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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН» 
 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 
(денна або заочна) 

 
Кількість кредитів 5,0 

Галузь знань 

20 "Аграрні науки та 

продовольство" 

(шифр і назва) 

 
обов’язкова 

(обов’язкова або вибіркова) 

Загальна кількість 

годин - 150 

 

Спеціальність 

201 «Агрономія» 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

 

 
Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять – 

6 год., 

самостійна робота 

студента – 6 год. 

 

 

 
 

Ступінь вищої освіти: 

«Магістр» (проєкт 

"Агрокебети") 

Вид занять Кількість 

годин 

Лекції 10 

Лабораторні – 

Практичні 20 

Семінарські – 

Самостійна 

робота 

120 

Форма контролю: 

екзамен 



2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН» 
 

Екологія рослин є обов’язковою у професійній підготовці здобувачів 

вищої освіти ОР Магістр. Об'єктом вивчення дисципліни є особливості дії 

екологічних факторів довкілля на сільськогосподарські культури. Предметом 

вивчення є: екологічні фактори навколишнього середовища, показники стану 

посівів культур. 

Метою курсу є набуття студентами теоретичних та практичних знань щодо 

взаємозв'язку між рослинами (рослина, агроценоз) та довкіллям (абіотичні та 

біотичні чинники), з акцентом на формування врожаю. 

Завдання дисципліни полягає у: 

- вирішенні проблеми одержання високих стабільних врожаїв с.-г. культур 

шляхом визначення структури та взаємозв’язку складових урожайності, 

компенсаційна здатність рослин; 

- встановленні особливостей формування стійких до стресів агроценозів 

(стрес, типи стресів, стабільність агроценозів); 

- вмінні оцінити вплив лімітуючи факторів на формування врожаїв с.-г. 

культур і подолати їх негативні наслідки; 

- здатності до встановлення закономірностей формування агроценозів 

сільськогосподарських культур. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- Біологічні, морфологічні та ботанічні особливості основних груп польових 

культур; 

- Ризики в рослинництві, шляхи попередження та зниження негативних 

чинників; 

- Інтродукція рослин. Інвазійні види; 

- Вплив технологічних процесів на формування врожаю і пошук 

взаємозв’язків між абіотичними факторами і технологічними процесами; 

- Конкурентні відносини в агроценозах; 

- Алелопатію рослин; 
- Збереження та розширення біорізноманіття рослин, тварин, мікроорганізмів 

як шлях зниження ризиків в рослинництві. 

- Шляхи підвищення ефективного використання кліматичних та ґрунтових 

ресурсів рослинами в агрофітоценозі, умови ефективного використання 

факторів росту і розвитку рослин (світла, тепла, води, повітря, мінеральних 

сполук) та засоби управління продуційним процесом формування врожаю. 

вміти: 

- організовувати дослідження з визначення дійсно можливого врожаю за 

кліматичним забезпеченням регіону і потенціальних можливостей сорту; 

- розрахувати фотосинтетичний потенціал посіву, який забезпечує 

одержання запланованого врожаю; 

- розрахувати норми добрив і систему їх застосування під запланований 

врожай польових, овочевих і плодових культур; 

- розраховувати продуктивність агроценозів залежно від моно- та  

багатокомпонентності; 

- аналізувати фотосинтетичну діяльність  рослин, фітоценозів та 



впроваджувати шляхи підвищення продуктивності агроценозів; 

- описати ріст та розвиток сільськогосподарської культури за дії абіотичних 

та біотичних чинників. 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти 

наступними компетентностями:  

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми 

у сфері агрономії під час здійснення професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності. 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК4. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК5. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК6. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Фахові компетентності. 

ФК4. Здатність оцінювати придатність земель для вирощування 

сільськогосподарських культур з урахуванням вимог щодо забезпечення 

кількості та якості продукції. 

ФК7. Здатність самостійно організовувати та проводити наукові дослідження з 

використанням загальноприйнятих методів і стандартів грунтових і рослинних 

зразків. 

Soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою 

позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й 

побудови відносин у команді. 

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на публіці; 

проводити презентації.  

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно. 

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем. 

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати. 

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, 

терпіння, повага до оточуючих. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Екологічні основи рослинництва 

 

Тема 1. Основні екологічні поняття та закономірності впливу екофакторів 

на рослинні організми [1,2,8,12]. 

Предмет, об’єкт і завдання екології рослин. Короткий історичний нарис 

становлення екології рослин. Поняття "Екологія рослин". Середовище 

існування рослинних організмів. Екологічні фактори та їх класифікація. 

Екологічна неоднорідність виду. Прямий і непрямий вплив факторів, їх 

діапазон. Екологічна валентність. 

Особливості формування стійких до стресів агроценозів. Стрес. Типи 

стресів. Стабільність агроценозів. 

Адаптація рослинних організмів та її типи. Стійкість та фітострес рослин. 

Механізми адаптації рослин на рівні клітини, цілого організму. Життєві форми 

рослин як результат адаптації до факторів оточуючого середовища. Принципи 

класифікації життєвих форм. 

 

Тема2. Світло як екологічний фактор 

Морфо-анатомічні пристосування геліофітів та сціофітів. Індекс листкової 

поверхні у рослин. Пристосування проти ушкодження надмірною інсоляцією. 

Вплив різних частин спектра світла на структуру органів. Залежність 

інтенсивності фотосинтезу від ходу світлового режиму. Добовий хід 

фотосинтезу. Зональні і поясні розходження фотосинтезу рослин арктичної 

зони, високогірного пояса, помірної зони. Особливості фотосинтезу у дерев, 

підросту в лісі, трав'янистих рослин, ранньовесняних ефемероїдів і ефемерів. 

Фотоперіодичні групи рослин. 

 Екологічні групи рослин за відношеням до сонячної радіації. Явище 

фотоперіодизму. 

 
Тема3. Тепло та вода як екологічні фактори 

Гідратура і пов’язана з цим морфологія рослин. Добові і річні коливання 

осмотичного тиску; осмотичні спектри. Групи рослин за відношенням до 

вологи. Пойкілогідричні і гомойо-гідричні рослини та їхні водні режими. 

Рослини стеногідричні, эвригідричні, гідростабільні, гідролабільні. Морфолого 

анатомічні особливості гідрофітів, гігрофітів, мезофітів, склерофітів, сукулентів 

та пов’язана з цим інтенсивність транспірації. Особливості психрофітов і 

кріофітів. Ознаки гігроморфізму та ксероморфізму у будові вищих рослин 

Екологічні групи рослин до температурного режиму. Сума ефективних 

температур, вплив високих і низьких температур, температурні межі життя і 

окремих біологічних процесів. Явище термоперіодизму. 

Адаптація рослин до дії низьких та високих температур. Адаптація рослин 

до дефіциту та надлишку вологи. Посухо- та жаростійкість. Холодо- та 

морозостійкість. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Комплексні та біотичні фактори 



 
Тема 4. Комплексні фактори (едафічні, орографічні, кліматичні) 

Едафічні екологічні фактори в житті рослин. Основні властивості ґрунту та 

їхнє екологічне значення. Екологічні групи рослин за відношенням до 

ґрунтового покриву Типи галофітів. Евригалійні та стеногалійні види. 

Структурні адаптації у різних екологічних груп рослин за відношенням до умов 

засолення грунту. Адаптації рослин вапнякових і крейдяних субстратів та 

засоленості грунтів. Індикація ґрунтових умов за рослинами та рослинністю.  

Орографічні умови як екологічний фактор. Адаптації рослин до рельєфу 

місцевості. 

 Шляхи підвищення ефективного використання кліматичних та  ґрунтових 

ресурсів рослинами в агрофітоценозі. 

 
Тема 5. Біотичні фактори та їх вплив на рослинні організми 

Особливості гомотипових реакцій: груповий ефект, масовий ефект, 

внутрішньопопуляційна конкуренція. Особливості гетеротипових реакцій: 

хижацтво, паразитизм, аменсалізм, міжвидова конкуренція, мутуалізм, 

коменсалізм, протокооперація, нейтралізм. Еволюційна взаємодія організмів 

різних видів: коеволюція. Екологічна ніша: потенційна та реалізована; закон 

екологічного вивільнення; правило Хатчинсона, закон Дайяра, правило Гаузе. 

Стійкість рослин до збудників хвороб та шкідників. 

 

 

 
 

5.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН» 
 

 
Номер 

тижня 

 
Вид занять 

 

Тема заняття або завдання 

на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин балі

в Лк Лр Пр СРС 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ РОСЛИНАМИ ТА ДОВКІЛЛЯМ 

1 Лекція 1 Основні екологічні 

поняття та 

закономірності впливу 

екофакторів на 

рослинні організми 

2     

Практична  

робота 1 

Екологічні фактори та 

дослідження механізмів їх дії на 

рослинні організми 

    3 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до практичної роботи    12 2 

2 Практичн а 

робота 2 

Вивчення екологічних 

особливостей агроценозів 
    3 

Самостійна 

робота 

Підготовка до практичної 

роботи 
   12 2 

3 Лекція 2 Світло як екологічний фактор 2     

Практична Вплив світла на ріст рослин   2  3 



робота 3 

Самостійна 

робота 

Підготовка до практичної роботи    12 2 

4 

Практична 

робота 4 

Вплив зовнішніх умов 

на інтенсивність 

фотосинтезу 

    3 

Самостійна 

робота 

Підготовка до 

практичної роботи 
   12 2 

5 

Лекція 3 Тепло та вода як 

екологічні фактори 
2     

Практична 

робота 5 

Вплив температури на 

інтенсивність 

транспірації 

    3 

Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 1    12 2 

 ПМК 1 Підсумковий контроль за 

змістовим модулем 1 

    10 

Всього за змістовий модуль 1 6  10 60 35 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

6 

Практична 

робота 6 

Визначення посухостійкості 

рослин пророщенням насіння на 

розчинах сахарози 

  2  3 

Самостійна 

робота 

Підготовка до практичної роботи    12 2 

7 

Лекція 4 Комплексні фактори (едафічні, 

орографічні, кліматичні) 
2     

Практична 

робота 7 

Вивчення впливу 

елементів живлення на 

ріст рослин 

  2  3 

Самостійна 

робота 

Підготовка до практичної роботи    12 2 

8 

Практична 

робота 8 

Визначення солестійкості злаків 

за схожістю їх насіння 
  2  3 

Самостійна 

робота 

Підготовка до 

практичної роботи 
   12 2 

9 

Лекція 5 Біотичні фактори та їх вплив на 

рослинні організми 
2     

Практична 

робота 9 

Алелопатія рослин.   2  3 

Самостійна 

робота 

Підготовка до практичної роботи    12 2 

10 

Практична 

робота 10 

Вплив хвороб та шкідників на 

формування врожаю 

сільськогосподарських культур 

  2  3 

Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК2    12 2 

 

ПМК 2 Підсумковий контроль за 

змістовим модулем 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 4  10 60 35 



Екзамен     30 

Всього з навчальної дисципліни     100 
 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН» 
 

Перелік питань, які виносяться до ПМК 1 
 

1. Предмет, завдання дисципліни екологія рослин. 

2. Охарактеризуйте екологічні фактори життя рослин. 

3. Що таке екологічна пластичність та стабільність? 

4. Методи розрахунку екологічної пластичності та стабільності. 

5. Значення світла, тепла, вологи та повітря в житті рослини. 

6. Охарактеризуйте культури за моделями агроекологічних зон ФАО. 

7. Класифікація культур за вимогливістю до тепла. 

8. Яровизація озимих та ярих зернових культур. 

9. Класифікація сільськогосподарських культур за відношенням до вологи. 

10. Що таке коефіцієнт водоспоживання? 

11. Водний баланс ґрунту та його значення. Запаси продуктивної вологи 

в ґрунті. 

12. Охарактеризуйте вплив температури на розвиток надземної та 

підземної маси. 

13. Значення біологічних мінімумів, оптимумів та максимумів 

температур в житті рослинного організму. 

14. Охарактеризуйте адаптивні властивості польових культур. 

15. Класифікація посух та їх шкодочинність. 

16. Посухостійкість та її значення. 

17. Вкажіть основні способи боротьби з посухою і суховіями? 

18. Охарактеризуйте критичні періоди та періоди найбільшого 

поглинання  вологи. 

19. Вкажіть значення транспіраційного коефіцієнта та коефіцієнта 

водоспоживання при встановленні посухостійкості? 

20. Гідротермічний коефіцієнт (ГТК), його значення. 

21. Охарактеризуйте жаростійкість польових культур. 

22. Які несприятливі умови можуть складатися для озимих культур 

протягом осінньо-зимового періоду? 

23. Зимо- та морозостійкість, їх значення. Загартування. 

24. Методи визначення морозо- та зимостійкості озимих культур. 

25. Обстеження та діагностика стану посівів озимих зернових культур. 

26. Екологічна та біологічна роль сонячної радіації. 

27. Поглинання ФАР посівами польових культур. 

28. Значення ультрафіолетового, інфрачервоного випромінювання та 

видимого світла в житті рослин. 

 



Перелік питань, які виносяться до ПМК 2 

 

29. Макро- та мікроелементи. Інтенсивність засвоєння поживних 

речовин рослинами. 

30. Вкажіть способи регулювання температурного, повітряного режимів 

та  режиму зволоження ґрунту? 

31. Охарактеризуйте вміст кисню та вуглекислого газу в грунтовому 

повітрі, їх значення. 

32. Як впливають кліматичні чинники на мінеральне живлення рослин? 

33. Терміни та способи внесення добрив. 

34. Агрокліматичне районування України, його значення. 

35. Екологічні групи рослин за відношенням до ґрунтового покриву. 

36. Структурні адаптації у різних екологічних груп рослин за відношенням до 

умов засолення грунту.  

37. Індикація ґрунтових умов за рослинами та рослинністю.  

38. Орографічні умови як екологічний фактор.  

39. Адаптації рослин до рельєфу місцевості. 

40. Шляхи підвищення ефективного використання кліматичних та  ґрунтових 

ресурсів рослинами в агрофітоценозі. 

41. Назвіть особливості гомотипових реакцій рослин.  

42. Охарактеризуйте особливості гетеротипових реакцій рослин. 

43. Адаптаційні пристосування рослин до збудників хвороб та шкідників. 
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