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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів систему знань про рослинний організм, як 
раціональну корелятивну систему, що спираючись на молекулярно-біохімічні механізми та 
анатомо-морфологічні особливості будови, забезпечує підтримання власного гомеостазу, 
регуляцію, ріст та розвиток, розмноження та рухи, водний режим, дихання і фотосинтез, 
процеси живлення та виділення, адаптацію та стійкість; а також про значення та 
можливості практичного застосування окремих методів, методичних прийомів та 
системних алгоритмів аналізу даної дисципліни у галузі науки та інших сферах суспільної 
діяльності (екологія, охорона здоров’я та ін.).  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Загальна цитологія», «Ботаніка», 
«Біохімія», «Молекулярна біологія», «Основи екології та охорона природи»,  «Хімія 
біоорганічна», «Гістологія», «Молекулярна біологія», «Фізіологія рослин (1 
частина)». 

2. Вміння застосовувати знання із ботаніки, неорганічної та органічної хімії, 
молекулярної біології, біохімії, та ін. навчальних дисциплін для опанування нових 
методик, розв’язання фітофізіологічних питань; працювати з науковою 
літературою. 

3. Володіння базовими вміннями роботи в навчальній лабораторії.  

3. Анотація навчальної дисципліни 
 Навчальна дисципліна «Фізіологія рослин» висвітлює питання механізмів інтеграції 

фізіологічних функцій на рівні цілісного рослинного організму. Фізіологія рослин вивчає 
інтегральні фізіологічні процеси, дослідження функціонування яких на різних рівнях 
організації системи дозволяє максимально близько підійти до розуміння сутності живого, 
особливо в екстремальних умовах, коли "життя знаходиться на межі життя". У цій 
дисципліні рослини вивчаються на клітинному, тканинному та на рівні цілого організму. 
Як інтегративна наука фізіологія рослин використовує чисельні класичні та найсучасніші 
науково-методичні підходи до пізнання основ життєдіяльності рослинного організму. 

 
4. Завдання (навчальні цілі) 
Сформувати у здобувача освіти 

1. чітке розуміння фізіологічних процесів на рівні клітини, органу та цілісного 
організму (їхній взаємозв’язок та взаємний вплив), що забезпечують життя рослини, її 
ріст, розвиток та розмноження в мінливих умовах навколишнього середовища; 

2. навички володіння методами та методичними прийомами визначення й 
порівняльного аналізу особливостей фізіологічного стану рослинного організму; 

3. чітке уявлення про сучасні фундаментально-наукові й прикладні аспекти досліджень 
фізіологічних реакцій рослин на рівні клітини, тканини, органу та цілісного організму, 
галузі застосування та значення набутих знань і вмінь для вирішення конкретних завдань 
в інших фундаментальних і прикладних науках. 

 

 
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 
«Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:  
інтегральної:  

Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною 
спеціалізацією і на межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій та 
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методів природничих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов. 

загальних: 
ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 
ЗК09. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо з метою збереження природного 
навколишнього середовища.  
спеціальних (фахових, предметних): 
СК01. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інших 
суміжних наук для вирішення конкретних біологічних завдань. 
СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на 
межі предметних галузей. 
СК03. Здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і процеси. 
СК04. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних 
методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. 
СК07. Здатність до аналізу будови, функцій, процесів життєдіяльності, онто- та філогенезу 
живих організмів. 
СК09. Здатність аналізувати результати взаємодії біологічних систем різних рівнів 
організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних галузях 
господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища. 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи  
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

 Знати 
1.1. Особливості будови рослинної клітини, 

ендомембранну теорію, будову та 
фізіологічну роль первинної та вторинної 
клітинної сітки, особливості метаболічної 
компартменталізації, функції вакуолей, 
функції та будову мікротілець, 
метаболітичні шляхи, в яких задіяні 
мікротільця, різноманіття пластид та їхні 
функції, будову та принципи роботи 
целюлозосинтазного комплексу,  
особливості будови та функції рослинних 
біополімерів вуглеводної та ліпідної 
природи. 

Лекція, 
лабораторні 

заняття, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна робота 

 

20 

1.2. Значення води у життєдіяльності рослин, 
молекулярну структуру та фізичні 
властивості води, стан та фракційний склад 
води, види води у ґрунтовому розчині, 
градієнт водного потенціалу, як рушійну 
силу води по рослинному організму, 
симпласт ний та апопластний рух води, 
роботу нижнього та верхнього кінцевого 
двигунів, види транспірації, особливості 

Лекція, 
лабораторні 

заняття, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна робота 

 

20 
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роботи продихових комплексів, будову 
кутикули та сочевичок.   

1.3. Класифікацію способів живлення рослин, 
мінеральних елементів, склад ґрунту, 
співвідношення неорганічної та органічної 
складових ґрунту, методи дослідження 
вмісту органічної речовини, типи взаємодій 
мікроорганізмів у ґрунті, фізіологічні 
основи алелопатичних взаємодій рослин, 
методи зниження впливу ґрунтовтоми та 
відновлення ґрунтів (фіторемедіація, фіто 
екстракція та фітомайнінг). Роль елементів 
мінерального живлення у життєдіяльності 
рослин та симптоми їх дефіциту. 
Молекулярно-біохімічні особливості 
бульбочко утворення, симбіотичної 
азотфіксації, коло обіг сполук нітрогену. 

Лекція, 
лабораторні 

заняття, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна робота 

 

20 

1.4. Основи гетеротрофного живлення рослин, 
особливості метаболізму рослин-паразитів, 
класифікацію рослин паразитів, 
фітогормональні основи взаємодії рослини-
паразита та рослини-хазяїна, методи 
боротьби з паразитуючими рослинами, 
рослини, що паразитують на грибних 
організмах, фізіологічні основи рослинних 
рухів, настії, тропізми, таксиси.    

Лекція, 
лабораторні 

заняття 

Модульна 
контрольна робота 

 

20 

 Вміти 
2.1. На основі поглиблених знань анатомічних 

особливостей будови рослинної клітини 
застосовувати методи аналізу осмотичного 
потенціалу клітин різноманітних 
екологічних груп рослин, в’язкості 
цитоплазми, функціональних змін 
проникності мембран рослинних клітин за 
дії різних факторів фізичної та хімічної 
природи. 

Лекція, 
лабораторні 

заняття 

Модульна 
контрольна  
робота, усні 
відповіді, 

доповнення, 
оцінювання 

лабораторних 
занять 

4 

2.2. На основі поглиблених знань 
закономірностей перебігу процесів 
радіального транспорту води 
співвідношення апопластного та 
симпластного шляху надходження води 
застосувати методи аналізу ксилемного та 
флоемного потоків, змін транспірації та 
евапорації за дії змінних режимів 
температури і освітлення. 

Лекція, 
лабораторні 

заняття 

Модульна 
контрольна  
робота, усні 
відповіді, 

доповнення, 
оцінювання 

лабораторних 
занять 

4 

2.3. На основі поглиблених знань перебігу 
процесів кінетики надходження аніонів та 
катіонів до тканин кореня, застосувати 
методи аналізу мікрохімічного аналізу золи 
на вміст мікро та мікроелементів 
(ессенціальних металів) 

Лекція, 
дабораторні 

заняття 

Модульна 
контрольна  
робота, усні 
відповіді, 

доповнення, 
оцінювання 

лабораторних 
занять 

4 

2.4. На основі поглиблених знань про Лекція, Модульна 4 
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застосування мінеральних добрив, 
визначати вміст нітрат-йонів в рослинних 
тканинах та провести аналітичне 
дослідження різноманітних комплексних 
сполук, що застосовуються у мінеральному 
живлення рослин. 

лабораторні 
заняття 

контрольна  
робота, усні 
відповіді, 

доповнення, 
оцінювання 

лабораторних 
занять 

 Комунікація 
3.1 Представляти результати наукового пошуку, 

коректно вести наукову дискусію. 
Лабораторні 

заняття 
Усні відповіді, 

доповнення, 
оцінювання 

лабораторних 
занять 

4 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 
 
Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

ПР03. Планувати, виконувати, аналізувати 
дані і презентувати результати 
експериментальних досліджень в галузі 
біології. 

    + + + + + 

ПР06. Застосовувати моделі, методи і дані 
фізики, хімії, екології, математики у 
процесі навчання та забезпечення 
професійної діяльності. 

   + + + + +  

ПР07. Володіти прийомами самоосвіти і 
самовдосконалення. Уміти проектувати 
траєкторію професійного росту й 
особистого розвитку, застосовуючи набуті 
знання.  

+ + +      + 

ПР08. Знати та розуміти основні терміни, 
концепції, теорії і закони в галузі 
біологічних наук і на межі предметних 
галузей. 

+ + + +     + 

ПР11. Розуміти структурну організацію 
біологічних систем на молекулярному 
рівні.  

+ +  +  + +   

ПР 12. Демонструвати знання будови, 
процесів життєдіяльності та функцій живих 
організмів, розуміти механізми регуляції 
фізіологічних функцій для підтримання 
гомеостазу біологічних систем. 

+ + + +  + +   

ПР 14. Аналізувати взаємодії живих 
організмів різних рівнів філогенетичної 
спорідненості між собою, особливості 
впливу різних чинників на живі організми 
та оцінювати їхню роль у біосферних 
процесах трансформації речовин і енергії. 

 +  +    + + 

ПР 18. Уміти прогнозувати ефективність та 
наслідки реалізації природоохоронних 
заходів. 

+   +      
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ПР 24. Аналізувати фізико-хімічні 
властивості та функціональну роль 
біологічних макромолекул і молекулярних 
комплексів живих організмів, характер 
взаємодії їх з іонами, молекулами і 
радикалами, їхню будову й енергетику 
процесів. 

+   +     + 

ПР 25. Вирішувати конкретні прикладні 
задачі біології відповідними методами.     + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):  

- поточне оцінювання / контроль:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.4 (блок тем Розділу 1) 
 – 30 балів / 15 балів 
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 2.4 (блок тем Розділу 2) 
 – 30 балів / 15 балів 
3. Оцінювання лабораторних занять - РН 1.1. – 1.4, 2.1. – 2.4., 3.1. – 30 балів / 15 балів 
4. Усні відповіді, доповнення РН 2.1 – 3.1  – 10 балів / 5 балів 
 
 
 
 

- семестровий контроль: у формі заліку 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 
навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання та звіти з усіх лабораторних робіт, складання контрольних 
робіт. Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання:  
Контрольні роботи проводяться після завершення лабораторних робіт з кожної теми відповідно. 
Оцінювання лабораторних, усних відповідей і доповнень здійснюється упродовж семестру.  
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план  

 

№ 
п/п Назва  тем 

Кількість годин 

Л
ек

ці
ї 

 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 
за

ня
тт

я 

К
он

су
ль

та
ці

ї  

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
* 

1 
Розділ 1. СТРУКТУРНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА 
ЦИТОФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН. ВОДНИЙ РЕЖИМ 
РОСЛИН.  

8 7  20 

2 Тема 1. Функціональна цитофізіологія, особливості 
рослинної клітини, метаболічна компартменталізація 4    

3 Лабораторна робота. Визначення осмотичного потенціалу 
рослинних клітин плазмолітичним методом. 
Рефрактометричне визначення концентрації сахарози та 
вмісту вільної води у рослинних об’єктах 

 2   

4 Лабораторна робота. Проникність мембран рослинних 
клітин в залежності від температури та впливу хімічних 
речовин 

 2   

5 Самостійна робота. Функціональна цитофізіологія, 
біополімери рослинної клітини, вторинні метаболіти    

10 

6 Тема 2. Рослинна клітина як відкрита система, транспорт 
води та речовин, радіальний (ближній) транспорт. 
Висхідний (дальній) транспорт води по рослинному 
організму 

4   

 

7 Самостійна робота. Екологічні групи рослин по 
відношенню до води       

10 

8 Лабораторна робота. Визначення інтенсивності 
транспірації та відносної транспірації в залежності від 
умов середовища 

 2  
 

9 
Модульна  контрольна  робота 1  1  

 

10 Розділ 2. МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН, 
ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОСЛИННИХ РУХІВ. 6 7  10 

11 Тема 4. Елементи органогени, мікро та макроелементи у 
живленні рослин. Азотне живлення, метаболізація 
нітрогену. Рослинні рухи 

6   
 

12 Лабораторна робота. Дослідження початкових етапів 
поглинання йонів кореневою системою  2  

 

13 Лабораторна робота. Мікрохімічний аналіз золи 
 2  

 

14 Лабораторна робота. Ідентифікація добрив та визначення 
вмісту нітрат йонів у рослинних об’єктах  2  

 

15 Самостійна робота. Механізми токсичності важких 
металів та фіторемедіаційний потенціал рослин        10 

16 
Модульна  контрольна  робота 2  1  
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17 Консультації   2  

18 ВСЬОГО 14 14 2 30 
* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 
 
Загальний обсяг 60 год., в тому числі: 
Лекції – 14 год. 
Лабораторні заняття – 14 год. 
Самостійна робота – 30 год. 
Консультації – 2 год. 
 

9. Основні: (Базові)  
1. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин: Підручник. К.: Либідь, 2005.  
2. Taiz L., Zeiger E. Plant Physiology. 3rd Edition. Sinauer Associates, 2002.  
3. Buchanan B.B., Gruissem W., Jones R.L. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. 1st Edition. 
John Wiley & Sons, Ltd, 2015.  
4. Hirons A., Thomas P. Applied Tree Biology. Wiley-Blackwell, 2018.  
5. Weaver R.F. Molecular Biology 5th Edition. McGraw-Hill, 2012.  
6. Медведев С.С. Физиология растений. Учебник - СПб.: БХВ-Петербург, 2014.  
7. Алехина Н. Д., Балнокин Ю. В., Гавриленко В. Ф. и др. под ред. И. П. Ермакова. Физиология 
растений. Москва. «Academia», 2007.  
8. Войцехівська О.В., Капустян А.В., Косик О.І. та ін. За заг. ред. Т.В. Паршикової. Фізіологія 
рослин: практикум. Луцьк: Терен, 2010.  
9. Ганс-Вальтер Хелдт. Биохимия растений; пер. с англ. М. А. Брейгиной [и др.] ; под. ред. А. М. 
Носова, В. В. Чуба. Бином, 2014.  
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Додаткові:  
1. Richard Crang, Sheila Lyons-Sobaski. Robert WisePlant Anatomy. A Concept-Based Approach to the 
Structure of Seed Plants. – Springer Nature Switzerland AG, 2018. 
2. Полевой В.В, Физиология растений. – М.: Высшая школа, 1989.  
3. Ladizinskv G. Plant Evolution under Domestication. – Springer Science+Business Media Dordrecht, 
1998.  
4. Peter Nick and Zdeneˇk Opatrny. Applied Plant Cell Biology Cellular Tools and Approaches for Plant 
Biotechnology. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014.  
5. Jitendra Kumar, Aditya Pratap and Shiv Kumar. Phenomics in Crop Plants: Trends, Options and 
Limitations. – Springer India, 2015.  
6. Roberto Fritsche-Neto and Aluízio BorémPhenomics. How Next-Generation Phenotyping is 
Revolutionizing Plant Breeding. – Springer International Publishing Switzerland, 2015.  
7. Jennifer Normanly. High-Throughput Phenotyping in Plants Methods and Protocols. – Springer 
Science+Business Media, LLC, 2012.  
 
10. Додаткові ресурси:  
1. https://plantstress.com/  
2. http://6e.plantphys.net/  
3. http://www.plantcell.org/content/teaching-tools-plant-biology  
4. http://www.plantphysiol.org/  
5. http://www.plantcell.org/  

https://plantstress.com/
http://6e.plantphys.net/
http://www.plantcell.org/content/teaching-tools-plant-biology
http://www.plantphysiol.org/
http://www.plantcell.org/
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6. https://aspb.org/  
7. https://fespb.org/  
8. https://phytobiomesalliance.org/  
9. https://www.plant-phenotyping-network.eu/  
10. https://www.wheatinitiative.org/ 
 

https://aspb.org/
https://fespb.org/
https://phytobiomesalliance.org/
https://www.plant-phenotyping-network.eu/
https://www.wheatinitiative.org/
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