
 

 
 



2 

 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фізіологічні 

методи діагностики стійкості рослин до впливу абіотичних чинників довкілля» 

для аспірантів освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 203 - 

Садівництво і виноградарство / Укл.: В.А. Кривошапка. Київ, Інститут 

садівництва НААН, 2020. 10 с. 

 

 

Укладач: 

Кривошапка Вікторія Аліфарманівна, кандидат сільськогосподарських наук, 

старший науковий співробітник 

 

Затверджено на засіданні вченої ради Інституту садівництва НААН 

від 30 вересня 2020 року, протокол № 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Передмова 

 

Курс «Фізіологічні методи діагностики стійкості рослин до впливу 

абіотичних чинників довкілля» є вибірковою дисципліною для аспірантів, які 

навчаються за спеціальністю 203 - Садівництво і виноградарство. До даних 

методичних рекомендацій увійшли навчальна програма, методичні рекомендації 

до практичних занять, контрольні запитання до тем, винесених для практичного 

опрацювання та список рекомендованої літератури. За допомогою навчальних 

посібників, фахової літератури та практичних навиків аспіранту необхідно 

засвоїти основні теоретичні положення даної теми. 

 

Навчальна програма дисципліни «Фізіологічні методи діагностики стійкості 

рослин до впливу абіотичних чинників довкілля» 

 

Вступ 

Навчальна дисципліна спрямована на отримання здобувачами вищої освіти 

ступеня доктора філософії системи знань про закономірності життєвих функцій 

рослин та їх механізмів, надання комплексу умінь та навичок для обґрунтування 

шляхів керування рослинним організмом.  

В результаті освоєння дисципліни аспіранти будуть мати сучасні уявлення 

про фізіологічні методи діагностики стійкості рослин та уміти самостійно їх 

використовувати при оформленні наукової роботи. 

 

1. Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Фізіологічні методи діагностики стійкості 

рослин до впливу абіотичних чинників довкілля» полягає у підвищенні якості 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії із спеціальності 

203 «Садівництво і виноградарство», що передбачає вивчення фізіологічних 

процесів рослинного організму в онтогенезі та їх залежності від зовнішніх 

екологічних факторів, що є теоретичною основою технології 

природокористування. 

 

2. Завдання навчальної дисципліни 

Завданням дисципліни є формування уявлення в аспірантів про фізіологію 

рослин як науку, ознайомлення з методами досліджень, пізнання закономірностей 

життєвих функцій рослин та розкриття їхніх механізмів, вивчення фізіологічних 

процесів рослинного організму в онтогенезі та їх залежності від зовнішніх 

факторів, механізми адаптації рослин до різноманітних умов навколишнього 

середовища.  
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3. Зміст розділів та тем дисципліни «Фізіологічні методи діагностики 

стійкості рослин до впливу абіотичних чинників довкілля» 

 

1. Фізіологія рослин 

Тема 1. Фізіологія рослин та її місце в системі природничих наук 

Тема 2. Методи фізіології рослин 

2. Водний режим рослин 

Тема 3. Осмотичні явища в рослинній клітині 

Тема 4. Загальна характеристика водообміну рослини 

Тема 5. Транспірація та її значення в житті рослин 

3. Стійкість та адаптація рослин до несприятливих факторів зовнішнього 

середовища 

Тема 6. Стійкість рослин 

Тема 7. Фізіологічна адаптація рослин 

Тема 8. Фізіологія стресу 

 

 

4. Методичні рекомендації до окремих видів практичної роботи аспірантів 

 

Для практичної роботи з дисципліни «Фізіологічні методи діагностики 

стійкості рослин до впливу абіотичних чинників довкілля» передбачені наступні 

види робіт та відповідні види діяльності аспірантів: 

 

Види практичної 

роботи 

Діяльність аспірантів 

1. Підготовка лекцій Самостійне опрацювання матеріалу, який викладається в 

лекціях 

2. Підготовка до 

практичних занять 

Самостійна підготовка до практичних занять за допомогою 

спеціальної літератури 

3. Опрацювання тем 

та питань, які не 

викладаються на 

лекціях 

Самостійне опрацювання тем та питань, які не 

викладаються в лекціях, за допомогою спеціальної 

літератури 

4. Підготовка до 

заліку 

На основі лекційного матеріалу та спеціальної літератури 

самостійна підготовка до заліку 

 

При підготовці до практичних занять аспіранту необхідно самостійно 
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опрацювати теоретичний матеріал, що складає основу тематики практичної 

роботи. За допомогою конспекту лекцій, навчальних посібників, фахової 

літератури потрібно розглянути основні теоретичні положення даної теми. 

 

5. Теми практичних занять 

 

Тема: Основні напрямки в сучасній фізіології рослин та екологічні 

аспекти 

Контрольні запитання:  

 

1. Що є предметом науки фізіологія рослин і назвіть її основні завдання? 

2. Основні напрямки в сучасній фізіології рослин та екологічні аспекти. 

 

Тема: Специфіка наукових досліджень у фізіології рослин 

Контрольні запитання:  

 

1. Специфічні особливості об’єкта досліджень. 

2. Розкрити поняття продукційний процес. 

3. Специфіка наукових досліджень у фізіології рослин. Способи та методи 

досліджень. 

 

Тема: Біологічне значення осмотичних явищ в рослинній клітині  

Контрольні запитання:  

 

1. Яке значення має вода в життєдіяльності рослинного організму? 

2. Стан і фракційний склад води в рослині. 

3. Поняття дифузія, осмос, осмотичний тиск.  

4. Поняття плазмоліз та деплазмоліз.  

 

Тема: Водообмін рослини та його значення  

Контрольні запитання:  

 

1. Активне та пасивне поглинання мінеральних елементів та їх 

транспортування.  

2. Значення іонного транспорту. 

 

Тема: Особливості водного режиму рослин та його взаємозв’язок з 

фізіологічними процесами 

Контрольні запитання:  
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1. Охарактеризуйте явище транспірації та її біологічне значення, продихи. 

2. Які види транспірації бувають, в чому між ними різниця? 

3. Залежність транспірації від внутрішніх та зовнішніх факторів. 

4. Які особливості водного режиму у рослин різних екологічних груп? 

5. Особливості водного балансу рослин. Коли виникає водний дефіцит у 

рослин і до яких наслідків приводить?  

 

Тема: Фізіологія стійкості рослин до факторів зовнішнього середовища. 

Класифікація форм стійкості (морозо- та зимостійкість, посухо- та 

жаростійкість, солестійкість тощо).  

Контрольні запитання:  

 

1. Охарактеризуйте поняття стійкість рослин. 

2. Охарактеризуйте поняття стрес (фітострес). Які фази стресової реакції 

бувають? 

3. Назвіть фактори, що здатні спричинити стрес-реакції у рослинних 

організмів. 

4. Фізіологічні основи стійкості рослин до факторів зовнішнього 

середовища. Класифікація форм стійкості.  

5. Охарактеризуйте реакцію рослин на посуху та високу температуру. 

6.  Що таке посухостійкість сортів?  

7. Які способи та методи визначання посухостійкості рослин? 

8. Що таке жаростійкість сортів? 

9. Які морфологічні, біохімічні та фенологічні особливості сортів пов’язані 

з рівнем жаростійкості? 

10. Способи та методи визначання жаростійкості рослин. 

11.  Що таке морозостійкість сортів? 

12. Що таке зимостійкість сортів? 

13. Що таке холодостійкість сортів? 

 

Тема: Стійкість рослин як результат процесів адаптації та реакцій 

Контрольні запитання:  

 

1. Охарактеризуйте поняття адаптація. Які види адаптації бувають? 

2. Поясність механізми формування зимо- та морозостійкості, 

холодостійкості рослин.  

3. Стани спокою у рослин. 

4. Назвіть етапи загартування рослин. 

5. Способи та методи визначання морозостійкості рослин. 
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6. Способи та методи визначання зимостійкості рослин. 

 

Тема: Пошкодження рослин речовинами, які застосовуються для 

боротьби з хворобами, шкідниками та бур’янами. Радіаційний стрес 

Контрольні запитання:  

1. Солестійкість рослин та сольовий стрес. 

2. Які особливості реакції рослин різних екологічних груп на засолення? 

3. Стійкість рослин до забруднення важкими металами. 

4. Що таке газостійкість? 

5. Охарактеризуйте радіаційний стрес. 

6. Поясніть поняття радіочутливість та радіостійкість.  

7.  Охарактеризуйте поняття променеве ураження. 

8.  Назвіть найтиповіші фізіологічні порушення для опромінених рослин. 

9. Назвіть появи кисневого ефекту. 

10. Поясніть поняття радіопротекторний ефект. Назвіть речовини з 

радіопротекторними властивостями. 

11. Охарактеризуйте стійкість рослин до біотичних факторів довкілля. 

Ознаки, які визначають відношення рослини до патогенну. 
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