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АНОТАЦІЯ: Фізіологія рослин – фундаментальна галузь біологічної науки,
що охоплює сучасні уявлення про основні процеси життєдіяльності рослинного
організму. Курс «Фізіологія рослин» відіграє важливу роль у системі підготовки
спеціаліста у галузі лісового господарства, пізнанні процесів життєдіяльності, які
лежать в основі обміну речовин та енергії в рослинних організмах.
Навчальна дисципліна «Фізіологія рослин» розрахована на студентів молодших
курсів, що розпочинають ознайомлення з системою біологічних знань. Ця
дисципліна ґрунтується на базових знаннях з загальної біології та ботаніки,
закладених у середній школі, та актуалізує базові поняття біохімії, цитології,
анатомії рослин та систематики живих організмів.
Метою курсу є оволодіння студентами знань про фундаментальні процеси, які
протікають в рослинних організмах: фотосинтез, дихання, транспірація,
мінеральний обмін, ріст і розвиток, а також отримання базових знань про стійкість
рослин, оволодіння методами дослідження процесів життєдіяльності та обміну
речовин у рослинах рослин.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати фундаментальні процеси, які протікають в рослинних організмах, знати
визначення, етапи, особливості, різновиди та значення фотосинтезу, дихання,
транспірації, мінерального обміну; особливості процесів росту і розвитку у
рослинних організмах; гормональну регуляцію функцій рослинного організму, види
і форми фізіологічної та імунологічної стійкості рослин.
уміти характеризувати біологічні явища, що лежать в основі функціонування
рослинних організмів, на мікропрепаратах визначати типи рослинних клітин і
тканин, пояснювати значення процесів фотосинтезу, дихання, транспірації,
мінерального обміну, росту і розвитку, фізіологічної та імунологічної стійкості для
функціонування рослинного організму.

Попередні умови для вивчення курсу: засвоєння освітньої
компоненти «Ботаніка" та проходження навчальної практики з ботаніки.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОПРОФЕСІЙНІЙ ПРОГРАМІ
Компетентності та програмні результати
формуються при вивченні даної дисципліни

навчання,

які

Компетентності
ЗК 6. Здатність до абстрактного мислення аналізу та мислення.
ЗК 7 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії, її соціальної
значущості, виявлення до майбутньої професії стійкого інтересу
ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ФК 3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу біологічних явищ і
процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.
ФК 4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку
на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативнодовідкових матеріалів.

Програмні результати навчання:
ПРН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними
знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства
ПРН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових
насаджень, теорії та принципи ведення мисливського господарства для вирішення
завдань професійної діяльності

ЧОМУ ВИ НАВЧИТЕСЬ, ЩО ОТРИМАЄТЕ
(Відповідність компетентностей дисципліни межам компетентностей та програмним результатам
навчання освітньо-професійної програми наведена кодами в дужках; після «/» вказана форма
контролю програмних результатів навчання )

Програма вивчення дисципліни реалізується через проведення лекцій, лабораторних
занять та самостійної роботи студентів. Навчальним планом на вивчення дисципліни
відводиться 150 годин, в тому числі 56 год. аудиторних занять. Із них – 28 годин
лекційних, 28 годин лабораторних занять. Самостійних занять 94 години. Формою
заключної атестації є іспит.

Формами проміжного контролю з фізіології рослин проводиться у
вигляді тестового контролю, який охоплює три змістові модулі дисципліни, зокрема:
будова рослинного організму, живлення рослин регуляція функцій, рослинного
організму, а також захист виконаних лабораторних робіт.

Формою підсумкової атестації є іспит.

СТРУКТУРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН
Нормативна освітня компонента ОПП. Курс ІІ, 3 семестр.
СТРУКТУРНИЙ ПЛАН
Види занять та форми

Обсяг дисципліни

У т.ч.

контролю

За навчальним планом

По семестрам

кредит

години

Денне навчання

5

150

150

У т.ч. аудиторних

1.9

56

56

Самостійних

0.89

34

34

Із аудиторних: лекцій

0.93

28

28

-

-

-

0.93

28

28

-

-

-

І

1, 67

50

50

ІІ

1, 67

50

50

ІІІ

1, 67

50

50

Всього годин по плану

Лабораторних
Практичних
Семінарських
Модуль
(заліковий
кредит)
Реферат

*

*

Іспит

*

*

НАЗВА, ЗМІСТ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ
ДИСЦИПЛІНИ ТА ШИФРИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВІДПОВІДНО
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІЙ ПРОГРАМІ

НАЗВА МОДУЛІВ ТА ЇХ ЗМІСТ

Шифр
компетентностей
освітньої
програми

Модуль 1. Будова рослинного організму. Вивчає будову та функції
рослинної клітини та тканини рослин.

ЗК8, ЗК7

Модуль 2. Живлення рослин. Вивчає основні фізіологічні явища у
рослинному організмі, що забезпечують його життєдіяльність:
фотосинтез, дихання, транспірацію, мінеральний обмін.

ФК3

Модуль 3.
Регуляція функцій рослинного організму. Вивчає основні явища
регуляції та інтеграції у рослинному організмі: ріст і розвиток рослин,
фітогормональну регуляцію, рухи рослин, явища фізіологічної стійкості
у рослин.
Підсумковий контроль. Інтегрований модуль
Узагальнений тестовий зміст навчальної дисципліни, який об’єднує всі
вищенаведені змістові модулі.

ФК4

Тема лекції

Рекомендован
а література

ь
годин

№

Кількіст

Теоретичні заняття (лекційний курс)

Модуль 1. Будова рослинного організму
Засади фізіології рослин
1.Поняття про фізіологію рослин та її зв’язок з
іншими науками
1
2.Предмет, мета та завдання фізіології рослин
3.Методи фізіології рослин
Рослинна клітина
1.
Структурна та функціональна організація
рослинної клітини
2.Симбіотична теорія походження мітохондрій і
хлоропластів
3.Клітинна оболонка, її структура та функції
4.Цитоплазма, її структура й головні властивості
2-3
5. Структура та функції мембран у рослинній
клітині
6. Органели
7. Значення ферментів у життєдіяльності клітини
8. Хімічний склад рослинної клітини.
9. Відкладення кристалів у вакуолях. Цистоліти.
10. Відкладення крохмалю. Крохмальні зерна.
Гістологічна будова рослин. Покривні та твірні
тканини рослин.
1. Поняття про рослинні тканини. Типи рослинних
тканин.
4 2. Покривні тканини рослин.
3. Твірні тканини – меристеми. Камбій.
4. Провідні тканини. Механічні тканини.
5. Асиміляційні тканини. Запасні тканини.
6. Секреторні тканини.
Модуль 2. Живлення рослин
Водний обмін рослин.
Значення води для життєдіяльності рослини
5-6 Форми ґрунтової вологи
Механізми транспорту води в рослині
Рух води по судинній системі

1. [345…351]
2

3.[345…351]
2.[30…36]

4

2.[14…24]
3.[45…49]
2

2.[228…230]
4

Фотосинтез
1. Загальне рівняння фотосинтезу. Походження
атмосферного кисню та космічна роль рослин.
2. Фотосинтетичні пігменти. Будова хлоропласту,
тилакоїду та фотосистеми. Фікобілісоми.
7-8
3. Будова молекули хлорофілу.
4. Електрон-транспортний ланцюг хлоропластів.
Z-схема фотосинтезу
5. Цикл Кальвіна. Фотодихання. С4-фотосинтез.
Шлях Хетча-Слека. САМ-метаболізм
Дихання рослин
1. Сутність процесу дихання.
9- 2. Клітинне дихання. Гліколіз, цикл Кребса.
10 3. Електрон-транспортний ланцюг мітохондрій.
4. Умови активізацій процесу дихання у рослин.

11

1.[34…67]
2.[238…241]
4

2.[224…225]
2

3.[241…242]

2.[228…230]
Мінеральне живлення рослин.
1. Функціонування
епіблеми
та
кореневих
волосків.
2
2. Будова продихового апарату. Гуттація.
3. Вплив зовнішніх умов на процес транспірації.
4. Мінеральне живлення рослин
Модуль 3. Регуляція функцій рослинного організму

Ріст і розвиток рослин
1.Ембріональний етап
2.Ювенільний етап
2
12
3.Етап старості та відмирання
4.Морфогенез пагона
5. Ріст і розвиток листа
Пристосування
і
стійкість
рослин
до
несприятливих факторів середовища
1. Стійкість до посухи та високих температур
13- 2. Стійкість рослин до низьких температур.
4
14 Холодостійкість. Морозостійкість
3. Пристосування рослин до перенесення низьких
температур
4. Солестійкість

5. [220…235]

4.[296…310]

Лабораторні заняття
№
з/п

Тема

Кіль- Мет. і
Перелік завдань лабораторних робіт для кість техн.
виконання студентами
годин
забезп.
Змістовий модуль 1

1.

2.

3.

4.

Фізіологія
рослинної
клітини

Рослинні
тканини

1. Будова та властивості біологічних
мембран
2. Будова та функції основних органоїдів
рослинної клітини
3. Проникливість живої та мертвої
протоплазми для клітинного соку.
4. Визначення осмотичного тиску
клітинного соку плазмолітичним
методом (за де Фрізом)
5. Вплив іонів калію та кальцію на
в’язкість цитоплазми (ковпачковий
плазмоліз).
6. Явище тургору.
1. Покривні та ростові тканини.
2. Провідні тканини. Будова ксилеми
3. Механічні тканини.
4. Асимілюючі, запасні, секреторні
тканини
Змістовий модуль 2

1. Форми води в рослинних тканинах
2. Визначення інтенсивності транспірації
ваговим методом.
3. Визначення ступіня відкриття продихів
методом інфільтрації
4. Визначення водного дефіциту рослин
5. Явище
гутації.
Вплив
умов
навколишнього середовища на процес
гутації у рослин.
Фотосинтез 1. Фотосинтетичні пігменти
2. Властивості хлорофілу: дія лугу на
хлорофіл, флуорисценція хлорофілу та інш
3. Визначення інтенсивності фотосинтезу

ТЗ-1
4

ТЗ-6
ТЗ-7

ТЗ2

1-4
ТЗ-7

Водний
режим
рослин

ТЗ-5
4

ТЗ-6
ТЗ-7

4

ТЗ-1
ТЗ-2
ТЗ-5
ТЗ-6
ТЗ-7

5.

6.

Дихання
рослин

1. Вивчення ферментів дихання рослин
(дегідрогенази, пересосидази та інш.)
2.Визначення праметрів дихання

Мінеральн 1. Мікрохімічний аналіз золи рослин.
е живлення 2. Ріст коренів пшениці в розчині чистої
солі й у суміші чистих солей.
рослин

2

ТЗ-5
2

ТЗ-6
ТЗ-7

Змістовий модуль 3
7.

8.

Ростові
процеси у
рослинах.
Рухи рослин

Стійкість
рослин.
Регуляція
функцій у
рослин.

1.
Визначення зони росту та
періодичності росту
2. Геотропізм.
3. Гідротропізм.
4.
Визначення зони росту стебла та
кореня.
5. Спостереження фототаксису.
1.Стійкість до дії високих та низьких
температур
2. Вплив фітогормонів на ріст рослин:
ІУК, гібереліни, цитокінини, АБК, етилен.

ТЗ-5
4

ТЗ-6
ТЗ-7

ТЗ-5
2

ТЗ-6
ТЗ-7

САМОСТІЙНА РОБОТА

№

Тема

1

Основні відмінності рослинних клітин від
клітин інших еукаріотичних організмів.
Особливості міжклітинних контактів у рослин.
Цитоплазматичні
потоки.
Значення
у
секреторних процесах.
Історія вивчення та сучасні уявлення про
молекулярний механізм запуску поділу клітин.
Типи диференційованих тканин у рослині.
Формування вторинної клітинної оболонки.
Подразливість.
Визначення
поняття.
Характеристика
подразників.
Закони

2
3
4
5
6

Кількість
годин

Форма
звітності
та
контролю

2

Звіт

2

Звіт

2

Звіт

2

Звіт

2

Звіт

2

Звіт

7
8
9
10

11
12

13
14

подразнення.
Внутрішньоклітинна регуляція: генетична,
мембранна та регуляція активності ферментів.
Фізіологічні основи зрошення.
Транспорт та розподіл асимілятів в рослині.
Відкладання асимілятів про запас.
Фотосинтез
і
врожай.
Характеристика
основних показників, від яких залежить розмір
і якість врожаю.
Фотосинтез за типом сукулентів.
Кореневе живлення як важливий фактор
регулювання
фізіологічних
процесів,
продуктивності та якості врожаю.
Особливості руху органічних речовин по
рослині.
Закалювання рослин.

2

Звіт

2

Звіт

2

Звіт

2

Реферат

2

Звіт

4

Звіт

6

Звіт

4

Звіт

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ (М)

Шифр Назва методичної розробки
М-1

Мультимедійні матеріали за темами лекцій

М-2

Леонтьев Д.В., Щербак Е.В. Физиология растений: методические
указания к лабораторным занятиям. – Х.: ХДЗВА, 2013. – 52 с.

СПИСОК ТАБЛИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ [Т]

1. Будова рослинної клітини
2. Кристалічні відкладення у рослинних клітинах
3. Крохмальні зерна
4. Типи рослинних тканин
5. Анатомічна будова кореня
6. Анатомічна будова стебла
7. Анатомічна будова листка
8. Будова пластиди. Типи пластид.
9. Z-схема фотосинтезу
10.Темнова фаза фотосинтезу.
11.Будова мітохондрій.
12.Клітинне дихання.
ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Шифр

Назва технічних засобів навчання
(прилади, інструменти, реактиви)

ТЗ-1

Мікроскопи з відіокамерами

ТЗ-2

Постійні мікропрепарати

ТЗ-3

Предметні і покривні скельця, препарувальні голки, леза

ТЗ-4

Цитохімічні барвники

ТЗ-5

Реактиви. Цитохімічні барвники.

ТЗ-6

Лабораторний посуд

ТЗ-7

Таблиці за темами

ТЗ-8

Бінокулярная лупа

ТЗ-9

Центрифуга

ТЗ-10

Ложа для вермикультивування

ТЗ-11

Штатив, пробірки біологічні

ТЗ-12

Сухі поживні середовища (МПА, МПБ, ТСМ-199 та ін.)

ТЗ-13

Хімічні речовини (спирт, хлорамін В та ін.)
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ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ
НАВЧАННЯ
Система діагностики якості навчання
Контроль знань і умінь студентів з дисципліни здійснюють згідно з
кредитно-модульною системою організації навчального процесу, прийнятому
в академії
Основні положення:
Загальна кількість модульних контрольних заходів, що мусить скласти
студент з окремої навчальної дисциплін, визначається з урахуванням
залікових модулів з цієї дисципліни і рекомендовано дорівнює двом
академічним модулям за семестр.
За результатами модульного контрольного заходу рівень засвоєння
студентом навчального матеріалу має бути оцінений за національною
шкалою та шкалою ECTS.
Тижні для проведення модульного контролю (модульні тижні)
рекомендуються графіком навчального процесу.
Кількість балів, отримана студентом при оцінювання залікового
модулю, співвідноситься з оцінками за національною шкалою та шкалою
ECTS відповідно до таблиці 1.
1.Шкала оцінювання
100-бальна
Оцінка за
шкала
національною

Визначення

Оцінка
за

шкалою
90 – 100
82 – 89
74 – 81
64 – 73
60 – 63
35– 59
0-34

Відмінно – відмінна відповідь, виконання
роботи лише з незначною кількістю помилок
Дуже добре – вище середнього рівня з
кількома помилками
добре
Добре – в загальному правильна відповідь,
робота з певною кількістю грубих помилок
Задовільно – непогано, але зі великою
задовільно кількістю недоліків
Достатньо – відповідь, робота задовольняє
мінімальні критерії
Незадовільно з можливістю повторного
складання
незадовільно
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
відмінно

шкалою
ECTS
A
В
С
D
E
FX
F

Регламентується наступний комплект балів для отримання оцінки:
результат поточного контролю (усереднено за оцінюванням завдань,
проектів, тренінгів) – максимум 20 балів, результат модульного тестового
контролю – максимум 50 балів та результат засвоєння блоку самостійної
роботи – максимум 30 балів.
Складання модулів обов’язкове. Студент не допускається до
тестування з модуля без відпрацювання пропущених занять. Модуль
вважається зарахованим, якщо студент набрав мінімально необхідну
кількість балів та більше.
Результати рейтингу з модулю доводяться до відома студентів не
пізніше третього робочого дня після проведення контрольного заходу і, у разі
відсутності претензій з боку студентів, вважаються остаточними.
Якщо студент не погоджується з рішенням про присвоєння йому балів
рейтингу за модуль, то він повинен відразу після їх оголошення звернутися з
письмовою апеляцією до завідувача кафедри та у визначений термін скласти
усну атестацію з модуля перед комісією. Склад апеляційної комісії у
кожному конкретному випадку визначається завідувачем кафедри. Рішення
комісії є остаточним. Студент не може повторно складати зараховані модулі.
Студент, який не з’явився на модульний контроль або не отримав
мінімальної кількості балів на модульному тижні, має право складати
пропущений модуль під час залікового тижня.

Підсумковий рейтинг поточної успішності з дисципліни вираховується
усередненням рейтингів з усіх модулів. Семестрова оцінка виставляється
студенту з врахуванням результатів підсумкового та поточного(модульного)
контролів. Максимальна кількість балів, що студент може отримати при
вивченні дисципліни, дорівнює 100.
Викладач зобов'язаний здати заповнену заліково-екзаменаційну
відомість до навчального відділу протягом такого граничного терміну: для
заліку і диференційованого заліку - останній день залікового тижня; для
екзамену - не пізніше, ніж на наступний робочий день після його завершення.
Засоби діагностики успішності навчання використовують для
підсумкової експертизи знань і базуються на технології стандартизованого
тестового контролю.

Схема нарахування балів з модулів навчальної дисципліни
Покажчик

Нарахування балів
від 60* до 100

Всього з модулю
В тому числі:

100 * 0,5

відповіді на тестові питання
усні та письмові відповіді на лабораторнопрактичних заняттях

100 * 0,2

захист реферату

100 * 0,3

*- менша кількість отриманих балів недостатня для зарахування модулю,
необхідна перездача.
Усні відповіді на лабораторно-практичних заняттях та захист
матеріалів самостійної роботи (реферат) оцінюються за шкалою від 60 до 100
балів відповідно до наступної регламентації (табл. 2)
2. Шкала оцінювання усної відповіді
100-бальна
шкала

Інтуїтивний
аналог
оцінювання

Оцінка за національною шкалою Визначення

Оцінка
за

шкалою
ECTS
100

5+

Відмінно – відмінна відповідь, виконання
роботи без помилок чи зауважень, прояв
креативного мислення.

95

5

Відмінно – відмінна відповідь, виконання
роботи з однією непринциповою помилкою

А

90

5-

Відмінно – відмінна відповідь, виконання
роботи з незначною кількістю помилок

А
В

85

4+

Дуже добре – вище середнього рівня з
кількома помилками при розумінні суті
питання

80

4

Добре – в загальному правильна відповідь,
робота з кількома помилками

С

75

4-

Добре – в загальному правильна відповідь,
робота з певною кількістю грубих помилок

С

70

3+

Задовільно – непогано, але зі великою
кількістю недоліків

D

65

3

Достатньо – непогано, але наявна велика
кількість суттєвих недоліків

D

60

3-

Достатньо – відповідь, робота задовольняє
лише найменші критерії

E

A

Шкала оцінювання письмового модуля

Оцінка за
100-бальна
національною
шкала
шкалою

90 – 100

відмінно

82 – 89
добре
74 – 81

Визначення

Оцінка
за
шкалою
ECTS

Відмінно – відмінна відповідь, виконання
роботи лише з незначною кількістю помилок

A

Дуже добре – вище середнього рівня з
кількома помилками

В

Добре – в загальному правильна відповідь,
робота з певною кількістю грубих помилок

С

Задовільно – непогано, але зі великою
кількістю недоліків

D

60 – 63

Достатньо – відповідь, робота задовольняє
мінімальні критерії

E

35– 59

Незадовільно з можливістю повторного
складання

64 – 73
задовільно

незадовільно
0-34

Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

FX
F

Накопичення балів за модуль складанням (максимум 100 балів)

Поточне
оцінювання

Оцінювання тестів

Оцінювання
самостійної роботи

визначається
викладачем

чітко регламентується

визначається
викладачем

100 * 0,2

100 * 0,5

100 * 0,3

до 20 балів

до 50 балів

до 30 балів

Шкала
оцінювання
відповіді

50 тестів: 1 прав. відповідь – 1 бал

Захист - шкала
оцінювання усної
відповіді

25 тестів: 1 прав. відповідь – 2 бали

