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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 
 

Найменування показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання* 

 
Кількість кредитів 

ЄКТС – 2 

Галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка 

 

Перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

 

Спеціальність 

014 Середня освіта 

Предметна спеціальність 
014.15 Середня освіта 

(Природничі науки) 

 
Нормативна 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 3-й -й 

 Семестр 

6,7-й -й 

Вид контролю: 

Загальна кількість годин 

– 60 

Диф.залік  

Лекції 

 

 

 

Тижневих аудиторних 
годин для денної форми 

навчання: 2 

 

 

 

Освітньо-професійний 
рівень: 

бакалавр 

10 год. год. 

Практичні, семінарські: 

год. год. 

Лабораторні: 

10 год. год. 

Самостійна робота: 

12 год. год. 

Індивідуальні завдання: 

год. год. 

Консультації: 

28 год. год. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 20/12 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни: засвоєння студентами наукових знань, забезпечення 

розвитку пізнавальних здібностей, практичних навиків, формування у майбутніх 

спеціалістів наукових поглядів та переконань. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчення студентами основ фізіологічних 

механізмів життєдіяльності рослин, формування понять про основні фізіологічні та 

біохімічні процеси, ознайомлення з елементами біохімії, екології, географії рослин та 

фітоценології. 

Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно студентам для вивчення курсу: 

ботаніка (анатомія, морфологія, систематика рослин); загальна хімія; біохімія. 



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Знати: основні принципи функціонування фізіологічних процесів життєдіяльності 

рослинного організму, їх біохімічні основи та значення для практичного 

використання в рослинництві. 

Вміти: виготовити нескладні рослинні мікропрепарати, спланувати, поставити та 

виконати прості лабораторні досліди за загальноприйнятими методиками та 

методиками шкільного експерименту з біології, сформулювати висновки та виявити 

закономірності перебігу фізіологічних процесів. 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі середньої освіти, 

що передбачає застосування теорій та методів освітніх наук та 

природничих наук, фізики, хімії, біології і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації 

освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти 

Загальні компетентності: 

-ЗК1Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

-ЗК3Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

-ЗК4Здатність працювати в команді. 

-ЗК5Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

-ЗК6Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

-ЗК7Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

-ЗК10Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

Предметні (спеціальні фахові) компетентності: 

- ФК1Здатність використовувати систематизовані теоретичні та 

практичні знання з природничих наук, фізики, хімії, біології та методики 

навчання природничих наук, фізики, хімії, біології при вирішенні 

професійних завдань при вивченні Всесвіту i природи Землі як планети. 

-ФК2 Володіння математичним апаратом природничих наук, фізики, 

хімії, біології. 

-ФК8Здатність до рефлексії та самоорганізації професійної діяльності. 

-ФК11Здатність характеризувати досягнення природничих наук та їх 

ролі у житті суспільства; формування цілісних уявлень про природу, 

використання природничо-наукової інформації на основі оперування 

базовими загальнимизакономірностями природи. 

-ФК12Розуміти та пояснювати стратегію сталого розвитку людства і 

шляхи вирішення глобальних проблем, враховуючи позитивний 



потенціал та ризики використання надбань природничих наук, фізики, 

хімії, біології, техніки і технологій для добробуту людини й безпеки 

довкілля 

Програмними результатами навчання є: 

Знання 

-ПРНЗ2Демонструє знання та розуміння основ природничих наук, 

фізики, хімії, біології та знає загальні питання методики навчання 

природничих наук, фізики, хімії, біології, методики шкільного фізичного 

експерименту, техніки хімічного експерименту, методики організації 

практики з біології, методики вивчення окремих тем шкільного курсу 

природничих наук, фізики, хімії, біології. - ПРНЗ3 Знає й розуміє 

математичні методи природничих наук, фізики, хімії, біології та розділів 

математики, що є основою вивчення курсів загальної та теоретичної 

фізики, ботаніки, зоології, анатомії людини, фізіології людини і тварин, 

фізіології рослин, а також загальної, неорганічної та органічної хімії. 

- ПРНЗ7Знає основи безпеки життєдіяльності, безпечного використання 

обладнання кабінетів фізики, хімії, біології. 

Уміння 

- ПРНУ1Аналізує природні явища і процеси, оперує базовими 

закономірностями природи на рівні сформованої природничо-наукової 

компетентності з погляду фундаментальних теорій природничих наук, 

принципів і знань, а також на основі відповідних математичних методів. 

- ПРНУ2Володіє методикою проведення сучасного експерименту, 

здатністю застосовувати всі його види в освітньому процесі з 

природничих наук, фізики, хімії, біології. 

ПРНУ3 Розв’язує задачі різних рівнів складності шкільного курсу 

природничих наук, фізики, хімії, біології. 

ПРНУ7 Уміє знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел, насамперед за допомогою інформаційних та хмарних 

технологій. 

- ПРНУ8Самостійно вивчає нові питання природничих наук, фізики, 

хімії, біології та методики навчання природничих наук, фізики, хімії, 

біології за різноманітними інформаційними джерелами. 

- ПРНУ11 Дотримується правових норм і законів, нормативноправових 

актів України, усвідомлює необхідність їх дотримання. 



Комунікація 

- ПРНК1Володіє основами професійної мовленнєвої культури при 

- ПРНК2 Пояснює фахівцям і не фахівцям стратегію сталого розвитку 

людства таекологічної безпеки і шляхи вирішення глобальних проблем 

людства. 

Автономія і відповідальність 

ПРНА1 Усвідомлює соціальну значущість майбутньої 

професії, сформованістьмотивації до здійснення 

професійної діяльності 
 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 5. 

Фізіологія виділення речовин. 

Фізіологія виділення речовин рослинним організмом. 
Класифікація рослинних виділень. Екскреція. Секреція. Механізм виділення речовин. 

Секреція на клітинному рівні. Спеціалізовані секреторні структури, їхні функції. Зовнішні 

структури: трихоми, волоски, нектарники, осмофори, гідатоди. Внутрішні секреторні 

структури. Видільна функція кореневої системи. Леткі виділення рослин. Алелопатія, її 

значення. 

Розмноження. 

Фізіологія розмноження рослин. 
Способи розмноження. Життєвий цикл різних видів рослин, зв'язок його з процесами 

цвітіння. Гормональна теорія цвітіння, розповсюдження та збереження фактора, що 

спричиняє цвітіння. Клітинний контроль розвитку. Фізіологія запилення і запліднення. 

Детермінація: статі у рослин. Генетична і гормональна система регуляції статі у рослин. 

Розвиток плодів та насіння. 

Рухи рослин. 

Подразливість. Рецепція. Настичні рухи продихового апарата. Ендогенні рухи рослин. 

Вільне пересування та його механізми. Таксиси. Внутрішьоклітинні рухи. Рослини - 

бомбардири. Тропізми. Значення фітогормонів. 

Фізіологія та біотехнологія 

Методи культивування ізольованих клітин, тканин, органів. Кріобанк клітин та 

меристем рослин як шлях до збереження біологічного різномаіття видів. Біотехнологія 

рослин. Культура клітин. Культивування генетичне трансформованих коренів рослин. 

Мікроводорості, їх культивування. Біологічно активні речовини водоростей і якість води. 

Мікробіологічна фіксація азоту та генетична Інженерія. 

Хімічна та біологічна фіксація азоту. Ризоторфін, його ефективність на бобових 

культурах. Направлене конструювання штамів бульбочкових бактерій. Генетична інженерія 

рослин та азотфіксація. Трансгенні культурні рослини. Перспективи перетворення сонячної 

енергії і біотехнологія. Біоенергія. Біологічно активні речовини лікарських рослин. 

Фармакогнозія. Космічна фітофізіологія. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви Кількість годин 

розділів/змістових денна форма заочна форма 



модулів і тем 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль 5 

Фізіологія виділення 

речовин. 

8 2  2  2 2        

Розмноження 
рослин. 

8 2  2  2 2        

Рухи рослин. 8 2  2  2 2        

Виділення речовин 
рослинами 

8 2  2  2 2        

Фізіологія та 

біотехнологія 

10 2  2  2 4        

Теми попереднього 
семестру 

18     18         

Усього годин 60 10  10  28 12        

 

5. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Явище фототропізму 2 

2 Загальні принципи регуляції росту і морфогенезу 2 

3 Фітогормони та інгібітори росту рослин 2 

4 Визначення в’язкості цитоплазми у різних за жаростійкістю 
рослин 

2 

5 Методи культивування ізольованих клітин, тканин, органів 2 
 Всього 10 

 

6. Самостійна робота 

№ Теми Кількість 
годин 

1. Специфічні шляхи одержання потрібних поживних речовин у рослин. 2 

2. Гетеротрофна асиміляція азоту. 2 

3. Гетеротрофне живлення за рахунок власних запасів. Клітини щитка та 
алейронового шару та їх функції. 

2 

4. Культура клітин. Культивування генетичне трансформованих коренів 
рослин. 

2 

5. Методи культивування ізольованих клітин, тканин, органів 2 

6. Біологічно активні речовини лікарських рослин 2 



 Всього 12 годин 
 

7. Методи навчання 

1. Словесні (розповідь-пояснення, бесіда, лекція), наочні (ілюстрація, демонстрація), 

практичні (досліди, вправи, лабораторні роботи). 

2. Пояснювально-ілюстративний, індуктивний, репродуктивний, проблемне викладання, 

частково-пошуковий, дослідницький. 

3. Самостійна робота студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із 

застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, перевірки та 

оцінювання знань, умінь і навичок. 

8. Методи контролю 

Контроль знань та умінь проводиться у формі поточного індивідуального і 

фронтального опитування і оцінювання знань, модульної контрольної роботи, захисту 

лабораторних робіт, рефератів самостійної роботи, звіту про навчальну практику, перездачі 

модулів у вигляді екзамену. 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 
2 

Змістовий 

модуль 
3 

Змістовий 

модуль №4 

 

7 семестр 

20 20 20 20 20 

80 за попередній 6 семестр 20 

100 

Примітка. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за 1 заняття – 5 (за 

теоретичні знання та захист завдань самостійної роботи та за оформлення і захист 

лабораторних робіт). Враховуються бали, накопичені в попередньому (VI) семестрі (модулі 1- 

3) 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

 

35-59 
 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

 
0-34 

 
F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



10. Методичне забезпечення 
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