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Мета дисципліни – формування у аспірантів цілісного уявлення щодо теоретичних та 

практичних знань з стратегії виживання  рослинних організмів сформовану  з комплексу 

адаптивних механізмів – адаптому (adaptomes),  зумовленого  епігенетичним, 

мікробіотичним, внутрішнім та зовнішнім, хімічним та фізичним сигналінгом. 

 

1. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності): 

1. Знати фізіологію, анатомію, біохімію рослин, молекулярну 

біологію, біотехнологію на рівні випускника магістратури 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

2.  Мати базові знання в галузі стресфізіології, знати загальні та  

унікальні, властиві лише рослинам, стратегії виживання для 

збереження біорізноманіття та забезпечення життя на планеті 

на рівні випускника магістратури Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, самостійно застосовувати 

знання з біологічних дисциплін, виконувати практичні роботи, 

працювати з сучасною науковою літературою та інтернет 

ресурсами.  

2. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Механізми адаптому» є складовою циклу вільного вибору аспіранта. 

Проблема функціонуванням рослин в змінюваних умовах оточуючого середовища з 

особливою актуальністю постає сьогодні перед людством через обєктивні дані які 

беззаперечно  свідчать про зростанням    кількость екстремальних кліматичних явищ у 

глобальному масштабі та початком етапу “екологічних криз” у взаємовідносинах людини 

та природи. За цих умов забезпечення життя та збереження біорізноманіття  на планеті 

базується на стратегіях пристосування або адаптації рослинного світу. Сучасні уявлення 

про механізми формування  адаптому базуються на вивченні екологічної пластичності 

фізіологічних процесів рослин, їхнього молекулярно-генетичного потенціалу та вродженої 

здатності рослин до ремоделювання і регенерації. 

3. Завдання (навчальні цілі): 

- систематизованих знань з мультиваріантних стратегій адаптації, навчитись визначати 

та характеризувати основні її типи; 

- здатності оцінювати за адаптивними маркерами фітосистем  ступінь їхньої  

пластичності; 

- евристичної  оцінки ролі природних та антропогенних чинників   у глобальних змінах 

клімату та прогнозувати перебіг адаптаційних реакцій  у трансформованих 

фітоценозах; 

- знань з механізмів сприйняття і передачі сигналів у рослинному організмі в 

стресових умовах; 

- знання про функціонування фітогормональної системи рослин і функціонування 

окремих шляхів сигнальної трансдукції при регуляції експресії геному рослин; 

- сприяти розвитку аналітичного мислення студентів з питань раціонального 

використання механізмів регуляції адаптивного потенціалу рослин у сільському 

господарстві та промисловості. 

 

Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти 

дисципліна забезпечує набуття аспірантами таких компетентностей: 
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інтегральної:  

- здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових ціліс-них знань та/або професійної практики 

         загальних: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

2. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

4. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі 

5. Здатність розробляти та управляти науковими проектами 

6. Прагнення до збереження навколишнього середовища 
 

спеціальних (фахових, предметних): 

 

1.Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної практики 

2.Здатність самостійно проводити наукові дослідження, які дають 

можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання 

3.Здатність інтерпретувати дані, отримані в результаті наукового 

дослідження і зіставляти виявлені факти з сучасними концепціями, 

гіпотезами та теоріями 

4.Розуміння етичних аспектів наукової діяльності в галузі біології 

5.Здатність представляти результати власного дослідження широкому загалу 

фахівців та нефахівців; спроможність працювати у міждисциплінарній 

команді 

 

 

4. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(згідно освітньої програми) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Форми  

викланання і  

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці 

з дисцип-

ліни Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 Знати та вміти характеризувати адаптаційні 

реакції на рівні фізіологічних та біохімічних 

функціональних систем рослин, аналізувати 

їх   взаємозв’язок  та  підпорядкованість. 

Класифікація механізмів толерантності.  

Лекція Контрольна 
робота 
(тестування), 
іспит 

20 

 

1.2 Знати основні компенсаційні  процеси 

фотосинтетичного апарату рослин при 

адаптації до змінюваних умов  зовнішнього 

середовища. Генетичні та екологічні фактори. 

Лекція Контрольна 
робота (відкриті 
питання), іспит 

20 

 

1.3 Знати принципи адаптації до факторів 

посухи. Маркерна селекція на 

посухостійкість.  Адаптація до посухи та 

ефективність використання води. 

Лекція Оцінювання 
самостійної 
роботи, іспит 

20 

 

 Вміти   
 

2.1 Вміти характеризувати сигнальні процеси в 

репродуктивний період. Специфіка термо- 

та осморегуляторних сигнальних шляхів. 

Практичне 
заняття 

Захист 

презентації 
10 
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2.2 Вміти застосовувати сучасні технології 

мікрочипів при оцінці мінерального стресу.  

Вплив дефіциту елементів мінерального 

живлення  на рослини. Мембранний 

транспорт. 

Практичне 
заняття 

Захист 

презентації 

 

10 

 Комунікація    

3.1 Вміти працювати в групі при аналізі 

загальних механізмів стійкості і 

структури адаптаційного процесу. Тести 

стійкості рослин в залежності від виду 

діючого фактора селекційного-

генетичних аспектів підвищення 

стрестолерантності рослин як складової 

загального адаптому. 

Самостійна 
робота 

Оцінювання 
самостійної 
роботи 

10 

 

 Автономність та відповідальність    

4.1 Вміти самостійно працювати з науковою та 

навчально-методичною літературою, 

здійснювати пошук та узагальнювати 
науково-технічну інформацію. 

Самостійна 
робота 

Оцінювання 
самостійної 
роботи 

10 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання: 
 

Результати навчання дисципліни (код) 

 

Програмні результати навчання 

(за освітньою програмою) 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 
 

2.1 

 

2.2 

 

3.1 

 

4.1 

ПР.02.Демонструвати знання в предметній області та науково-
практичних потребах професії; 

 

+ 
    

+ 
ПР.04.Планувати та реалізувати на практиці методологічні принципи  
та методи  біологічних досліджень; 

 

+ 
    

+ 

ПР.09.Ініціювати, організовувати та проводити комплексні 

дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної 

діяльності, які приводять до отримання нових знань; 

+ + 
 

+ + 
 

+ 

ПР.11.Формулювати робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які 

мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень в 

обраній сфері; 

+ + + + + + 
 

ПР.16.Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні 

технології при спілкуванні, обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці 

та інтерпретації джерел. 
 

+ + + + + + 
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6. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота  – РН 1.1. –1.3. 

макс. – 40 балів, мін. – 20 балів (у вигляді тестових та відкритих завдань) 

2. Оцінка самостійної роботи: РН 2.1. – 4.1. – 8 балів / 4 бали 

3. Презентації/доповіді –РН 3.1., 4.1. –12 балів / 6 балів 

 
- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

  Форма проведення – письмова, у вигляді тестових (80%) та відкритих(20%)  завдань.  

 Результатами навчання, які оцінюються на іспиті, є РН 1.1-1.3. 

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом протягом екзамену – 40 

балів за 100-бальною шкалою. 

 Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може бути 

меншою 24 балів. 

- умови допуску до підсумкового іспиту:  

Обов’язковим для іспиту є успішне написання модульної контрольної роботи (не менше 50% правильних 

відповідей), підготовка завдань самостійної роботи, презентацій, доповідей тощо. Аспірант не допускається 

до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 20 балів 

 

 
7.2 Організація оцінювання: 

 

Модульна контрольна робота проводиться після завершення лекцій. Оцінювання практичних 

занять здійснюється протягом семестру. Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, 

самостійної роботи проводиться упродовж лекційного курсу та практичних занять. 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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7. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і практичних 

занять 

№ НАЗВА ТЕМИ 
Кількість годин 

Лекції Практ С/Р Конс 

 

 
Загальні механізми адаптаційного процесу та структура стрестолерантності  

 
 

1 

Лекція 1. Сутність сучасних стратегій 

формування адаптому рослин.  
Використання методології гіпотетичного методу 

для вивчення фізіологічної, біохімічної, 

молекулярно-генетичної  та  інших сторін суті 

явища адаптому  за допомогою моделювання, 

аналізу, синтезу та наукової теорії.  

Самостійна робота. Молекулярні основи 

термотолерантності 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

16 

 

 

- 

2 Лекція 2. Фізіологічні та біохімічні складові 

термоадаптації.  
Еволюційні адаптації, механізми 

термостабільности. Білки теплового шоку (БТШ): 

класифікація та функції. Механізми, що 

забезпечують синтез БТШ. Модифікації 

ліпідного бішару мембран за різних температур. 

 Самостійна робота. Генетичний контроль 

термостійкості. 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

16 

 

 

- 

 

 

3 

Лекція 3. Атмосфера як джерело стресових 

факторів. 

Шкідливий озон, ультрафіолетове 

випромінювання, оксид азоту, диоксид  сірки.  

Самостійна робота. Реакції рослин на сумісну 

дію стресорів. Перехресна адаптація 

 Практичне заняття. Модельна система посухи 

та визначення активних форм кисню у фото 

синтезуючих тканинах рослин. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

16 

 

 

- 

 

 

4 

Лекція 4. Адаптація рослин до водного 

дефіциту та надлишкового засолення 

Біосинтез поширених осмолітов (проліну, гліцин-

бетаїну, маннітолу, пінітолу, поліамінів 

спермидина і сперміну). Молекулярні механізми 

адаптації (LEA-білки; шаперони, протеази, 

убіквітин, аквапоріни). Механізми експорту іонів 

(Na + / H + -антіпортери плазмалемми і 

тонопласта; первинний Na + -насос, аніонні 

канали). 

Самостійна робота. Інтеграція механізмів 

стійкості до водного дефіциту і засолення. 

Фізіологічні і біохімічні відмінності між Глік - і 

галофитами 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

16 

 

 

- 

5 Лекція 5. Адаптація рослин до окиснювального  

стресу.  

Пошкодження біомолекул активними формами 

кисню (АФК): окислювальні модифікації ліпідів, 

нуклеїнових кислот. Детоксикація продуктів 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

16 

 

 

- 
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окисної модифікації біомолекул.  

Самостійна робота. Озон: шкідлива дія і 

механізми стійкості. 

6 Лекція 6. Вплив іонізуючої та УФ-радіації на 

фізіологічні й молекулярні процеси. 

 Механізми стійкості рослин до УФ-радіації: 2 

стратегії - відхід від діючого фактора 

(еволюційні адаптації; синтез антиоксидантів 

флавоноїдів, каротиноїдів, алкалоїдів) і 

відновлення пошкоджень (світлова, темновая і 

постреплікативна репарація). 

Самостійна робота. Основні форми газо- і 

димостійкості рослин: анатомічна, фізіологічна, 

біохімічна, габітуальна, феноритмічна, 

регенераційна, популяційна, фітоценотична.  

Практичне заняття. Рослини-біоіндикатори 

загазованості середовища 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

16 

 

 

- 

Контрольна робота  2    

Консультація    2 

 

Всього годин за семестр  

 

18 

 

4 

 

96 

 

2 

 

Загальний обсяг 120год, в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Практичні заняття - 4 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота – 96 

 год. 

8. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Бацманова Л.М., Таран Н.Ю. Скринінг адаптаційного потенціалу рослин за 

показниками оксидного стресу.- К. «Авега». -   2010.- 79с. 

2. Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Формирование адаптивных реакций растений на 

действие абиотических стрессоров. К.:Основа, 2010. - 349.с.   

3. Okanenko A., Musienko N., Taran N. Sulpholipid reflects plant resistance to stress-

factor action // Biochemical Society Transaction. –2000. – V. 28, № 6. – P.922–924. 

4. Okananko A., Taran N., Batsmanova L. Oxidative stress induces leaf lipid changes // 

Collection  of Plant Lipid, Budapest – 2004. – P. 95–101. 

5. Кошкин Е.И. Физиология устойчивости сельскохозяйственніх культур. М.: 

ДРОФА, 2010.- 638.с. 

6. Косаковская І.В. Стрессовые белки растений.- К.: Укрфитосоциоцентр.- 150 с.. - 

255 с.; 

7. Хочачка П. Биохимическая адаптация / П. Хочачка, Дж. Сомеро. М.:Мир, 1988 
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