




3 
 

 
1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із впливом різних природних та антропогенних 
чинників на процеси метаболізму рослин, з’ясувати основні шляхи надходження цих речовин в 
організм людини, їх дію на фізіологічні процеси людського організму, сприяти розвитку 
розуміння як за допомогою збалансованого раціонального харчування забезпечити профілактику 
захворювань в умовах антропогенного забруднення, а також опанувати альтернативні методи 
агротехніки вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати основні поняття з ботаніки, фізіології, біохімії та екології рослин. 
2. Вміти самостійно застосовувати знання з фізіології, біохімії та екології рослин, виконувати 
лабораторні та практичні роботи, працювати з науково-методичною літературою. 
3. Володіти елементарними навичками роботи з матеріалами та обладнанням, що 
використовуються в біологічній та хімічній лабораторіях. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Екофізіологія рослин та здоров’я людини» є складовою циклу 

підготовки фахівців освітнього рівня "Магістр" за освітньою програмою "Біологія" (професійно-
орієнтованого блоку «Біологія рослин»). Вона висвітлює вплив різних природних та 
антропогенних факторів на процеси метаболізму рослин, шляхи надходження цих речовин в 
організм людини, їх дію на фізіологічні процеси людського організму та дає змогу зрозуміти як за 
допомогою збалансованого раціонального харчування забезпечувати профілактику захворювань в 
умовах антропогенного забруднення. Під час вивчення дисципліни студенти знайомляться з 
альтернативними методами вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, 
оптимальними агротехнічними прийомами при вирощуванні рослин в умовах закритого та 
відкритого ґрунту для зменшення накопичення ними токсичних і канцерогенних речовин; вчаться 
підбирати рослинні продукти, враховуючи їх харчову та біологічну цінність для профілактики 
захворювань. 

4. Завдання (навчальні цілі):  
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 
(восьмий рівень НРК України), галузь знань 09 "Біологія", спеціальність 091 "Біологія") 
дисципліна забезпечує набуття студентом таких компетентностей: 
інтегральної: 

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні 
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

спеціальних (фахових, предметних): 
СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати 
інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей. 
СК05. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням 
сучасних методів та обладнання. 
СК09. Здатність застосовувати законодавство про авторське право для потреб практичної 
діяльності.  
СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи розв’язання 
науково-теоретичних та прикладних задач біології. 
СК26. Здатність планувати, організовувати та проводити дослідження в галузі ботаніки, 
фізіології та екології рослин на основі поглибленого розуміння принципів біохімічної, 
біофізичної та молекулярно-біологічної структурної організації рослинних об’єктів різних 
таксономічних груп. 

 
Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 
– уявлення про роль природних та антропогенних чинників у метаболізмі рослин; 
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– нових знань про будову та механізм дії екологічних факторів на здоров’я людини; 
– розуміння можливості раціонального застосування продуктів рослинного походження з метою 
лікування та профілактики захворювань; 
 – аналітичного та екологічного мислення студентів з питань збереження біорізноманіття, 
раціонального використання добрив, регуляторів росту та інших біологічно активних речовин для 
одержання еклогічно безпечної рослинної продукції.  
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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 особливості впливу різних 
природних та антропогенних факторів на 
процеси метаболізму рослин та шляхи 
надходження цих речовин в організм 
людини 

Лекції; лабораторні 
роботи; самостійна 

робота 

Контрольна 
робота; 

оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт; іспит 

20 

1.2 Знати альтернативні методи вирощування 
екологічно безпечної 
сільськогосподарської продукції для 
зменшення накопичення токсичних і 
канцерогенних речовин 

Лекції; лабораторні 
роботи; самостійна 

робота 

Контрольна 
робота; 

оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт; іспит 

20 

1.3 Знати харчову та біологічну цінність 
рослин для збалансованого раціонального 
харчування  та профілактики захворювань 
людини в умовах антропогенного 
забруднення 

Лекції; лабораторні 
роботи; самостійна 

робота 

Контрольна 
робота; 

оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт; іспит 

20 

2.1 Вміти працювати з приладами, виконувати 
необхідні аналізи, давати оцінку 
результатам. 

лабораторні роботи; 
самостійна робота 

Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт 

10 

2.2 
Вміти працювати в групі при опануванні 
біохімічних методів дослідження, аналізі 
отриманих даних. 

 

лабораторні роботи; 
самостійна робота 

Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт 

10 

3.1 Представляти результати наукових 
досліджень у формі доповідей з 
використанням сучасних технологій, 
коректно вести наукову дискусію Лабораторні роботи, 

самостійна робота 

Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт; 

оцінювання 
презентації/до-

повіді 

10 

4.1 Орієнтуватися в питаннях і теоріях сучасної 
фізіології та екології рослин; проводити пошук 
та аналіз наукової літератури за даним 
напрямком; використовувати програми 
обробки даних для отримання та аналізу 
результатів власних досліджень; вміти 
організовувати власну діяльність. 

Лабораторні роботи, 
самостійна робота 

Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт; 

оцінювання 
презентації/до-

повіді 

10 

 
 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
 

1.1 
 

 1.2 
 

1.3 
 

2.1 
 

2.2 
 

3.1 
 

4.1 
ПР03. Здійснювати злагоджену роботу на результат у колективі 
з урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів.    

 
 
  +   

ПР09. Планувати наукові дослідження, обирати ефективні 
методи дослідження та їх матеріальне забезпечення. + + + +   + 

ПР11. Проводити статистичну обробку, аналіз та узагальнення 
отриманих експериментальних даних із використанням     + + + 
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програмних засобів та сучасних інформаційних технологій. 
ПР19. Вирішувати науково-теоретичні, науково-дослідні та 
прикладні задачі біології відповідними методами. + + 

 
+ +   + 

ПР27. Застосовувати існуючі, розробляти та впроваджувати нові 
методи досліджень та технології для розв’язання конкретної 
науково-теоретичної та/або прикладної задачі з ботаніки, 
фізіології та екології рослин. 

+ 

+ + 

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

- семестрове оцінювання:  
1. Наукова доповідь з презентацією 1: РН 3.1, РН 4.1  – 10 балів/5 балів 
2. Захист лабораторних робіт з теми 1: РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1, РН 2.2  – 6 балів/3 бали 
3. Контрольна робота з  теми 1: РН 1.1, РН 1.2  – 14 балів/7 балів  
4. Наукова доповідь з презентацією 2: РН 3.1,  РН 4.1  – 10 балів/5 балів 
5. Захист лабораторних робіт з  теми 2:  РН 1.2, РН 1.3, РН 2.1, РН 2.2  – 6 балів/3 бали 
6. Контрольна робота з  теми 2: РН 1.2, РН 1.3 – 14 балів/7 балів  
 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 
Форма проведення іспиту - письмова у вигляді відкритих завдань. 
Результатами навчання, які будуть оцінюватись на іспиті є РН 1.1-РН 1.3 
Максимальна кількість балів, яка може бути отримана студентом на іспиті, складає 40 за 100-

бальною шкалою. 
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою, ніж 24 

бали. 
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 
- умови допуску до іспиту: 
Студент допускається до екзамену за умови успішного написання 2 контрольних робіт (по кожній не 

менше 50% правильних відповідей), виконання і успішного звіту з усіх передбачених планом 
лабораторних робіт та підготовки презентації/доповіді. 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

7.2 Організація оцінювання: 
Контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. 
Оцінювання лабораторних робіт і презентацій наукових доповідей проводиться впродовж 
усього курсу навчальної дисципліни. 
 
 
 

Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план занять 

№ 
п/п Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції лабора 
торні 

самостійна 
робота 

1 2 3 4 5 
 

Тема 1   «Рослини та хімічні канцерогени. Вплив токсичних і канцерогенних речовин на 

здоров’я людини. Використання рослин з метою профілактики онкологічних 

захворювань.» 

1 

Утворення та трансформація канцерогенів у 
природі. Вплив канцерогенів на здоров’я 
людини. 

2   

Оцінка змін у прижиттєвому забарвленні 
рослинних клітин у відповідь на токсичний 
вплив. 

 2  

Синтез і накопичення канцерогенів у рослинах у 
зв’язку з порушенням нормального метаболізму 
за дії пестицидів, добрив, радіонуклідів.  

  10 

2 

Рослини - продуценти антиканцерогенів. 
Раціональне харчування як профілактика 
онкозахворювань. 

2   

Речовини рослинного походження з 
антиоксидантними властивостями. 
Антиоксидантна роль біофлавоноїдів. Оцінка 
руйнівної здатності канцерогенів різними 
видами рослин. 

  10 

3 

Роль нітратів у метаболізмі рослинного та 
людського організму. Вплив нітратів і нітритів 
на здоров’я людини. 

2   

Визначення нітратів у різних частинах рослин 
мікрохімічним методом.  2  

Вплив умов зберігання та переробки овочів, 
зерна, плодів на вміст нітратів та нітритів у 
продуктах харчування. 

  10 

 
Фактори, які впливають на вміст нітратів у 
рослинній продукції. Альтернативні методи 
агротехніки вирощування рослин із зниженим 
вмістом нітратів. 

4   

4 
Визначення вмісту аскорбінової кислоти в 
продуктах харчування рослинного походження.  4  

 
Накопичення нітросполук у рослині, залежно від 
органу, сорту, виду. Правила раціонального 
використання макро- і мікродобрив з метою 
зменшення надходження нітратів у с/г рослини. 

  8 

5 

Канцерогенність нітрозосполук. Утворення 
нітрозосполук та шляхи їх нейтралізації. 
Технологічні та екологічні засоби зниження 
вмісту нітросполук у продуктах харчування 
рослинного походження.  

2   
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Захисна роль аскорбінової кислоти та вітаміну Е 
в трансформації нітрат- і нітрит-іонів в 
нітрозосполуки. Заходи для запобігання 
накопичення канцерогенних нітрозосполук у 
організмі людини. 

  10 

6 

Алергія та рослини. Рослини – потенційне 
джерело алергенів. Акумуляція алергенів у 
різних органах рослин. Перехресна харчова 
алергія. Полінози. Види рослин, які найчастіше 
спричинюють алергію. Використання продуктів 
рослинного походження для профілактики та 
лікування алергії. 

4   

Антиалергенна дієта. Скласти харчовий раціон 
для людей, які страждають ранньовесняними 
полінозами. 

  8 

 
Тема 2 . «Механізми знешкодження негативного впливу антропогенного забруднення на 
здоров’я людини. Роль раціонального харчування у підвищенні стійкості організму до дії 

несприятливих факторів» 

7 

Біоконцентрація пестицидів та її наслідки. 
Шляхи надходження пестицидів в організм 
людини. Основні симптоми токсичності та 
клінічні прояви інтоксикації. Правила безпеки 
при наземному внесенні пестицидів та при 
використанні пестицидів в теплицях. 

2   

Різноманітність хімічного складу і характеру дії 
пестицидів. Кругообіг пестицидів у 
навколишньому середовищі. Схеми циркуляції 
пестицидів у ланцюгах живлення біоти. 

  10 

 

Токсичність важких металів. Міграція по 
ланцюгах живлення, надходження в організм 
людини. Вміст важких металів у харчових 
продуктах, кормах, ґрунті, воді. Накопичення 
важких металів рослинними організмами. 
Заходи для зменшення вмісту іонів важких 
металів у рослинній продукції. 

2   

8 Вплив важких металів на активність 
катехолоксидази рослинних об’єктів.  2  

 
Рослини – індикатори та рослини – акумулятори 
важких металів у грунті. Використання їх з 
метою моніторингу та фіторемедіації 
фітоценозів. 

  8 

9 

Рослини і радіонукліди. Органотропність 
акумуляції радіоелементів. Значення 
морфометричних характеристик рослин у 
захопленні та утриманні радіоактивних речовин. 
Надходження та акумуляція радіоактивних 
елементів у рослинах залежно від фізико-
хімічних властивостей радіонуклідів, 
фізіологічного стану рослин, фізичних і 
хімічних властивостей грунту. 

2   

Мікрохімічний аналіз золи  2  
Вплив екзогенних чинників на накопичення   10 
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радіоактивних елементів рослинними 
організмами. Кореневе живлення рослин – 
головний фактор забруднення продукції 
рослинного походження та формування доз 
внутрішнього опромінення рослин. Можливості 
отримання продуктів рослинного походження, 
чистих від радіонуклідів. 

10 

Зменшення вмісту радіонуклідів в рослинній 
продукції. Можливості отримання продуктів 
рослинного походження, чистих від 
радіонуклідів. 

4   

Визначення вмісту глутатіону та загальної 
редукуючої активності рослинних тканин.   2  

 

Вплив екзогенних чинників на накопичення 
радіоактивних елементів рослинними 
організмами. Кореневе живлення рослин – 
головний фактор забруднення продукції 
рослинного походження та формування доз 
внутрішнього опромінення рослин. 

  8 

11 

Сучасна концепція радіозахисного харчування. 
Рослинні продукти як протектори та 
нейтралізатори негативного впливу 
антропогенних чинників на здоров’я людини.  
Лікувально-профілактичне використання 
продуктів рослинного метаболізму в умовах 
антропогенного забруднення. 

2   

Використання чистих продуктів рослинного 
походження та радіопротекторів. Застосування 
рослин-аутогенів для підвищення імунітету в 
умовах антропогенного забруднення.   

  8 

 ВСЬОГО 28 14 100 
 
 
Загальний обсяг 150 год, в тому числі : 
Лекцій – 28 год. 
Лабораторні заняття – 14 год. 
Консультації – 8 год. 
Самостійна робота – 100 год. 
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