
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН» 

для здобувачів вищої освіти першого рівня «Бакалавр» 

спеціальність 201 «Агрономія» 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Загальна кількість годин та кредитів становить  120 год, 4  кредити 
ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Фізіології рослин» складена 
відповідно до навчальної програми підготовки спеціальності 201 
«Агрономія» 

Мета навчальної дисципліни: формування спеціалістів зі знанням  
закономірностей життєдіяльності рослин у зв’язку з умовами їх існування та 
біохімічного складу  рослин та  хімічних процесів, що в них відбуваються і 
лежать в основі їхнього життя, що дає можливість розглядати їм рослинний 
як складну саморегульовану систему.  

Завданням вивчення дисципліни: - вивчення фізіологічних процесів 
рослинного організму в онтогенезі та їх залежності  від зовнішніх факторів, 
що є теоретичною основою технології вирощування, зберігання та переробки 
сільськогосподарської продукції та фізіологічних основ біотехнології. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Фізіологія рослинної клітини. 
Тема  2. Структура, функції біомолекул. Процеси обміну речовин у 

рослинному організмі. 
 Тема 3. Водний обмін рослин. Водний баланс рослини 
Тема 4.  Фотосинтез. 
Тема 5. Дихання  
Тема 6. Мінеральне живлення рослин. 
Тема 7. Фізіологія онтогенезу рослин. 
Тема 8. Пристосування та стійкість рослин до несприятливих 

зовнішніх факторів. 
 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 
будуть сформовані наступні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 



- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел; 

- здатність генерувати нові ідеї;  

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність приймати обгрунтовані рішення;  

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
різного рівня; 

- здатність працювати в міжнародному контексті; 

- навики здійснення безпечної діяльності; 

- прагнення до  збереження навколишнього середовища; 

- здатність діяти на основі етичних міркувань; 

- цінування та повага різноманітності та мультикультурності 

 

Спеціальні предметні компетентності: 

- знати фізіологічні функції клітини в метаболізмі рослинного 
організму; 

- розуміти взаємозв’язок між різними фізіологічними та 
біохімічними процесами, їх роль у житті рослин та шляхи їх регулювання в 
онтогенезі з метою підвищення врожайності та покращення якості продукції; 

- знати шляхи підвищення ефективності використання кліматичних 
та грунтових ресурсів зеленими рослинами в агрофітоценозі; 

- знати фізіологічні шляхи захисту рослин від іонізуючої радіації. а 
також від забруднення атмосфери, грунту і води промисловими відходами, 
нераціональним використанням добрив, пестицидів, фізіологічно активних 
речовин; 

- знати фізіологічні основи селекції рослин та біохімічні тестери 
прогнозування біологічних властивостей посівного матеріалу; 



- знати оптимальні значення основних біохімічних і фітометричних 
показників окремої рослини та посіву загалом (агрофітоценозу) в конкретні 
етапи органогенезу або фази росту і розвитку основних 
сільськогосподарських культур; 

- знати умови ефективного використання факторів росту і розвитку 
рослин (світла. тепла, води, повітря, мінеральних сполук) та засоби 
управління продукційним процесом формування врожаю, враховуючи 
конкретні ресурси господарства; 

- знати фізіологічні основи біотехнології в рослинництві. 
 

 

Результати навчання: 

- вміти оцінювати фізіологічний стан рослин і створювати всі умови 
для успішного їх росту, розвитку та формування максимально можливого 
врожаю й якості продукції за конкретних умов господарства; 

- вміти створювати структуризовані бази даних біохімічних і 
фітометричних показників посівів основних сільськогосподарських культур; 

- вміти визначати основні біохімічні і фітометричні показники 
окремої рослини і посіву загалом, а також градієнт лімітуючих факторів їх 
росту і розвитку; 

- вміти розробляти заходи і визначати засоби оптимізації умов 
використання  рослинами факторів їх життя та ресурсів господарства  

- контролювати продукційний процес посіву, прогнозувати хід та 
управляти формуванням врожаю за допомогою біохімічних та 
фітометричних показників посіву. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Фізіологія рослин» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 
здобувачів вищої освіти. 

 

Вид підсумкового контролю – іспит. 
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