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Мета дисципліни – ознайомити студентів з особливостями алелопатичних взаємодій між 

рослинами в урбанізованих ландшафтах, схарактеризувати основні групи фізіологічно активних 

речовин, що беруть участь у хімічній взаємодії між рослинами, механізми  їх надходження у 

рослини, поглинання коренями, транспортування через клітинні мембрани, стійкості рослин до їх 

дії, проаналізувати алелопатичний потенціал окремих видів декоративних рослин для їх 

практичного використання у озелененні за умов урбанізації. 

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 фіто меліорація»». 

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

ґрунтознавства, урбоекології та 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 «Особливості взаємодії рослин в урбанізованих ландшафтах» є вибірковою 

навчальною  дисципліною, яка формує комплексне уявлення про: особливості колообігу 

фізіологічно активних речовин, що відіграють роль регулятора внутрішніх і зовнішніх 

взаємовідношень, поновлення, розвитку й зміни рослинного покриву за умов урбанізації; хімічну 

природу виділень та дифузатів, біологічне значення фітогенних органічних речовин в атмосфері; 

фітонцидну активність рослин, фізіологічну дію летких виділень; механізми і особливості 

гетеротрофного живлення рослин як передумови алелопатичної дії, значення мікроорганізмів у 

алелопатії вищих рослин; передумови для участі алелопатії у озелененні урболандшафтів. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

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

(сьомий рівень НРК України),  за спеціальністю 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.  

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проектами.  

 

спеціальних (фахових, предметних) -  

ФК3. Здатність проектувати та реалізовувати заходи з інженерної підготовки території, 

будівництва, благоустрою, озеленення і утримання об'єктів садово-паркового господарства, 

об'єктів культурної спадщини та девастованих ландшафтів.  

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.  
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ФК9. Здатність контролювати виробничу і проектну діяльність в галузі садово-паркового 

господарства.  

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.  

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 алелопатичної взаємодії рослин у природних та штучних ценозах; 

нових знань про хімічну природу фізіологічно активних сполук, що беруть участь у алелопатії; 

уявлення про механізми алелопатичної взаємодії рослин на фоні інших форм взаємодії; 

уявлення про фізіолого-біохімічні механізми впливу колінів у взаємодії з факторами зовнішнього 

середовища; 

уявлення про механізми секреції та екскреції з поверхні листка та коренів рослин; 

нових знань про механізми дії алелопатично активних сполук та стійкості рослин до їх дії; 

практичних навичок щодо використання алелопатії у рослинництві; 

розуміння можливості раціонального керування продукційним процесом в агрофітоценозах; 

аналітичного та екологічного мислення з питань збереження біорізноманіття, раціонального 

використання фіторесурсів, охорони навколишнього середовища; 

уявлення про сучасні фундаментально-наукові й прикладні аспекти досліджень алелопатичних 

взаємодій рослин у природних та штучних ценозах, галузі застосування та значення цих знань і 

вмінь для вирішення завдань в інших фундаментальних і прикладних науках, для майбутньої 

професійної орієнтації. 

 

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 фундаментальні дисципліни професійної 

та практичної підготовки у галузі аграрні 

науки та продовольство. 

Лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

Контрольна 

робота, іспит 
30 

2.1 Вміти працювати з приладами, виконувати 

необхідні аналізи, давати оцінку 

результатам. 
Практична робота, 

самостійна робота 

Звіт по 

практичній 

роботі, 

контрольна 

робота, іспит 

30 

2.2 Вміти здійснювати пошук нової інформації. 
Лекція, самостійна 

робота 

Наукова 

доповідь з 

презентацією, 

іспит 

20 

3.1 Вміти працювати в групі при опануванні 

біохімічних методів дослідження, аналізі 

отриманих даних. 
Практична робота 

Звіт по практичній 

роботі 
10 

4.1 Вміти організовувати власну діяльність. Практична робота, Звіт по практичній 10 
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самостійна робота роботі 
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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 

ПР 5. Пропонувати та організовувати еколого-біологічні та 

технологічні заходи створення та утримання об'єктів садово-

паркового господарства, природних і культурних ландшафтів. 
+ +  + + 

ПР 7. Здійснювати ефективне управління об'єктами садово-

паркового господарства, природними і культурними 

ландшафтами з урахуванням технологічних, правових, 

економічних, екологічних та інших аспектів.  

+ +  + + 

ПР 13. Організовувати навчально-пізнавальну діяльність 

студентів. 
+ + + +  

ПР 18. 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. Наукова доповідь з презентацією 1-2: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – 10 

балів/5 балів 

2. Звіти з практичних робіт з  теми 1-2: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – 10 

балів/5 балів 

3. Контрольна робота з  теми 1-2: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – 10 балів/5 

балів 

4. Наукова доповідь з презентацією 3-6: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – 10 

балів/5 балів 

5. Звіти з практичних робіт з  теми 3-6: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – 10 

балів/5 балів 

6. Контрольна робота з  теми 3-6: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – 10 балів/5 

балів 

 

- підсумкове оцінювання: екзамен 

Форма проведення екзамену письмова у вигляді тестових завдань. 

Результатами навчання, які будуть оцінюватись на екзамені є РН 1.1-2.2. 

Максимальна кількість балів, які може отримати студент на екзамені, складає 40 балів за 100-

бальною шкалою. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути меншою 24 

бали. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до 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 практичних 

робіт та підготовки презентації, доповіді. 

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

 

7.2 Організація оцінювання: 

1. Наукова доповідь з презентацією 1-2: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – на 6-му 

практичному занятті 

2. Звіти з практичних робіт з  теми 1-2: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1.  – на 7-му 

практичному занятті 

3. Контрольна робота з  теми 1-2: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – на 6-му 

практичному занятті 

4. Наукова доповідь з презентацією 3-6: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – на 6-му  

практичному занятті 

5. Звіти з практичних робіт з  теми 3-6: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – на 7-му   

практичному занятті 

6. Контрольна робота з  теми 3-6: РН 1.1, РН 2.1., РН 2.2., РН 3.1., РН 4.1. – на 6-й лекції 

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 практичні 
самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Частина 1   «Хімічна взаємодія рослин за умов урбанізації» 

1 

Алелопатія як розділ загальної теорії біологічно 
активних речовин. Колообіг фізіологічно 
активних речовин, що відіграють роль 
регулятора внутрішніх і зовнішніх 
взаємовідношень, поновлення, розвитку й зміни 
рослинного покриву в біогеоценозі. 

2   

Сучасні алелопатичні дослідження та 
перспективи їх застосування.   8 

2 

Взаємовідношення сумісного використання 
умов життя (коменсалізму), або ж конкуренції за 
простір, світло, вологу, поживні речовини.. 

2   

 Взаємовідношення активного впливу рослин 
шляхом виділення фізологічно активних 
речовин у середовище.  

  8 

 Кореневі виділення рослин та їх вплив на 
рухомість та доступність елементів живлення 
для рослин. 

 2  

3 

Ритмічність у поглинально-видільній діяльності 
рослин. Реутилізація елементів живлення 
рослинами у фітоценозі. Алелопатія і водний 
режим рослин.  

2   

 Роль алелопатії у взаємовідношеннях тісної 
причинної залежності -  паразитизмі, симбіозі.   8 

Механізми поглинання та виділення речовин 

рослинами. Будова секреторних структур: 

гідатод, залозистих волосинок,  нектарників. 
2   

Залежність видільної діяльності рослин від 

видових особливостей, фізіологічного стану й 

віку рослин, умов навколишнього середовища. 
  8 

Вивчення впливу важких металів на 

морфометричні параметри рослин на ранніх 

етапах онтогенезу. 
 2  

Типи рослинних виділень: активні, пасивні, 

посмертні. Виділення речовин з насіння під час 

спокою та проростання. Алелопатичне значення  

кореневих виділень. 

2   

Кореневі виділення. Механізми виділення 
речовин коренями. Особливості хімічного 
складу кореневих виділень.  

  8 

Дія зовнішніх чинників на швидкість виділення 
речовин коренями.   2  

Гутація. Зв'язок гутації з процесами дихання та 

біосинтезом білка. Дія алелопаточно активних 

сполук на інтенсивність гутації. 
2   

Виділення речовин через листки. Механізми 

вилуговування речовин з листка.  
  8 
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 Вилуговування метаболітів та його фізіологічна 

роль. Вплив зовнішніх чинників на 

інтенсивність вилуговування речовин. 
 2  

4 

Біологічне значення фітогенних органічних 
речовин в атмосфері. Фітонцидна активність 
рослин. 

2   

Фітонциди листків, стебел, коренів та квіток. 
  8 

Виділення квіток. Хімічний склад летких 
виділень квіток. Фізіологічна дія летких 
виділень. 

 2  

Речовини з листкового опаду. Склад і динаміка 
сапролінів і летких міазмінів.  2   

 Хімічний склад міазмінів та їх фізіологічна дія.   8 

Частина 2 . «Особливості фізіолого-біохімічних взаємодій рослин в урбанізованих ландшафтах» 

5 

Хімічна природа колінів. Участь мікроорганізмів 

в утворенні колінів. Алелопатична активність 

рослин  в процесі онтогенезу.  
2   

Класифікація степових рослин за їх 

алелопатичною активністю.   6 

6 

Механізми і особливості гетеротрофного 
живлення рослин як передумова алелопатичної 
дії. Докази часткової гетеротрофності вищих 
рослин. 

2   

Значення гетеротрофного живлення в житті 
рослини.. Механізми поглинання органічних 
речовин коренями рослин. 

  6 

  Особливості поглинання фенольних сполук 
коренями рослин.  2  

Механізми поглинання органічних речовин 
листками рослин. Включення поглинутих летких 
органічних речовин в метаболізм рослин. 

2   

Коліни як джерело додаткового живлення та 
джерело екзогенних регуляторів росту.   6 

Алелопатична толерантність впродовж 
онтогенезу рослин. Оцінка алелопатичної 
толерантності рослин. 

 2  

7 

Фізіологічні механізми дії колінів. Вплив колінів 

на надходження поживних речовин у рослини. 
Вивчення фізіологічної взаємодії речовин. 

2   

 Вплив антибіотичних речовин з вищих рослин 
на мікрофлору. Екологічні механізми алелопатії. 

  6 

8 

Грунт – найважливіший учасник алелопатичної 

взаємодії рослин. Особливості адсорбції колінів 

грунтом. Явище ґрунтовтоми та причини її 

виникнення.  Хімічна природа речовин, що 

зумовлюють алелопатичну ґрунтовтому.  

2   

Значення мікроорганізмів у алелопатії вищих 

рослин.  Вплив фенольних сполук на 

ризосферну мікрофлору. 

  6 

Алелопатія в природних та штучних фітоценозах. 

Алелопатична взаємодія рослин у трав’янистих  

фітоценозах. Алелопатична активність рослин і 

2   
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густота посіву. Алелопатія і сукцесії. Значення 

хімічної взаємодії рослин в урбанізованих 

ландшафтах.  

Передумови для участі алелопатії у озелененні 

урболандшафтів.  
  6 

 

 ВСЬОГО 28 14 100 
 

 

Загальний обсяг 150 год, в тому числі : 

Лекцій – 28 год. 

Практичні – 14 год. 

Консультації – 8 год. 

Самостійна робота – 100 год. 

 

* – У разі зміни графіка навчального процесу дивись додаток до програми 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Біохімія рослин: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Л.О. Красільнікова, О.О. Авсентьева, 

В.В. Жмурко] – Х.: Колорит, 2007. – 191 с. 

2. Биологически активные вещества. Новые принципы поиска / [Г.М. Баренбойм, А.Г Маленков] – 

М.: Наука, 1986. – 363 с. 

3. Войцехівська О.В. Навчально-методичні рекомендації «Фізіологія вторинного метаболізму 

рослин» для студентів ОР «Магістр», які навчаються за спеціальністю «Біологія" / [О.В. 

Войцехівська, В.Н. Белава, О.Є. Смірнов] – К.: АВЕГА, 2020. – 48 с.  

4. Гродзінський, А.М. Основи хімічної взаємодії рослин / А.М. Гродзінський. – К.: Наукова думка, 

1973. – 207.с. 
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1986. - 312с.  
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Додаткова література: 

1. Барабой, В.А. Биологическое действие растительных фенольных соединений / В.А. Барабой. – 

К.: Наук. думка, 1976. – 60 с. 

2. Биохимия растений / Г.-В. Хелдт; пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 471 

с. 

3. Блинкин, С.А. Фитонциды вокруг нас / С.А. Блінкін, Т.В. Рудницкая. - М.: Знание. - 1981. – 143 

с. 

4. Войцехівська О.В., Ситар О.В., Таран Н.Ю. Фенольні сполуки: різноманітність, біологічна 

активність, перспективи застосування // Вісник Харківського національного аграрного 

університету. Сер. Біологія. – вип. 1(34). – 2015. – С. 104-119.    http://knau.kharkov.ua/vsnik-

hnau-2015-vip-1.html 

5. Гудвин, Т. Введение в биохимию растений: В 2 т. / Т. Гудвин, Э. Мерсер. – М.: Мир, 1986. 

http://knau.kharkov.ua/vsnik-hnau-2015-vip-1.html
http://knau.kharkov.ua/vsnik-hnau-2015-vip-1.html
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