростей. Науці, ймовірно, відомо лише 15% загальної кількості водоростей, які 

існують в природі. 

Альгофлора України є однією з найбільш багатих альгофлор серед європейських країн і 

нараховує в наш час 3708 видів, а з урахуванням морських форм - 4161 вид. Розподіл 

водоростей на території України нерівномірне: в лісостеповій зоні - 2292 види; лісовій - 

2007, степовій - 1844, Карпати - 1157, Крим - 987 видів. 

  



Вегетативне тіло водоростей представлено сланню, або таломом. Серед них є 

одноклітинні, багатоклітинні, неклітинні (сифональні) і сифонокладлальні індивіди, які 

існують окремо, і є які утворюють різноманітні з’єднання (колоніальні індивіди і колонії 

індивідів). 

Відділ Cyanophyta нараховує близько 2000 видів. Сучасна система синьозелених 

водоростей включає три класи. 

Розповсюджені синьозелені водорості в різних прісних і солоних водоймах і можуть бути 

як планктонними, так і бентосними. Багато з них живе у  безводяному  середовищі: на 

грунті, на каменях, на корі дерев та ін. 

Індивіди синьозелених водоростей одноклітинні або багатоклітинні, можуть утворювати 

різноманітні  з’єднання -колонії. Забарвлені синьозелені водорості звичайно в 

специфічний синьозелений колір, але їх забарвлення  може значно варіювати  в залежності 

від комбінації пігментів. Серед Cyanophyta зустрічається кокоїдна, нитчаста і іноді 

різнонитчаста форма будови тіла. 

Обов’язковою складовою частиною ниток гомогонієвих водоростей є трихоми. Вони 

мають нитчасту форму,  складаються з одного, рідше двох (багатьох) рядів 

взаємозв’язаних клітин і становлять фізіологічну єдність. Часто трихоми оточені 

слизистими піхвами. Трихоми разом із піхвами утворюють нитку. 

Клітини синьозелених водоростей прокаріотичні, мають багатошарову клітинну оболонку 

(клітинну стінку) з внутрішнім муреїновим шаром, крім муреїну в складі клітинних 

оболонок синьозелених водоростей знайдені пектин, вуглеводи,  амінокислоти, 

ліпополісахариди та ін. 

Поверх клітинної оболонки багато синьозелених водоростей мають слизову піхву.  

Цитоплазма оточена цитоплазматичною мембраною -плазмалемою. Найчастіше у 

периферійній частині  цитоплазми знаходяться пластинчасті мембранні структури - 

тилакоїди, з якими пов’язані фотосинтезуючі пігменти (хлорофіл а, каротиноїди, 

алофікоціанін, фікаціан, фікоеритрин). У центральній частині звичайно розташована ДНК 

у вигляді гранул чи фібріл. Крім цього, у клітинах синьозелених водоростей є рибосоми, 

запасні включення (білкової природи ціанофіцинові і волютинові гранули, гранули 

глікогену (полісахарид), ліпідні включення). У багатьох синьозелених водоростей в 

клітинах є газові вакуолі. 

У гормогонієвих синьозелених  водоростей крім звичайних вегетативних клітин є 

особливі: гетероцисти і акінети (спочиваючі спори). Гетероцисти – характерні для 

нитчастих синьозелених водоростей своєрідні клітини, які утворюються із вегетативних 

клітин у різних частинах тріхому і відрізняються добре вираженою двошаровою 

оболонкою і вмістом завжди позбавленим асиміляційних пігментів, газових вакуолей і 

зерен запасних речовин 

Акінети – особливі нерухливі клітини у деяких нитчастих водоростей які здатні 

округлюватись, потовщувати свої оболонки, накопичувати велику кількість запасних 

поживних речовин і пігментів, що дозволяє їм переживати несприятливі умови у стані 

спокою, а також мають збільшену в 20-30 разів кількість ДНК. 

Виділяють два типи трихомів у гормогонієвих синьозелених: 



Гомоцитний трихом – нитки водоростей без помітно вираженої морфологічної, 

функціональної і локальної диференціації клітин. 

Гетероцитний трихом – нитки водоростей з помітно вираженою морфологічною, 

функціональною і локальною диференціацією клітин. 

Розмноження синьозелених водоростей вегетативне: одноклітинні - поділом клітин, 

нитчасті - фрагментацією, частинами трихому - гормогоніями, акінетами, колоніальні - 

поділом колоній. У деяких нитчастих утворюються ендоспори. Статеве розмноження і 

джгутикові стадії відсутні.     

Cиньозелені, як давні організми, мають велике значення для збагачення первинної 

атмосфери киснем, а також накопичення органічної речовини. Здатність синьозелених 

водоростей до засвоєння вільного азоту атмосфери сприяє збагаченню на нього грунту. 

Особливо висока активність азотфіксації у гетероцитих форм синьозелених водоростей. 

Грунтові синьозелені водорості приймають участь у грунтоутворюючих процесах . 

У водоймах надмірна вегетація синьозелених водоростей викликає “цвітіння” води, що є 

негативним явищем. 

Серед синьозелених водоростей є токсичні види, які викликають загибель водоплавної 

птиці, свійських тварин, алергічні реакції і інтоксикації у людей. Серед синьозелених 

водоростей є види, які живуть у симбіозі з іншими організмами (наприклад, з грибами 

утворюють лишайники). 

З іншими групами нижчих рослин синьозелені пов’язані слідуючим чином: 

*                    Будова клітини, муреїнова клітинна оболонка зближує з бактеріями; 

*                    Наявність хлорофілу а зближує з еукаріотичними водоростями, в першу 

чергу з червоними, які мають подібні пігменти і не мають джгутикових стадій. Однак 

синьозелені більш давня група ніж червоні, вони знайомі з докембрійського часу.  

  

  

Лекція 5. Відділ Phaeophyta – бурі водорості. 

План 

  

1. 1.    Біологічна характеристика класів Феозооспорові та Циклоспорові. 

2. 2.    Головні представники.   

  

Короткий зміст 



Бурі водорості - насамперед морські багатоклітинні рослини, досить великі, складно 

побудовані, прикріплені до субстрату. Відомо близько 1500 видів бурих водоростей.   В 

прісних водоймах зустрінуто 5 видів. 

Таломи бурих водоростей можуть бути мікроскопічними (декілька десятків мікрометрів) і 

гігантськими (30-50м у деяких видів родів  Laminaria, Macrocystis, Sargassum). Форма 

таломів різноманітна: нитковидна, корковидна, мішковидна, пластинчаста, кущиста. Ріст 

талому інтеркалярний  або апікальний. 

Таломи у найпростіших представників мають гетеротріхальний, у більшості ж 

паренхіматозний тип структури, які мають диференціацію на примітивні тканини. До 

субстрату таломи бурих водоростей прикріплені ризоїдами або базальним диском. 

Галуження бурих водоростей моноподіальне, діхотомічне. Серед бурих водоростей є види 

з ефемерними, однорічними і багаторічними  таломами. 

Клітини бурих водоростей мають двошарову клітинну оболонку із целюлози  (внутрішній 

шар) і  пектину (зовнішній шар). Пектиновий шар складається звичайно з білкових сполук 

альгінової кислоти і її солей. Завдяки  такій будові оболонка  бурих водоростей здатна 

сильно набрякати. 

Протопласт клітини містить одне ядро, вакуолі, хлоропласти пристінні, численні, мілкі, 

дисковидні, рідше пластинчасті і стрічкоподібні. Зрідка зустрічаються піреноїди. В 

хлоропласті знайдені хлорофіл а і с, каротини і декілька ксантофілів, зокрема 

фукоксантин. Продукт асиміляції - вуглевод ламінарін (полісахарид), манніт (спирт), 

масла. 

Бурим водоростям характерно вегетативне, безстатеве і статеве розмноження. Вегетативне 

розмноження відбувається фрагментацією талому.  При цьому нові рослини не 

прикріплюються до субстрату і ніколи не утворюють органів безстатевого і статевого 

розмноження. 

Безстатеве розмноження відбувається зооспорами, іноді апланоспорами, моноспорами, 

тетраспорами. 

Статевий процес - ізо-, гетеро- і оогамія. Рухомі клітини бурих водоростей - зооспори і 

гамети мають подібну будову: вони грушовидні, з одним хлоропластом і двома 

джгутиками, прикріпленими збоку. Один джгутик довгий, перистий, направлений вперед, 

другий - більш короткий, гладкий, направлений назад. Стигма у рухливих клітин помітна 

не завжди. 

Морські бурі водорості широко розповсюджені у всіх морях Земної кулі, але найбільшого 

розвитку вони досягли в морях помірних і приполярних широт, де завдяки низькій 

температурі і підвищеній концентрації біогенних речовин складаються найбільш 

сприятливі умови їх вегетації . 

Роль в природі бурих водоростей дуже велика. Вони є одним із головних джерел 

органічної речовини в прибережній зоні, особливо в морях помірних і приполярних 

широт, де їх біомаса сягає десятків кг на 1м2 . 



Бурі водорості є промисловою сировиною для отримання ряду цінних продуктів, 

наприклад, альгінатів, маніту, крім цього, з них виготовляють добрива, кормову муку. 

Деякі бурі водорості (передусім представники порядку Laminariales) є їстівними. 

  

Лекція 6. Відділ діатомові водорості - Bacillariophyta 

План 

  

1. 1.    Клас Косцинодискофіцієві, або Центричні – Coscinodiscophyceae 

(Centrophyceae)  

2. 2.    Клас Бацилярієфіцієві, або Шовні – Bacillariophyceae 

  

Короткий зміст 

Діатомові водорості представлені одноклітинними і колоніальними  мікроскопічними 

індивідами, виключно кокоїдного типу структури тіла. По даним різних авторів 

діатомових нараховується від 12 до 25 тис. видів. Характерна риса діатомових - наявність 

клітинної оболонки із кремнезему, яку називають панциром. Панцир складається з двох 

частин - епітеки (більша) і гіпотеки (менша). Епітека і гіпотека складаються з більш або 

менш плоскої стулки і пояскового кільця. Пояскове кільце епітеки находить на пояскове 

кільце гіпотеки, як кришечка на коробочку; разом вони утворюють поясок панцира. 

На стулках іноді зустрічаються вирости у вигляді шипів, голок і т.п., а також складний 

“малюнок” симетрично розташований і пов’язаний із наявністю у стулці системи 

сполучення клітини із зовнішнім середовищем (пори, ареоли). 

Форма панцира діатомових водоростей різноманітна: у вигляді шару, диска, циліндра і т.п. 

- і  визначається формою стулок і їх висотою. 

Розрізняють два головних типа стулок: актиноморфні, через які можна провести три і 

більше плоскостей симетрії (клас Centrophyceae) і зигоморфні, продовгуваті з 

бісиметричною структурою, через які можна провести не більше двох плоскостей симетрії 

(клас Pennatophyceae). 

На стулках панцира більшості пенатних діатомей є шов у виді пари щілин (гілки шва), які 

складним чином пронизують товщу стулки. На середині стулки гілки шва з’єднуються у 

центральному вузлі, а на кінцівках - в кінцеві вузли. Шви забезпечують зв’язок 

протопласта із зовнішнім середовищем і здатність до руху. Протопласт клітини під 

панциром вкритий плазмалемою. Вакуоль одна, або кілька. Ядро одне. Хлоропласти різної 

форми і положенню в клітині. В більшості центричних  та безшовних пенатних 

діатомових хлоропласти мілкі, численні, у вигляді дисків, зерновидні.  

У більш високо організованих пенатних діатомових хлоропласти крупні, нечисленні, 

часто з лопатевими краями. Хлоропласт має один чи кілька піреноїдів. Колір хлоропласта 

від світло-жовтого до зеленувато-бурого. Пігменти хлоропласта: хлорофіл а і с, каротини, 

ксантофіли (фукоксантин і діатоксантин та ін.). Пігментна система діатомових водоростей 



забезпечує фотосинтез на глибині до 50м завдяки додатковим пігментам з групи 

фукоксантинів. Продукти асиміляції  - ліпіди, волютин і хрізоламінарін. 

Головний спосіб розмноження діатомових водоростей - вегетативне ділення клітини на 

дві. Ділення відбувається найчастіше вночі або на сході сонця. Перед діленням в клітинах 

накопичується масло, вона збільшується в розмірах за рахунок розходження епітеки і 

гіпотеки, які торкаються одна одну лише краями пояскових ободків. У деяких 

відбувається ділення хлоропластів. Численні вегетативні ділення клітин приводять до 

поступового зменшення розмірів клітин, які отримують гіпотеку материнської клітини. У 

деяких видів клітини зменшуються в 3 рази. Відновлення розмірів відбувається під час 

проростання спор і в результаті статевого процесу при утворення ауксоспор. 

Виявлено декілька типів статевого процесу: ізогамний, гетерогамний і оогамний. 

Ізогамія: дві клітини зближуються, вкриваються слизовим чохлом. В клітинах 

утворюється по дві гамети нерухомі які зливаються попарно і утворюється дві зиготи 

(Amphora) 

Гетерогамія: в одній клітині утворюється по 1 рухомій (амебоїдно) і нерухомій гаметі 

(родина Naviculaceae), або в одній клітині 2 рухомих, а в другій - 2 нерухомі ( Navicula 

halophila). 

Оогамія: одна (2) яйцеклітина і 2 (4) сперматозоїди. Найчастіше спостерігається у 

центричних (Melosira). 

Іноді спостерігається автогамія. Материнська клітина утворює дві гамети або лише ядра, 

які зливаються і дають зиготу. 

Зигота (ауксоспора) здатна до інтенсивного росту. Життя водорості проходить у 

диплоїдній фазі. Мейоз відбувається перед  утворенням гамет. 

При несприятливих умовах діатомові водорості здатні утворювати спори, спочиваючі 

клітини. 

Діатомові водорості дуже широко розповсюджені і живуть у різноманітних біотопах, 

прісних і солоних водоймах, вологих скелях , грунті та ін. В планктоні морів та океанів 

переважають центричні,  зустрічаються і безшовні діатомові. В планктоні прісних водойм 

переважають пенатні. Здатність до ширяння  забезпечується невеликим розміром 

протопласту і наявністю чисельних крапель масла, наявністю тонкого панцира із 

різноманітними виростами, які збільшують поверхню. У деяких видів є здатність до 

активного видалення із клітинного  соку іонів тяжких металів і зменшенню сумарної 

концентрації іонів всіх  компонентів в клітинному соку, порівняно з їх концентрацією в 

морській воді. 

Бентосні фітоценози формуються з переважною участю пенатних діатомей. У грунті 

діатомові зустрічаються до глибини 1 м і представлені мілкими рухливими формами. 

Роль в природі і практичне значення діатомових дуже великі. В альгофлорі морів та 

океанів вони складають до 80% і більше систематичного складу водоростей, утворюють 

50% всієї органічної маси океану і практично 1/4 глобальної продукції живої речовини 

Землі, щорічно поглинаючи з Мирового океану біля 10 млрд. т вуглецю. Діатомові - 

головний ланцюг трофічних ланцюгів водяних екосистем. Щорічно поглинаючи з 



мирового океану біля 3 млрд. кремнію вони грають головну роль в його кругообігу. 

Особливе значення діатомові мають в екологічному моніторінгу, виступаючи 

індикаторами забруднення водного середовища. При відмиранні діатомових на дні 

утворюються діатомові та сапропелеві іли, діатоміти міцністю до декілька сот метрів. 

  

Лекція 7. Відділ зелені водорості-Chlorophyta, клас зелені водорості-Chlorophyсeae та 

клас Требуксієфіцієві – Trebouxiophyceae 

  

План 

  

1. 1.     Клас зелені водорості-Chlorophyсeae, Порядки: Volvocales, Chlorococcales, 

Scenedesmales,  

2. 2.    Клас Требуксієфіцієві – Trebouxiophyceae 

  

Короткий зміст 

Царство Рослини об’єднує автотрофні організми, які здатні до фотосинтезу і мають тверду 

клітинну оболонку, як правило з целюлози, запасною речовиною звичайно є крохмаль. 

Гетеротрофне живлення (сапрофіти, паразити) вторинного походження. Крім цього, для 

них притаманні своєрідні цикли розвитку, прикріплений спосіб життя, особливі способи 

закладки органів, будова оболонки та ін. До царства входять три підцарства : Багрянки 

(Rhodobionta), Справжні водорості (Phycobionta) і Зародкові, або вищі рослини 

(Embryobionta) 

Надцарство Еукаріоти 

Царство Рослини - Vegetabilia 

Підцарство Справжні водорості - Phycobionta 

Відділ зелені водорості - Chlorophyta 

Клас зелені водорості - Chlorophyceae 

Відділ зелені водорості - Chlorophyta - об’єднує більш ніж 20000 видів еукаріотичних 

водоростей. Серед них є індивіди одноклітинні, колоніальні, неклітинні. Зустрічаються всі 

типи структури вегетативного тіла (монадний, пальмелоїдний, кокоїдний, нитчастий, 

різнонитчастий, пластинчастий, сифоновий, сифонокладальний) крім амебоїдного. 

Будова клітини різноманітна. Деякі представники мають клітини вкриті лише 

плазмалемою, але більшість має клітинну оболонку з целюлози і пектину. Клітини містять 

від одного до багатьох ядер. Хлоропласти різні за формою (чашовидні, пластинчасті, 

стрічкоподібні, дисковидні, сітчасті, зірочкоподібні та ін.), розміром та положенню в 

клітині (пристінні, осьові). Фотосинтезуючі пігменти: хлорофіл а, в, каротини і 



ксантофіли. Хлоропласти звичайно містять від одного до багатьох піреноїдів із 

крохмальною обгорткою або ні. 

У монадних форм і стадій зелених водоростей з хлоропластом пов’язана стигма - 

фоторецепторна  органела, крім цього вони мають 2-4 однакові за довжиною і будовою 

джгутики і  замість центральної вакуолі - скоротливі . 

Вегетативне розмноження відбувається внаслідок  поділу клітин, частинами слані, 

утворенням нових ценобіїв із вмісту клітин старих ценобіїв, а у деяких - особливими 

бульбочками. Безстатеве розмноження зелених водоростей проходить за допомогою 

спеціалізованих клітин - зооспор, апланоспор, автоспор,  гіпноспор та ін. 

Статевий процес відбувається  у виді гологамії, ізогамії, гетерогамії, оогамії, кон’югації. 

Гологамія – найпростіший тип статевого процесу у одноклітинних організмів, при якому 

не утворюються гамети, а зливаються цілі особини. 

Ізогамія – тип статевого процесу, при якому гамети , які зливаються, не розрізняються 

морфологічно. 

Гетерогамія – тип статевого процесу, при якому відбувається злиття (копуляція) статевих 

клітин (гамет), які розрізняються по розмірам, формі або поведінці при копуляції.  

Оогамія – тип статевого процесу, при якому велика і нерухома жіноча статева клітина 

(яйцеклітина) запліднюється невеликою і найчастіше рухливою чоловічою статевою 

клітиною. 

Кон’югація – форма статевого процесу при якій зливаються протопласти двох 

рівноцінних клітин, які не мають морфологічної диференціації на чоловічі і жіночі статеві 

елементи. 

Серед зелених водоростей є гомо- і гетероталічні види. 

Гомоталізм – двостатевість у деяких водоростей, при якій всі особини даного виду мають 

морфологічно і фізіологічно рівноцінні таломи. 

Гетероталізм  - роздільностатевість у деяких водоростей, яка не відображається зовні на 

будові вегетативних  або статевих органів і статевих клітин, однакових у обох статей, але 

утворюючихся на різних екземплярах, які прийнято умовно позначати знаками плюс та 

мінус. 

Цикли розвитку зелених водоростей дуже різноманітні. 

Статевий процес закінчується утворенням зиготи з диплоїдним ядром. Часто вона 

вкривається оболонкою, переповнюється поживними речовинами і потім після тривалого 

часу спокою або ні проростає. Вона може прорости редукційним діленням. При цьому 

молоді рослини гаплоїдні і вся вегетативна фаза їх проходить у гаплоїдному стані - 

гаплонти (зиготична редукція) (наприклад, хламідоманади, вольвокси, водяна сіточка, 

улотрикси). У інших вегетативна фаза диплоїдна і редукційний поділ відбувається перед 

утворенням гамет - діплонти (гаметична редукція) (наприклад, діатомові водорості, деякі 

бурі, із зелених - один із видів кладофори). Є водорості у яких редукційним поділом 

утворюються зооспори і апланоспори на диплоїдному таломі (спорична редукція). Із 



зооспори виростають гаплоїдні таломи, які здатні тільки до статевого розмноження. Із 

зиготи виростає диплоїдний талом, який дасть знову редукційним діленням зооспори 

(спори). У таких водоростей має місце чергування поколінь: диплоїдного безстатевого 

спорофіта і гаплоїдного статевого гаметофіта. Розрізняють два типи чергування поколінь:  

Ізоморфний тип чергування поколінь – чергування поколінь (статевого і безстатевого), 

подібних по зовнішньому вигляду, але різних в цитологічному і фізіологічному 

відношенні. 

Гетероморфний тип чергування поколінь – чергування гаметофіта і спорофіта, 

морфологічно не подібних один до одного. 

Клас зелені водорості - Chlorophyceae. 

 Зелені водорості широко розповсюджені у воді, грунті, наземних місцерозташуваннях. 

Вони зустрічаються у прісних та солоних водоймах, серед них є як планктонні так і 

бентосні організми. Зелені водорості вступають у симбіотичні відношення з грибами - 

утворюють лишайники. 

Масовий розвиток зелених водоростей викликає зелене чи червоне “цвітіння” води, 

грунту, снігу та ін. Деякі види мають господарське значення як індикаторні організми, 

агенти самоочищення зливних вод, деякі - перспективні об’єкти біотехнологій для 

отримання біогазу, кормів, вітамінних та ферментативних препаратів та ін. 

Різноманітні зелені водорості монадної, гемімонадної, кокоїдної, сарциноїдної, нитчастої, 

різнонитчастої, паренхіматозної, псевдопаренхіматозної структури, одно- і багатоклітинні, 

неклітинні, одиночні або в з’єднаннях, мікро- і макроскопічні, прикріплені і 

неприкріплені. Безстатеве розмноження вегетативне або за допомогою спор. Статевий 

процес голо- або мерогамія. Статеві органи одноклітинні, у деяких багатогнізді. Цикли 

розвитку моно- або дігенетичні, найчастіше із споричним мейозом, з ізоморфною або 

гетероморфною зміною форм розвитку, зрідка спостерігаються гаметичний, зиготичний 

мейоз. 

Клас Хлорофіцієві – Chlorophyceae 

Клас поділяють на вісім порядків у відповідності з типом морфологічної структури тіла, 

типом зооспор, здатністю до гіперсинтезу вторинних каротиноїдів, особливостями поділу 

клітин тощо. 

Порядок вольвоксові (Volvocales) 

Включає близько 1000 видів монадної організації, які можуть бути одноклітинними або 

колоніальними організмами. 

Розповсюджені головним чином у прісних водоймах, і при масовому розвитку викликають 

їх “цвітіння”. Деякі викликають червоне “цвітіння” солоних водойм і снігу. У морях  

живуть  лічені види. У грунтах численні і різноманітні хламідомонади . 

Серед вольвоксових є ряд представників, які мають низку примітивних рис. Так у деяких 

відсутня клітинна оболонка, статевий процес у вигляді гологамії. Наприклад дуналієла -

Dunaliella, яка живе в солоних озерах і зовні дуже схожа на хламідомонади. 



Представником одноклітинних монадних вольвоксових є рід  хламідомонада 

(Chlamydomonas), численні види якого живуть у калюжах, мілких прісних водоймах, 

грунті. 

Порядок хлорококові (Chlorococcales)  

Нараховує більше ніж 1200 одноклітинних або колоніальних видів кокоїдної структури. 

Одноклітинні форми утворюють іноді скупчення у вигляді одношарових пластинок або 

конгломератів без певної форми. Колонії найчастіше із слизовим покривом,  в якому 

клітини розташовані вільно, у ценобіях з’єднані боковими поверхнями або за допомогою 

виростів клітинної оболонки. 

Форма клітин дуже різноманітна - від шаровидної до циліндрично-веретиновидної, 

спіралевидної або трапецевидної. Найчастіше сферична, овальна, яйцевидна, нерідко з 

різноманітними виростами. 

Порядок Сценедесмальні – Scenedesmales 

Об'єднує одноклітинні, колоніальні та ценобіальні водорості з кокоїдним типом 

морфологічної структури тіла. Оболонки містять шар кристалічно впорядкованої 

целюлози. Представники порядку здатні до гіперсинтезу вторинних каротиноїдів 

(особливо при нестачі азоту) і на певних стадіях життєвого циклу можуть набувати 

червоного забарвлення. Зооспори завжди голі. Характерними представниками порядку є 

роди Bracteacoccus, Hydrodictyon, Pediastrum, Scenedesmus. 

Клас Требуксієфіцієві – Trebouxiophyceae 

Нараховує біля 250 видів кокоїдних, сарциноїдних, нитчастих та гетеротрихальних 

водоростей, що мешкають переважно у позаводних екотопах – у грунтах, в аерофітоні, 

входять до складу лишайників, рідше зустрічаються як симбіонти прісноводних 

безхребетних тварин (найчастіше – інфузорій та губок). 

Клітини требуксієфіцієвих завжди вкриті целюлозно-пектиновою оболонкою, яка у 

багатьох представників містить додатковий шар спорополеніну. Монадні клітини завжди 

голі, дводжгутикові (зрідка чотириджгутикові), представлені зооспорами, зрідка – 

гаметами. Всі представники не здатні до гіперсинтезу вторинних каротиноїдів, і протягом 

всього життя залишаються зеленими. 

Порядок Хлореляльні – Chlorellales 

Включає кокоїдні та нитчасті водорості, які ніколи не утворюють зооспор, а також не 

здатні до статевого розмноження. Типовий представник – Chlorella. 

  

Лекція 8. Відділ зелені водорості-Chlorophyta, клас ульвові –Chlorophyceae, клас 

сифонові–Siphonophyceae,  клас харофіцієві –Charophyceae 

  

План 



  

1. 1.    Клас ульвові –Chlorophyceae, Порядки: Ulotrichales, Ulvales, Cladophorales, 

Trentepohliales 

2. 2.    Клас сифонові–Siphonophyceae  

3. 3.    Клас харофіцієві –Charophyceae, Порядки: Charales, Desmidiales,Zygnematales 

  

Короткий зміст 

Клас Ульвофіцієві – Ulvophyceae 

Об'єднує переважно морські бентосні та перифітонні водорості, хоча в межах класу 

представлені також і прісноводні та аерофітні форми. Майже всі ульвофіцієві водорості 

мають багатоклітинні таломи. Переважаючі типи морфологічної структури тіла – 

нитчастий, гетеротрихальний та сифонокладальний. 

Клітини ульвофіцієвих завжди вкриті целюлозно-пектиновою або целюлозною 

оболонкою. Монадні клітини завжди голі, чотириджгутикові або дводжгутикові, 

представлені зооспорами та гаметами. Мітоз закритий. До класу входить біля 80 родів, що 

об'єднують більш ніж 1000 видів. 

Система класу  

Ознаки, за якими клас поділяють на порядки, пов'язані з типами морфологічної структури 

тіла, життєвими циклами, ультратонкою будовою зооспор та гамет, а також з 

особливостями поширення. 

Порядок Улотрихальні – Ulotrichales 

Об'єднує морські та прісноводні водорості з нитчастим та гетеротрихальним типом 

структури. 

Життєвий цикл гаплодиплофазний, з гетероморфною зміною поколінь. Спорофіт 

представлений диплоїдною одноклітинною рослиною, відомою під назвою кодіолюм 

(Codiolum). Типовий представник – Ulothrix. 

Порядок Ульвальні – Ulvales 

Включає майже виключно морські водорості з гетеротрихальною або примітивною 

тканинною будовою. Життєвий цикл гаплодиплофазний, з ізоморфною зміною поколінь. 

Характерні представники – Ulva та Enteromorpha. 

Порядок Кладофоральні – Cladophorales 

Об'єднує водорості з сифонокладальним типом морфологічної структури тіла, хоча таломи 

у більшості морських та прісноводних представників мають вигляд нерозгалужених ниток 

або розгалужених кущиків. У деяких морських родів таломи представлені системою 

розгалужених міхурів, або складаються з центральної вісі та з'єднаних з нею бічних 

сегментів, або набувають псевдопаренхіматозного вигляду. 



Життєвий цикл гаплодиплофазний, з ізоморфною зміною поколінь. Клітинні оболонки 

целюлозні, позбавлені пектинових речовин. Вегетативні клітини мають багато ядер, 

пристінний сітчастий хлоропласт або велику кількість дрібних дископодібних 

хлоропластів, з'єднаних між собою дуже тонкими тяжами; у хлоропластах 

розташовуються дрібні піреноїди. Мітози у різних ядрах однієї клітини відбуваються 

синхронно, проте цитокінез та каріокінез між собою не зкоординовані. У кладофоральних 

виявлено специфічний ксантофіл – сифоноксантин. Характерні представники – 

Cladophora та Rhizoclonium. 

Клас сифонові Siphonophyceae 

Сифонові - одна з найбільш древніх груп морських водоростей, які мають неклітинний 

сифональний тип структури вегетативного тіла. У сучасній флорі їх нараховується 

близько 400-600 видів. Індивіди сучасних представників морських сифонових водоростей  

звичайно макроскопічні, деякі до 0,5 м і більше, відрізняються великим різноманіттям 

зовнішньої будови і складним розчленуванням тіла на стебло-, листо-, і корневищеподібні 

частини. Прісноводні види більш просто побудовані . 

        Клітини мають целюлозні оболонки, нерідко вони насичені карбонатом кальцію. 

Центральна частина протопласту - велика вакуоль. Ядер багато. Хлоропласт або один 

сітчастої будови, або їх багато і вони веретеновидні, еліпсоїдні, дисковидні. В 

хлоропластах сифонових, крім звичайних для зелених водоростей пігментів, хлорофіла, 

каротина, ксантофілів містяться два специфічних - сифонеїн і сифоноксантин. Піреноїди є 

або відсутні. У деяких сифонових зустрічаються лейкопласти. Продукти асиміляції - 

крохмаль, різні масла. 

        Розмноження вегетативне відбувається шляхом фрагментації талому, за допомогою 

виводкових бруньок, зрідка акінетами. Безстатеве розмноження здійснюється зооспорами 

з двома і більше джгутиками, зрідка апланоспорами. 

       Статеве розмноження представлено ізо- , гетеро-, і оогамією. Зигота не має стану 

спокою. Проростання починається з утворення сифональної одноядерної протонеми, яка 

стелиться, або неклітинного пухиря. 

У циклі розвитку відбувається ізоморфна і гетероморфна зміна форм розвитку. 

Розповсюджені сифонові насамперед в морях  тропічної зони, значно менше їх 

зустрічається в морях помірних широт і лише деякі представники живуть у прісних 

водоймах. 

Сифонові є кормом для мілких тварин і риб, збагачують киснем воду, зменшують 

біогенну забрудненість. З негативної сторони слід відмітити такі явища, як обростання 

гідротехнічних споруд, забруднення водозабірних приладів, забруднення каналів, ариків, 

та ін. 

Клас Харофіцієві – Charophyceae 

Об'єднує одноклітинні та багатоклітинні прісноводні, солонуватоводні та наземні 

водорості з кокоїдним, нитчастим та гетеротрихальним типами морфологічної структури 

тіла. Монадні клітини (коли вони є) вкриті субмікроскопічними органічними лусочками і 

мають асиметричний цитоскелет. Мітоз відкритий або напіввідкритий. Цитокінез 



відбувається за участю фрагмопласту. Для вегетативних клітин характерна наявність 

комплексу пероксисома-ядро-хлоропласт-мітохондрія. 

Система класу 

За будовою талому, наявністю джгутикових стадій, типом статевого процесу, 

особливостями організації клітинних оболонок, наявністю порового апарату, будовою 

жіночих статевих органів клас за різними системами поділяють на ряд порядків, які 

представляють три різні лінії харофіцієвих водоростей. Одна з них -  так звані кон'югати: 

Zygnematales та Desmidiales. 

Порядок Зигнематальні – Zygnematales 

Об'єднує водорості з кокоїдним та нитчастим типами морфологічної структури тіла у яких 

джгутикові стадії та центріолі відсутні. 

Статеве розмноження - кон'югація : заключається в злитті протопластів двох клітин, не 

диференційованих на гамети. Протопласти пересуваються по коопуляційним відросткам і 

оскільки поведінка клітин при коньюгації відрізняється, то сприймаючу клітину 

називають жіночою, а віддаючу — чоловічою. Зигота вкривається товстою оболонкою і 

після стану спокою проростає редукційним діленням. 

Життєвий цикл гаплофазний, без чергування поколінь, з зиготичною редукцією. 

На роди зигнематальні поділяються, в першу чергу, за типом морфологічної структури та 

формою хлоропласту. До найбільш поширених зигнематальних водоростей належать 

нитчасті водорості з родів Spirogyra, Zygnema та Mougeotia. 

Порядок Десмідіальні – Desmidiales 

Включає кокоїдні водорості, у яких джгутикові стадії та центріолі відсутні, статевий 

процес – кон'югація, мітоз напіввідкритий. Клітинні оболонки переважно скульптуровані, 

обов'язково мають простий або складний поровий апарат. У примітивніших десмідіальних 

клітини не диференційовані на напівклітини, у більш продвинутих клітина поділена на дві 

напівклітини, що з'єднуються між собою перешийком, в якому розташовується ядро. 

Подібно до зигнематальних, життєвий цикл гаплофазний, без чергування поколінь, з 

зиготичною редукцією. Вегетативно розмножуються діленням клітин впоперек, при цьому 

кожна напівклітина добудовує ту частину, яка недостає. При кон'югації дві клітини 

наближаються, вкриваються спільним слизом. Із середньої частини кожної клітини 

утворюється вирости, які ростуть назустріч один одному і утворюють коопуляційний 

канал, в середині якого зливаються протопласти. У деяких коопуляційний канал не 

утворюється, протопласти звільнюються після розходження половинок клітинної 

оболонки. 

Зигота після стану спокою проростає редукційне, при цьому життєдіяльними, як правило, 

залишається два ядра. Таким чином, зигота проростає двома проростками. 

Найбільш поширеними та багатими у видовому відношенні представниками порядку є 

Closterium та Cosmarium. 

  



Лекція 9. Лишайники 

План 

  

1. Біологічна характеристика лишайників. 

2. Головні представники лишайників. 

  

Короткий зміст 

Лишайники - своєрідна група організмів, в тілі яких є  два компоненти: автотрофний 

фікобіонт (водорості) і гетеротрофний мікобіонт (гриб), які утворюють єдиний 

симбіотичний організм. Вегетативне тіло лишайників - слань (талом), як і у інших нижчих 

рослин. Забарвлення слані  лишайників обумовлена різними пігментами і може бути 

сірою, зеленою, буро-коричневою, жовтою, помаранчевою,та майже чорною та ін. 

Відмінні особливості: 

- симбіотичне співжиття гетеротрофного гриба і автотрофний водорості постійне і 

історично виробилося, де грибний компонент  оточує водорість і навіть може проникати в 

її клітини; 

- лишайники утворюють особливі морфологічні типи і життєві форми, які  не 

зустрічаються окремо слані  гриба та водорості, на основі симбіозу стався історично 

довгий формоутворюючий  процес; 

- особливий тип метаболізму, їх фізіологія відмінна від фізіології вільноживучих грибів та 

водоростей; 

- специфічна біохімія, утворення лишайникових речовин не зустрічається в інших групах 

організмів; 

- особлива біологія: повільне зростання, способи розмноження, відношення до 

екологічних умов. 

 За формою розрізняють три основні морфологічні  типи слані лишайників: 

накипні(коркові), листуваті і кущисті. Найбільш просто влаштовані накипні лишайники - 

слань у вигляді скоринки, яка щільно зрослася з субстратом. Товщина корочки може бути 

тонкої, мати вигляд ледь помітною накипу або порошкоподібного нальоту. Накипні 

лишайники невеликих розмірів. Невеликі слані зливаються один з одним, утворюючи на 

поверхні скель, стовбурів дерев крупні часто різнокольорові плями до декількох 

сантиметрів у діаметрі. Накипні лишайники щільно зростаються з субстратом 

серцевинними гіфами. У деяких є підслань, що складається з більш темних за 

забарвленням, товстостінних гіфів, що знаходяться на периферії талома. Слань накипних 

лишайників щільно зростається з субстратом і не відокремлюються від неї без значних 

пошкоджень. 

Більш організовані лишайники мають листувату  слань у формі дорзовентральних 

пластинок, які розташовані по субстрату і зростаються  з ними  за допомогою пучків 



грибних гіф, які мають назву ризоїди. У небагатьох видів слань прикріплена до субстрату 

в одному місці за допомогою таломних  виростів - гомфа, утвореного грибними гіфами. 

На субстраті листові лишайники мають вигляд лусочок, розеток або досить великих, 

зазвичай розрізають на лопаті платівок. Ще вище організований тип талома - кущуваті, що 

має форму розгалужених стрічок або більш товстих, часто розрізнених на лопаті 

розгалуження стовбурів, зростаються з субстратом тільки основою. 

Анатомічно розрізняють два типи талома лишайників: гомеомерний і гетеромерний. 

Класифікація лишайників базується на характері плодоношення мікобіонта, його 

онтогенезі, будові сумок і морфологічних особливостями талома. Фікобіонт не відіграє 

великої ролі в систематиці лишайників. 

У лишайників існує три типи розмноження: вегетативне,безстатеве і статеве. 

Лишайники зустрічаються майже в усіх екосистемах, переважають в тундрі, лісотундрі, 

лісах. Не можуть конкурувати з швидко зростаючими квітковими рослинами, ростуть там, 

де умови існування надто суворі для інших рослин. У різних місцях проживання:на 

скелях, ґрунті, стовбурах дерев, лишайники утворюють рослинні угруповання - сінузіі, які 

характеризуються певним видовим складом і певними морфологічними типами. 

Лишайники тундри і лісотундри: 

 кладонія оленяча, 

 кладонія лісова, 

 кладонія приальпійська (“оленячий мох”)  

Лишайники сухих степів і напівпустель: 

Кочуючи лишайники: 

 аспіцилія їстівна (лишайникова манна) 

пармелія блуждаюча 

Прикріплені до ґрунту: 

рамаліна скручена, пармелія темно-бура 

Епіфітні лишайники: 

 Уснея найдовга  

 Ксанторія настінна 

 Фісція зірчаста 

 Пармелія бороздчата  

Епілітні лишайники: 

 Леканора різноманітна 

 Умблікарія пухирчаста 

  



  

Лекція 10. Вищі рослини. Відділ Мохоподібні 

План 

  

1. Загальна характеристика вищих рослин. 

2. Біологічна характеристика і сучасна класифікація мохоподібних. 

3. Характеристика основних класів, підкласів і родів. 

4. Походження Мохоподібних і основні шляхи  їх еволюції. 

  

Короткий зміст 

Усі рослини земної кулі поділяють на дві великі групи: вищі і нижчі. Такий поділ рослин 

не таксономічний, а умовний, проте він зручний і ним широко користуються. Вперше його 

запропонував англійський ботанік Роберт Броун у 1827 році. До нижчих рослин відносять 

віруси, бактерії, водорості, гриби, лишайники. До вищих : мохи, риніофіти, псилоти, 

плауни, хвощі, папороті, голонасінні та покритонасінні. 

В якості головного критерію цього ділення використовують морфологічну ознаку - 

наявність або відсутність диференціації вегетативного тіла рослини на багатоклітинні 

органи, які виконують різні функції (корінь, стебло, листя). 

Для вищих рослин характерні такі спільні риси: наявність більш-менш розвинених 

вегетативних органів, спеціальної системи провідних, механічних, асимілюючих та ін. 

тканин, правильне чергування поколінь, відсутність додаткових пігментів у клітинах, 

багатоклітинні статеві органи (антеридії та архегонії в процесі еволюції від мохоподібних 

до квіткових поступово спрощувались). 

Вищі рослини іноді називають судинними, але до цієї групи не входять мохи. Судинними 

називають плауни, хвощі, папороті, голонасінні та покритонасінні.  

Мохи, риніофіти, псилоти, плауни, хвощі та папороті також називають споровими, а 

голонасінні та покритонасінні - насіневими рослинами. 

Вищі рослини також поділяють на архегоніати і квіткові рослини. Характерною рисою віх 

архегоніат є наявність у них багатоклітинного жіночого статевого органа - архегонія. До 

них входять всі вищі рослини, крім покритонасінних. 

До вищих рослин відносять слідуючи відділи: Мохоподібні (Bryophyta), Риніофіти 

(Rhyniophyta), Псилотоподібні (Psilotophyta), Зостерофілофіти (Zosterophyllophyta), 

Плауноподібні (Lycopodiophyta), Хвощеподібні (Equisetophyta), Папоротеподібні 

(Polypodiophyta), Голонасінні (Рinophyta) і Покритонасінні (Квіткові)( Magnoliophyta). 

Еволюція вищих рослин (крім вторинно водяних форм) відбувалась шляхом 

пристосування їх до умов наземного існування, тобто до поступового звільнення процесу 

статевого розмноження від зв’язку з водяним середовищем. 



Характерна риса вищих рослин - наявність правильної зміни поколінь у циклі їхнього 

розвитку. Рослина тут представлена двома фазами розвитку, які закономірно змінюють 

одна одну - гаметофітом і спорофітом. Гаметофіт - статеве покоління, на якому 

утворюються статеві органи - антеридії і архегонії. Спорофіт - безстатеве покоління, на 

якому формуються спорангії, де із спорогенної тканини археспорія утворюються спори 

шляхом мейозу. Спорофіт диплоїдний, гаметофіт - гаплоїдний. 

Еволюція життєвого циклу вищих рослин відбувалась у двох протилежних напрямках. 

У Мохоподібних вона була напрвлена в напрямку зростання самостійності гаметофіта і 

його поступового морфологічного розчленування, втрати самостійності спорофіта і його 

морфологічного спрощення. У всіх інших вищих рослин самостійною фазою життєвого 

циклу став спорофіт, а гаметофіт у них протягом еволюції поступово зменшувався і 

спрощувався і саме ця група рослин найкраще завоювала сущу, спорофіт у назених 

умовах виявився значно більш життєздатним. 

Ці групи рослин утворили дві великі еволюційні гілки - гаплоїдну і диплоїдну. 

Вищі рослини - найбільш високоорганізована і чисельна група рослинного світу. Їх 

нараховують близько 300000 видів, з яких  в Україні зустрічається близько 5000 видів. 

Відділ Мохоподібні (Bryophyta)  

Це невеличкі наземні, рідше водяні рослини, досить простої (для вищих) будови, з чітко 

виявленою зміною поколінь, або ядерних фаз і домінуванням у циклі розвитку 

гаплоїдного або статевого покоління (гаметофіта) над диплоїдним, або нестатевим 

(спорофітом). 

  

Лекція 11. Відділи Риніофіти, Псилотоподібні і Плауноподібні. 

План 

           

1. Загальна характеристика відділів і їх сучасна    класифікація      

2. Біологічна характеристика класів, порядків і  найбільш поширених видів. 

3. Походження Риніофітів, Псилотоподібних і Плауноподібних та напрямки їх 

еволюції. 

  

  

Короткий зміст 

Риніофіти 

Уперше цю групу під назвою псилофіти відкрив Даусон у Канаді в 1959 році. 



Вдруге їх відкрили випадково, під час розкопок у Шотландії в 1912 році. Кідстон і Ланг їх 

детально дослідили і віднесли до трьох родів: ринія, хонеа і астероксилон. 

Згодом всі вони разом з родом псилофітон були об'єднані в один клас – Риніопсиди.  

Ймовірно росли з пізнього силуру до середнього девону. Викопні рослини. 

Псилотоподібні 

Сучасні трав'янисті рослини, епіфіти або наземні форми, поширені у вологих тропіках і 

субтропіках обох півкуль. Псилоти мають кореневищеподібний орган – ризомоїд з 

ризоїдами і гіфами гриба. Листки представлені або листковидними придатками, або 

лусковидними листками. Спорангії зрослі по 2-3 у синангії.  Спори всі однакові. 

Плауноподібні 

Давні рослини. Ймовірно масово росли у пізньому палеозої.Сучасні рослин – трав'янисті. 

Викопні – деревоподібні. Найбiльша концентрацiя видiв спостергається у Пiвденнiй 

Америцi та на Антильських i Багамських островах, де вони ростуть як епiфiти у вологих i 

тiнистих лiсах. В Євразiї плауни поширенi переважно в свiтлохвойних (соснових) лiсах, 

по берегам рiчок. 

Найпоширенiший рiд плаун (Lycopodium) i нараховує вiн близько 400 видiв. 

Спорофіт 

Стебло вкрите дрібними листками. Корені (додаткові) відходять від кореневища, або від 

своєрідного органа – корененосця – ризофора.Стебло і корені дихотомічно галузяться. 

Листки з однією жилкою.Спорангії розташовані на поверхні спорофілів, або на осі. 

Спорофіли утворюють спороносні зони або зібрані у колоски – стробіли.Спори однакові 

або різні. 

Гаметофіт 

У рівноспорових – підземний або напівпідземний, м'ясистий, 2-20 мм завдовжки, 

двостатевий, веде сапрофітний спосіб життя, дозріває протягом 1-15 років. У 

різноспорових – одностатеві, розвиваються протягом кількох тижнів, не виступають або 

лише частково виступають під час дозрівання за межі оболонки спори. Статеві органи – 

антеридії і архегонії. Яйцеклітина запліднюється дво- або багатоджутиковими 

сперматозоїдами при наявності води. 

Клас Плаунові - Lycopodiales  

Порядки: 

Астероксилові – Asteroxylales (Викопні рослини)  

Протолепідодендрові - Protolepidodendrales (Викопні рослини)  

Плаунові - Lycopodiales  



Клас Молодильникові - Isoetopsida  

Порядки: 

Плаункові - Selaginellales  

Лепідодендрові - Lepidodendrales (Викопні рослини)  

Молодильникові - Isoetales  

  

Лекція 12. Відділ Папоротеподібних 

План 

  

1. Загальна характеристика відділу і його сучасна класифікація 

2. Біологічна характеристика класів, порядків і  найбільш поширених видів. 

3. Походження Папоротеподібних та напрямки їх еволюції. 

  

Короткий зміст 

Клас Офіоглосопсиди, або Вужачкові - Ophioglossopsida 

 Сучасні папороті. Схожі з аневрофітопсидами. 

 Це невеликі, або середніх розмірів багаторічні рослини. 

 Наземні, рідко епіфіти. 

 Характерна диморфність листків. 

 Рослини рівноспорові.  

Клас Маратиопсиди – Marattiopsida 

 Сучасні папороті. Відомі з карбону. Мають подібність до зигоптерідопсид. 

 Це багаторічні рослини. Дрібні і дуже великі. 

 Рівноспорові рослини.  

Клас Поліподіопсиди  – Polypodiopsida 

Сучасні папороті 

Відомо близько 10000 видiв. 

Близько 2/З сучасних папоротей живуть у тропiках, iншi зустрiчаються у помiрних 

областях i навiть у пустелях. 

Багаторічні або дуже рідко однорічні. 

Поділяють на три підкласи: 



 Підклас Поліподіїди – Polypodiidae  

 Підклас Марсилеїди – Marsileidae  

 Підклас Сальвініїди – Salviniidae 

  

Підклас Поліподіїди – Polypodiidae 

 Рівноспорові наземні  

папороті 

 Спорангій виникає з однієї епідермальної клітини 

 Спорангії зібрані  

у соруси або поодинокі 

Підклас Марсилеїди – Marsileidae 

 Різноспорові рослини з мікро- та  

   макроспорангіями 

   в одному спорокарпії. 

 Майже всі марсилієві є рослинами вогких або заболочених ґрунтів, мілководь і 

рідше сухих ґрунтів.  

Підклас Сальвініїди – Salviniidae 

 Різноспорові водні, прибережні або болотяні рослини. 

 Соруси мікро- і макроспорангіїв містяться в різних спорокарпіях. 

 Заростки дуже редуковані.  

  

Лекція 13. Відділ Голонасінні. Характеристика класів Насінні папороті – 

Lyginopteridopsida, Саговникові – Cycadopsida, Бенетитові – Bennettitopsida, Гнетові - 

Gnetopsida 

План 

  

1. Загальна характеристика відділу і його сучасна класифікація 

2. Клас Насінні папороті - Lyginopteridopsida  

3. Клас Саговникові - Cycadopsida  

4. Клас Бенетитові - Bennettitopsida  

5. Клас Гнетові - Gnetopsida 

  



Короткий зміст 

Голонасінні на відміну від інших груп архегоніат характеризуються наявністю насінних 

зачатків, з яких утворюється насіння з зародком. Насінні зачатки – це видозмінені в 

процесі еволюції мегаспорангії, що розвиваються на мегаспорофілах відкрито. Звідси і 

назва цієї групи рослин – голонасінні. 

У голонасінних також відбувається зміна поколінь і ядерних фаз, але у них порівняно із 

папоротевидними статеве покоління дуже редуковане. 

Голонасінні –досить давня група рослин, відома ще з палеозою. До них належать як 

сучасні, так і викопні, виключно деревні форми (дерева, кущі, ліани) з характерним 

моноподіальним типом галуження, вторинною деревиною з трахеїд, рідше з судин. 

Сучасні голонасінні поширені по всій земній кулі, але найбільша різноманітність їх 

спостерігається по периметру Тихого океану, в Австралії і на прилеглих островах. 

Відділ Голонасінні поділяють на шість класів. 

Відділ Голонасінні -Pinophyta 

Клас Насінні папороті - Lyginopteridopsida 

Клас Саговникові - Cycadopsida 

Клас Бенетитові - Bennettitopsida 

Клас Гнетові - Gnetopsida 

Клас Гінкгові - Ginkgopsida 

Клас Хвойні - Pinopsida 

Підклас Кордаїти  - Cordaitidae 

Підклас Хвойні - Pinidae 

Клас Насінні папороті – Lyginopteridopsida 

Викопні рослини що жили в палеозої,  починаючи з верхнього девону до інця тріасу. 

Максиму свого розвитку вони досягли в карбоні. Зовнішнім виглядом великих перистих 

листків і жилкуванням вони нагадували справжні папороті. 

Клас Саговникові – Cycadopsida 

Саговники відомі як у сучасні флорі так і у викопній. Особливого поширення саговники 

набули у мезозої, найбільший їх розквіт порипадає на юрський період. У наші дні 

саговники збереглися у тропіках і субтропіках Південно-Східної Азії, Африки, Америки і 

Австралії. Всього відомо близько 100 видів. 

Клас Бенетитові - Bennettitopsida 



Це вимерла група мезозойських рослин, що жили з тріасу до крейди. Це була велика група 

рослин, поширених по всій земній кулі. Своїм зовнішнім виглядом вони схожі на 

саговників і насінні папороті. 

Вони мали тонкі та довгі стебла або товсті і короткі. В центрі стебла була добре розвинеа 

серцевина, часто із смоляними ходами. Деревина і луб були розвинені слабо, але здатні до 

вторинного потовщення. 

Листки були пірчасті, схожі з листками саговників. 

Клас Гнетові - Gnetopsida 

Включає близько 70 видів. Види цього класу мають своєрідну будову, а також цікаві з 

точки зору їх поширення. Від всіх голонасінних вони відрізняються наявністю у 

вторинній деревині стебла справжніх судин, відсутністю смоляних ходів, утворенням 

покривом (інтегументом) насінного зачатка довгої мікропілярної трубки, що зовні ніби 

схожа зі стовпчиком маточки покритонасінних, наявністю схожого з оцвітиною покриву із 

лусок на жіночих та чоловічих шишках, відсутністю архегоніїв (крім ефедри), 

двосім’ядольним зародком. Усі ці риси будови зближують гнетові з покритонасінними. 

Тому їх часто називають сполучною ланкою між цими двома відділами. Але щодо 

морфогенезу окремих із цих рис, то тут багато спірного, ще не з’ясованого. 

Поширення їх у природі характеризуються значним розривом ареалів його порядків. 

  

Лекція 14. Відділ Голонасінні. Характеристика класу Хвойні - Pinopsida 

План 

  

1. Клас Хвойні - Pinopsida  

2. Походження Голонасінних та напрямки їх еволюції. 

  

Короткий зміст 

Клас Хвойні – Pinopsida 

Підклас Кордаїтиди - Cordaitidae  

Підклас Хвойні- Pinidae 

  

Підклас Кордаїтиди - це давно вимерлі рослини, які існували переважно в палеозої і 

максимуму свого розквіту досягли в пермо-карбоні. 

Це були стрункі високі дерева до 20-30м заввишки з порівняно тонкими (до 1м завтовшки) 

стовбурами. На верхівці дерева густо галузились. Листки були простими цілокраїми. 



Лінійними, лінійно-ланцетними до 0,5-1м завдовжки і 10-20см завширшки. Розміщувались 

листки спірально, після їх відпадання залишався рубець з подушечкою. Жилкування 

листків паралельне. У них була добре розвинена серцевина, товста вторинна деревина і 

товста кора. Деревина із трахеїд. Кордаїти були різноспоровими рослинами, одно-, або 

дводомними. Мікро- і макроспорофіли були зібрані в різні шишки (стробіли), а останні в 

сережки. Запліднення ймовірно відбувалось сперматозоїдами, оскільки пилкової трубки в 

насінному зачатку не знаходили. Насіння за будовою подібне до насіння насіневих 

папоротей. Найвідоміший рід кордаїт – Cordaites. Кордаїти – можливі предки сучасних 

хвойних, або мають з ними спільне походження. 

Підклас Хвойні – це найбільш поширена і найважливіша група серед сучасних 

голонасінних. Вона налічує близько 600 видів. Хвойні відіграють велику роль в утворенні 

ландшафтів Землі, майже 95% лісів земної кулі складаються або лише з хвойних, або є 

мішаними. 

У викопному стані хвойні відомі з верхнього карбону, переважно в північній півкулі. 

Ареали багатьох видів значно скоротились в льодовиковий період. 

Практичне значення сучасних хвойних дуже велике. Вони дають деревину, яка має 

різноманітне застосування. З неї виготовляють скипидар, метиловий і етиловий спирт, 

оцтову кислоту, дубильні речовини, камфору, ацетон і багато інших продуктів. Більшість 

хвойних є цінними декоративними рослинами, використовуються в будівництві і т.п. 

  

Лекція 15. Відділ Покритонасінні. Характеристика підкласу Ранункулідні 

План 

  

1. Загальна характеристика відділу і його сучасна класифікація 

2. Біологічна характеристика класу Магноліопсиди  і його класифікація. 

3. Характеристика підкласу Ранункулідні. 

  

Короткий зміст 

Характерними особливостями рослин цього відділу, що відрізняють їх від усіх інших 

відділів вищих рослин, є такі: 

1) Насінні зачатки містяться в більш або менш замкнутій порожнині зав’язі, (частині 

маточки) яка утворилась в наслідок зростання країв одного або кількох плодолистиків 

(карпел) (= макроспорофілів). 

У голонасінних насінні зачатки містилися відкрито. Отже, маточка з зав’яззю й з іншими 

частинами (стовпчиком і приймочкою), а також плід, який розвивається із зав’язі, є 

новими органами, властивими тільки покритонасінним. 

2) Пилкові зерна вловлюються не самим мікропіле насінних зачатків, а приймачкою. 



3) Гаметофіти позбавлені гаметангії і розвиваються в результаті мінімальної кількості 

мітотичних поділів. 

4) Так зване "подвійне запліднення", яке характеризується тим що, в результаті потрійного 

злиття (злиття одного з двох сперміїв з двома полярними ядрами) утворюється триплоїдне 

первинне ядро ендосперму – спеціальної поживної тканини для зародка. 

У покритонасінних; як правило, добре розвинута оцвітина, тому їх ще називають 

квітковими. 

На відміну від інших відділів рослинного світу покритонасінні мають у деревині справжні 

судини, або трахеї, яких немає тільки в деяких родів дводольних. Покритонасінні є 

високоорганізованою і найчисленнішою групою серед вищих рослин, що налічують до 

250000 видів. Вони найбільше поширені на земній кулі і є найважливішими з практичного 

(економічного) погляду. 

Їх вегетативна структура дуже різноманітна. Сюди відносяться і величезні евкаліпти, 

дерева висотою понад 100 м і стовбурами близько 20 м навколо (в обсязі) і мілкі ряски, 

просто побудовані плаваючі однодольні, часто не перевищуючі в довжину 1 мм. Деякі 

покритонасінні – ліани, високо піднімаючись в тропічному лісі, інші – епіфіти. Серед 

покритонасінних є паразити і сапрофіти, але переважна більшість ведуть незалежний 

спосіб життя. Більшість з них це наземні рослини, але деякі з них повернулись до 

прісноводного і навіть солоно- водного способу життя 

Покритонасінні мають корінь, стебло і листя, які можуть бути різноманітно 

видозміненими, в зв’язку з умовами життя, а також квітку, замість шишки. Наявність 

квіток, часто яскраво забарвлених, дозволило цим рослинам привабити до запилення 

комах (ентомофілія), а іноді і птах (орнітофілія). Яскравий колір, запах, їстівний пилок і 

нектар – все це засоби для приваблення тварин. Еволюція квітки і комах в ряді випадків 

була дуже тісно пов’язана, і в результаті цього виникли різні дуже специфічні і причому 

взаємовигідні відношення. Адаптація квітки, як правило, була направлена на максимальне 

збільшення шансів для переносу пилку комахами, тому цей процес більш надійний, чим 

запилення вітром. Кількість пилку необхідного для запилення зменшується. Проте багато 

квіткових рослин пристосувались для запилення вітром (анемофілія) і навіть водою 

(гідрофілія). 

Квітка – це видозмінений пагін, який несе спорофіли. 

            Квітки можуть бути різноманітними чином згруповані у суцвіття. Ніжка суцвіття, 

або окремої квітки називається квітконосом, а ніжка окремої квітки в суцвітті – 

квітоніжкою. Квітколоже – частина квітоніжки (квітоноса), до якого прикріпляються 

елементи (кола) квітки. Як і всі пагони воно має вузли і меживузля, тільки останні дуже 

скорочені. 

Багато квіток мають безплідні додатки – чашолистики, пелюстки, прикріплені нижче 

тичинок і плодолистиків. Чашолистики утворюють чашечку, пелюстки – віночок, а разом 

утворюють оцвітину. Чашолистики найчастіше зелені, пелюстки яскраво забарвлені. 

Тичинки утворюють андроцей (з грецької – „будинок чоловіка”). – це мікроспорофіли. За 

невеликим виключенням вони складаються з тичиночної нитки з розділинним на дві 

половинки пильником, який має чотири мікроспорангія, або пилкових мішка.  



Плодолистики, або карпели, разом складають гініцей („будинок жінки”). – це 

мегаспорофіли, складені в довжину і маючи всередині один чи більше насінних зачатків. 

В квітці може бути один, чи декілька карпел, іноді повністю або частково зрошихся. 

Окремий плодолистик або структуру, утворену плодолистиками, які зрослися, називають 

маточкою. 

У більшості квіток маточка диференційована на зав’язь, стовпчик і приймочку. При 

зростанні плодолистиків стовпчики і приймачки або зливаються або ні. Спільна зав’язь 

зрошихся карпелей найчастіше розділена на 2 чи більше гнізд, де знаходяться насінні 

бруньки. Кількість гнізд, як правило, співпадає з кількістю плодолистиків у гініцеї.  

Систематика квіткових рослин має не тільки велике теоретичне, а й дуже важливе 

практичне значення. Як наукова основа таких прикладних спеціальних дисциплін, як 

загальне рослинництво, луківництво, лісівництво, садівництво, болотознавство та інші. 

Підклас Ранункуліди - Ranunculidae 

Порядок Жовтецевоцвіті - Ranunculales 

 Жовтецеві – велика родина, зустрічаються здебільшого в позатропічних районах. Їх 

близько 60 родів і 2000 видів. Флора України нараховує 135 видів Жовтецевих. 

Родина Жовтецеві охоплює багаторічні трави, рідше кущі, ліани або однорічники. 

Деякі ботаніки вважають, що ця родина перебуває ще й тепер у процесі 

інтенсивного видоутворення.  

 Поряд з примітивним типом квітки з невизначеною кількістю усіх її членів та 

ациклічним розміщенням тут спостерігаються всі переходи до більш досконалого її 

типу. Квітка еволюціонувала від  невизначеної кількості членів простої оцвітини до 

п’ятичленної подвійної оцвітини, від ациклічної до гемі– і циклічної квітки.  

Порядок Макоцвіті – Papaverales  

Включає трави, рідше кущі або навіть деревця, звичайно з молочним соком. 

Листя чергові, звичайно без прилистків. 

Квітки поодинокі або в суцвіттях – колосках, волотях. Квітки актиноморфні, іноді 

зигоморфні, з 2 – чашолистиками і 4 пелюстками, тичинок багато, маточка з 2-16 зрослих 

плодолистиків, зав’язь верхня з сидячою приймочкою. 

У маточці зав’язь одногнізда, з численними насінними зачатками. Гінецей паракарпний. 

Ендосперм з маслом. 

Плід – коробочка, що по – різному розкривається і має неповні перетинки. 

Родина включає понад 800 видів, поширених переважно в позатропічних областях. 

Головний рід – Мак - Papaver (понад 100 видів). 

  

Лекція16. Відділ Покритонасінні. Характеристика підкласу Розидні 



  

План 

  

1. Характеристика підкласу Розидні  

2. Характеристика головних порядків і родин. 

  

Короткий зміст 

  

Клас Магноліопсиди -Magnoliopsida 

Підклас Розиди -Rosoidae 

Порядок Розоцвіті – Rosales  

Розові – велика родина, що налічує до 100 родів і понад 3000 видів, поширених переважно 

в північній півкулі. В Україні нараховується 289 видів. 

Родина Розові включає дерева, кущі, трави. 

Будова вегетативних і генеративних органів 

Листки – прості чи складні, почергові, здебільшого з прилистками, зрощеними з основою 

листка. 

Квітки актиноморфні (представники, поширені у тропіках мають зигоморфні квітки), 

найчастіше п’ятичленні, з подвійною оцвітиною, а іноді з підчашшям . 

Тичинок багато, звичайно їх буває вдвічі більше від кількості членів оцвітини, розміщені 

вони циклічно. 

Квітколоже опукле, плескувате або увігнуте. В останньому випадку говорять про 

«квіткову трубку» або гіпантій. Всі члени квітки, крім гінецею, прикріплені до краю 

квітколожа. 

Зав’язь верхня, нижня або середня. Плодолистиків один або багато, вони вільні або 

зрослися. 

Плоди різноманітні – листянки, кістянки, сім’янки, горішки, коробочки, збірні або 

поодинокі, справжні або несправжні. Насіння переважно без ендосперму. 

Практичне значення. Значення родини для людства дуже велике. До неї належать 

важливі плодові, кісточкові, ягідні, декоративні культури помірного клімату.  

Підродина Спірейні - Spiraeoideae  



Квітки підматочкові. Типовими рисами підродини є трохи увігнуте або плескувате 

квітколоже, верхня зав’язь. Тичинок від 15 до 30. У деяких видів внутрішні тичинки 

безплідні або перетворені в залозисті стамінодії. Гінецей апокарпний. Зав’язь одногнізда 

із декількома насінними зачатками. Плоди збірні з багатонасінних листянок, рідко 

коробочка. 

 Підродина Розові – Rosoideae 

Квітки навколоматочкові, квітколоже увігнуте або опукле, плескувате, часто зростається з 

основою чашечки, м’ясисте або соковите. Зав’язь верхня або напівнижня, середня. 

Гінецей багаточленний, апокарпний,  але в зав’язі на відміну від попередньої підродини 

тільки 1 або 2 насінних зачатки. Тичинок багато. Плоди здебільшого збірні, складаються з 

однонасінних нерозкривних сім’янок, кістянок, листянок або горішків. 

Підродина Яблуневі – Maloideae 

Квітки надматочкові, зав’язь нижня, з 2–5 плодолистиків, що зростаються з стінками 

увігнутого квітколожа. Гінецей синкарпний. Плодолистики зрослі не повністю, тому 

кількість стовпчиків дорівнює кількості плодолистиків і кількості гнізд. Плід 

ягодоподібний (яблуко), несправжній. 

Підродина Сливові – Prunoideae 

Квітки навколоматочкові, зав’язь верхня, не зростається з увігнутим квітколожем. Гінецей 

з одного плодолистика, а з двох насінних зачатків в зав’язі в насінину розвивається тільки 

одна. Гінецей апокарпний. Плід – соковита або суха кістянка. 

Порядок Бобовоцвіті -Fabales  

Родина - Fabaceae 

Бобові – велика родина, що налічує до 650 родів і понад 18000 видів, які розповсюджені 

досить широко. В Україні нараховується 259 видів. 

Серед бобових зустрічаються дерева, ліани, кущі і трави. 

Порядок Зонтикоцвіті або Аралієві -Apiales, Araliales  

Родина -Apiaceae 

Зонтичні – велика родина, налічує 300 родів і понад 3000 видів, поширених по всій земній 

кулі, особливо в позатропічних областях північної кулі з сухим кліматом. В Україні 

близько 140 видів. 

Родина Зонтичні об’єднує переважно трави, рідше (в тропіках) деревоподібні рослини. 

  

Лекція 17. Відділ Покритонасінні. Характеристика підкласу Диленіїди 

  



План 

  

1. Характеристика підкласу Диленіїди 

2. Характеристика головних порядків і родин. 

  

  

Короткий зміст 

Підклас Диленіїди. 

Родина Malvaceae. Мальвові охоплюють близько 900 видів, поширених переважно в 

південних і помірних широтах. В їх складі є ряд цінних прядивних або луб’яних 

(бавовник, канатник, кенаф та ін.), декоративних (садові і китайські мальви), лікарських 

(алтея), бур’янів (різні види калачика) тощо. 

Родина Гарбузові. Гарбузові охоплюють 90 родів і 700 видів, поширених переважно в 

тропіках і субтропіках обох півкуль. 

Цінними з господарського погляду рослинами родини є такі відомі баштанні культури, як 

кавун, диня, огірок, гарбуз; лікарськими і отруйними є колоцинт і переступень; є 

декоративні, технічні. 

Хрестоцвіті – велика родина, що об’єднує 380 родів (250) і близько 2500 – 3200 видів, 

поширених майже по всій земній кулі, особливо в областях із сухим помірним кліматом. 

У культуру введені як овочеві і кормові: капуста, редька, редиска, ріпа; пряні: хрін, 

гірчиця; олійні: рапс, рижій, кольза; декоративні: лакфіоль, левкой, нічна фіалка; численні 

види (грицики, свиріпа, дика редька та інші) є бур’янами. 

Родина Вербові. Це дерева або кущі, звичайно дводомні. Листки чергові, прості з 

прилистками, що часом рано опадають. 

Квітки в простих сережчатих суцвіттях, без оцвітини, містяться в пазухах покривних 

листочків. Тичинкова квітка має від 2 до 40 тичинок, маточка – 1 маточку з двох 

плодолистиків, зав’язь верхня, одногнізда. Насінних зачатків багато. Плід – двостулкова 

коробочка. Насіння дрібне, без ендосперму, з пучком волосків при основі. Цвітуть Вербові 

рано, до розпускання листків або одночасно. 

Вербові мають три роди (2 основні) і близько 400 видів, поширених у позатропічних 

областях північної півкулі. 

Всі Вербові швидкорослі, вологолюбні, недовговічні, легко розмножуються вегетативно. 

Практичне значення різнобічне: деревина як місцевий будівельний матеріал і паливо, на 

папір, з молодих пагонів плетуть кошики і інші вироби. Це також декоративні види. 

  



  

  

Лекція 18. Відділ Покритонасінні. Характеристика підкласу Айстровидні 

  

План 

1. Характеристика підкласу Айстровидні  

2. Характеристика головних порядків і родин. 

  

Короткий зміст 

Підклас Asteridae - Айстровидні (Астеріди)  

Порядок Boraginales (Синюхові-Polemоniales) - Шорстколистоцвіті  

До порядку входить 7 родин, представлених в основному в тропіках і субтропіках обох 

півкуль. Найбільш численна і широко поширена родина Шорстколисті - Boraginaceae  

   Здебільшого трави, рідше кущі або дерева (в тропіках). Стебла звичайно ребристі. 

   Листки чергові, прості, цілокраї, як і стебла, вони звичайно вкриті здебільшого 

жорсткими волосками. 

   Квіти в завитках, подвійних завитках. Іноді завитки утворюють волотевидні, 

щитковидні, головчасті складні суцвіття. 

   Квітки правильні (рідко зигоморфні), п'ятичленні. У зіві віночка часто є лусочки. 

Віночок трубчастий. Тичинок 5, маточка з 2 плодолистиків з верхньою, спочатку дво- а 

потім 4-гніздою зав'яззю, оточеною нектарним диском. 

   Плід розпадається на 4 горішка. 

   Родина нараховує 100 родів і до 2000 видів. Майже всі комахозапильні з різними 

пристосуванням до перехресного запилення. 

Порядок Пасльоноцвіті - Solanales  

Родина Пасльонові - Solanaceae  

Трав’янисті рослини у тропіках ще й кущі або деревця. 

   Листки прості, цілокраї, або більш-менш розсічені без прилистків. Чергові іноді попарні, 

супротивні. 

   Квіти у завитках. Правильні, рідше злегка зигоморфні, п’ятичленні, із 

зрослопелюстковим віночком і 5 прикріпленими до його трубочки тичинками. Маточка з 2 



плодолистиків, з верхньою 2 (3,5)-гніздою зав’яззю і численними насінними зачатками. 

Плід - ягода або коробочка. 

   Родина охоплює 90 родів і понад 2900 видів, поширених майже повсюдно, найбільше їх 

у тропіках і субтропіках Південної і Центральної Америки. 

   Характерною рисою родини є наявність різних алкалоїдів: атропіну, атропаміну, бетаїну, 

нікотину, соланіну та ін. Серед них є городні (картопля, помідори, баклажани, городній 

перець), лікарські (беладона, дурман, блекота). 

   Перші походять із західної півкулі, другі - із східної. 

Порядок Губоцвіті - Lamiales  

Родина Губоцвіті - Lamiaсeae  

Переважно трави, рідше напівкущі або кущі, з чотиригранними стеблами і навхрест 

супротивними листками. 

   Квіти у цимозних суцвіттях: трьохквіткові дихазії, подвійні завитки (один в одну 

сторону другий - в другу і утворюється коло, яке охоплює стебло) і можуть бути зібрані у 

волоті, китиці, головки. 

   Квіти зигоморфні або майже правильні. Чашечка зрослолиста, трубчаста або 

дзвоникоподібна з 5 зубцями, або двогуба. Віночок з 5 пелюсток, часто двогубий, нижня 

губа трилопатева, верхня - дволопатева. Іноді віночок здається одногубим через 

недорозвинутість верхньої губи, або схожий на актиноморфний. 

   Тичинок 4, які зрослися з трубочкою віночка, або внаслідок редукції їх 2. Маточка 

складена з 2 плодолистиків, з верхньою спочатку двогніздою, потім 4-гніздою зав`яззю. 

   Плід - чотиригорішковий. 

   Губоцвіті охоплюють 200 родів і понад 3500 видів, поширених майже по всій земній 

кулі, особливо в областях із сухим і жарким кліматом, зокрема в Середземномор`ї. В 

Україні в дикому стані відомо близько 165 видів. 

   Багато губоцвітих у мезофілі листків або в спеціальних залозистих волосках містять 

різні ефірні олії (лаванда, розмарин, м`ята, меліса, тощо). Лікарські - чебрець, м`ята, 

васильки та ін. 

Порядок  Айстроцвіті або Складноцвіті Asterales (Composite) 

Родина Айстрові Asteraceae 

Айстрові –  одна з найпоширеніших родин Покритонасінних – 1000 родів і понад 15000 

видів (20000). Поширені по всій земній кулі, але майже ніде не утворюють суцільного 

покриву на великих площах. У флорі України нараховується близько 750 видів. 

Айстрові - це здебільшого трави або напівкущі, у тропіках також кущі, ліани або навіть 

деревця. 



Серед них є олійні рослини (соняшник, сафлор), каучуконосні (кок-сагиз, хондрила), 

кормові і овочеві (топінамбур, латук, артишок), лікарські (календула, мати–й–мачуха, 

полин, ромашка, цмин), декоративні (айстри, волошки, жоржини, майорці, хризантеми, 

чорнобривці). 

  

Лекція 19. Відділ Покритонасінні. Характеристика класу Ліліопсиди 

План 

  

1. Біологічна характеристика класу Ліліопсиди і  його класифікація. 

2. Характеристика головних порядків і родин. 

3. Походження  Покритонасінних 

  

Короткий зміст 

  

Клас Ліліопсиди – Liliopsida  

 Зародок з 1 сім`ядолею. Листки з паралельним жилкуванням, рідше - дугоподібне. Листки 

звичайно не розчленовані на черешок і пластинку. Провідна система стебла звичайно 

складається з багатьох окремих провідних пучків без камбію. У флоемі немає паренхіми. 

Звичайно немає ясної диференціації кори і серцевини. Мичкувата коренева система. 

Звичайно трави, іноді вторинні деревоподібні форми. Квітки звичайно 3-членні. 

Порядок Лілієцвіті (Liliales) 

   Родина Лілійні (Liliaceae) 

Багаторічні рослини з цибулинами, бульбоцибулинами або кореневищами, рідше 

дерев`янисті форми (в тропіках і субтропіках) з деревоподібними стовбурами. 

   Квітки двостатеві, актиноморфні, зібрані в китиці, волоті, зонтик, колос тощо, або 

поодинокі. 

   Маточка з 3 плодолистиків, 3-гнізда зав`язь, стовпчик один, рідше 3. 

Плід - коробочка або ягода. 

 Невелика родина (500 видів). Поширена в помірних і субтропічних областях. 

Родина Цибулеві (Alliaceae) 

Охоплює близько 750 видів широко поширених. Суцвіття зонтикоподібні (цимозні). 

Листки соковиті, м`ясисті, трубчасті, жолобчасті або плескуваті. 



   Характерний різкий специфічний запах, зумовлений наявністю в тканинах часникової 

ефірної олії. Вони багаті на антибіотики, які відкрив і докладно дослідив радянський 

вчений Б.П. Токін, назвавши їх фітонцидами. 

Родина Злаки Poaceae 

 Переважно трав’янисті рослини, 10000 видів  рідше деревоподібні (бамбуки), з 

додатковими мичкуватими коренями і кореневищами. В Україні зростає близько 

500 видів.  

 Стебла прості, рідше розгалужені, тонкі, циліндричні, з вузлами і порожнистими (в 

більшості злаків) міжвузлями.  

 Листки чергові, розміщені дворядно з лінійною пластинкою і довгою піхвою, що 

охоплює стебло; на межі між піхвою і пластинкою є язичок у вигляді плівчастого 

виросту або війок.  

 Суцвіття верхівкове, рідше пазушне, складене з колосків, що зібрані у волоть, 

китицю, складний колос, султан або початок.  

 Плід – суха однонасінна зернівка, в якої насінина зростається з оплоднем 

(оболонкою плода), рідше плід ягодоподібний (у деяких бамбуків).  

 За типом кущіння злаки поділяють на 3 групи: кореневищні (пирій повзучий, 

очерет), щільнокущові (ковила); нещільнокущові (грястиця збірна).  
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