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1. Мета дисципліни – формування у студентів системи новітніх знань і практичних навичок щодо 
організації функціональних систем у рослин та їх взаємозв’язок, про рівні регуляції фізіологічних 
процесів рослин та їх підпорядкованість та з’ясування молекулярних механізмів функціонування 
регуляторних систем рослинних організмів в оптимальних і стресових умовах існування. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування дисциплін "Фізіологія рослин", "Стійкість рослин", "Біохімія", 
"Адаптаційний синдром", "Біологічно активні речовини". 
2. Вміння самостійно застосовувати знання з екології та фізіології, мікробіології  та ін. 
дисциплін, виконувати лабораторні та практичні роботи, працювати з науково-методичною 
літературою. 
3. Володіння елементарними навичками роботи з літературою, документами, матеріалами та 
обладнанням, що використовуються в біологічній та екологічній лабораторіях. 
3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна вивчає системи сприйняття і передачі 
внутрішніх і зовнішніх сигналів рослин впродовж їхнього онтогенезу на дію факторів 
навколишнього середовища, досліджує регуляцію фізіологічних процесів на різних рівнях 
організації рослинного організму: клітинному, тканинному та організменому, розкриває механізми 
роботи та взаємозв’язків генетичної, мембранної, метаболічної, трофічної, гормональної та 
електрофізіологічної систем регуляції.  
4. Завдання (навчальні цілі):   

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 
(сьомий 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. 
загальних:  
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

спеціальних (фахових, предметних)  
СК4. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів організації 
живого, біологічних явищ і процесів. 
СК7. Здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами дослідження організмів 
різних рівнів організації 
СК8. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, 
готувати наукові публікації, брати участь у наукових конференціях та інших заходах. 
СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи розв’язання 
науковотеоретичних 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 рівні регуляції фізіологічних процесів рослин; 
- уявлення про поетапність формування механізмів сприйняття і передачі сигналів у рослинному 
організмі в нормі та за умов стресу; 
- детальних знань про функціонування генетичної, мембранної, метаболічної, трофічної, 
гормональної та електрофізіологічної систем регуляції у рослин; 
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- цілісного уявлення про взаємозв’язок, взаємозалежність та взаємовплив систем регуляції у 
рослин, як на клітинному рівні, так і на рівні організму; 
- аналітичного мислення з питань раціонального використання механізмів регуляції клітинного 
метаболізму рослин у сільському господарстві та промисловості. 
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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 рівнів та систем регуляції 
фізіологічних процесів у рослин; 
взаємозв’язок та взаємозалежність шляхів 
внутрішньоклітинної та міжклітинної  
регуляції. 

Лекції; лабораторні 
роботи; самостійна 

робота 

Контрольна 
робота, 

оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт; іспит 

20 
 

1.2 Знати шляхи формування механізмів 
сприйняття і передачі сигналів у рослинному 
організмі в нормі та за умов стресу; 
 

Лекції; самостійна робота 

Контрольна 
робота; 

оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт; іспит 

20 

1.3 Знати значення та детальні особливості 
функціонування генетичної, мембранної, 
метаболічної, трофічної, гормональної та 
електрофізіологічної систем регуляції у 
рослин. 
 
 

Лекції; самостійна робота 

Контрольна 
робота; 

оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт; іспит 

20 

2.1 Вміти здійснювати пошук нової інформації 
користуючись науковою літературою, базами 
даних  та інтернет ресурсами. 

Лекції, лабораторні 
роботи, самостійна 

робота 

Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт 

5 

2.2 Вміти працювати з приладами, виконувати 
необхідні аналізи, давати оцінку результатам. Лабораторні роботи  

Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт 

10 

2.3 Вміти працювати в групі при опануванні 
фізіологічних методів дослідження, аналізі 
отриманих даних. 
 Лабораторні роботи  

Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт, 

контрольна 
робота 

10 

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

Оцінювання 
виконання 

лабораторних 
робіт; оцінювання 

презентації/до-
повіді 

5 

4.1. Вміти організовувати власну діяльність; 
аналітично мислити обираючи відповідні види 
роботи та методи у дослідженні роботи систем 
регуляції; орієнтуватися в питаннях і теоріях 
сучасної сукупності знань про системи 
регуляції рослин; проводити пошук та аналіз 
наукової літератури за даним напрямком; 
використовувати програми обробки даних для 
отримання та аналізу результатів власних 
досліджень. 

Лабораторні роботи; 
самостійна робота 

Оцінювання 
презентації/допо-

віді 
10 
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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 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР2. Використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, 
інтернет ресурси для пошуку необхідної інформації. + + + +    + 

ПР7. Описувати й аналізувати принципи структурно-
функціональної організації, механізмів регуляції та адаптації 
організмів до впливу різних чинників. 

 +      + 

ПР10. Представляти результати наукової роботи письмово (у 
вигляді звіту, наукових публікацій тощо) та усно (у формі 
доповідей та захисту звіту) з використанням сучасних 
технологій, аргументувати свою позицію в науковій дискусії. 

    + + + + 

ПР11. Проводити статистичну обробку, аналіз та узагальнення 
отриманих експериментальних даних із використанням 
програмних засобів та сучасних інформаційних технологій. 

    +   + 

ПР17. Застосовувати сучасні технології навчання для 
викладання спеціальних дисциплін.      +  + 

ПР20. На основі поглиблених знань з природничих наук 
формувати уявлення про закономірності індивідуального та 
історичного розвитку біологічних систем на різних рівнях 
організації, роль системних процесів у їхньому формуванні, 
функціонуванні й пластичності, особливості їхньої 
кооперативної взаємодії, а також про системність організації 
живого. 

+   +   + + 

ПР28. Вміти формувати систему аналізу та інтерпретації 
нових результатів про рослинні та грибні об'єкти, організацію 
і функціонування рослинного організму на молекулярному, 
клітинному, організмовому і популяційному рівнях 
спираючись на поглиблені знання з дисциплін професійно-
практичної підготовки. 

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

- семестрове оцінювання:  
1. Контрольна робота з 1-ї теми : РН 1.1-2.3 – 14 балів/7 балів. 
2. Оцінювання виконання лабораторних робіт з 1 –ї теми: РН 2.1-2.3 – 10 балів/5 балів. 
3. Контрольна з 2 –ї теми : РН 1.1- 2.3 – 16 балів/8 балів.  
4. Оцінювання виконання лабораторних робіт з 2 –ї теми: РН 2.1-2.3 – 10 балів/5 балів. 
5. Презентації/доповіді: РН 3.1, 4.1 – 10 балів/5 балів. 

- підсумкове оцінювання:  
Екзамен. 
Форма проведення екзамену письмова у вигляді відкритих завдань. 
Результати навчання, які оцінюються на екзамені – РН 1.1-1.3. 
Максимальна кількість балів, які може отримати студент на екзамені – 40 балів за 100-

бальною шкалою. 
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 
- умови допуску до підсумкового екзамену: 
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: 
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 

відповідно. 
Оцінювання лабораторних робіт, підготовлених презентацій/доповідей проводиться 

впродовж семестру. 
 
 

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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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 
Частина 1   «Системи регуляції рослин на клітинному рівні» 

1 

Організація функціональних систем у рослин та 
їх взаємозв’язок. Системи регуляції у рослин та 
їх підпорядкованість. Рівні регуляції 
фізіологічних процесів рослин: організмений, 
тканинний, клітинний. Внутрішньоклітинна 
регуляція. Генетична система регуляції. 
Ядерний геном. Пластидний геном (пластом). 
Антероградна, ретроградна  регуляція. 
Мітохондріальний геном рослинної клітини. 
Типи редагування РНК. 

6   

Визначення факторів фертильності пилкових 
зерен.   11 

2 

Мембранна система регуляції. Плазмодесми, 
везикулярний транспорт, йонні канали, білки 
переносники, аквапорини, порини. 

4   

Вплив різних концентрацій блокаторів 
аквапоринів на показники водного режиму 
рослин. 

 6  

Транспорт білків ядерного кодування у 
хлоропласти, мітохондрії та інші органели 
рослинної клітини. 

  12 

3 
Метаболічна система регуляції.  2   
Білки теплового шоку у комплексній відповіді 
рослинної клітини на дію стресорів.   12 

Частина 2 . «Системи регуляції рослин на міжклітинному рівні» 
1 2 3 4 5 

4 

Трофічна регуляція. Особливості трофічної 
регуляції гомеостазу рослинного організму.        2   

Вплив дефіциту мінеральних речовин на процеси 
корелятивного росту рослин. Метаболічна 
функція кореневої системи. Виявлення 
антагоністичного впливу іонів на ріст і 
розвиток рослин. 

 4  

Кількісні характеристики трофічних взаємодій   12 

5 

Групи рослинних гормонів: ауксини, цитокініни, 
гіберелліни, АБК, етилен,  брасиностероїди, 
жасмонова кислота, саліцилова кислота. 
Особливості дії фітогормонів як міжклітинної 
системи регуляції. Місце і значення 
фітогормонів в регуляції росту і морфогенезу 
багатоклітинних систем. Основні критерії 
сутності та властивості фітогормонів. 
Біосинтез, кон'югація, деградація фітогормонів. 
Сприйняття, передача та реалізація 

10   
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гормональних сигналів. 
Регуляція екзогенними аналогами ауксину 
процесів росту та розвитку рослин на 
ембріональному етапі онтогенезу.  

 4  

Формування гормональної системи рослин. 
Рослинні мутанти і трансформанти із 
зміненим біосинтезом фітогормонів. 

  15 

6 

Електрофізіологічна система регуляції. 
Електрична активність структурних елементів 
рослинної клітини. Природа електричних 
потенціалів спокою клітини і рослини в цілому: 
дифузійна і метаболічна складові. Типи 
імпульсної електричної активності у вищих 
рослин: потенціал дії (ПД), варіабельний 
потенціал (ВП), мікроритми.  

4   

Характеристика подразників і основні 
параметри ПД. Електричні взаємодії і шляхи 
розповсюдження ПД у вищих рослин. Іонні 
механізми генерації ПД. Особливості виникнення 
і передача ВП. Роль потенціалів спокою і 
потенціалів дії у функціонуванні вищих рослин.   

  38 

 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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