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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з будовою та функцією кореневої системи рослин, як 

органа поглинання та обміну речовин; механізмами поглинання і транспортування мінеральних 

елементів, метаболізмом та фізіолого-біохмічним значенням найважливіших макро- та 

мікроелементів; екологічним значенням кореневих виділень, діагностикою живлення рослин, 

фізіологічними основами використання мінеральних добрив, специфікою кореневого живлення 

рослин  за умов урбанізації. 

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 «Специфіка кореневого живлення рослин в урбанізованих ландшафтах» є 

вибірковою навчальною  дисципліною, яка формує комплексне уявлення про: будову та функцію 

кореневої системи рослин, як органа поглинання та обміну речовин; механізми поглинання і 

транспортування мінеральних елементів, метаболізм та фізіолого-біохмічне значення 

найважливіших макро- та мікроелементів; екологічне значенням кореневих виділень, діагностику 

живлення рослин, фізіологічні основи використання добрив, особливості кореневого живлення в 

урбанізованих ландшафтах. 

 

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.  

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.  

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.  
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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 є: 

уявлення про структурно-функціональну організацію кореневої системи рослин; 

нових знань про функції кореневої системи рослин та її значення в обміні речовин та 

продуктивності рослинного організму в цілому; 

уявлення про метаболізм та фізіолого-біохімічне значення основних макро- та мікроелементів для 

рослин; 

уявлення про хімічну взаємодію рослин у штучних та природних фітоценозах та екологічне 

значення кореневих виділень; 

практичних навичок щодо діагностики живлення рослин за умов нестачі макро- та мікроелементів 

у ґрунті та щодо фізіологічних основ використання мінеральних добрив; 

розуміння можливості раціонального керування продукційним процесом в агрофітоценозах; 

аналітичного та екологічного мислення з питань збереження біорізноманіття, раціонального 

використання добрив, охорони ґрунтів та агрофітоценозів; 

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

клітинних механізмів живлення 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, 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, 

самостійна робота 

Звіт по практичній 

роботі 
10 
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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.  

+ +  + + 

ПР12. Створювати об’єкти озеленення різного призначення та 

підбирати комплекс робіт по догляду за рослинами у 

насадженнях.  
+ + + +  

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 -  2.1. 

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   «Еколого – фізіологічна характеристика системи грунт – рослина» 

1 

Основні етапи розвитку науки про кореневе 
живлення рослин. Предмет і завдання 
кореневого живлення рослин. Гумусова теорія 
живлення рослин. Теорія мінерального 
живлення рослин. Закон мінімуму та закон 
повернення Ю. Лібіха. 

2   

Напрямки  сучасних досліджень з кореневого 
живлення рослин. Водна теорія живлення 
рослин. 

  8 

2 

Елементний склад рослин. Значення основних 
елементів живлення у метаболізмі рослин. 
Способи живлення рослин. Перерозподіл 
хімічних елементів в тканинах та органах 
рослин. 

2   

Рослини – індикатори стану навколишнього 
середовища.   8 

Вегетаційні досліди: методи водної і піщаної 
культури.  2  

3 

Грунт як середовище кореневого живлення 
рослин. Поняття про грунти та їх родючість. 
Особливості грунтоутворючого процесу. 
Фізичне, хімічне, біологічне вивітрювання та їх 
роль у педогенезі. 

2   

Значення живих організмів в ґрунтоутворенні і 
формуванні родючості ґрунту.   8 

Складові частини грунту. Морфологічні ознаки 

ґрунтового профілю. Характеристика горизонтів 

ґрунтового профілю. Фази ґрунту: тверда, рідка, 

газоподібна, жива. Хімічний склад ґрунту. 

Механічний склад ґрунту. Органічна частина 

ґрунту. Склад гумусу: неспецифічні та 

специфічні гумусові речовини. 

2   

Гуміфікація. Роль органічної речовини в 

ґрунтоутворенні, родючості та живленні рослин.   8 

Мікрохімічний аналіз озолених зразків грунту за 

методом Магницького. 
 2  

Поглинальна здатність ґрунту: механічне, 

фізичне, хімічне, фізико-хімічне, біологічне 

поглинання. Кислотність ґрунту. Форми 

кислотності. Лужність та буферність ґрунту. 

Фізичні та фізико-механічні властивості ґрунту. 

Водні властивості та водний режим ґрунтів. 

Повітряний та тепловий режим ґрунтів 

2   

Класифікація ґрунтів за родючістю та вмістом 
поживних речовин.   8 



8 

 

Визначення актуальної, потенційної кислотності 
грунту. Визначення лужності грунту.  2  

Коренева система як орган поглинання та обміну 

речовин. Будова та функції кореневої системи 

рослин. 
2   

Алелопатія: хімічна природа алелопатично 

активних сполук; алелопатична активність 

рослин степового ценозу (класифікація рослин 

за А.М. Гродзинським). Явище ґрунтовтоми. 

  8 

Антагоністична дія йонів калію та кальцію на 

цитоплазму кореневих волосків. Особливості 

поглинання йонів коренями рослин. 
 2  

4 

Механізми поглинання йонів кореневими 
волосками. Значення десорбції та адсорбції у 
поглинанні йонів. Основні способи проникнення 
йонів через мембрану. Пасивний та активний 
мембранний транспорт. 

2   

Молекулярно-клітинні механізми 
транспортування елементів живлення у рослин.   8 

Визначення водоутримної здатності грунтів. 
Визначення органічної частини грунту.  2  

Особливості радіального транспортування 
речовин: транспорт по симпласту та апопласту. 
Механізми дальнього транспорту речовин. 

2   

Вплив грунтово-кліматичних умов  та 
урбанізації на швидкість поглинання та 
транспортування елементів мінерального 
живлення по рослині. 

  8 

Частина 2 . «Метаболізм та фізіолого-біохімічне значення найважливіших макро- та 

мікроелементів» 

5 

Основні біохімічні етапи колообігу азоту. 
Амоніфікація, нітрифікація, денітрифікація, 
молекулярна фіксація азоту (хімічна, 
біологічна). 

2   

Амінокислоти і аміди в рослинах. Взаємозв’язок 
вуглеводного та азотного обміну в рослині.   6 

6 

Механізми молекулярної фіксації азоту. 
Діазотрофи. Азотфіксуючі мікроорганізми. 
Симбіотичні системи. Нітрогеназний комплекс. 
Будова та функції бактероїда. 

2   

Шляхи асиміляції аміаку. Аміак – альфа і омега 
азотного живлення.   6 

Редукція нітрату. Будова нітрат- та 
нітритредуктазного комплексу.  2  

Фосфорне живлення рослин. 
Вміст фосфору в ґрунті та в рослинах. Основні 
біохімічні етапи колообігу фосфору. Механізми 
поглинання фосфору рослинами та значення 
кореневих виділень. 

2   

Форми та локалізація фосфору в рослинах. 
Фізіолого-біохімічне значення фосфору.   6 
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Дефіцит фосфору та його наслідки для рослин. 

Сірчане живлення рослин. 
Джерела надходження та вміст сірки в грунті. 
Основні біохімічні етапи коло обігу сірки. Вміст, 
форми та транспортування сірки по рослині. 

2   

Механізми відновлення та асиміляції сірки.  2  

7 
Значення сірки в обміні речовин. Дефіцит сірки 
та його наслідки для рослин. 

  6 

8 

Метаболізм калію та кальцію в рослинах. 
Форми калію в ґрунті. Вміст калію в рослинах. 
Значення калію в метаболізмі рослин. Дефіцит 
калію та його наслідки для рослин.  Вміст та 
локалізація кальцію в ґрунті та в рослинах. 
Фізіологічне значення кальцію. Значення 
кальцію в процесах клітинної сигналізації. 
Будова та функції кальцій-кальмодулінового 
комплексу. Дефіцит кальцію та його наслідки 
для рослин. 

2   

Метаболізм магнію та заліза. 

Вміст та локалізація магнію та заліза в рослинах. 

Фізіологічне значення магнію та заліза. Дефіцит 

магнію, заліза та його наслідки для рослин. 

  6 

Фізіолого-біохімічне значення молібдену, 

марганцю, купруму, цинку, кобальту, бору, 

ванадію, кремнію, алюмінію, натрію, хлору для 

рослин. Участь мікроелементів у основних ланках 

первинного обміну рослин: фотосинтезі, диханні, 

синтезі амінокислот, фітогормонів. 

2   

Оптимізація живлення рослин в урбанізованих 

ландшафтах. Типові симптоми дефіциту 

елементів мінерального живлення у різних видів 

рослин. Явище реутилізації. 

Діагностика живлення рослин: ґрунтова, 

метеорологічна, рослинна діагностика. 

  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 
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