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1. Мета дисципліни – формування у студента теоретичних знань з фізіології стійкості, 
систем надійності  рослинного організму та  здатності переносити стрес, стресіндукованих 
метаболічних трансформацій клітини за дії несприятливих факторів довкілля, для 
ефективного функціонування біологічного об’єкту як єдиної системи. 
   
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності):  
1. Знати  закономірності пристосування рослин до різних біотичних та абіотичних чинників. 
2. Вміти проводити спостереження за ростом та розвитком рослин в умовах природних 
екосистем, штучних фітоценозів, урбанізованих ландшафтів, аналізувати основні 
морфологічні, фізіологічні реакції рослин залежно від умов оточуючого середовища. 
 3. Володіти елементарними навичками моделювання стресових ситуацій, аналізу  процесів та 
роботи в хімічній лабораторії. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: «Стійкість рослин» навчальна дисципліна що надає 
студентам систему знань зі стрестолерантності біологічних систем, сконцентрована на  
з’ясуванні механізмів стійкості рослин до різних типів біотичних і абіотичних стресових 
чинників, характеризує поняття стресу і фактори, що визначають силу його впливу; 
досліджує модифікації метаболізму рослинних клітин при нелетальній дії стресу із 
залученням класичних методів фізіології, генетичної інженерії та біотехнології. Вивчає 
механізми відповіді рослин на: водний стрес у разі посухи чи затоплення; температурний 
стрес у разі дії низьких та високих температур;  хімічний стрес у разі забруднення 
середовища важкими металами. Механізми локальної стійкості рослинних клітин до дії 
патогена, реакцію надчутливості та системної набутої стійкості. На клітинному і 
молекулярному рівнях розглядаються шляхи контролю процесів старіння і завершення 
онтогенезу рослин, підвищення стійкості рослин до дії стресорів при застосуванні 
регуляторів росту та шляхом створення трансгенів.  
 
4. Завдання (навчальні цілі):  
Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія», дисципліна забезпечує набуття студентом 
таких компетентностей: 
інтегральної: 
Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною спеціалізацією і на 
межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів природничих наук і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
загальних:  
ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної діяльності. 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
спеціальних (фахових, предметних):  
ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на межі 
предметних галузей. 
ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних наук та на 
межі предметних галузей для дослідження різних рівнів організації живого, біологічних явищ 
і процесів.  
ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за допомогою 
відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних умовах і звітувати про 
результати.  
ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій та 
концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 
ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього 
середовища, раціонального природокористування. 
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ФК09. Здатність до визначення та аналізу результатів взаємодії біологічних систем різних 
рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних галузях 
господарства,біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища. 
ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач біології. 
ФК12.3. Уявлення про принципи біохімічно, біофізичної та молекулярно-біологічної 
структурної організації представників вищих рослин.  
ФК14.3. Знання особливостей структури рослинних об’єктів різних таксономічних груп на 
різних рівнях організації. 
ФК15.3.Знання основних підходів, які застосовуються в охороні рослин та раціонального 
природокористування в умовах фіто-та агроценозів. 
 
Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 
базових знань зі стійкості   рослин, механізмів формування стрестолерантності та адаптивних 
стратегій рослин, уявлень про стійкість та надійність біологічних систем, індукцію 
адаптивних реакцій рослин за  дії енвайроментних біотичних та абіотичних стресорів а також 
антропогенних стресорів довкілля;    
методологічних підходів володіння стандартними біохімічними методами і методиками, 
встановлення головних структурних та функціональних і фізіолого-біохімічні показників 
життєдіяльності рослинних угруповань за несприятливих факторів довкілля; 
уявлення про стандартні біохімічні прийоми здійснення розподілу ізоферментного складу 
основних антиоксидантних ферментів рослинних організмів;  
практичних навичок користування спеціальною фізіолого-біохімічною літературою  для 
планування, здійснення і аналізу результатів власної науково-дослідної і науково-технічної 
роботи; 
практичних навичок  визначення та використання на практиці основних методів біохімічних 
досліджень для з’ясування механізмів формування адаптаційних можливостей, що 
забезпечить розв’язання практичних завдань агропромислового та біотехнологічного 
процесів; 
методологічних підходів для Оцінювання основних несприятливих факторів довкілля, що 
впливають на швидкість росту, розвитку та продуктивність рослинних організмів. 

 
Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 
5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) 
Форми (та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні поняття та терміни, що 
стосуються формування механізмів стійкості 
рослин, типи захисних реакцій та стресових 
чинників; 
 

лекції,  
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота, реферат, 
усні відповіді 

20 
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1.2 Знати закономірності перебігу  мембранних, 
метаболічних і геномних  стрес-індукованих 
реакцій та їх регуляції для з’ясування механізмів 
формування адаптаційних реакцій у рослин за 
змінених умов середовища;  
розуміти особливості перебігу фізіолого-
біохімічних реакцій у стресованих рослин  
 

лекції,  
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота, реферат, 
усні відповіді 

20 

2.1  Вміти обирати та використовувати на 
практиці основні методи фізіолого-біохімічного 
скринінгу та молекулярно генетичного контролю 
стрестолерантності рослинних об’єктів для 
розв’язання практичних завдань промисловості 
та сільського господарства.  
 

лекції,  
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота, реферат, 
усні відповіді 

20 

2.2 Вміти в умовах виробничої діяльності збирати й 
аналізувати у природних та модельних системах 
мультиваріантність адаптаційних можливостей 
рослинних організмів. 
 

лекції,  
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота, реферат, 
усні відповіді 

20 

3.1 Здатність спілкування українською професійною 
мовою. 

лекції,  
самостійна робота 

Усні відповіді, 
доповнення 

20 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 
ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, принципи, 
теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі 
предметних галузей. 

+ + + + + 

ПР07. Демонструвати знання про структурну 
організацію біологічних систем на молекулярному рівні 
організації. 

+ + + + + 

ПР10. Встановлювати закономірності взаємодії живих 
організмів різних форм структурної організації між 
собою, особливості впливу різних чинників на живі 
організми та оцінювати їх роль у біосферних процесах 
біотичної трансформації речовин і енергії. 

+ + + + + 

ПР11. Аналізувати форми взаємовідносин між мікро-та 
макроороганізмами з визначенням основних напрямів 
цих процесів. 

+ + + + + 

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування та 
проведення польових, лабораторних, клініко- 
лабораторних досліджень, у т.ч. математичні методи та 
програмного забезпечення для проведення досліджень, 
обробки та представлення результатів. 

  + +  

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові 
знання та сучасні методи експериментальних досліджень 
для вирішення проблемних завдань біології. 

+ + + + + 

ПР21. Вирішувати прикладні задачі біології відповідні 
методи. + + + + + 

ПР25.3. Здатність оцінювати вплив біотичних та 
абіотичних чинників на продукційні та адаптивні 
властивості фіто- та агроценозів. 

+ + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Реферат з розділу  1: РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1  – 20 балів/10 балів 
2. Модульнпа контрольна робота з  розділу 1: РН 1.1, РН 1.2  – 20 балів/10 балів 
3. Реферат з розділу  2: РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1  – 20 балів/10 балів 
4. Модульна контрольна робота з  розділу  2: РН 1.1, РН 1.2  – 20 балів/10 балів 
5. Усні відповіді, доповнення: РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1 – 20 балів/10 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 написання контрольних робіт. Перескладання семестрового контролю з 
метою покращення позитивної оцінки не допускається. 

 
7.2 Організація оцінювання:  
Контрольні роботи проводяться після завершення лекцій з кожної теми відповідно. 
Оцінювання рефератів, 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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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій  

№ 
п/п Номер і назва  теми 

Кількість годин 
лекції практичні самостійна 

робота 
1 2 3 4 5 

Частина 1   «Актуальні проблеми та фізіологічні основи стійкості рослин. 
Механізми формування стійкості рослин до стресових чинників» 

1 

Стійкість, надійність, адаптація рослин та їх 
взаємозв’язок. Стресові фактори  та життєві 
стратегії рослин. Різноманіття пристосувальних 
можливостей рослин. Теорія стресу Г.Сельє та 
Г.Ліхтенталера.  Фізіологічний оптимум та 
енвайорментний стрес. 

2  4 

Специфічні та неспецифічні стресові реакції. 
Вмикання стресорами неспецифічних 
сигнальних систем в клітині. Природа 
сприйняття рослиною зовнішніх сигналів 
довкілля. 

2  4 

Системи гомеостазу в рослині. Рецепторні 
системи та типи сигналінга при стресових 
абіотичних чинниках. Осмотичний сигналінг та 
гіперосмотичний стрес. 

2  4 

2 

Cross-talk в сигнальних системах рослин. 
Циклічні мононуклеотиди, йони кальцію, 
молекули води як вторинні месенджери при 
сприйнятті абіотичних стресорів. Специфічність 
кальцієвого сигналу. Кальцій-залежні 
протеїнкінази, баланс кальцію за дії стресорів. 

2  4 

Активні форми кисню в сигнальних системах 
рослин. Окислювальний стрес. Основні типи 
АФК, їх синтез, властивості, компартментація. 
Пошкодження біомолекул активними формами 
кисню. Механізми детоксикації АФК. 
Визначення та класифікація АФК. Системи 
антиоксидантного захисту.   

2  4 

Озон як стресовий фактор для рослин. Участь 
фітогормонів у формуванні реакції-відповіді 
рослини на дію несприятливих умов 
середовища. Окиснювальний стрес та 
запрограмована смерть клітини. 
 

2  4 

 
Частина 2 . «Параметри що характеризують стійкість рослин та їхній адаптивний 
потенціал»» 

1 2 3 4 5 

3 

Стійкість рослин до стресових температур. 
Високотемпературний стрес. Жаростійкість: 
молекулярні основи та генетичні компоненти . 
Холодостійкість рослин: фізіологічні процеси за 
умов низьких температур, низькотемпературний 
контроль експресії генів. 

2  4 



 

 

9 
Морозостійкість рослин: основні причини 
вимерзання рослин, загартування, генетичний 
контроль морозостійкості. 
Стійкість рослин до зневоднення та 
посухостійкість рослин. Генетичні та екологічні 
фактори. Сигнальні системи водного стресу. 
Стратегії успішного виживання рослин при 
посусі. Селекція на посухостійкість. 
Перезволоження як джерело стресу. Стратегія 
адаптації рослин до анаеробного стресу. 

2  4 

Солестійкість рослин: клітинний та 
молекулярний рівні адаптації. Фізіолого-
генетичні механізми підвищення солестійкості.  

1  4 

4 

Газостійкість: Реакція рослин на підвищений 
вміст диоксиду вуглецю в атмосфері. 
Стійкість рослин до підвищеної концентрації 
озону. 
Забруднення атмосфери оксидами азот, сірки. 
Ультрафіолетовий стрес. 
 

1  4 

Рослини в умовах невагомості. Гравітаційний 
стрес 1  4 

Стійкість рослин до важких металів 2  4 

5 

Глобальні тенденції змін клімату, зміни 
конкурентних взаємовідносин між культурними 
та сорними рослинами в ценозі. 

1  2 

Ефекти механічного стресу у рослин.   2 
Мінеральний стрес. Вплив дефіциту елементів 
мінерального живлення на рослини. 
Мембранний транспорт. 

2  2 

6 

Стійкість рослин до біотичних стресорів. 
Механізми локальної стійкості рослинних клітин 
до дії патогена, реакція надчутливості. Системна 
набута стійкість 

2  2 

Радіостійкість рослин 1  2 
Вплив електромагнітних полей на 
життєдіяльність рослин. 1  2 

 
 Всього 28 0 60 

 
 
Загальний обсяг 90 год, в тому числі (вибрати необхідне): 
Лекцій – 28 год. 
Консультації – 2 год.  
Самостійна робота – 60 год. 
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