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1. Мета дисципліни – розвинити у студентів  уявлення про те як рослинність впливає на клімат 

планети та інтерпретувати їх у моделі кліматичних просторів мегаполісів, малих населених 

пунктів, заміських територій, парків, скверів, рекреаційних територій.  Сформувати 

фундаментальні знання щодо  мікрокліматичних територій урболандшафтів зумовлених 

утворенням «островів тепла», «шкідливого озону» та пристосуванням до цих умов рослин різних 

видів завдяки фізіологічним процесам водообміну, фотосинтетичної активності, посухо-, холодо-, 

жаростійкості, тощо. З’ясувати адаптивні стратегії рослин в умовах глобальних кліматичних змін 

для практичного використання в озеленені 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 «Кліматоформуюча здатність рослин в урболандшафтах» є вибірковою 

навчальною  дисципліною, яка формує комплексне уявлення про терморегулюючу, 

водопоглинальну, водоутримну , евапотранспіраційну здатність рослинних угруповань  

 

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. 

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проектами.  

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;  

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.  
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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: 

нових знань про світові тенденції з досліджень кліматоформуючої здатності рослин у природних 

та штучних ценозах для підготовки висококваліфікованих фахівців  з ландшафтної фітофізіології 

(Landscape Plant Physiology); 

уявлення про те яким чином рослини регулюють теплообмін і підтримують відносну стабільність 

клімату в різних регіонах земної кулі; 

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 евапотранспіраційні 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. 

 

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 

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 
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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 результати виконаних досліджень в галузі садово-паркового 

господарства фахівцям і нефахівцям. 
+     

Розробляти проекти об’єктів озеленення, садово-паркового господарства та 

ландшафтної архітектури; розробляти проекти реставрації та реконструкції 

об’єктів озеленення, культурної спадщини; проектувати зимові сади в 

інтер’єрах офісних і житлових будівель, озеленення покрівель, оранжерейні і 

тепличні комплекси. 

+ +   + 

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. 

+  +   
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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   Урбанізація – загальносвітова тенденція ландшафтних просторів 

1 

Рослини- представники живої природи як вищий 
прояв життя на Землі. Стратегії пристосування 
рослин до глобальнокліматичних змін. 

4   

2 

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

2   

Аналіз видового складу урболандшафтів Києва 
та населених міст України.  2  

Газони. Поглинання СО2, стрижка та 
водоутримна здатність різних видів газонних 
трав. 

  20 

3 

Природні та архітектурні компоненти 

біокліматичної будівлі. Життєві стратегії, 

пов’язані з формою зростання трав, кущів та 

дерев. Посухостійкість. Жаростійкість. 

Механізми регуляції водного обміну рослин у 

мікропросторах урболандшафтів. 

4   

Оцінка посухостійкості рослин за 
ксероморфними ознаками.  2  

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

  20 

4 

Крони дерев – регулятори літнього та зимового 
теплового (термо)прошарку повітря 
мікроландшафтів  міста.  

2   

Обрізка та топіарна стрижка рослин для 
оптимізації водного, світлового режиму рослин 
та надання декоративності.  

 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 «Зелена архітектура» кліматформуючої складової  урбанізованих ландшафтаів 

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 

Евапотранспіраційні процеси у зелених та  

індустріальних зонах міських ландшафтів; 

Механізми  регуляції водного балансу рослин 

різних екологічних груп: ксерофітів, гідрофітів 

сукулентів. 

2   

Продихи та їхня кліматоформуюча роль у 

мікрофітоценозах. Регуляція активного та 

пасивно руху продихів  з використанням 

фітогормонального та короткохвильового 

сигналінгу. 

  15 

8 

«Зелена архітектура» і «вертикальне озеленення 

». 2   

Виткі види рослин, ліани. Механізми рухів 

рослин.   15 

9 

Детокс технології вертикального озеленення 

міст. Газостійкість та фіторемедіація.  4   

 Багатошарові детоксикуючі композиції  - 

фільтри, виготовлені з водоростей та 

лишайників, ліани, сукуленти. регулювання 

якості мікроклімату та енергетичних процесів в 

міських просторах. 

 4  

Вегетаційний індекс нормалізованої різниці 

(Normalized difference vegetation index (NDVI) — 

показник кількості активної фотосинтетичної 

біомаси для оцінки потенційної фотосинтетичної 

ефективність рослин на одиницю площі  та 

визначення рівня озеленення 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. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. N.Svietlova, V.Badanina, T.Kazantsev, N.Taran. The climate-forming ability of Magnoliaceae 

Juss.family in urban landscapes phytocenosis // Natural and Technical Sciences. № 224,2020.-p.22-

24. 

2. T.Kazantsev, N.Svietlova, V.Badanina, N.Taran. Prospects of Using Unmanned Aerial Vehicle for 

Assessing Climate-Making Properkies of Park Tree Species Using Kiev A.V.Fomin Botanical 

Garden as an Example// Journal of Automation and Information Sciences. 2018.50(4). 

3.  Данилов С.М. Инновационная архитектура: проблемы и достижения. // Науковий вісник 

будівництва. – Харків: ХНУБА. Том 89. - №3 – 2017. – С. 38 – 46. 

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 45. Pérez G., Rincón L., Vila A., González J.M., Cabeza L.F., Green vertical systems for buildings as 

passive systems for energy savings, Applied Energy, Vol. 88, No. 12, 2011, pp. 4854-4859. 

 

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 сool  generating 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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