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1. Мета дисципліни – формування у студентів системи знань про особливості впливу на 

рослинний організм регуляторів росту екзогенного та ендогенного походження та засоби захисту 

рослин в умовах урбосередовища. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішно опанувати курси «Ботаніка», «Фізіологія рослин», «Біохімія», «Екологія», 

«Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Мікробіологія», «Ріст і розвиток рослин». 

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

органічної хімії 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 «Регулятори росту і засоби захисту рослин в умовах урбосередовища» є 

вибірковою навчальною дисципліною, яка формує комплексне уявлення про: фітогормони, як 

ендогенні регулятори росту та розвитку рослинного організму; особливості впливу природних та 

штучних стимуляторів та інгібіторів гормональної природи на фізіологічні реакції рослин, їх 

здатність пристосовуватися до змін довкілля; класифікація та застосування засобів захисту рослин 

в умовах урбанізованих ландшафтів. 

 

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: 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

спеціальних (фахових, предметних): 

ФК1. Здатність розробляти технології вирощування декоративних рослин в закритому та 

відкритому ґрунті.  

ФК2. Здатність проводити оцінку економічної ефективності та інноваційно-технологічних ризиків 

при впровадженні нових технологій при вирощуванні посадкового матеріалу.  

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. 

ФК6. Здатність організовувати і здійснювати державний контроль і нагляд за дотриманням правил 

утримання об'єктів садово-паркового господарства, об'єктів культурної спадщини. 

ФК8. Здатність проводити оцінку виробничих і невиробничих витрат на забезпечення якості, 

здійснювати технічний контроль, авторський нагляд за виробничою і проектною діяльністю в 

галузі садово-паркового господарства. 

ФК10. Здатність здійснювати технічні розрахунки в проектах, техніко-економічне обґрунтування і 

функціонально-вартісний аналіз ефективності проектованих заходів.  
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ФК11. Здатність прогнозувати наслідки, знаходити ефективні рішення в плануванні і реалізації 

проектів з урахуванням наявних обмежень. 

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. 

 

 

Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 

уявлення про особливості регуляторних впливів природних фітогормонів та штучних аналогів в 

рослинному організмі на різних етапах онтогенезу; 

уявлення про особливості впливу регуляторів росту на рівні рослинної клітини та цілісного 

організму в оптимальних умовах та за умов стресу; 

уявлення про взаємозв’язок, взаємозалежність та взаємовплив фітогормонів (антагоністів та 

синергістів) у рослин, як на клітинному рівні, так і на рівні цілісного організму; 

уявлення про різноманітність, вплив та особливості використання засобів захисту рослин; 

уявлення про сучасні фундаментально-наукові й прикладні аспекти застосування регуляторів 

росту та засобів захисту рослин в умовах урбанізованого середовища; 

аналітичного мислення з питань раціонального використання механізмів регуляції метаболізму 

рослин у галузі знань «Аграрні науки та продовольство»; 

уявлення про сучасні фундаментально-наукові й прикладні аспекти досліджень молекулярно-

клітинних механізмів регуляції ростових процесів та захисту рослин, галузі застосування та 

значення цих знань і вмінь для вирішення завдань в інших фундаментальних і прикладних науках, 

для майбутньої професійної орієнтації. 

 

 

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 
16 

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 
4 
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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 

Пропонувати та організовувати еколого-біологічні та технологічні заходи 

створення та утримання об'єктів садово-паркового господарства, 

природних і культурних ландшафтів. 
+    + 

Створювати об’єкти озеленення різного призначення та підбирати 

комплекс робіт по догляду за рослинами у насадженнях. 
+ + + + + 

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. 

  + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота з  теми 1-4: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2. – 30 балів/15 балів  

2. Контрольна робота з  теми 5-9: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2. – 30 балів/15 балів 

3. Звіти з практичних робіт з  теми 1-2: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – 12 

балів/6 балів  

4. Звіти з практичних робіт з  теми 9: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – 12 балів/6 

балів  

5. Наукова доповідь з презентацією: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – 16 балів/8 

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 1-4: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – на 7-й лекції 

2. Контрольна робота з  теми 5-9: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – на 6-му 

практичному занятті 

3. Звіти з практичних робіт з  теми 1-2: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – на 4-му 

практичному занятті 

4. Звіти з практичних робіт з  теми 9: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – на 6-му 

практичному занятті 

5. Наукова доповідь з презентацією: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – 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   «Фітогормони, що активують процеси росту та розвитку рослинного організму.» 

1 

Фундаментальна властивість рослин - 
здатність до росту впродовж усього життя. 
Ауксини. Синтетичні аналоги. Фізіологічні 
ефекти ауксинів.    

4   

Дослідження особливостей коренеутворення за 
дії ауксинів. 

 4  

 

Дослідження впливу ауксину на утворення 
камбію деревних порід. Потовщення. 
Новоутворення у рослин, що ініційовані 
гормональною стимуляцією патогенів. 

  10 

2 

Цитокініни. Фізіологічні ефекти цитокінінів на 
рівні клітини, та на рівні організму. Вплив 
цитокінінів на формування рослин. 
Застосування цитокінінів у рослинництві. 

4   

Вплив цитокінінів на органогенез у проростків.   2  

Синтетичні регулятори росту цитокінінової 
природи. Специфіка, використання. Синергізм. 

  10 

3 

Гібереліни. Фізіологічні ефекти гіберелінів. Роль 
гіберелінів у процесах статевого та 
безстатевого розмноження рослин. Флоральна 
детермінація. 

2   

Гібереліни та процеси старіння рослинного 
організму. 

  10 

4 

Брасиностероїди. Фізіологічні ефекти. 
Синергізм. Інші чинники регуляції ростових 
процесів рослин. 

2   

Вплив брасиностероїдів на ріст ізольованих 
тканин. Брасиностероїди і цвітітння. 

  10 

Частина 2   «Стресові фітогормони. Застосування засобів захисту рослин в умовах 

урбанізованих ландшафтів.» 

5 

Специфічні особливості фітогормональної 
регуляції за умов стресу. Абсцизова кислота. 
Ефекти АБК. Спокій насіння. Синдром 
дефіциту АБК. Мутантні рослини.  

2   

Вплив АБК на морфологію та анатомію листків 
васкулярних водних рослин. 

  10 

6 

Етилен. Фізіологічна роль етилену. Роль 
етилену у маскулінізації та фемінізації у 
рослин. Стимулятори утворення етилену у 
рослинних тканинах. 

2   

Роль етилену у закладанні репродуктивних 
органів рослин родини Bromeliaceae. 

  10 
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7 

Саліцилова кислота. Фізіологічні ефекти. 

Реакція надчутливості. Саліцилова кислота за 

впливу стресорів біотичної та абіотичної 

природи. 

2   

Роль саліцилової кислоти в регуляції апоптозу. 

Ендонуклеази та саліцилова кислота. Флориген 

та саліцилова кислота. 

  10 

8 

Жасмонова кислота. Фізіологічна роль та 

властивості жасмонової кислоти. Жасмонова 

кислота за патогенезу. Жасмонова кислота і 

системна ранова сигналізація. 

2   

Жасмонат-залежна захисна сигналізація в 

тканинах рослин. Дистанційний жасмоновий 

сигналінг.   

  10 

 

Засоби захисту рослин. Класифікація та 

особливості застосування в умовах 

урбанізованих ландшафтів. Правила 

застосування за різних погодних умов. 

4   

9 Дослідження ефективності протруйників.   4  

 

Особливості та норми застосування 

біостимуляторів та багатофункціональних 

інокулянтів. 

 2  

 

 ВСЬОГО 24 12 80 
 

 

Загальний обсяг 120 год, в тому числі : 

Лекцій – 24 год. 

Практичні – 12 год. 

Консультації – 4 год. 

Самостійна робота – 80 год. 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Войцехівська О.В., Белава В.Н., Смірнов О.Є. Фізіологія вторинного метаболізму рослин. 

Навчально-методичні рекомендації. – К.: АВЕГА, 2020. – 48 с. 

2. Панюта О.О., Шаблій В.А., Белава В.Н. Жасмонова кислота та її участь у захисних реакціях 

рослинного організму // Український біохімічний журнал. – 2009. – № 2. – С. 14-26.  

3. Джамеев В. Ю. Внутриклеточный сигналинг у растений: учебное пособие / – Х : АССА, 

2015. – 224 с. 

4. Терек О.І., Пацула О.І. Ріст і розвиток рослин: навч. Посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 328 с. 

1. Новикова Г.В., Степанченко Н.С., Носов А.В. В начале пути: восприятие АБК и передача ее 

сигнала у растений / Физиология растений. – Т.56, № 6. – 2009. – С.  806-823.  

2. Дерфлинг К. Гормоны растений. Системный подход / К. Дерфлинг. - М.: Мир, 1985.  

3. Jang Y.H., Lee J.H., Kim J.-K. Abscisic Acid Does Not Disrupt Either the Arabidopsis FCA-FY 

Interaction or Its Rice Counterpart In Vitro // Plant Cell Physiol. – 2008. – V. 49. – P. 1898-1901. 
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