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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з мультваріантним комплексом адаптивних 

(фізіологічних,біохімічних,ценотичних) реакцій   спрямованих на підтримання гомеостазу 

рослинних стуктур за дії  екстремальних факторів урбанізованих ландшафтів. Сформувати 

фундаментальні знання щодо  мікрокліматичних територій урболандшафтів та специфіки 

озелененя їх  на основі підбору різноадаптованих  видів та сортів рослин. Проаналізувати 

механізми формування кліматофрмуючої здатності рослин в умовах глобальних кліматичних змін 

для практичного використання в озелененні урботериторій. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішно опанувати курси  «Фізіологія рослин», «Біохімія рослин», «Хімія з основами 

агрохімії»,  «Грунтознавство та грунтова мікробіологія», «Урбоекологія та фітомеліорація»». 

2. Вміти самостійно застосовувати знання з анатомії та фізіології рослин, агрохімії, 

ґрунтознавства, урбоекології, фітомеліорації та інших дисциплін, 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 «Адаптивні стратегії рослин в мікрокліматичних просторах ландшафтів» є 

вибірковою навчальною  дисципліною, яка формує комплексне уявлення про: фізіологічні процеси  

за дії стресових ситуацій, адаптацію й гомеостаз рослинного організму як прояви адаптаційного 

синдрому  за глобальних кліматичних процесів, специфіку формування реакції відповіді рослин на 

дію парникових газів, «шкідливого озону» та «островів тепла» в урболандшафтах. Розуміння 

понять спецефічних та неспецифічних реакцій рослин  у формуванні сталих урбосистем, впливу 

глобального потепління на розподіл видів, невілювання біорізноманіття за рахунок 

розповсюдження адаптованих видів, глобалізації рослинного царства. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Згідно з вимогами  Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти, 

галузь знань  20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 206 Садово-паркове господарство) 

дисципліна забезпечує набуття студентом таких компетентностей: 

інтегральної: 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері садово-паркового господарства та у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій за невизначених 

умов та вимог. 

загальних: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

спеціальних (фахових, предметних): 

ФК4. Здатність до управління об'єктами садово-паркового господарства, їх функціонального 

використання, охорони, захисту та організації робіт з урбомоніторингу і інвентаризації об'єктів 

садово-паркового господарства, об'єктів культурної спадщини. 

ФК12. Здатність організувати роботу команди фахівців, яка пов'язана із плануванням (або 

відновленням) міських територій, відкритих просторів, об'єктів садово-паркового господарства 

тощо;  
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ФК13. Здатність планувати та здійснювати збір, обробку, аналіз і систематизацію науково-

технічної інформації з теми дослідження, обирати методики і засоби розв’язання складних задач 

професійної діяльності.  

ФК14. Здатність до отримання нових знань та проведення прикладних досліджень в галузі садово-

паркового господарства, узагальнення та систематизації отриманої інформації.  

ФК15. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах вищої та фахової передвищої освіти, 

навчати співробітників інноваційної діяльності та здійснювати просвітницьку природоохоронну 

діяльність серед населення. 

 

додатково спеціальних (фахових, предметних) компетентностей за ОП: 

ФК16. Здатність здійснювати фітооптимізацію антропогенно змінених ландшафтів, підбирати 

рослини для озеленення урбосередовищ різного функціонального призначення з врахуванням 

особливостей взаємодії рослин та специфіки кореневого живлення в умовах урболандшафтів, а 

також їх кліматоформуючої здатності. 

 

Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 

уявлення про механізми адаптаційних, акліматизаційних процесів  за глобальних кліматичних 

змін; 

нових знань про аридизацію клімату, формування «островів тепла» та «поганого озону» у 

мікроландшафтах міста; 

уявлення про механізми осмотичного еджасменту, класифікацію осмолітів та їхню роль у  

формуванні посухостійкості рослин; 

уявлення про роль білків теплового і холодового шоку  у регуляції термостійкості рослин; 

нові уявлення про регуляцію водного потенціалу рослин  білками аквопоринами,  транспіраційно-

когезійним механізмом та гідропровідністю ксилемних судин рослин; 

формування нових знань про евотранспіраційні процеси у зелених та  індустріальних зонах 

міських ландшафтів; 

нові знання  щодо регуляції руху продихів з використанням фітогормонального та 

короткохвильового сигналінгу; 

розуміння можливості раціонального керування адаптивними реакціями рослин біостимуляторами 

та біодобривами для забезпечення фізіологічних процесів в мінливих кліматичних умовах; 

навички аналітичного та екологічного мислення з питань глобальної ролі рослин у регуляції 

мікроклімату для сприятливих умов існування людини в урболандшафтах; 

уявлення про сучасні світові тенденції з досліджень кліматоформуючої здатності рослин у 

природних та штучних ценозах для підготовки висококваліфікованих фахівців  з ландшафтної 

фітофізіології (Landscape Plant Physiology). 

 

 

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 фундаментальні дисципліни професійної 

та практичної підготовки у галузі аграрні 

науки та продовольство. 

Лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

 

Контрольна  

робота 
30 
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2.1 Вміти працювати з приладами, виконувати 

необхідні аналізи, давати оцінку 

результатам. 

Практична робота, 

самостійна робота 

Контрольна  

робота,  

звіти з практичних 

робіт  

42 

2.2 Вміти здійснювати пошук нової інформації. 

Лекція, самостійна 

робота 

 

Наукова доповідь з 

презентацією 
12 

3.1 Вміти працювати в групі при опануванні 

біохімічних методів дослідження, аналізі 

отриманих даних. 
Практична робота 

Звіти з практичних 

робіт 
8 

4.1 Вміти організовувати власну діяльність. Практична робота, 

самостійна робота 

 

Звіти з практичних 

робіт 
8 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 

Презентувати результатами виконаних досліджень в галузі садово-паркового 

господарства фахівцям і нефахівцям. 
+     

Створювати об’єкти озеленення різного призначення та підбирати комплекс 

робіт по догляду за рослинами у насадженнях. 
+ +    

Організовувати навчально-пізнавальну діяльність студентів.   + + + 
Організовувати та виконувати просвітницьку природоохоронну діяльність 

серед населення. 
 +  + + 

Організувати і планувати науково-дослідну роботу в галузі садово-паркового 

господарства, природних і культурних ландшафтів. 
   + + 

Збирати, обробляти, аналізувати і систематизувати науково-технічну 

інформацію з тематики дослідження, висувати і перевіряти наукові гіпотези, 

обирати оптимальні методи, методики та засоби дослідження, робити та 

аргументувати висновки за результатами досліджень. 

 + +  + 

На основі поглиблених знань з природничих наук формувати уявлення про 

фітооптимізацію антропогенно змінених ландшафтів, особливості взаємодії 

рослин та специфіку кореневого живлення в умовах урболандшафтів, а також 

їх кліматоформуючу здатність. 

+  +   

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота з  теми 1-5: РН 1.1, РН 2.1. – 30 балів/15 балів  

2. Контрольна робота з  теми 6-10: РН 1.1, РН 2.1. – 30 балів/15 балів 

3. Звіти з практичних робіт: РН 2.1., РН 3.1., РН 4.1. – 28 балів/14 балів  

4. Наукова доповідь з презентацією: РН 2.2. – 12 балів/6 балів 

  

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума всіх форм семестрового оцінювання. 

Студент отримує залік («зараховано») лише за умови відпрацювання усіх практичних 

робіт, здачі звітів з практичних робіт (по кожній не менше 50% від максимально можливої 

кількості балів), успішного виконання завдань 2-х контрольних робіт (по кожній не менше 

50% від максимально можливої кількості балів) і успішного представлення наукової 

доповіді з презентацією (не менше 50% від максимально можливої кількості балів). 

 

 

7.2 Організація оцінювання: 

1. Контрольна робота з  теми 1-5: РН 1.1, РН 2.1. – на 7-й лекції 

2. Контрольна робота з  теми 6-10: РН 1.1, РН 2.1. – на 14-й лекції 

3. Звіти з практичних робіт з  теми 2-4: РН 2.1., РН 3.1., РН 4.1. – на 5-му 

практичному занятті 

4. Звіти з практичних робіт з  теми 9: РН 2.1., РН 3.1., РН 4.1. – на 7-му 

практичному занятті 

5. Наукова доповідь з презентацією 1-2: РН 2.2. – на 2-6-му практичних заняттях 

 

 

 

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 і практичних занять* 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Частина 1   «Адаптивні стратегії рослин. Урбанізація – загальносвітова тенденція» 

1 

Адаптаційний синдром – загальна 
характеристика явища. Стійкість  рослин як 
результат процесів адаптації. Класифікація 
стресорів.  
Стратегія пристосування рослин до дії стресорів 

4   

2 

Загальна характеристика багатофункціональної 
зеленої інфраструктури населених міст та 
особливостей ландшафтного будівництва в 
країнах Європейського союзу 

2   

Температурна характеристика підстилкових 
поверхонь зеленої зони та бетонно-асфальтних 
конструкцій. 

 2  

Аналіз сучасного стану озеленення 
урболандшафтів Києва та населених міст 
України 

  20 

3 

Аридизація клімату. Посухостійкість. Механізми 
осмотичного еджасменту, класифікація 
осмолітів та їхня роль у  формуванні 
посухостійкості рослин 

4   

Оцінка посухостійкості рослин за 
ксероморфними ознаками   2  

Залежність посухостійкості  рослин від видових 
особливостей, фізіологічного стану й віку 
рослин, умов навколишнього середовища 

  20 

4 

Термостійкість рослин. Уявлення про роль 
білків теплового і холодового шоку  у регуляції 
термостійкості рослин 

2   

Визначення жаростійкості листків різних видів 
рослин  2  

5 

Водний режим рослин. Нові уявлення про 

регуляцію водного потенціалу рослин:  білки 

аквопорини, транспіраційно-когезійний 

механізм, гідропровідність ксилемних судин 

рослин 

2   

Визначення інтенсивності транспірації рослин 

різних видів та евапорації з різних поверхонь 
 4  

Частина 2 . «Особливості  адаптивних стратегій рослин в урбанізованих ландшафтах» 

6 

«Міський острів тепла» (Urban Heat Island).    

Адаптивні стратегії рослин до цього феномену. 
4   

Ризики виникнення теплового стресу рослинних 

угруповань з ландшафтів міста. 
  15 
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7 

Евотранспіраційні процеси у зелених та  

індустріальних зонах міських ландшафтів; 

Механізми  регуляції водного балансу рослин 

різних екологічних груп: ксерофітів, гідрофітів 

сукулентів. 

2   

Сучасні підходи до поділу рослин на екологічні 

групи  
  15 

8 

Продихи та їхня кліматоформуюча роль у 

мікрофітоценозах. Регуляція активного та 

пасивно руху продихів  з використанням 

фітогормонального та короткохвильового 

сигналінгу 

2   

Особливості будови продихів рослин різних 

систематичних груп  
  15 

9 

Фотосинтетичні та спектральні характеристики 

рослин  для оцінки адаптивної реакції відповіді 

на дію стресорів. 
4   

Обрізка та топіарна стрижка рослин для 

оптимізації світлового режиму рослин та 

надання декоративності. 
 4  

Вегетаційний індекс нормалізованої різниці 

(Normalized difference vegetation index (NDVI) — 

показник кількості активної фотосинтетичної 

біомаси для оцінка потенційної фотосинтетичної 

ефективність рослин на одиницю площі  та 

визначення найзеленіших мегаполісів. 

  15 

10 

Зелені міста - уявлення про сучасні світові 

тенденції з досліджень кліматоформуючої 

здатності рослин та адаптованого зеленого 

будівництва для створення сприятливих умов 

існування людини в урболандшафтах. 

2   

 

 ВСЬОГО 28 14 100 
 

 

Загальний обсяг 150 год, в тому числі : 

Лекцій – 28 год. 

Практичні – 14 год. 

Консультації – 8 год. 

Самостійна робота – 100 год. 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. O. Smirnov, L.-А. Karpets, A. Zinchenko, M. Kovalenko, V. Belava, N. Taran Changes of 

morphofunctional traits of Triticum aestivum and Triticum dicoccum seedlings caused by 

polyethylene glycol-modeling drought // Journal of Central European Agriculture. – 2020. – 21 (2), 

p.268-274. 
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2. Сікура Й.Й. Інтродукція рослин ( її значення для розвитку цивілізацій, ботанічної науки та 

збереження різноманіття рослинного світу) / Й.Й.Сікура, В.В.Капустян – К: 

Фітосоціоцентр.- 2003.-280 с. 

2. Нечитайло В.А., Культурні рослини України / Нечитайло В.А.,Баданіна В.А.,Гриценко В.В. – 

Київ: Фітосоціоцентр, 2005.-351 с. 

3. В.Викторов Интродукция растений  електроний ресурс: https://iknigi.net/avtor-v-

viktorov/94476-introdukciya-rasteniy-v-viktorov/read/page-2.html 

4. Базилевская Н. А. Об основах теории адаптации растений при интродукции. М., 1964. 132 с. 

5. ВеховИ. А. Методы интродукции и акклиматизации древесных растений // Тр. Бот. ин-

таАНСССР. Сер. 6. 1967. Вып. 5. С. 93-106. 

 

Додаткова література: 

1. Диверолл, Б. Дж. Защитные механизмы растений / Б. Дж. Диверолл. - М.: Колос. - 1980. – 127 

с.  

2. Терек, О.І. Ріст і розвиток рослин: навч. посіб. / О.І. Терек, О.І. Пацула. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2011. – 328 с. 

3. Фізіологія рослин: практикум / О.В. Войцехівська, А.В. Капустян, О.І. Косик та ін. – Луцьк: 

Терен, 2010. – 416 с. 

4. Sato F., Hashimoto T., Hachiya A., Tamura K. Choi K, Morishige T., Fujimoto H., Yamada Y. 

Metabolic engineering of plant alkaloid biosynthesis // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. – 2001. – 98, N 1. 

– P. 367-372.  

5. Zenk M.N. Plant cell cultures: a potentional in food and biotechnology // Food Biotechnology. – 

1990. – 4, N 1. – P. 461. 

INTERNET-ресурси:  

Greening of cities: from scientific insight to practice 

https://www.royalfloraholland.com/en/nieuws-2019/week-39/greening-of-cities-from-

scientific-insight-to-practice 

Clever and coolGenerating design guidelinesfor climate-responsiveurban green 

infrastructure  https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/453958 

https://www.royalfloraholland.com/en/nieuws-2019/week-39/greening-of-cities-from-scientific-insight-to-practice
https://www.royalfloraholland.com/en/nieuws-2019/week-39/greening-of-cities-from-scientific-insight-to-practice
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