
 

 

СУЧАСНА 

ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН 

 



                

 

Сучасна фізіологія рослин – це міждисциплінарна інтегративна наука про функціональну 

активність рослинних організмів і механізми процесів рослинних систем різних рівнів їх 

організації – від цілісного рослинного організму до його окремих частин. Перетворення, 

обмін, транспортування речовин  між окремими органами та між організмом  у цілому й 

навколишнім середовищем, засвоєння й виділення речовин, дихання, ріст і розвиток, 

функціональна й структурна диференціація, розмноження – кожна з цих функцій, логічно 

узгоджена з іншими, зумовлює індивідуальний розвиток організму,  спричинює на кожному 

етапі онтогенезу певні зміни та порушення корелятивної цілісності організму. 

Все це впливає на подальший розвиток  цілісної системи, яка є самоорганізованною, 

саморегулюється і в якій всі процеси та явища взаємопов`язані.  

 Живим системам, у тому числі рослинному організмові, притаманна вища форма цілісності, 

нерозривний зв`язок і  взаємозумовленість складових його компонентів. Завдання 

фізіології рослин – це пізнання закономірностей життєвих функцій , розкриття їхніх 

механізмів , формування уявлення про структурно-функціональну організацію рослинних 

систем різних рівнів; одержання й узагальнення  нових  знань про фізіологічні функції 

рослинного організму та можливості керування продукційним процесом фітоценозів задля 

створення  теоретичної бази раціонального використання й захисту рослинного світу. 



28.59 

С54 

Собко, В. Г. 

Стежинами Червоної книги / 

В. Г. Собко. - 2-е вид., доп. - К. 

: Урожай, 2007. - 280 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Монографія описує зникаючі види рослин України, 

положення про Червону книгу України, загальний список 

видів, що потребують охорони. Книга ілюстрована, звернено 

увагу на декоративні рідкісні рослини. 

  



28.5я7 
Б86 
Ботаніка : практикум : навч. 

посібник / І. М. Григора, Б. Є. 

Якубенко, І. М. Алєйніков та 

ін. ; ред. : Б. Є. Якубенко. - 4-

е вид., перероб. та доп. - К. : 

Арістей, 2005. - 340 с.  

 

 

 

 

 

 

Викладено методичні вказівки щодо виконання 54 

лабораторно-практичних робіт з цитології, гістології, 

морфології та анатомії вегетативних органів, а також 

систематики рослин. Коротко висвітлені теоретичні відомості 

щодо будови рослин, їх клітини, тканин, органів та 

різноманітності рослинного світу. 

Навчальний посібник стане корисним для студентів вищих 

навчальних закладів аграрного профілю. За редакцією доц. 

Б. Є. Якубенка.  



28.58я7 
М91 
Мусієнко, М. М. 
Екологія рослин : підручник / 
М. М. Мусієнко. - К. : Либідь, 
2006. - 432 с. 
 
 
 
Пропонована книга — перший 
україномовний підручник з 
екології рослин, в якому 
узагальнено сучасні знання про 
рослинний світ та його 

унікальну функціональну роль в окремих екосистемах і 
біосфері в цілому. Проаналізовано абіотичні та біотичні 
умови життєдіяльності рослин, екологічні групи рослин за 
відношенням до різних умов існування, адаптаційні 
можливості та стійкість рослинних організмів до 
несприятливих факторів. 
Показано значення рослин у кругообігу речовин і 
трансформації сонячної енергії, глобальні масштаби процесу 
фотосинтезу, який є основою первинної біопродуктивності, 
його значення у відтворенні біоресурсів і збереженні 
екологічної рівноваги сучасної біосфери. 
Розглянуто деякі питання екофізіології рослин, біоритмології, 
фітоіндикації та фітомоніторингу, що тісно поєднуються з 
екологією рослин. 
Рекомендовано студентам біологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладі. 
  



28.58 

Г 83 

Григора, І. М. 

Основи фітоценології : навч 

посіб. / І. М. Григора,  

В. А. Соломаха. – К. : 

Фітосоціоцентр, 2000. – 240 с. 

 

 

Навчальний посібник з сучасної 

фітоценології побудовано з 

урахуванням класичних підходів 

дослідження рослинного компонента біогеоценозу, з 

позицій геоботаніки; аналізу ценопопуляційної структури як 

основного об'єкта досліджень популяційної екології; 

виявлення особливостей взаємозв'язку рослин з умовами 

середовища як предмета дослідження екології рослин; 

особливостей географічного поширення рослин під впливом 

різних природних та антропогенних чинників, що є метою 

курсу фітогеографії. Відображено особливості динаміки та 

класифікації рослинних угруповань, що визнано основними 

проблемами фітоценології. 

Для студентів які вивчають ботаніку, екологію, географію, 

спеціалістів у галузі охорони навколишнього середовища, 

викладачів вищих навчальних закладів біологічного та 

сільськогосподарського профілю. 



581.7(075) 

Р-82 

Рубин, Б. А.  

Курс физиологии растений : 

учебник / Б. А. Рубин. - 4-е 

перераб. и доп. - М. : Высш. 

шк., 1976. - 576 с. 

 

Учебник, 4-е издание, содержит «Введение» и семь глав, в 
которых рассматриваются такие различные процессы 
жизнедеятельности растения, как фотосинтез, дыхание 
растений, водообмен и корневое питание, физиология 
развития, устойчивость растений и другие вопросы. В связи с 
последними достижениями науки материал 4-го издания 
учебника пополнен современными данными.  

Учебник предназначается для студентов университетов 
биологических специальностей, а также может быть широко 
использован аспирантами и научными работниками. 

 

 

 

 

 



28.581я7 

С48 

Слободян, Т. О.  
Екологія рослин у лекціях : 

навч. посібник / Т. О. 

Слободян, С. М. Слободян. - 

Кiровоград : КОД, 2006. - 156 

с.  

 

 

Посібник написаний відповідно до навчальної програми 

вищих навчальних закладів. Висвітлені питання залежності 

життєдіяльності рослин від умов навколишнього 

середовища. Матеріал подається у формі лекцій, після 

кожної з них наведені запитання для контролю знань. 

Навчальний посібник розрахований для студентів та 

викладачів вищих навчальних закладів, а також для усіх, хто 

хоче оволодіти екологічними знаннями про рослини і 

небайдужий до проблем охорони рослинного світу. 

 

 

 

 



28.573я7 

Ф50 

Фізіологія рослин : 

практикум / О. В. 

Войцеховська, А. В. 

Капустян, О. І. Косик та ін. ; 

За заг ред. : Т. В. 

Паршикової. - Луцьк : 

Терен, 2010. - 416 с.  

 

У посібнику обґрунтовано практичні роботи з основних 
розділів фізіології рослин. Розглянуто особливості водного 
режиму, фотосинтезу, дихання, кореневого живлення, 
стійкості, росту та розвитку рослин, а також питання 
фітобіотехнології. Для кращого засвоєння лекційного і 
практичного матеріалу, самоконтролю знань студентів в 
кінці кожної роботи та розділу наведено контрольні 
запитання та завдання. Виконання представлених у 
практикумі робіт допоможе студентам у пізнанні процесів 
життєдіяльності культурних і дикорослих рослин, а також 
сприятиме набуттю студентами навичок експериментальних 
і самостійних науково-дослідних робіт.  
Практикум буде корисним викладачам, студентам 
біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 
Рекомендовано МОН України. 
  



28.58(4УКР-4КІР) 
Д36 
Дерполюк, С. В.  
Структурна організація 
рослинних угруповань 
східної Кіровоградщини : 
монографія / С. В. 
Дерполюк, М. Г. Сметана. - 
Кривий Ріг : Видавничий 
дім, 2006. - 124 с. 

 

 

Монографія включає оригінальні матеріали, що висвітлюють 

особливості структурної організації угруповань основних 

типів рослинності східної Кіровоградщини. Відображено 

особливості динаміки внаслідок антропогенного впливу. 

Розрахований  на спеціалістів у галузі ботаніки , географії, 

охорони навколишнього середовища, працівників 

природоохоронних організацій, екологів, вчителів, 

викладачів та студентів вищих навчальних закладів. 

  



28.58 
Г83 
Григора, І. М.  
Рослинність України : 

еколого-ценотичний, 

флористичний та 

географічний нарис / І. М. 

Григора, В. А. Соломаха. - 

К. : Фітосоціоцентр, 2005. - 

452 с. 

 

Даний навчальний посібник присвячений аналізу 

особливостей рослинних угруповань різних  типів 

рослинності, зонально-екологічним закономірностям 

поширення їх відмін по зонах України  та відтворенню 

еколого-флористичних закономірностей поширення 

синтаксонів рослинного   покриву України .    

Посібник побудований  по типу хрестоматії з фітоценології, 

як її основного структурного розділу по характеристиці 

рослинності України.  

Розрахований на студентів біологічних факультетів  аграрних   

університетів, аспірантів та науковців науково-дослідних  

інститутів, екологів, спеціалістів та науковців з охорони 

природи та вчителів середніх шкіл.



28.58 

С83 

Стратегія популяцій рослин 

у природних і антропоген-

нозмінених екосистемах 

Карпат / ред. : М. Голубець, 

Й. Царик. - Львів : Євросвіт, 

2001. - 160 с. 

 

Монографія містить результати аналізу диференційних та 

інтегральних ознак стратегії популяцій корисних, рідкісних, 

ендемічних едефікаторних  і  субедифікаторних видів рослин 

у первинних й антропогенних умовах; вказано на 

індикаційну цінність ознак стратегій  для характеристики 

стану популяцій, зроблено спробу імітаційно змоделювати 

процеси росту популяцій R-стратегії. 

Для ботаніків, екологів, працівників лісового й сільського 

господарства, викладачів і студентів, фахівців з охорони 

природи. 



28.57я7 

Б63 

Биохимия растительного 
сырья : учебник / В. Г. 
Щербаков [и др.]. - М. : 
Колос, 1999. - 376 с. - 
(Учебники и учеб. пособ. для 
студ. вузов) 
 

В учебнике рассмотрены 

специфические особенности 

анатомического строения 

растительной клетки, ее 

биомембран, ядра, пластид, 

митохондрий, других органелл, ответственных за 

жизнедеятельность клетки и растения в целом. 

Проанализированы общие закономерности обмена веществ 

в растениях и их значения для технологии пищевых 

производств. 

Для студентов вузов, обучающихся по группе 

специальностей «Технология продовольственных 

продуктов» и по направлению «Технология продуктов 

питания». 

 

 

Виставку підготувала бібліотекар читального залу № 1 

Амосова Н.В. 


