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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РОСЛИНИ 

Загальна характеристика царства Рослини 

Ботаніка (від грец. бота не – трава, рослина) – наука про рослини. Ця наука вивчає 

видовий склад рослин, будову, розвиток, життєдіяльність, закономірності поширення 

рослинних організмів. "Батьком" ботаніки був Теофраст (III-IV ст. до н. є.), який описав 

близько 500 рослин і зробив спробу їх класифікувати. У процесі свого розвитку ботаніка 

диференціювалась на велику кількість окремих розділів, які тісно пов'язані між собою і, 

водночас, можуть розглядатися як самостійні ботанічні дисципліни: морфологія рослин, 

цитологія рослин, гістологія рослин, ембріологія рослин, генетика рослин, фізіологія рослин, 

систематика рослин, палеоботаніка, екологія рослин, альгологія, бріологія та ін. 

Рослини – клітинні еукаріотичні організми, які здатні до автотрофного живлення та 

ведуть здебільшого прикріплений спосіб життя. Розміри рослин дуже різні: від одноклітинних 

мікроскопічних (більшість одноклітинних водоростей) до багатоклітинних гігантських дерев 

завтовшки 10-12 м (баобаб) і висотою 100- 155 м (секвойя). 

Особливості будови рослин 

• Молекулярний рівень організації рослин визначається складом і перетвореннями хімічних 

елементів, неорганічних та органічних молекул. Неорганічними речовинами, які в найбільшій 

кількості використовуються рослинами, є вода, мінеральні солі, кисень, вуглекислий 

газ. Надходять ці речовини до рослин в процесі живлення: вода, мінеральні солі – у процесі 

мінерального живлення через корінь; вуглекислий газ – завдяки повітряному живленню через 

листки і утворюється при диханні рослин; кисень – завдяки повітряному живленню через 

листки і утворюється при фотосинтезі. Вода бере участь у фотосинтезі, транспортуванні 

речовин, здійснює регуляцію температури тіла тощо. Вуглекислий газ використовується для 

фотосинтезу, а кисень – для розщеплення речовин і отримання енергії. З мінеральних 

солей найбільше значення для рослин мають солі Калію, Кальцію, Натрію, які 

використовуються рослинами для регуляції процесів і транспортування речовин. 

Найпоширенішою в рослинному світі групою органічних речовин є вуглеводи, які беруть 

участь майже в усіх процесах рослинних клітин і організму в цілому. У процесі фотосинтезу 

утворюється глюкоза, до складу клітинних оболонок входить целюлоза, про запас 

відкладається крохмаль. Жири є запасними речовинами, мають важливе значення в побудові 

клітинних оболонок та обміні речовин клітини, при розкладі жирів вивільняється необхідна 

для життєдіяльності організмів енергія. Білки беруть участь у побудові нових клітин, 

впливають на швидкість хімічних реакцій, регулюють процеси обміну речовин. Нуклеїновим 

кислотам належить провідна роль у зберіганні спадкової інформації та передачі її нащадкам. 
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Теофраст 

• Клітинний рівень організації рослин, у зв'язку з особливостями життєвих функцій, має певні 

особливості. Головною характерною рисою рослин є їхня здатність до фотосинтезу, через що 

для них властиві пластиди (хлоро-, хромо- і лейкопласти), у яких утворюються та запасаються 

органічні речовини. А запасають і накопичують рослини переважно 

полісахарид крохмаль. Оскільки рослини ведуть нерухомий спосіб життя та мають великі 

розміри, їхні оболонки мають бути особливо міцними, тому їхня клітинна стінка побудована 

з целюлози. Велике значення для рослин має транспортування речовин, який поєднує органи 

рослини в єдиний організм, тому між клітинами є цитоплазматичні містки (плазмодесми). У 

рослинних клітин – великі вакуолі, оскільки беруть участь у здійсненні багатьох функцій 

організму: запасання речовин, зберігання продуктів виділення, регуляція вмісту води у 

цитоплазмі тощо. 

 

Схематична будова рослинної клітини: 1– плазмодесми; 2 – клітинна стінка з целюлози; З – 

плазматична мембрана; 4 – цитоскелет; 5 – цитоплазма; 6 – хлоропласт; 7 – рибосоми; 8 – 

включення з крохмалю; 9 – апарат Гольджі; 10 – лізосома; 11 – мітохондрія; 12 – вакуоля з 

клітинним соком; 13 – гладка ЕПС; 14 – пероксісома; 15 – шорстка ЕПС; 16 – ядро. 

• На тканинному рівні в багатоклітинних рослин мажуть бути такі тканини, як твірні, 

покривні, механічні, провідні, основні Іноді виділяють секреторні тканини. 

• На рівні органів рослини, на відміну від тварин, утворюють нові органи упродовж усього 

життя. Орган – це частина організму, яка мас притаманну їй будову, займає певне положення 

і виконує певні функції. Органи формуються у вищих рослин і поділяються 

на вегетативні та генеративні. Вегетативні органи – органи, які виконують основні життєві 

функції. Такими органами у вищих рослин є корінь та пагін. Вони забезпечують ріст, 
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живлення, фотосинтез, дихання, транспортування речовин тощо. При зміні функції 

змінюються й вегетативні органи, утворюючи видозміни. Наприклад, пагони в картоплі 

видозмінюються в бульби, а в суниць – у вуса для вегетативного розмноження. Генеративні 

органи – органи, які виконують функцію формування зачатків нового покоління, їх захисту та 

розселення. Прикладом таких органів є шишка з насінням у сосни чи ялини, квітка, насінина 

й плід у таких квіткових рослин, як вишня чи яблуня. 

• На організмовому рівні більшість рослин характеризується сильним розчленуванням тіла, 

що обумовлено типом живлення, яке здійснюється за допомогою фотосинтезуючих 

пігментів: хлорофілів, каротиноїдів, фікобілінів. 

Особливості процесів життєдіяльності рослин 

• Живлення в рослин фотоавтотрофне, яке забезпечує утворення вуглеводів з неорганічних 

речовин за рахунок використання сонячної енергії. Для деяких рослин (наприклад, петрів 

хрест) характерний гетеротрофний тип живлення. Рослинам притаманне також мінеральне 

живлення, яке забезпечує надходження води й мінеральних сполук. 

• Дихання у рослин аеробне, їм потрібен кисень, який є акцептором електронів. Вони 

отримують його з атмосфери або з води, де він міститься в розчиненому стані. 

• Виділення у рослин часто здійснюється клітинами й тканинами, які нічим не відрізняються 

від інших клітин, і спеціальних екскреторних органів у них немає. Продуктів виділення 

небагато і їх класифікують на дві групи: зовнішні (наприклад, леткі речовини листків) та 

внутрішні (наприклад, воски). 

• Подразливість у формі тропізмів і настій. Тропізми – ростові рухи в тому напрямку, який 

визначається однобічним впливом певного чинника середовища. Ці рухи можуть бути 

спрямовані у напрямку до подразника (наприклад, рух кошиків соняшнику у бік до сонця) або 

від нього (наприклад, ріст коренів плюща в напрямку, протилежному до світла). Результатом 

таких рухів є те, що рослина займає в просторі якнайсприятливіше місце й уникає всього 

небезпечного для її життя. Настії – ростові рухи в тому напрямку, який визначається 

внутрішніми чинниками, а зовнішні впливи лише зумовлюють їхнє виникнення. Такі рухи 

обумовлені нерівномірним ростом нижньої та верхньої частини листка, пелюсток. їх можна 

спостерігати протягом доби, коли світло періодично змінюється темрявою. Квіти кульбаби, 

латаття білого на ніч закриваються, а вранці розкриваються. А в матіоли й тютюну запашного 

навпаки, квітки на світлі закриваються, а за зменшення освітлення – розкриваються. 

• Рух як активне переміщення тіла в просторі відсутній. Більшості рослин 

властива прикріпленість до субстрату (у зв'язку з наявністю жорсткої клітинної стінки). Усю 
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різноманітність рухових рослинних реакцій поділяють на пасивні та активні рухи. Пасивні 

рухи виникають під впливом вітру, течій води тощо (наприклад, перельоти насіння кульбаби). 

Активні рухи (наприклад, повернення листків до світла) пов'язані з ростом (ростові рухи) або 

зміною тиску всередині клітин (скоротливі рухи). Рухи в рослин забезпечують найкраще їх 

розташування у просторі, розмноження, захист від ворогів, поширення плодів і насіння тощо. 

• Ріст необмежений і здійснюється упродовж всього життя (освоєння зовнішнього середовища 

може здійснюватися лише шляхом росту). Завдяки росту рослини реагують на зміну умов 

довкілля, формують значну листкову поверхню для фотосинтезу та розгалужену кореневу 

систему для поглинання води й мінеральних солей. У рослин, на відміну від тварин, ріст 

відбувається лише в ділянках з твірною тканиною. Відповідно до місць розміщення твірної 

тканини розрізняють три типи росту: верхівковий, бічний та вставний. Верхівковий ріст – це 

ріст коренів і пагонів у довжину, який здійснюється завдяки поділу і росту клітин верхівкової 

твірної тканини. Потовщення стебла та кореня, або бічний ріст, відбувається за участю бічної 

твірної тканини. І вставний ріст – це ріст пагонів у довжину в ділянках зі вставною твірною 

тканиною, наприклад у міжвузлях пшениці, жита. Ріст рослин проходить нерівномірно. Період 

активного росту змінюється періодом його сповільнення. За періодичністю ріст рослин може 

бути безперервним та періодичним. При безперервному рості розміри рослини постійно 

збільшуються (наприклад, в однорічних рослин), а за періодичного періоди росту чергуються 

із періодами спокою, коли ріст рослин припиняється (наприклад, у дерев помірного клімату). 

• Розвиток супроводжується чергуванням двох поколінь: статевого (гаметофіта) і нестатевого 

(спорофіта). У життєвому циклі під час чергування поколінь пануючим (переважаючим) 

поколінням є покоління, представлене фотосинтезуючим організмом, що, як правило, довго 

живе. 

• Розмноження у рослин нестатеве, вегетативне та статеве. Нестатеве розмноження – це 

розмноження, яке відбувається за участю нестатевих клітин лише одного організму. Тому всі 

народжені нащадки будуть подібними до цього материнського організму. Нестатеве 

розмноження обмежує різноманітність нових особин, але може за короткий час забезпечити 

утворення велико)' кількості нащадків. Вегетативне розмноження – це розмноження 

вегетативними органами, їх видозмінами або багатоклітинними частинами материнського 

організму. У природі вегетативне розмноження сприяє швидкому зростанню чисельності 

рослин та їх розселенню, а також забезпечує утворення потомства там, де немає сприятливих 

умов для статевого розмноження. Вегетативне розмноження – це властивість, що відрізняє 

рослинні організми від тваринних. Статеве розмноження – це розмноження, яке відбувається 

за участю статевих клітин, як правило, двох батьківських організмів. За усіх випадків 
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статевого розмноження статеві клітини зливаються і відбувається запліднення, яке здійснює 

поєднання ознак двох батьківських особин. Тому статеве розмноження забезпечує утворення 

різних особин, що полегшує пристосування виду до змін довкілля. 

• Регуляція функцій у рослин здійснюється за допомогою фітогормонів (ауксини, цитокініни, 

гібереліни, етилен та ін.). Рослини можуть впливати на особин свого виду або інших видів за 

допомогою біологічно активних сполук. Так, фітонциди вбивають мікроорганізми, алкалоїди 

захищають рослини від виїдання тваринами-фітофагами. 

• У ланцюгах живлення рослини є продуцентами, тобто організмами, які продукують 

органічну речовину з простих неорганічних речовин. 

• Поширення. На Землі вчені нараховують понад 500 тисяч сучасних видів рослин, і кожен вид 

представлений великою кількістю особин, які поширені на певній території 

– ареалі. Місцевість, де поширений певний вид рослин, називають місцезростанням. Рослини 

різних видів, що мають спільне місцезростання, утворюють рослинне угруповання. Історично 

складену сукупність видів рослин, що зростають на певній території, називають флорою, а 

сукупність рослинних угрупувань на певній території – рослинністю. 

Роль рослин у природі та в житті людини 

Зелені рослини, акумулюючи в органічних речовинах енергію Сонця, забезпечують життя 

всього живого на Землі і є важливим джерелом енергетичних ресурсів, котрі використовує 

людина для своїх потреб. 

В природі 

■ Відіграють провідну роль в колообігу багатьох елементів (колообіг Фосфору, Карбону) і 

речовин (наприклад, колообіг води, кисню). 

■ Істотно впливають на клімат, формують температурний режим планети. 

■ Виділяють кисень, який використовується для дихання і захищає біосферу від 

ультрафіолетового проміння, що згубно впливає на живі об'єкти. 

■ Запобігають нагромадженню в атмосфері вуглекислого газу. 

■ Створюють умови існування для тварин і людини, мають велике значення як первинна 

трофічна ланка в ланцюгах живлення. 

■ Рослини минулих геологічних часів е джерелом корисних копалин наприклад, кам'яного, 

бурого вугілля, торфу). 
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■ Обумовлюють накопичення води на поверхні Землі та сприяють утворенню боліт. 

■ Беруть активну участь у формуванні ґрунтів, запобігають їх змиванню та ерозїі. 

Для людини 

■ Харчові культури – це рослини, які дають людині продукти харчування. їх поділяють на 

зернові (пшениця, рис, гречка тощо), зернобобові (горох, соя, квасоля), овочеві (капуста, 

буряк), баштанні (кавуни, гарбузи, дині), плодові (ягідні, кісточкові) тощо. 

■ Кормові культури дають корми для домашніх тварин. Найчисленніша група кормових 

культур – це багаторічні трави: бобові (конюшина, люцерна та ін.) та злакові (тимофіївка, 

житняк та ін.). Для отримання соковитих і сухих кормів вирощують кормові коренеплоди 

(наприклад, кормовий буряк, кормові кабачки), силосні культури (кукурудза), зернофуражні 

(овес, ячмінь). 

■ Технічні культури вирощують заради одержання сировини для виробництва продовольчих і 

промислових товарів. Найбільше значення мають олійні (наприклад, соняшник, олива, соя, 

арахіс, рапс), цукрові (цукрові буряки, цукрова тростина), волокнисті (бавовна, льон, коноплі). 

Важливу роль відіграють культури, з яких виготовляють тонізуючі речовини (чай, кава, какао), 

прянощі (перець чорний, гвоздика). 

■ Лікарські рослини, з яких найвідомішими в Україні є аїр тростинний, валеріана лікарська, 

глід колючий, деревій звичайний, звіробій звичайний, калина звичайна, нагідки лікарські, 

подорожник великий, суниці лісові, чистотіл звичайний, шипшина корична, ромашка 

лікарська, кульбаба лікарська, липа серцелиста, м'ята перцева та ін. Лише близько ЗО видів 

вирощують у культурі, а інші збирають у природніх місцях існуваннях, значна кількість яких 

– у лісах. 

■ Рослини, з яких використовується деревина (сосна, ялина, дуб та ін.). 

■ Декоративні рослини: декоративні дерева, декоративні кущі, декоративні ліани, декоративні 

трави, кімнатні рослини. 

■ Рослини використовуються для охорони та збереження навколишнього середовища. 

Принципи класифікації рослин 

Класифікація рослин – галузь систематики, що вивчає процес установлення і 

характеристики систематичних груп, визначає розподіл їх за рядом певних ознак. Рослини 

відрізняються одна від одної за кількістю клітин, особливостями будови й життєвих функцій, 

за пристосуваннями, тривалістю життя тощо. За кількістю клітин рослини поділяють на: 
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• одноклітинні рослини складаються лише з однієї клітини, у якій здійснюються всі необхідні 

життєві функції і процеси (наприклад, хламідомонада, хлорела); 

• колоніальні рослини – утворені групами сполучених між собою однакових клітин (вольвокс); 

• багатоклітинні рослини – складаються з великої кількості клітин, які утворюють тканини; у 

багатьох рослин тканини утворюють органи, а органи – системи органів. 

Залежно від особливостей будови рослини поділяють на нижчі і вищі. 

• Нижчі рослини – це рослини, тіло яких не має тканин, органів, а в їх життєвому циклі не 

спостерігається чергування спорофіту та гаметофіту (водорості). 

• Вищі рослини – це рослини, тіло яких має тканини, органи, а в їх життєвому циклі 

спостерігається чергування спорофіту та гаметофіту (мохо-, хвоще-, плауно-, папоротеподібні, 

голонасінні та покритонасінні). 

Залежно від основного принципу класифікації виділяють декілька типів систем: 

утилітарні, штучні, природні та філогенетичні (еволюційні). В утилітарній систематиці 

рослини класифікували за корисними для людини властивостями (наприклад, 

сільськогосподарські, лікарські). На основі якоїсь довільно взятої морфологічної ознаки або 

кількох ознак створювалися штучні системи. Природні, або натуральні класифікації, 

створювалися за сумою морфологічних ознак, а еволюційні – з урахуванням філогенетичних 

родинних зв'язків між організмами, які формувалися в процесі еволюції, із філогенетичних 

систем рослин найбільш повною, детально розробленою є класифікація А. Л. Тахтаджяна, 

згідно з якою царство Рослини поділяється на три підцарства. 

Систематика рослин – одна з найдавніших біологічних наук. Перші серйозні успіхи в 

цій галузі пов'язані з іменем К. Ліннея. Для класифікації рослин у сучасній систематиці 

використовуються такі основні систематичні категорії, як царство, підцарство, відділ, клас, 

порядок, родина, рід і вид. 
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Життєві форми рослин 

Залежно від особливостей будови надземної частини серед вищих рослин виділяють 

певні життєві форми. Вивчення життєвих форм є предметом морфології рослин. 

Життєві форми рослин – це зовнішній вигляд рослини, що виробився під впливом екологічних 

чинників і спадково закріпився. Вони відрізняються одна від одної за зовнішньою формою, 

морфологічними ознаками й анатомічною структурою органів. До однієї життєвої форми 

можуть належати рослини різних видів і родів і, навпаки, рослини одного виду можуть 

утворювати кілька життєвих форм. Основні категорії життєвих форм відрізняються висотою, 

ступенем здерев'яніння осьових органів і тривалістю життя надземних пагонів тощо. Нині 

існує чимало різних класифікацій життєвих форм, однак жодна з них не задовольняє вимог 

сучасної ботаніки. Найчастіше використовується класифікація за І. Г. Серебряковим, згідно з 

якою виділяють: 

1) дерев'янисті рослини (дерева, кущі, кущики); 

2) напівдерев'янисті рослини (напівкущі і напівкущики); 

3) наземні трав'янисті рослини (одно-, дво- і багаторічні); 

4) водні трав'янисті рослини. 

Характеристика основних груп життєвих форм 

Життєва 

форма 

Ступінь здерев'яніння 

осьових органів 

Висота осьових 

органів 

Тривалість життя 

надземних пагонів 

Дерева 
Одне здерев'яніле стебло 

(стовбур), розгалуження 

Десятки метрів 

(наприклад, у 

Десятки і сотні років 

(наприклад, мамонтове і 
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якого починається високо над 

поверхнею землі 

секвойї – 120-140 

м) 

драконове дерево – до 4-

6 тис. років) 

Кущі 

Багатостовбурні рослини, 

розгалуження яких 

починається 3 основи 

1-6 метрів 10-25 років 

Трави 
Нездерев'яніле соковите 

стебло 

Зазвичай до 1-6 

метрів 

Один рік (в однорічних 

трав) і декілька років (у 

багаторічних трав) 

Принципи організації тіла рослин 

Основними принципами організації тіла рослин є симетричність, полярність, 

сегментованість та ін. 

Симетричність – закономірне правильне розташування частин тіла відносно центру або 

площини. У рослин симетрія проявляється в закономірностях внутрішньої та зовнішньої 

будови органів, у розміщенні бічних органів. Залежно від того, скільки площин симетрії можна 

провести через рослину або її орган, розрізняють радіальний (багатосторонній) і 

білатеральний (двосторонній) типи симетрії. 

Полярність – протилежність у розташуванні кінців тіла. Вона помітна і в деяких 

одноклітинних (хламідомонада), і у прикріплених (ламінарія) водоростей. Особливо чітко 

полярність виражена у вищих рослин з їх органами і тканинами, коли протилежні полюси 

абсолютно різні і ростуть полярно, тобто в різні боки. 

Сегментованість (метамерність) – повторення однотипних ділянок тіла або 

органа. Метамерами у рослин є частини пагона: міжвузля і вузол з листком і пазушною 

брунькою, які повторюються. 

Тканини багатоклітинних рослин, їх будова і функції 

Тканина – це сукупність клітин, подібних за будовою і об'єднаних спільністю 

походження та фізіологічних функцій. Тканини сформувалися у вищих рослин, що є 

наслідком їх пристосування до різних умов наземного середовища та різних функцій, які ці 

тканини виконують упродовж життя. Такі групи клітин за пропозицією англійського вченого 

Н. Грю (1671) були названі тканинами і донині зберегли свою назву. 



13 
 

У бактерій і простих водоростей всі клітини однакові, у бурих водоростей кількість 

різних типів клітин близько 10, у мохів – близько 20, у папоротеподібних – 40, у квіткових – 

майже 80. Тобто найбільша різноманітність тканин притаманна квітковим 

 

Паренхіма в листках, коленхіма в пагонах, склеренхіма в плодах рослинам, або 

покритонасінним, які мають найвищий рівень організації в рослинному світі. Рослинні 

тканини можуть поділяти на групи: а) залежно від складності – прості (з одного типу клітин) 

та складні (з кількох типів клітин); б) залежно від наявності в клітинах живого вмісту 

– живі та мертві, в) залежно від особливостей будови та функцій – твірні, основні, покривні, 

провідні та механічні. Тканини у вищих рослин утворюють органи. Наприклад, листок на 

своїй поверхні має покривну тканину, всередині – основну тканину, яка здійснює фотосинтез, 

та провідну тканину, яка забезпечує транспортування речовин. Отже, рослинні тканини є у 

вищих рослин, які складаються з великої кількості клітин. Різноманітність рослинних тканин 

обумовлена різним розташуванням, функціями та будовою окремих груп клітин. 

Найважливіші тканини судинних рослин поєднані в комплекси – системи тканин. 

Твірні тканини (меристеми) складаються зі щільно зімкнених живих паренхімних 

клітин невеликого розміру з тонкою оболонкою, великим ядром і густою цитоплазмою. 

Більшість їхніх органел мають невеликі розміри (ЕПС, вакуолі). Ці тканини здатні до 

швидкого поділу, утворення нових клітин та їх диференціації (перетворення в інші тканини), 

тому в клітинах багато мітохондрій і рибосом. Розташовуються меристеми в зонах росту і 

зберігаються упродовж всього життя рослини. У цих тканинах є клітини-ініціалі, які й дають 

початок всім іншим клітинам тіла рослини. За походженням меристеми бувають первинні 

(виникають в зародку і зумовлюють розвиток проростка та первинний ріст органів) та 

вторинні (виникають з первинних меристем), а за розташуванням – верхівкові, вставні, бічні 

та травматичні. 

Різноманітність меристем за розташуванням 
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Назва Місцерозташування Функції 

Верхівкові 

(апікальні) 

На верхівках пагонів 

(конуси наростання) і 

коренів 

Ріст органів у довжину – верхівковий 

ріст 

Бічні 

(латеральні) 

Закладаються всередині 

стебла і коренів 

Дають початок камбію, провідним, 

механічним і основним тканинам 

(прокамбій), бічним кореням і 

додатковим брунькам (перицикл). Ріст 

органів у товщину (камбій) – бічний ріст 

Вставні 

(інтеркалярні) 

При основі меживузль 

пагонів, листків, 

квітконіжок 

Ріст органів у довжину – вставний ріст 

Травматичні 

Виникають у пошкодженій 

ділянці з первинних 

меристем і паренхіми 

Загоювання ран 

Покривні тканини складаються зі щільно зімкнутих живих або мертвих клітин, які для захисту 

вкриваються кутикулою. Стінки клітин можуть бути просочені жироподібними речовинами, 

що покращує захист рослини від втрат води, температурних коливань тощо. Покривним 

тканинам властива багатофункціональність: одна і та ж тканина може забезпечувати і захист 

органів від випаровування, і всмоктування, і виділення. Розташовуються тканин на межі із 

зовнішнім середовищем і закономірно змінюють одна одну при вікових змінах (наприклад, в 

стеблі: епідерма → корок → кірка). Розрізняють три типи покривних тканин – епідерму, корок 

і кірку. 
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Різноманітність та значення покривних тканин 

Назва Місцерозташування Функції 

Епідерма 

(шкірка) 

Первинна покривна тканина, яка розвивається з 

апікальної меристеми. Вкриває молоді органи всіх вищих 

рослин. Найчастіше має один шар живих, без 

хлоропластів, щільно зімкнених клітин. Звернені до 

зовнішнього середовища стінки товщі і часто вкриті 

товстим шаром кутикули. Захисні властивості епідерми 

можуть підсилюватися різними виростами – волосками. Захист рослин 

від впливу 

зовнішніх 

чинників, 

газообмін Перидерма 

(корок) 

Вторинна покривна багатошарова мертва тканина, що 

утворюється за рахунок вторинної меристеми. Оболонки 

клітин корка потовщені, просякнуті жироподібними 

речовинами і майже непроникні для води й повітря. Ці 

клітини щільно зімкнені між собою (міжклітинників 

немає). Вкриває органи дорослих багаторічних рослин 

Кірка 
Третинна покривна тканина з відмерлих, розмежованих 

корком, тканин. Вкриває стовбури старих дерев 

Основні тканини (паренхіма) складаються з живих паренхімних клітин з тонкими 

оболонками і міжклітинників. Це відносно мало спеціалізовані тканини, тому можуть 

набувати здатності до поділу (наприклад, при заживленні ран, утворенні додаткових коренів і 

пагонів). Займають ділянки між іншими тканинами і становлять основну масу органів рослин. 

Розрізняють три групи основних тканин: асиміляційну, запасаючу і повітроносну (аеренхіму). 

Різноманітність та значення основних тканин 

Назва Місцерозташування Функції 

Асиміляційна 

Розміщена в усіх зелених листках і молодих 

стеблах. Клітини містять хлоропласти, в яких 

здійснюється процес фотосинтезу 

Фотосинтез, 

газообмін 
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Повітроносна 

(аеренхіма) 

Характерна для підводних органів, повітряних і 

дихальних коренів. Багата на міжклітинні 

проміжки, які заповнюються повітрям 

Газообмін у 

водних і 

болотяних рослин 

Запасаюча 

Заповнює м'які частини листків, плодів, 

серцевину стебел та коренів. У клітинах багато 

запасаючих включень (білок, крохмаль, олії та 

ін.) 

Запасаюча 

Провідні тканини складаються з витягнутих живих або мертвих клітин, які мають 

форму трубочок. У стінках більшості клітин є пори і перфорації, які забезпечують течію 

речовин. Ці тканини здійснюють висхідну(транспіраційну) течію води і солей від коренів до 

листків, та низхідну (асиміляційну) течію органічних сполук від листків до коренів. Усі 

провідні тканини проходять у тілі рослини разом: вони об'єднуються з механічними і 

запасаючими тканинами у судинно-волокнисті пучки, які можуть бути відкритими і 

закритими. 

Різноманітність та значення провідних тканин 

Назва Місцерозташування Функції 

Ксилема 

(деревина) 

Складається з мертвих клітин: трахеїди – у стеблах 

хвощів, плаунів, папоротей і 

голонасінних; судини (трахеї) – в стеблах 

покритонасінних 

Висхідна течія 

води і 

розчинених 

солей 

Флоема 

(луб) 

Складається з живих клітин: ситоподібін клітини і 

супроводжуючі їх альбумінові клітини – у стеблах 

хвощів, плаунів, папоротей і голонасінних; ситовидні 

трубки і супроводжуючі їх клітини-супутниці – у 

покритонасінних 

Низхідна течія 

органічних 

речовин 

Механічні тканини складаються з товстостінних клітин з міцною і пружною 

оболонкою. У багатьох випадках це мертві клітини, які виконують опірну функцію, 

забезпечуючи рослині міцність. Стінки клітин можуть дерев'яніти, просякатись лігніном і 

сполуками Са. Розташовуються поодинокими клітинами, цілими групами або комплексами в 
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поєднанні з іншими тканинами. Розрізняють два різновиди механічних тканин – коленхіма і 

склеренхіма. 

Різноманітність та значення механічних тканин 

Назва Місцерозташування й особливості Функції 

Коленхіма 

Групи живих витягнутих клітин у 

периферійних шарах стебла, корінцях 

листків, плодоніжках 

Забезпечує міцність молодих 

органів рослин 

Склеренхіма 

Групи мертвих (у зрілому віці) 

витягнутих клітин у вегетативних 

органах наземних рослин. Буває два види: 

волокна та склереїди. 

Забезпечує міцність органів, 

які завершили свій ріст. 

Виконують опірну і захисну 

функції у плодах, корі та ін. 

 

ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ. КОРІНЬ 

Вегетативні органи 

У міру ускладнення рослинних організмів, виходу їх з води на сушу відбулася 

диференціація тіла на органи, які у вищих рослин поділяють на вегетативні та генеративні. 

Вегетативні органи – органи, які виконують основні життєві функції, служать для 

підтримання індивідуального життя рослин, а також для вегетативного розмноження. Такими 

органами у вищих рослин е корінь та пагін. Вони забезпечують ріст, живлення, фотосинтез, 

дихання, транспортування речовин тощо. При зміні функції змінюються й вегетативні органи, 

утворюючи видозміни (метаморфози). 

Зовнішній вигляд і будова вегетативних органів пристосована до виконання властивих 

їм функцій. 

Корені в більшості вищих рослин утворюють підземну частину і слугують для 

закріплення рослини в ґрунті та мінерального живлення. Тому корінь відрізняється від пагона, 

який формує надземну частину рослини. Корені не мають у своїх клітинах хлоропластів, вони 

не утворюють листків і бруньок, коренева система є більш розгалуженою тощо. Виконання 

коренем інших функцій привело до появи його видозмін (наприклад, коренеплоди у моркви 

для запасання речовин, корені-причіпки у плющів для підняття рослини вгору тощо). 
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Пагін складається зі стебла, листків і бруньок, які утворюють надземну частину 

рослини. Стебло служить місцем прикріплення та опори для листків, квіток, бруньок, 

забезпечує зв'язок між усіма частинами рослини. Але основною його функцією є 

транспортування речовин. Стебло також може виконувати інші функції, тому існують і його 

видозміни (наприклад, цибулини виконують функції запасання та вегетативного 

розмноження). Листок – це орган повітряного живлення, який виконує функції фотосинтезу, 

дихання та випаровування води, яке запобігає перегріванню рослини. Видозміни листків 

пов'язані з пристосуванням рослин до умов існування (наприклад, у посушливих умовах у 

кактусів листки набули форми колючок). Брунька – зачатковий пагін, який складається зі 

стеблової і листкової частин. За рахунок верхівкової бруньки пагін росте у висоту, а за рахунок 

бічних – галузиться. Розрізняють також бруньки вегетативні, з яких утворюються нові листки, 

та генеративні, з яких розвивається квітка або суцвіття. 

Будова та функції кореня 

Корінь – це осьовий вегетативний орган рослин, який володіє необмеженим 

верхівковим ростом, позитивним геотропізмом, має радіальну симетрію, здатність до 

галуження, ніколи не має листків та утворює підземну систему.Поява кореня в процесі 

еволюції рослин – важливий ароморфоз, одне із пристосувань до життя на суші. Уперше 

справжні корені у вигляді додаткових з'являються у плавуно-, хвощо- та папоротеподібних. 

Особливостями будови кореня є те, що він ніколи не утворює листків, не розчленований на 

вузли і міжвузля, може мати первинну (без камбію) і вторинну (з камбієм) будову та ін. 

Основними функціями коренів є: 

■ механічна (закріплення рослин у субстраті); 

■ транспортна (поглинання і транспортування води та розчинених мінеральних речовин). 

■ запасаюча (відкладання поживних речовин у коренеплодах моркви, буряка, кореневих 

бульбах картоплі); 

■ дихальна (дихають усі живі корені, але спеціалізованими видозмінами є пневматофори у 

мангрових дерев, болотяного кипариса забезпечують підземну частину рослин, які ростуть в 

заболочених місцевостях, киснем з повітря); 

■ опорна (ходульні кореній кукурудзи, опорні корені баньяна, корені-причіпки плюща 

здійснюють опору); 

■ розмножувальна (додаткові корені можуть здійснювати вегетативне розмноження рослин, 

наприклад, кореневі паростки у бузку); 
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■ симбіотична (завдяки кореням рослини можуть вступати у взаємовигідне співіснування з 

іншими організмами, наприклад, бактеріориза бульбочкових бактерій з бобовими рослинами, 

мікориза грибів з дубом, березою, осикою); 

■ синтезуюча (корені здійснюють первинний синтез органічних речовин: амінокислот, 

гормонів, алкалоїдів); 

■ видільна (корені можуть виділяти в ґрунт чи повітря вуглекислий газ, органічні кислоти, 

слиз для розчинення речовин ґрунту, впливу на інші рослини та Ґрунтові мікроорганізми). 

Види коренів і типи кореневих систем 

Залежно від походження у рослин розрізняють такі види коренів, як головний, бічні та 

додаткові. 

У переважної більшості вищих рослин корені добре розвинені і розміщуються в ґрунті, 

а в деяких рослин – у воді (наприклад, у ряски) і повітрі (наприклад, в орхідей). Є серед вищих 

рослин і такі, у яких корені відсутні (наприклад, у таких рослин-паразитів, як повитиця, петрів 

хрест). 

Коренева система – сукупність усіх коренів рослини. За формою розрізняють 3 типи 

кореневих систем: стрижнева, мичкувата і змішана. 

• Стрижнева коренева система – це система коренів, яка має добре розвинений головний 

корінь, від якого відходять бічні (у дводольних рослин). Утворюється ця система 

із зародкового корінця і галузиться за рахунок бічних коренів. 

• Мичкувата коренева система – це система додаткових коренів, які пучком ростуть від основи 

стебла (в однодольних рослин, а з дводольних – у жовтецевих та подорожникових). Формує 

мичкувату систему вузол кущіння, із якого розвиваються додаткові пагони і корені. 

Галуження системи відбувається також за рахунок бічних коренів. 

• Змішана коренева система – це система коренів, у якій можна виділити добре розвинений 

головний корінь з бічними та численні додаткові корені на нижній частині стебла. Наприклад, 

є у рослин, які людина підгортає при вирощуванні (у капусти, помідорів, соняшника). 
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Типи кореневих систем: 1 – стрижнева, 2 – мичкувата, 3 – змішана. 

Розвиток і потужність кореневих систем залежать від виду та індивідуальних 

особливостей рослин, умов існування та ін. За об'ємом кореневі системи рослин завжди більші 

від їх надземних частин. 

Людина може впливати на формування кореневої системи у рослин, здійснюючи 

підгортання і пікірування, що обумовлює утворення потужної розгалуженої системи коренів 

у верхньому родючому шарі ґрунту. Пікірування – це відщипування кінчика головного 

кореня, що посилює галуження кореневої системи внаслідок утворення та розростання бічних 

коренів. Підгортання – це підсипання до основи рослини землі з метою посилення росту 

додаткових коренів у поверхневих шарах ґрунту. 

Зони кореня, особливості їх будови та функцій 

На поздовжньому розрізі головні, додаткові і бічні корені мають подібну будову і в них 

можна виділити певні зони. По довжині молодий корінь розділяють на декілька 

ділянок: кореневий чохлик, зона поділу, зоно розтягування, всисна зона і провідна зона. 

Кореневий чохлик складається з кількох шарів живих клітин, які утворюються 

зовнішніми клітинами верхівкової меристеми. Живуть клітини чохлика 2-9 діб, залежно від 

типу ґрунту, середовища життя (наприклад, у коренів водних рослин його немає). Кореневий 

чохлик захищає верхівку кореня від пошкоджень, сприймає силу земного тяжіння і визначає 

напрямок росту, виділяє слиз для полегшення просування кореня в ґрунті. 

Зона поділу клітин має довжину близько 1-3 мм і утворена живими клітинами 

верхівкової твірної тканини. Завдяки здатності клітин до швидкого поділу ця зона забезпечує 

ріст кореня в довжину і дає початок іншим тканинам. 

Зона розтягування клітин має довжину 2-5 мм і складається з живих витягнутих клітин, 

які набули постійної форми і розмірів. Разом із зоною поділу утворює зону росту кореня. У 

цій зоні відбувається диференціація клітин на тканини. Тут формуються ризодерма, первинна 

кора та центральний циліндр кореня. 

Всисна зона (зона кореневих волосків, зона всмоктування) – це ділянка кореня 

довжиною 5-20 мм. Поверхня цієї зони вкрита виростами клітин шкірки – кореневими 

волосками. Кореневі волоски – це вирости клітин покривної тканини кореня, які всмоктують 

воду з розчиненими мінеральними солями. Довжина волосків – декілька міліметрів, але їх 

дуже багато, чим забезпечується велика поминальна поверхня кореня. Живуть кореневі 

волоски 10-20 днів, потім відмирають і злущуються. Замість них утворюються нові, але вже 
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на новій, молодшій частині кореня. Так що з ростом кореня вглиб переміщується і зона 

кореневих волосків. Таким чином, зона кореневих волосків забезпечує всмоктування 

розчинених мінеральних речовин та закріплення верхівки кореня в ґрунті. 

Провідна зона (зона бічних коренів) – це найбільша частина кореня (вимірюється 

десятками сантиметрів і навіть метрами), яка має провідні клітини. Провідна зона здійснює 

проведення речовин до надземних органів та утворення бічних коренів з клітин перициклу. 

 

Зони кореня: 1 – кореневий чохлик; 2 – зона поділу клітин; 3 – зона розтягування клітин; 

4 – зона всмоктування; 5 – провідна зона. 

Особливості внутрішньої будови кореня 

На поперечному розрізі кореня у зоні кореневих волосків внутрішня будова у всіх рослин 

подібна. 

Внутрішня будова кореня 

Назва шару Функції 

Кора кореня 

Шкірка (ризодерма, 

епіблема) 

Первинна покривна тканина, клітини якої 

утворюють кореневі волоски 

Первинна кора (з 

трьох шарів: 

езтодерми, 

Екзодерма – шар, що складається з паренхімних 

клітин, які виконують захисну функцію і здатні 

пропускати воду й солі від кореневих волосків до 
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мезодерми та 

ендодерми) 

центрального циліндра. Мезодерма – шар живих 

паренхімних клітин, які служать місцем 

запасання поживних речовин. 

Ендодерма – один ряд мертвих клітин, між якими 

розташовані живі тонкостінні пропускні 

клітини, які забезпечують радіальне 

транспортування води та мінеральних сполук до 

судин 

Центральний 

циліндр 

Перицикл 

(коренетвірний шар) 

Первинна твірна тканина, що утворює зовнішній 

шар центрального циліндра і дає початок 

паренхімі кореня, камбію і бічним кореням 

Ксилема 
Провідна тканина, що складається з судин, по 

яких переміщуються вода і мінеральні солі 

Флоема 

Провідна тканина, що складається з ситоподібних 

трубок, по яких переміщуються органічні 

речовини 

Паренхіма 
Основна запасаюча тканина, у клітинах якої 

відкладаються про запас поживні речовини 

У більшості рослин (дводольних і голонасінних) первинна будова зберігається недовго 

і переходить у вторинну будову. Така перебудова пов'язана з утворенням у центральному 

циліндрі кореня вторинної твірної тканини – камбію. 

Ріст кореня та чинники, які впливають на цей процес 

Корінь характеризується необмеженим ростом. Активний ріст кореня змінюється 

станом спокою, тобто ріст коренів має періодичний характер (ритми росту визначаються 

внутрішніми чинниками, а не сезонними явищами). Виділяють такі типи росту коренів: 

■ верхівковий ріст – властивий кореням первинної будови і здійснюється за рахунок 

верхівкової твірної тканини зони росту (наприклад, у молодих коренів та у коренів 

однодольних рослин); 
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■ бічний ріст – властивий кореням вторинної будови і здійснюється за рахунок клітин бічної 

твірної тканини центрального циліндра (наприклад, у коренів голонасінних та дводольних 

рослин). 

 

Внутрішня будова кореня 

Чинниками, які впливають на ріст коренів, є доступ кисню для дихання, дія земного 

тяжіння, фітогормони, фотоперіодичні реакції, які пов'язані з довжиною світлового дня, 

властивості та склад ґрунтів та ін. 

Для нормальної життєдіяльності корені потребують кисню, який необхідний для 

отримання клітинами енергії. При нестачі кисню ріст кореневої системи пригнічується, що 

впливає на всю рослину (наприклад, зменшується вміст хлорофілу в листках і гальмується 

фотосинтез). 

Вміст повітря в ґрунті залежить від його механічного складу. Сприятливими для 

дихання коренів є суглинкові ґрунти, які мають зернисту структуру, добре вбирають воду і 

провітрюються. На глинистих ґрунтах, які мало провітрюються, дихання коренів недостатнє. 

У деяких рослин боліт та надмірно зволожених ґрунтів формуються дихальні корені, 

які постачають кисень у кореневу систему безпосередньо з повітря. 

Основні видозміни коренів 

Крім основних функцій, корінь може виконувати деякі додаткові, при цьому дещо 

видозмінюючись. 

1. Коренеплоди – для відкладання поживних речовин; утворюються здебільшого у дворічних 

рослин (наприклад, у моркви, буряка, петрушки, редьки, хрону) з головного кореня. 

2. Кореневі бульби, або бульбокорені – для відкладання поживних речовин у бічних або 

додаткових коренях (жоржина, пшінка весняна, батат). 
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3. Повітряні корені є додатковими за походженням, формуються у багатьох тропічних епіфітів 

і вбирають воду з повітря (орхідеї). 

4. Дихальні корені (пневматофори) забезпечують дихання у болотних рослин (у болотного 

кипариса, мангрових дерев). 

5. Ходульні корені є додатковими за походженням, утримують рослину (кукурудза, монстера). 

6. Опірні корені є додатковими за походженням, утримують крону рослини, закладаються на 

горизонтальних гілках, ростуть униз і вкорінюються (фікус- баньян). 

7. Корені-присоски (гаусторії) – у паразитичних рослин (омела, повитиця). 

8. Корені-причіпки – закріплюють рослину (у плюща), є додатковими за походженням. 

9. Симбіотичні корені– з грибами утворюють мікоризу, з бактеріями – бактеріоризу. 

10. Втягувальні, або скоротливі, корені– завдяки здатності до поздовжнього скорочення 

занурюють органи рослини (цибулини, верхівкові бруньки) в ґрунт на необхідну глибину 

(тюльпан, цибуля). 

Корінь як орган мінерального живлення 

Однією з основних функцій кореня є забезпечення мінерального живлення 

рослини. Мінеральне живлення – це процес поглинання та засвоєння з ґрунту хімічних 

елементів, необхідних для життєдіяльності рослинного організму. Внутрішня будова кореня 

добре пристосована до виконання цієї функції. Кореневі волоски шкірки всмоктують воду і 

розчинені мінеральні сполуки. Від кореневих волосків неорганічні елементи живлення 

рухаються по клітинах кори через їхні цитоплазматичні містки. Первинна кора складається з 

багатошарової основної тканини, яка й забезпечує рух води й солей від кореневих волосків до 

судин центрального циліндра. Центральний циліндр займає середню частину кореня. Ззовні у 

ньому виділяють шар клітин твірної тканини, який дає початок бічним кореням. Усередині 

центрального циліндра міститься провідний пучок з клітин провідних тканин: флоеми і 

ксилеми. Вода і мінеральні речовини по судинах ксилеми піднімаються вгору до листків для 

утворення органічних речовин. Це переміщення здійснюється під дією кореневого тиску, який 

називають нижнім кінцевим двигуном. По судинах кореня вода піднімається до судин стебла 

і рухається вгору вже під дією випаровування води через продихи, що називають верхнім 

кінцевим двигуном. Існують уявлення про пасивний і активний механізми поглинання 

речовин коренем. Пасивне надходження пов'язане з явищами дифузії та адсорбції і проходить 

за градієнтом концентрації. Цей процес не залежить від обміну речовин живої клітини 

(неметаболічний механізм), але в значній мірі зумовлений умовами середовища. Активне 
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транспортування речовин здійснюється проти градієнта концентрації зі значними затратами 

енергії і тісно пов'язаний з диханням клітин (метаболічний механізм). Отже, будова кореня 

пристосована для здійснення мінерального живлення і транспортування речовин у надземні 

органи. 

Ґрунт, його значення для життя рослин 

Ґрунт – верхній родючий шар землі, який є активним середовищем живлення рослин і 

складається із мінеральних та органічних компонентів. У складі ґрунту виділяють: а) 

мінеральну основу (близько 50-60%) – глина, мул, пісок, галька, гравій, валуни тощо; б) 

органічну речовину – гумус (близько 10%); в) повітря (15-25%); г) воду (25-35%) та ін. 

Основними властивостями ґрунту є: 1) родючість – здатність постачати рослинам воду і 

поживні речовини; 2) кислотність (за цією властивістю ґрунти поділяють на кислі, нейтральні 

та лужні); 3) структурність – здатність утворювати грудочки різної форми і 

розмірів; поглинаюча здатність – здатність утримувати або зв'язувати хімічні сполуки. 

Основою родючості ґрунтів є гумус, який поліпшує мінеральне живлення рослин, 

утримує воду, склеює частинки ґрунту тощо. Гумус, або перегній – це темнозабарвлена 

речовина, що утворюється в результаті розкладання рослинних і тваринних решток за 

допомогою мікроорганізмів (бактеріями, дрібними грибами). 

Ґрунт утворюється в результаті взаємодії багатьох чинників, із яких найбільш важливе 

значення мають клімат(зумовлює фізичне і хімічне вивітрювання порід), материнська гірська 

порода, рельєф, живі організми та ін.Існують різні типи ґрунтів, що визначаються розмірами 

ґрунтових часток і вмістом органічної речовини 

 

(наприклад, чорноземи, глинисті, піщані, дерново-підзолисті, лучні, торфово-болотні та ін.). 

Найбільш родючими є багаті на гумус чорноземи. Недбайливе господарювання, знищення 

лісів, будівництво водосховищ, неправильне ведення рільництва, випасання худоби 

зменшують площу орних земель та знижують їхню родючість. Отже, значення ґрунтів полягає 

у забезпеченні мінерального живлення (завдяки своїй родючості) та вертикального 

розташування (завдяки своїй структурності) рослин. 
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Добрива 

Для нормального розвитку рослин потрібні вода та мінеральні сполуки, або неорганічні 

поживні речовини. На сьогодні виділяють 16 елементів, які є необхідними для нормального 

розвитку більшості рослин. їх ділять на дві групи: макроелементи (С, 0, Η, N, К, Са, Р, Mg, S) 

і мікроелементи (Fe, Cl, Cu, Μn, Zn, Мо, В). Нестачу поживних речовин у ґрунті компенсують 

внесенням добрив. 

Добрива 

Органічні Неорганічні Зелені Бактеріальні 

1. Гній. 

2. Пташиний 

послід. 

3. Торф. 

4. Перегній 

1. Азотні (селітри, сульфат 

амонію, сечовина). 

2. Фосфорні (суперфосфат, 

фосфоритне борошно). 

3. Калійні (сильвініт, хлорид 

калію) 

Люпин, люцерна, 

конюшина, гірчиця та 

ін. 

Азотобактерин, 

нітрагін, 

фосфобактерин 

Особливостями мінеральних добрив є такі: 

■ фосфорні добрива погано розчиняються у воді, підвищують холодостійкість і 

посухостійкість рослин, прискорюють достигання плодів, підвищують вміст цукру, олії тощо; 

■ азотні добрива добре розчиняються у воді, сприяють розвитку наземної маси; 

■ калійні добрива добре розчиняються у воді, підсилюють розвиток кореневої системи, 

цибулин, бульб, підвищують холодостійкість рослин. 

Запаси елементів мінерального живлення рослин у ґрунті поповнюються за рахунок 

мікроорганізмів, атмосферних опадів, ґрунтових вод, а також за рахунок господарської 

діяльності людини. Щоб кількість поживних речовин у ґрунті не зменшувалась при 

вирощуванні культурних рослин, у нього вносять добрива, тобто неорганічні та органічні 

речовини. При внесенні добрив у ґрунт необхідно враховувати: 

• вплив добрив на ріст і розвиток рослин (наприклад, фосфорні прискорюють достигання 

плодів, азотні сприяють розвитку надземної маси, калійні підсилюють розвиток коренів); 
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• норми і час внесення (органічні добрива, зазвичай, вносять у ґрунт восени, щоб до весни вони 

розклалися); 

• розчинність добрив (фосфорні добрива вносять восени через їх повільну розчинність); 

• тип ґрунтів (на звичайних чорноземах високий ефект дають фосфорні добрива). 

У вигляді гранул або розчинів органічні та мінеральні добрива можна вносити і під час 

росту рослин, тобто здійснювати підживлення. Для отримання високих врожаїв 

сільськогосподарських рослин одних добрив недостатньо. Необхідно створювати сприятливі 

умови для коренів, клітини яких є живими. З цією метою проводять розпушування ґрунтів для 

кращого дихання коренів та збереження для них вологи. Також здійснюють поливання, яке 

забезпечує розчинення поживних речовин, необхідних рослині. Отже, добрива вносять у ґрунт 

для поповнення поживних речовин, які використовуються рослинами. 

ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ. ПАГІН 

Пагін, особливості його будови та функції 

Пагін – вегетативний орган, який унаслідок галуження утворює надземну систему і 

забезпечує життя рослини у повітряному середовищі. На відміну від кореня, пагін має стебло, 

бруньки, листки. Стебло є віссю пагона і воно здійснює пересування речовин по стеблу та 

зв'язок між частинами рослини. Стебло утримує на собі листки, основними функціями яких є 

фотосинтез, транспірація та газообмін. Завдяки брунькам пагін галузиться й утворює систему 

пагонів, збільшуючи площу живлення рослин. У більшості рослин на стеблі добре помітні 

вузли й міжвузля. Вузлом називають ділянку стебла, де прикріплюється листок чи листки. У 

квіткових рослин, крім листків, вузли можуть нести пазушні бруньки, які утворюються в 

листкових пазухах. Листковою пазухою називають кут між листком і стеблом. Міжвузля – це 

ділянка між двома сусідніми вузлами. Звичайно пагін має кілька вузлів і міжвузль. Таке 

повторювання відрізків пагона, що мають однойменні органи, називають метамерією. 

Отже, будова пагона пристосована до здійснення таких основних функцій, як: 

• фотосинтезуюча (виконують листки та зелені стебла); 

• газообмін і транспірація (через продихи листків); 

• транспортна (переміщення органічних та неорганічних речовин по стеблу та листках); 

• утворення генеративних органів (на пагонах формуються шишки у хвойних, квіти у 

покритонасінних). 

Різноманітність пагонів 
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Пагони рослин відрізняються за багатьма ознаками. За походженням виокремлюють 

головний і бічні пагони. Головним називають перший пагін рослини, який розвивається із 

зародкового пагона насінини. Пагони, які утворюються на головному, 

називаються бічними. Залежно від функцій пагони поділяють на вегетативні та 

репродуктивні. Вегетативні пагони виконують основні життєві функції рослини (дихання, 

живлення, виділення тощо), а репродуктивні – здійснюють розмноження. За довжиною 

міжвузль пагони можуть бути видовженими(наприклад, плодові пагони яблуні) 

і вкороченими (наприклад, безплідні пагони яблуні). У деяких рослин міжвузля настільки 

короткі, що листки утворюють прикореневу розетку (наприклад, кульбаба, подорожник). Такі 

вкорочені пагони називають розетковими. Вкорочені пагони плодових дерев (яблуні, груші), 

на яких формуються квіти і плоди, називають плодушками і ретельно зберігають на деревах. 

А видовжені пагони на цих деревах, які називають вовчками, є безплідними і їх намагаються 

негайно видаляти. За напрямком росту розрізняють вертикальні та горизонтальні пагони. 

Вертикальні (або прямостоячі) пагони – це пагони, які ростуть вгору (наприклад, головні 

пагони дерев). А повзучі пагони суниць, лежачі пагони дині, кавуна, бічні гілки дерев є 

прикладом горизонтально ростучих пагонів. Зустрічаються в рослин і пагони, які спочатку 

ростуть горизонтально, а потім – вертикально (наприклад, у пирію, глухої кропиви). 

Отже, різноманітність пагонів учені пов'язують з їх походженням, функціями, 

довжиною міжвузль, напрямком росту тощо. 

Добрива 

За походженням За довжиною міжвузль За напрямком росту За функціями 

• головні 

■ бічні 

■ видовжені 

■ вкорочені 

■ розеткові 

■ вертикальні 

■ горизонтальні 

■ вегетативні 

■ репродуктивні 

Розвиток і ріст пагона 

Розвиток – якісні зміни, що відбуваються в органах і в усьому організмі. Кожний пагін 

розвивається із бруньки. В однорічних видів усі бруньки розвиваються впродовж теплої пори 

року, а в багаторічних рослин ріст пагонів взимку припиняється, і бруньки перезимовують. З 

настанням сприятливих умов клітини верхівкової твірної тканини конуса наростання бруньки 

посилено діляться, міжвузля і листки видовжуються, покривні луски розсовуються і 
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з'являється молоде стебло із зеленими листками. Розвиток пагона здебільшого відбувається з 

верхівкової бруньки. Однак нерідко верхівка пагона припиняє існування (при пошкодженнях 

або при певному типі галуження), і тоді розвиток цього пагона у довжину припиняється і 

більше не відновлюється, хоча ріст гілки може продовжуватися в тому самому напрямку за 

рахунок найближчих бічних бруньок. Верхівкова брунька не відновлюється і тоді, коли вона 

є репродуктивною. Після розпускання квітки або суцвіття цей квітконосний пагін уже не може 

наростати верхівкою. 

Ріст – це кількісне збільшення розмірів, об'єму та маси як цілого організму, так і 

окремих його частин. Пагони рослин можуть рости дуже швидко. Наприклад, пагони бамбуку 

за одну добу можуть виростати до 1 м. Досить швидко ростуть пагони верби, які за один 

вегетаційний сезон виростають до 1 м. Учені помітили, що ріст рослин відбувається переважно 

вночі, а вдень він загальмований. Зумовлений ріст поділом і збільшенням клітин твірної 

тканини. Для пагона властиві верхівковий та вставний типи росту, які і обумовлюють його 

подовження. Верхівковий (апікальний) ріст здійснюється за рахунок верхівкової твірної 

тканини конуса наростання верхівкових бруньок, а вставний (інтеркалярний) ріст – за рахунок 

вставної твірної тканини ділянок в основі міжвузль (у злакових). Отже, розвиток пагона 

відбувається, здебільшого, із верхівкової бруньки. Ріст у більшості пагонів верхівковий, для 

деяких рослин (однодольні) характерний вставний. 

Галуження пагона та його типи 

Галуження – це утворення пагонів з пазушних бруньок, які розташовуються на 

головному стеблі. Завдяки галуженню стебло збільшує свою фотосинтезуючу поверхню. 

Особливо посилюється галуження при пошкодженні або видаленні верхівкової бруньки цього 

стебла. Кожна бічна гілка, як і головне стебло, має верхівкову та бічні бруньки. Верхівкова 

брунька забезпечує видовження гілок, а із пазушних виростають нові бічні пагони, які також 

галузяться. Галуження в дерев, кущів, трав може здійснюватися різними шляхами. У дерев 

спостерігається галуження стовбура, унаслідок чого формується крона. Крона – сукупність 

усіх надземних пагонів, розміщених вище від початку розгалуження стовбура. У розгалуженої 

рослини головне стебло називають віссю першого порядку, бічні стебла, що розвинулися з 

його пазушних бруньок – осями другого порядку, на яких утворюються осі третього порядку 

і т.д. На деревах може бути до 10 таких осей. Формування крони залежить не тільки від 

способу галуження, а й від впливу зовнішніх чинників. Знаючи закономірності галуження, 

людина штучно формує крони плодових і декоративних дерев'янистих рослин для задоволення 

своїх потреб. 
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У кущів галуження починається біля самої поверхні ґрунту, унаслідок чого 

утворюється кілька бічних пагонів, а у трав спостерігається кущіння, тобто утворення бічних 

пагонів із найнижчих бруньок стебла або навіть із підземних пагонів. У рослин виділяють 

декілька типів галуження: 

1) дихотомічне – з верхівкової бруньки виростають дві гілки (наприклад, у плаунів, мохів); 

2) моноподіальне – верхівкова брунька протягом всього життя продовжує ріст головного 

стебла (у сосни, ялини); 

3) симподіальне – верхівкова брунька не розвивається і ріст пагона відбувається за рахунок 

найближчої до неї бічної бруньки (наприклад, у яблуні, липи). 

Отже, завдяки галуженню забезпечується утворення більшої кількості листків і 

створюється значна поверхня для фотосинтезу. 

Видозміни пагонів 

Видозміни пагонів можуть бути надземними і підземними. Основними надземними 

видозмінами пагона є вусики, колючки та вуса. Вусики є видовженими тонкими пагонами, які 

здійснюють прикріплення рослин до предметів (наприклад, у винограду, огірків). Виходять 

вусики з пазух листків. Колючки – це вкорочені пагони, головна функція яких пов'язана зі 

зменшенням поверхні випаровування води. Значного поширення вони набули у дводольних 

дерев'янистих рослин з високою посухостійкістю (лимона, глоду, гледичії, диких видів 

яблунь, груш, сливи та інших рослин). Якщо ці рослини перенести в умови достатнього 

зволоження, то колючки можуть не розвиватися. Поряд із цим колючки виконують також і 

захисну функцію: вони захищають рослину від поїдання. Ці видозміни також розташовуються 

в пазухах листків або у вузлі навпроти листка, що свідчить про їх походження від пагонів. У 

суниць, костяниці, зеленчука є видовжені тонкі пагони, які називаються вусами (наземні 

столони). Вони вкорінюються у вузлах і з бічних бруньок дають початок новим рослинам, 

здійснюючи таким чином вегетативне розмноження. 

Підземні видозміни пагонів – кореневище, бульба й цибулина – виконують функції 

запасання поживних речовин та вегетативного розмноження. Кореневище – це підземна 

видозміна пагона, яка накопичує поживні речовини по всій ділянці стебла (наприклад, у 

конвалії, валеріани). Стебло кореневища може бути довгим (у пирію) і коротким (у півників), 

на якому розташовані верхівкова і пазушні бруньки. Про те, що кореневище є видозміненим 

пагоном, свідчать такі ознаки: на кореневищі немає кореневого чохлика і кореневих волосків, 

обов'язково є зачаткові листки у вигляді невеликих лусочок, з вузлів утворюються додаткові 

корені та ін. Щороку з бруньок кореневища навесні розвиваються молоді надземні 
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пагони. Бульба – це підземна видозміна пагона, яка накопичує поживні речовини в ділянці 

одного або декількох міжвузль стебла. Бульби можуть бути надземними (наприклад, у 

кольрабі, епіфітних орхідей) та підземними (у картоплі, топінамбура). У картоплі бульби є 

верхівковими потовщеними частинами підземних пагонів, їх залишкові листки називають 

брівками, а бруньки – вічками. Бульби відрізняються від кореневища кулястою або овальною 

формою, більшою товщиною, довговічністю, яка складає 1-2 роки (кореневища 

багаторічні). Цибулина – це підземна видозміна пагона, яка накопичує поживні речовини у 

внутрішніх листках (наприклад, у цибулі, часнику, тюльпанів, нарцисів). У цибулі ріпчастої 

цибулина складається із вкороченого стебла (денця), зовнішніх сухих і внутрішніх м'ясистих 

листків та бруньок. Із верхівкової бруньки на денці утворюється надземний пагін, а з бічної 

пазушної формується нова цибулина. У часнику з пазушних бруньок розвиваються дочірні 

цибулини ("зубчики", або "дітки"), утворюючи складну цибулину. 

Отже, видозміни погона відрізняються між собою будовою то призначенням своїх 

складових частин – стебла, листків і бруньок. 

Видозміни пагона та їх функції 

Надземні Підземні 

• Вусики – прикріплення до 

предметів (виноград, дині, гарбуз, 

огірки). 

• Колючки – захист від поїдання 

(глід, слива, терен, обліпиха, дика 

груша). 

• Вуса – вегетативне 

розмноження (суниця, 

костяниця). 

• Філокладії – фотосинтез, 

утворення квітів (рускус, 

аспарагус) 

• Кореневище – вегетативне розмноження Н 

запасання речовин (пирій, ірис, осока). 

• Стеблові бульби – вегетативне розмноження й 

запасання речовин (підземні бульби в картоплі, 

топінамбура, надземні – у кольрабі). 

• Цибулина – вегетативне розмноження й запасання 

речовин (тюльпан, часник). 

• Бульбоцибулина – вегетативне розмноження й 

запасання речовин (косарики, шафран) 

Бруньки, їх будова, різноманітність та функції 
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Брунька – це зачатковий пагін з дуже вкороченими міжвузлями. Якщо брунька с 

зачатковим пагоном, то в ній мають бути зачаткове стебло, зачаткові листки та зачаткові 

бруньки, які ми можемо побачити за допомогою лупи. На верхівці зачаткового стебла є 

ділянка з твірною тканиною, яка називається конусом наростання. З нього утворюються 

тканини та відбувається ріст пагона. Зовні бруньки захищені покривними лусочками, які є 

видозміненими листками. У зимуючих бруньок покривні луски вкриваються кутикулою, або 

смолянистими речовинами (наприклад, у тополі, берези). Бруньки відрізняються розмірами, 

формою, розташуванням, функціями тощо. За призначенням 

розрізняють вегетативні бруньки, з яких утворюються нові листки, та генеративні бруньки, з 

яких формуються квітки або суцвіття. За місцем розташуванням бруньки 

бувають верхівкові (розташовуються на верхівках пагонів і забезпечують ріст пагона у висоту) 

і бічні (містяться на бічних пагонах і здійснюють галуження). Бічні бруньки, які розвиваються 

в пазухах листків, називають позушними, а ті, що закладаються на стеблах, листках, 

додаткових коренях, – додотковими. Вони беруть участь у вегетативному розмноженні. 

Рослини також мають бруньки, які тривалий час можуть перебувати у стані спокою, але при 

пошкодженні рослини дають початок новим пагонам. їх 

називають сплячими бруньками. Отже, бруньки забезпечують ріст рослини у довжину та її 

галуження, перенесення несприятливих умов, утворення квіток для статевого розмноження, 

вегетативне розмноження тощо. 

Стебло, його функції та різноманітність 

Стебло – осьовий вегетативний орган, який володіє верхівковим необмеженим ростом, 

позитивним геліотропізмом, радіальною симетрією і несе листки та бруньки. Стебло є віссю 

пагона, воно несе листки й бруньки та поєднує їх з коренем і забезпечує пересування речовин 

по рослині. Крім інтегративної та транспортної функцій, зелені стебла можуть 

здійснювати фотосинтез у трав'янистих рослин, серцевина – запасання речовин, повзучі 

стебла, від яких можуть відростати додаткові корені, забезпечують вегетативне розмноження 

тощо. 

Фунції стебла 

Основні функції Додаткові функції 
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• Транспортна (забезпечує висхідну та 

низхідну течії речовин). 

• Інтегративно (стебло поєднує листки, 

бруньки, квітки, корінь у єдине ціле) 

• Фотосинтезуюча (стебла у трав'янистих 

рослин). 

• Запасаюча (в клітинах основної тканини 

кактусів запасаються поживні речовини, вода). 

• Захисна (колючки дикої груші, терену 

забезпечують захист від поїдання). 

• Розмножувальна (стеблові живці можуть 

давати початок новим організмам, наприклад, у 

верби, тополі). 

• Опорна (у квасолі вусики здійснюють 

прикріплення рослини до якоїсь опори) 

Стебла бувають дуже різноманітними. Вони різняться за формою, напрямком росту, 

твердістю стебла тощо. Зазвичай стебла мають циліндричну форму, хоча бувають і 

багатогранними, чотиригранними, тригранними тощо. За напрямком росту та розміщенням у 

просторі розрізняють стебла прямостоячі (яблуня, кукурудза), чіпкі (гарбуз, 

огірок), виткі (берізка, хміль), повзучі (суниця, журавлина), сланкі (вербозілля) тощо. За 

твердістю розрізняють дерев'янисті і трав'янисті стебла. Характерними особливостями 

дерев'янистих стебел є здатність до невизначено тривалого потовщення та наявність стовбура. 

Дуже різноманітні стовбури дерев у тропічних лісах, які характеризуються величезним 

розмаїттям умов існування. Відрізняються стебла рослин і за віком та розмірами. Так, дуб 

звичайний і тис ягідний можуть жити до 2000 років, мамонтове дерево і сосна довговічна – до 

4000-5000 років. Найтовще дерево – баобаб. Його плоди охоче їдять мавпи, тому його ще 

називають мавп'ячим деревом. А ще з його плодів готують напій, схожий на лимонад. Баобаб 

– довгожитель, він живе до 5500 років, а його стовбур сягає в діаметрі до 4,5 метрів. Середня 

висота дерев – 20-30 м, але серед них зустрічаються велетні та карлики – близько 0,5 м 

заввишки (карликова береза і вельвічія). Найвищими деревами на Землі є австралійські 

евкаліпти (до 140-155 м), секвойя вічнозелена (до 110-112 м), мамонтове дерево (80-100 м). 

Але це вже межа – вище дерева не ростуть. Трави, зазвичай, невисокі, але й серед них є велетні, 

що не поступаються деревам, наприклад, папірус (до 7 м) або банан (до 15 м). 

Отже, стебла відзначаються надзвичайною різноманітністю будови, яка обумовлена умовами 

місць їх зростання і відповідає їхнім функціям. 

Внутрішня будова стебла деревинної рослини 
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Основними відмінностями стебла деревинної рослини від стебла трав'янистої є: а) 

відсутність поділу центрального циліндра на пучки; б) періодичність роботи камбію, що 

призводить до утворення річних кілець; в) утворення вторинних покривних тканин; г) 

поступове відмирання елементів флоеми ззовні; д) здатність до невизнанено тривалого 

потовщення; е) основна маса стовбура і гілок утворена ксилемою. 

Із внутрішньою будовою стебла в ботаніці прийнято ознайомлюватися на поперечному 

зрізі трирічної гілки липи. Стебло деревинної рослини складається з різних за будовою та 

функціями шарів – це кора, камбій, деревина та серцевина. Зовнішнім шаром стебла є кора, яка 

утворена покривною, основною і провідною тканинами. Зовні кора вкрита шаром живих 

клітин шкірки і декількома шарами мертвих клітин, які утворюють корок. Шкірка і корок 

захищають живі клітини стебла від впливу несприятливих умов і забезпечують зв'язок 

рослини із зовнішнім середовищем. У корковому шарі є спеціальні отвори – сочевички, через 

які проходить повітря для дихання живих клітин, розташованих усередині стебла. Під корком 

містяться клітини основної тканини первинної кори. До складу кори входить і луб – шар із 

ситоподібних трубок, по яких рухаються органічні речовини, та механічних волокон, які 

забезпечують міцність. Між корою і деревиною розміщується камбій – шар твірної тканини, 

за рахунок якої відбувається потовщення стебла у дерев'янистих 

рослин. Деревина розташована всередину від камбію. Вона складається із судин, якими 

рухаються вода і солі, та механічних волокон, які забезпечують міцність. У деревині 

є серцевинні промені, які сполучають серцевину з лубом і забезпечують горизонтальне 

переміщення органічних сполук. 

 

Внутрішня будова стебла дерев'янистої рослини: А – кора (1 – сочевичка; 2 – епідерма; 

3 – корок; 4 – первинна кора; 5 – флоема лубу; 6 – луб'яні волокна); Б – камбій; В – 

деревина (7 – судина; 8 – щільна деревино; 9 – пухка деревина; 10 – серцевинний промінь); 

Г – серцевина 

У центрі зрізу розташовані клітини основної тканини, у яких відкладаються про запас 

поживні речовини. Це серцевина, яка складається з округлих чи багатокутних клітин. У 
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деяких рослин з віком ці клітини руйнуються і всередині стовбура утворюється порожнина – 

дупло. 

Потовщення стебла є характерною особливістю дерев'янистих рослин. Ріст стебла в 

товщину – це бічний ріст за рахунок камбію. Клітини камбію поділяються, утворюючи назовні 

кору, а всередину – деревину. Ріст камбію припиняється на початку зимового періоду і навесні 

поновлюється, а в умовах вологих тропіків цей процес постійний, тому рослини там ростуть 

весь час. Періодична робота камбію в рослин помірного пояса зумовлює формування в 

деревині річних кілець. У кожному кільці розрізняють пухку ранню і більш щільну пізню 

деревину. Товщина кілець, приріст деревини залежить від живлення, тепла, вологості та ін. 

Отже, внутрішня будова стебла пристосована для здійснення своїх основних функцій: 

опірної та провідної. 

Транспортування по стеблу неорганічних та органічних сполук Стебло забезпечує 

висхідну течію неорганічних речовин та низхідну течію органічних сполук. Неорганічні 

речовини (вода і мінеральні речовини) у покритонасінних рослин транспортуються по судинах 

(трахеї) і трахеїдах. Судини, або трахеї, – це довгі трубки, що формуються з багатьох мертвих 

клітин, поперечні стінки яких руйнуються. Трахеїди – вузькі мертві клітини із загостреними 

кінцями і здерев'янілими пористими оболонками. Сукупність судин і трахеїд, по яких 

рухається висхідний потік речовин, утворює таку провідну тканину, як ксилема. Цей напрям 

руху розчинів отримав назву висхідна течія речовин. 

Переміщення органічних речовин здійснюється по ситоподібних трубках і клітинах-

супутницях. Ситоподібні трубки – це вертикальні ряди, що формуються з багатьох живих 

клітин, поперечні стінки яких мають багато пор і нагадують сито (ситоподібна пластинка). 

Уздовж ситоподібних трубок розташовуються живі клітини-супутниці із загостреними 

кінцями, які надають їм допомогу у проведенні поживних речовин. 

Сукупність ситоподібних трубок і клітин-супутниць, по яких відбувається низхідний 

потік речовин, утворює таку провідну тканину, як флоема. Потік органічних речовин по 

ситоподібних трубках флоеми від листка до споживаючих органів має назву низхідної течії. 

Отже, висхідна течія забезпечує переміщення неорганічних речовин по ксилемі, а низхідно 

течія – переміщення органічних речовин по флоемі. 

ЛИСТОК ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПАГОНА 

Листок та особливості його будови 
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Листок – це складова частина пагона, що характеризується обмеженим ростом, має 

двобічну симетрію і плоску форму. Наростає листок основою за рахунок вставного росту (в 

однодольних) або всією поверхнею (у дводольних). Цей орган пристосований до 

здійснення фотосинтезу, газообміну та транспірації. Крім основних функцій, листок може 

виконувати ще й інші, додаткові: запасання поживних речовин, видалення продуктів обміну 

внаслідок листопаду, вегетативне розмноження, захист рослин від поїдання і несприятливих 

впливів середовища тощо. 

Морфологічна будова листків 

Найзагальнішими елементами морфологічної будови листка є пластинка, 

черешок за основа (підніжжя). Листкова пластинка забезпечує основні функції листка, у 

зв'язку з чим має плоску форму із зовнішнім і внутрішнім боком, які відрізняються за 

опушенням, кольором, характером жилок. 

Черешок орієнтує пластинку відносно сонячних променів, проводить воду з 

мінеральними солями та продукти фотосинтезу і прикріплює листок до стебла. Черешки 

відіграють важливу роль у розташуванні листків на пагоні, за якого вони не затіняють один 

одного. Основа листка майже непомітна або ж має вигляд подушечки. У деяких рослин 

основа, розширюючись, утворює трубчасту піхву, яка охоплює стебло (злаки, осокові). Піхва 

захищає пазушні бруньки та вставну меристему від дії несприятливих чинників. На місці 

переходу піхви у листкову пластинку є язичок, який перешкоджає проникненню води, спор 

грибів чи личинок комах до пазухи листка. 

Крім пластинки і черешка, листки багатьох рослин мають особливі вирости 

– прилистки. У гороху, конюшини вони мають листкоподібну форму і здійснюють 

фотосинтез, а в акацій – нагадують форму колючок, які захищають рослини від поїдання 

тваринами. Пластинка листка має жилки, які складаються з провідних та механічних тканин, 

тобто є судинно-волокнистими пучками, що поєднують стебло із листком. Вони забезпечують 

проведення до листків неорганічних та виведення з нього органічних сполук і надають йому 

міцності. Іншими словами, виконують механічну та провідну функції. 

Анатомічна будова листків 

Щоб краще зрозуміти значення листків у житті рослини, слід ознайомитися з 

внутрішньою будовою листкової пластинки. Листок, як і всі інші органи, має клітинну будову 

і утворений покривною, основною, провідною і механічною тканинами. 
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Будова листка: 1 – вузол; 2 – листкова пазуха; З – черешок; 4 – листкова пластинка; 5 – жилки; 

6 – основа 

 

Внутрішня будово листка: 1 – верхня шкірко; 2 – стовпчасто паренхімо; З – ксилема; 4 – 

флоемо; 5 – продих; 6 – склеренхімо; 7 – нижня шкірко; 8 – коленхімо; 9 – камбій; 10 – мезофіл 

Покривна тканина утворює верхню та нижню шкірку (епідерму), яка захищає 

внутрішні клітини від несприятливих впливів середовища. Клітини епідерми живі, щільно 

з'єднані між собою, хлоропластів, здебільшого, немає, що сприяє кращому проникненню 

світла. Часто захисна функція посилюється восковою плівкою (кутикула), волосками 

(трихоми) на поверхні листка. У шкірці є продихи – утвори з парних живих спеціалізованих 

клітин епідерми, які регулюють газообмін і випаровування води. Продих складається з двох 

клітин-замикачів, між якими є продихова щілина. У більшості дводольних рослин замикаючі 

клітини мають бобоподібну форму, в однодольних – видовжену. Продихи, як правило, 

розміщені на нижньому боці листків, у багатьох ксерофітів – і на нижньому, і на верхньому. 

А ось у листків злаків і плаваючих водяних рослин ці утвори розташовуються на верхньому 

боці. Характерною особливістю будови замикаючих клітин продихів є нерівномірне 

потовщення їх оболонок. Ця особливість пов'язана з механізмом продихових рухів, основою 

яких с зміна тургориого стану. 

Між верхньою і нижньою шкіркою розташовується м'якоть листка (мезофіл) – основна 

тканина, клітини якої неоднорідні. Мезофіл утворений стовпчастими клітинами, губчастими 

клітинами та міжклітинниками. Стовпчасті клітини прилягають до верхньої поверхні листка й 

утворюють стовпчасту, або палісадну, паренхіму. Вони мають велику кількість хлоропластів 

і тому найактивніше здійснюють функцію фотосинтезу. Залежно від природи рослини і сили 

освітлення клітини стовпчастої паренхіми складені в один, два і більше шарів. Над нижньою 

епідермою розташовані клітини і міжклітинники, які утворюють губчасту паренхіму. 



38 
 

Кількість хлоропластів у губчастих клітинах менша, тому в цьому шарі м'якоті фотосинтез 

проходить менш активно, проте значно активніше протікають процеси дихання та 

випаровування води. 

Усередині листкової пластинки розташовані жилки, або судинно-волокнисті пучки, які 

складаються із елементів провідних тканин – ситоподібних трубок, судин та механічних 

тканин. Сукупність ситоподібних трубок, які проводять від листка до стебла органічні 

речовини, утворюють провідну тканину флоему, а сукупність судин, які проводять до листка 

неорганічні речовини – провідну тканину ксилему. Механічні тканини є своєрідною 

арматурою листка і забезпечують в складі жилки міцність листкової пластинки. Вони 

представлені коленхімою та склеренхімними волокноми, можуть бути 

і склереїди. Коленхіма – тканина, утворена живими клітинами, які розташовуються вище і 

нижче жилки та надають листку міцності і еластичності. Склеренхіма складається з мертвих 

видовжених клітин-волокон, які закріплюють судинно-волокнистий пучок і утворюють 

механічну опору для всього листка. Механічну функцію у листках деяких рослин виконують 

склереїди, або кам'янисті клітини (у маслини, латаття, камелії). Вони підтримують соковиту 

багатошарову тканину мезофілу. 

Отже, анатомічна будова листка зумовлена його функціями фотосинтезу, газообміну й 

транспірації. 

Різноманітність листків 

Листки різних рослин можуть сильно відрізняються між собою за розмірами, формою, 

опушенням, тривалістю життя тощо. Відмінності у будові листків пов'язані з умовами 

існування рослин. Особливо важливі чинники, які впливають на особливості їх листків, – 

доступність води і світла. Наприклад, у латаття, яке живе у воді, листки великі, округлі, а в 

кактусів, які є мешканцями посушливих ділянок планети, вони перетворилися в колючки. 

Листки надзвичайно різноманітні за розмірами. Найбільші листки – до двох і більше 

метрів у діаметрі – має вікторія королівська, яка живе у водах Амазонки. Найдовші листки – 

до 30 метрів завдовжки – у пальми рафії, яка росте на берегах цієї самої річки. Але у більшості 

видів рослин розміри листків коливаються у межах від 3 до 10 см. 

Листки поділяють на групи залежно від форми листкової пластинки (наприклад, серце, 

нирко-, яйце-, стріло-, списоподібні), форми країв листкової пластинки (цілокраї, виїмчасті, 

пильності, зубчасті, городчасті), ступеня розчленування {лопатеві, роздільні, розсічені). 

Залежно від зовнішньої будови, або структури, розрізняють прості листки – з однією 

листковою пластинкою, на черешку та складні листки – з кількома пластинками-листочками, 
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які опадають самостійно. Прості листки із черешком називають черешковими (наприклад, у 

яблуні), а без нього – сидячими (у кукурудзи). Складні листки бувають трійчастоскладні (у 

суниці, конюшини), польчастоскладні (у гіркокаштана, люпину) 

і перистоскладні (парноперистоскладні у жовтої акації та непарноперистоскладні у білої 

акації). 

 

 

Жилкування листків 

Жилкування – це розташування жилок у листковій пластинці. За характером галуження 

розрізняють кілька типів жилкування: 

• просте – на листку наявна тільки одна жилка (наприклад, у мохів, плавунів, голонасінних, а 

з покритонасінних – в елодеї); 

• дихотомічне – жилки галузяться вилчасто (наприклад, у гінкго), разом із простим 

жилкуванням вони є найпримітивнішим жилкуванням, яке було досить поширеним у рослин 

минулих епох; 

• сітчасте – від головної жилки відгалужуються бічні (найпоширеніший тил жилкування); 

виділяють перистосітчасте (наприклад, у дуба) і пальчастосітчасте (наприклад, у клена); 

• дугове – однакові нерозгалужені жилки розташовані діжкоподібно (наприклад, тюльпан, 

подорожник, конвалія); 

• паралельне – однакові нерозгалужені жилки розташовуються вздовж листка паралельно 

(наприклад, пшениця, жито, кукурудза). 

Листкорозміщення у рослин 

Листкорозміщення – це розтошування листків на стеблі у певному порядку, що 

дозволяє рослині вловлювати максимальну кількість світла. Виділяють такі основні типи 

листкорозміщення: 

■ почергове (спіральне) – від вузла відходить лише один листок, а основи послідовно 

розміщених листків можна поєднати умовною спіраллю (наприклад, яблуня, береза, верба), є 

найпоширенішим у природі листкорозміщенням; 

■ дворядне – від вузла відходить лише один листок, але розташування таких листків на стеблі 

не по спіралі, а з протилежних двох боків (у всієї родини злаків); 
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■ супротивне – від вузла відходять два листки один напроти одного, причому листки двох 

сусідніх вузлів розміщені хрестоподібно, щоб верхня пара не затінювала нижню (бузок, м'ята, 

гвоздика, клен); 

■ кільчасте (мутовчасте) – від вузла відходять три і більше листків (елодея, хвощі, вороняче 

око). 

Порядок листкорозміщення на пагоні є спадковою ознакою кожного виду. Однак у 

процесі розвитку пагона з бруньки на розташування листків можуть діяти чинники 

навколишнього середовища – умови освітлення, сила вітру, власна маса, що й обумовлюють 

появу змін, які, як правило, мають пристосувальний характер. 

Умови освітлення впливають не лише на листкорозміщення, а й на розміри, форму 

листків. Аналізуючи форму листків на річному прирості пагона можна виявити три їхні форми, 

або формації. У межах однієї рослини розрізняють три основні формації листків; 

• низові, або перші, листки – недорозвинені та видозмінені листки, які виконують запасаючу 

або захисну функції (наприклад, сім'ядолі зародків, луски цибулі); 

• серединні листки – це типові зелені фотосинтезуючі листки; у деяких рослин листки, що 

належать до серединних, мають на тому самому пагоні різну форму – 

явище різнолистковості, або гетерофілії (у стрілолиста підводні листки стрічкоподібні, а 

надводні – стрілоподібні); 

• верхівкові листки – містяться на верхівці пагонів і мають менші розміри, іншу форму, 

забарвлення (чашолистки, пелюстки). 

У деяких видів рослин не всі формації листків розвиваються. Так, у верби козячої, мати-

й-мачухи, які рано зацвітають, серединні листки не встигають розвинутися. У вероніки 

лікарської розвиваються лише серединні листки. 

Для максимального використання рослинами світла у них виробилося своєрідне 

пристосування, так звана листкова мозаїка, – певне розташування листків, за якого жоден 

листок не затіняє іншого. Це забезпечується неоднаковою довжиною черешків, різною 

формою і розмірами листкових пластинок, закручуванням міжвузлів пагона. Мозаїчність 

формується на пагонах у винограду, плюща, в'яза, розеточних рослин – кульбаби, 

подорожника, буряку та інших рослин. 

Функції листка 

Фотосинтез – утворення в хлоропластах органічних речовин із неорганічних за 

допомогою енергії світла. Цей процес можна відобразити в рівнянні: 
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6СO2 + 6Н2O → СД2O6 + 6O2 

У вивчення ролі світла і хлорофілу великий внесок зробив російський вчений К. А. 

Тимірязєв. За його висловом, зелені рослини відіграють космічну роль завдяки тому, що вони 

здатні засвоювати сонячну енергію. Ця енергія, акумульована в органічних речовинах, 

використовується всіма живими організмами нашої планети. 

Необхідними умовами фотосинтезу є наявність фотопігментів, дія світла, надходження 

води і вуглекислого газу (СO2). Хлорофіл рослини мають у хлоропластах своїх листків, світло 

їм дарує Сонце, вода поступає з ґрунту через корінь і вуглекислий газ надходить з повітря 

через продихи листків. Фотосинтез залежить від освітленості, температури довкілля, кількості 

СO2, надходження води тощо. Здійснюється фотосинтез і за штучного освітлення, що дає 

змогу вирощувати рослини в теплицях, оранжереях, парниках. Для цього можна регулювати 

освітлення, збільшувати вміст вуглекислого газу в повітрі, оскільки це поліпшує ріст і 

підвищує врожайність рослин. 

Дихання – це процеси окиснення органічних сполук з вивільненням зв'язаної в них 

енергії. Рослини, як і інші живі істоти, дихають цілодобово. При цьому вони поглинають 

кисень і виділяють вуглекислий газ. Дихання можна відобразити в рівнянні: 

С6Н12O6 + 6O2 → 6СO2 + 6Н2O + Е 

Енергія потрібна рослинам для забезпечення процесів життєдіяльності, тому дихання 

відбувається безперервно вдень і вночі. Найбільш активне дихання спостерігається в тих 

частинах рослини, які ростуть. Необхідними умовами дихання є органічні сполуки, ферменти, 

кисень. Органічні сполуки утворюються при фотосинтезі, ферменти є в гіалоплазмі та 

мітохондріях клітин, а кисень надходить до рослини через продихи разом із повітрям. Дихання 

залежить від температури довкілля, місця проходження в рослині, кількості вуглекислого газу 

тощо. 

Порівняльна характеристика фотосинтезу і дихання 

Фотосинтез Дихання 

Утворення органічних речовин Розпад органічних речовин 

Поглинання вуглекислого газу Поглинання кисню 
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Виділення кисню Виділення вуглекислого газу 

Накопичення енергії Вивільнення енергії 

Відбувається лише на світлі Відбувається і на світлі, і в темряві 

Відбувається в клітинах, які містять хлорофіл Відбувається в усіх живих клітинах 

Транспірація – складний фізіологічний процес випаровування води рослиною в 

атмосферу, в основному листками. Воду випаровують усі частини рослини, але 

найінтенсивніше це роблять листки через продихи. Таку транспірацію називають продиховою. 

Вона регулюється шляхом закривання і відкривання продихів. Крім продихових щілин, вода 

випаровується з усієї поверхні листка, незважаючи на те, що вона вкрита кутикулою. Цю 

форму транспірації називають кутикулярною. У дорослих листків ця транспірація у 10-20 разів 

слабша, ніж продихова. 

Щоб довести випаровування, проводять простий дослід. Беруть колбу, поміщають в неї 

гілку з листками і закривають ватою. Через деякий час на стінках колби з'являються краплинки 

води. Рослини поглинають значно більше води, аніж інші істоти. Наприклад, рослина 

соняшнику вбирає і випаровує протягом доби в 17 разів більше води, ніж людина. Чому? 

Випаровування води, або транспірація, створює висхідний потік води і мінеральних речовин 

від коренів до листків. Чим швидше випаровування, тим швидше відбувається переміщення 

таких речовин. Рослини ведуть прикріплений спосіб життя, їхні листки зазнають дії палючих 

променів сонця і могли б нагріватися та засихати. Але цього немає. У жарку погоду 

температура поверхні листка може бути нижчою на 4-б°С, ніж температура середовища. Вода 

випаровується і захищає рослини від перегрівання. Різні рослини випаровують різну кількість 

води. Так, кукурудза за добу випаровує 800 г, капуста – 1 л, а береза – 60 л. Правда, за різних 

умов навіть та сама рослина випаровує різну кількість води. Залежить випаровування води 

від вологості повітря, температури довкілля, вітру, віку листків (молоді листки випаровують 

більше), величини поверхні листкової пластинки, фізіологічного стану рослини тощо. 

Отже, випаровування води захищає рослини від перегрівання, а також забезпечує 

висхідний потік води і мінеральних речовин від коренів до листків. 

Характер будови листків різних екологічних груп рослин 
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Будова листкової пластинки суттєво змінюється навіть у рамках однієї систематичної групи 

рослин залежно від різних умов зростання: 

• у тіньових рослин (конвалія, медунка, чорниця) листки не мають стовпчастої паренхіми, є 

більша кількість хлорофілу в чутливих хлоропластах, спостерігається випинання продихів над 

поверхнею листка та ін.; 

• у рослин із світловими листками (береза, дуб, культурні злаки) стовпчаста паренхіма 

побудована з декількох рядів клітин, епідерма має добре розвинену кутикулу та ін. 

За ставленням до води рослини поділяються на гідрофіти, гігрофіти та ксерофіти зі 

своїми особливостями будови листків. Гідрофіти – рослини, вегетативні органи яких повністю 

або частково знаходяться у воді. Одні з них вкорінюються на дні водойм (валіснерія), інші 

плавають у товщі води (роголисник, елодея), мають плаваючі на поверхні води листки (ряска, 

сальвінія, стрілолист, латаття). Цій групі рослин властиві велика поверхня листків, продихи 

на верхній поверхні листка, сильний розвиток міжклітинників, слабкий розвиток або 

відсутність кутикули, різнолистість (гетерофілія), слабо розвинені провідна, механічна і 

коренева системи та ін. Гігрофіти – рослини, що зростають в умовах надмірної вологості. Це 

традесканція, філодендрон, бегонія, фуксія. Листки цих рослин не мають волосків, у них є 

гідатоди – водовидільні утвори, розташовані на кінчиках листків, наявні великі продихи, слабо 

розвинена механічна тканина та ін. Ксерофіти – рослини посушливих місць зростання. Листки 

цих рослин невеликі за розмірами, часто видозмінені в колючки, лусочки, густо опушені, 

мають велику кількість продихів. До них відносять верблюжу колючку, полин, люцерну, 

ковилу та ін. 

Вік листків. Листопад 

Вік листків визначають з часу появи їх з бруньки. Зазвичай листки живуть недовго й 

опадають кожного року. Рослини, у яких листки опадають щороку й одночасно, 

називають листопадними. У більшості листопадних рослин функціонування листків 

визначається місяцями, але є листки, які живуть декілька років. Рослини, у яких листки 

функціонують роками, називаються вічнозеленими. До них належать рослини тропіків 

(апельсин, лимон, маслина, чай). У нас вічнозеленими є хвойні, брусниця, верес, барвінок та 

ін. Проте вони не вічнозелені, оскільки листки опадають через 1,5-5 років, а в араукарії можуть 

функціонувати аж до 15 років. Вічнозеленість створюється тим, що старі листки систематично 

змінюються новими. Цікавим прикладом є листки та їх вік (більше 100 років) у вельвічії 

дивної. Це рослина з класу ґнетоподібні, яка росте тільки в прибережній частині пустелі Наміб 

на південному заході Африки. Вона чудово пристосована до надпосушливого клімату цієї 

пустелі, де випадає всього до 25 мм опадів на рік. Стовбур вельвічії короткий (до 0,5 м) і 



44 
 

товстий (до 1 м в діаметрі), майже повністю захований у пісок. Від нього вниз відходить 

корінь, довжиною до 3 м, а вгору – два великі шкірясті листки завдовжки 2-3 м і шириною 

понад 1 м. Листки необмежено довго ростуть за рахунок наростання основою, а верхівка 

відразу відмирає. Тому цих два листки зберігаються упродовж всього життя вельвічії, вони 

розриваються на окремі стрічки і нагадують щупальці, за що вельвічія отримала назву 

"рослина-восьминіг". 

Листопад – масове опадання листків на холодний або жаркий період року. Це явище є 

пристосуванням рослин для захисту від втрати води та забезпечує виділення шкідливих 

продуктів обміну. Відбувається восени, а в зонах жаркого клімату – з настанням посушливого 

періоду. Підготовка до листопаду розпочинається задовго до того, як настане несприятливий 

період, і супроводжується руйнуванням хлорофілу та зміною забарвлення листків у зв'язку зі 

збереженням каротинів і ксантофілів, нагромадженням непотрібних продуктів обміну 

речовин, утворенням відокремлювального шару, закупорюванням судин та ін. Серед умов, які 

спричинюють листопад, важливе значення має зміна тривалості світлового дня, а також 

температура довкілля, вміст води у ґрунті тощо. 

Видозміни листка 

Крім основних функцій, листки можуть виконувати і додаткові, у зв'язку з чим 

спостерігаються їхні видозміни, або метаморфози. Метаморфозами називають видозміни 

вегетативних органів рослини, що виникають у процесі еволюції внаслідок пристосування їх 

до виконання інших функцій. Вчення про метаморфози в рослин висунув Й. В. Гете (1790). 

Він розвивав ідею єдності всіх органів рослини, які є видозмінами (метаморфозами) листка. 

Основними видозмінами листків є: 

• колючки – захист від поїдання та зменшення транспірації (кактуси, молочаї, барбарис); 

• вусики – закріплення стебел (горох, чина, вика, гарбуз); 

• частини квітки – захист та приваблювання комах (у квіткових рослин); 

• м'ясисті листки – нагромадження поживних речовин, води (алое, очиток, молодило); 

• різноманітні пастки – вловлення і перетравлення комах для отримання поживних речовин, 

яких не вистачає у бідних на азот ґрунтах (росичка, жирянка, пухирник, непентес, венерина 

мухоловка); 

• сухі луски – захист від механічних пошкоджень (цибуля, часник) та ін. 

ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ. КВІТКА 
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Генеративні органи 

Генеративні органи – органи, які виконують функцію статевого розмноження, 

формування зачатків нового покоління, їх захисту та розселення. У рослин вони разом з 

органами нестатевого (спорангії), статевого (гаметангії) і вегетативного (видозміни 

вегетативних органів – цибулина, кореневище, бульба) розмноження належать 

до репродуктивних органів, тобто органів, які виконують функцію розмноження. Генеративні 

органи забезпечують існування виду, його розмноження, продовження у нащадках. їхнє 

значення полягає у тому, щоб сформувати зачатки нового покоління, захистити їх до настання 

готовності розвиватися і забезпечити їх розселення. Органи, які забезпечують таке 

розмноження, у різних рослин мають різну будову. У водоростей генеративними органами є 

одноклітинні гаметангії та спорангії, у вищих спорових рослин – багатоклітинні гаметангії та 

спорангії, у голонасінних органами статевого розмноження є чоловічі та жіночі шишки, у 

покритонасінних – квітка, насіння та плід. Квітка – це генеративний орган, пристосований до 

статевого розмноження з подальшим утворенням насіння і плодів. Насінина є генеративним 

органом, який містить усередині зародок майбутньої рослини і запас поживних речовин для 

його розвитку. Зверху вона захищенна насінною шкіркою, яка дозволяє їй переносити 

несприятливі умови середовища. Плід – це генеративний орган з насіниною, яка вкрита сухим 

чи соковитим оплоднем. Призначення плоду полягає у захисті насіння та його поширенні у 

середовищі. Отже, вегетативні органи забезпечують потреби та існування окремої особини, а 

генеративні – існування виду в цілому. 

Квітка, її функції, будова та різноманітність 

Квітка – це видозмінений нерозгалужений і обмежений у рості пагін, що служить для 

статевого розмноження покритонасінних рослин. Розвиваються квітки як на верхівці стебла, 

так і в пазухах листків, але з генеративних бруньок. Одні частини квітки здійснюють захист 

утворів статевого розмноження, інші – формують гамети, треті – забезпечують запилення та 

запліднення. Після запліднення із насінного зачатка, який міститься в маточці, формується 

насінина. У насінині знаходяться зародок, захищений насінною шкіркою, та запас поживних 

речовин. За настання сприятливих умов насінина проростає і дає початок новій рослині. Отже, 

основними функціями квітки є: 1) утворення чоловічого (пилкове зерно) і 

жіночого (зародковий мішок) гаметофітів; 2) утворення гамет (сперміїв і яйцеклітин); 

3) запилення; 4) запліднення; 5) формування насіння і плодів. 

Будова квітки 
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Квітка кожного виду покритонасінних рослин має свої особливості. Незважаючи на 

різноманітність, різні квітки мають подібну будову: квітконіжку, квітколоже, оцвітину, 

тичинки і маточки. 

Квітконіжка – це частина квітки, яка прикріплює її до стебла. Є видозміненим стеблом 

пагона, що знаходиться між верхнім листком і власне квіткою, тобто міжвузлям під квіткою. 

Більшість квіток знаходиться на квітконіжках, а ті, які їх не мають, називають сидячими. 

Квітколоже – це вкорочена частина квітки, на якій розташовані всі інші їі складові 

елементи. 

Квітколоже буває плоске (півонія), конічне (малина), увігнуте (вишня) тощо. 

Найчастіше чашолистки, пелюстки, тичинки і маточки розташовані на квітколожі колами або 

по спіралі. 

Оцвітиною, або покривом квітки, є чашечка і віночок. Чашечка – це нижня частина 

квітки, що складається з чашолистків, які можуть бути відокремленими один від одного 

– роздільнолиста чашечка (наприклад, у капусти), або зростатися між собою – зрослолиста 

чашечка (у шипшини). Функції чашечки є важливими. Основною функцією є захист 

внутрішніх частин квітки від дії несприятливих умов. Також оцвітина квітки діє як система 

дзеркал, що концентрують потік променів у центральній частині квітки. Це обумовлює 

створення сприятливого температурного режиму для тичинок та маточок. У більшості 

випадків чашолистки зеленого забарвлення і доповнюють фотосинтезуючу функцію листків, 

але бувають яскраво забарвлені, чим забезпечується приваблювання запилювачів. У деяких 

рослин чашечка, змінюючись, може виконувати функцію поширення плодів (наприклад, чубок 

у кульбаби). Віночок – це сукупність яскраво забарвлених пелюсток квітки, основною 

функцією якого є приваблювання комах для запилення. Складові частини віночка можуть бути 

вільними або зрослими між собою. У першому випадку віночок 

називають роздільнопелюстковим (вишня, яблуня), у другому 

– зрослопелюстковим(картопля, горох). Кількість пелюсток у складі віночка неоднакова і 

залежить від виду рослин. Є квітки зі збільшеною їх кількістю. їх називають махровими і вони 

зустрічаються у гвоздик, півонії, троянд, тюльпанів та ін. 

Оцвітина буває простою і подвійною. Проста оцвітина – оцвітина, яка має або лише 

чашечку або лише віночок. Якщо листочки забарвлені в зелений колір (кропива, буряк), то 

оцвітина чашечкоподібна, а якщо в яскравий (тюльпан, лілія) – то віночкоподібна. Подвійна 

оцвітина – оцвітина, яка має і чашечку, і віночок (вишня, шипшина). Квітки можуть бути 

взагалі без оцвітини тому їх називають голими (верба, ясен). 
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Тичинки і маточки є найважливішими частинами квітки, оскільки саме в них 

утворюються пилок та зародковий мішок зі статевими клітинами, які беруть участь у 

заплідненні. Тичинка – частина квітки, що служить для утворення пилкових зерен. Кожна 

тичинка складається з тичинкової нитки, на кінці якої прикріплені два мішечки – пиляки. Після 

дозрівання у них утворюється поздовжня щілина, з якої висипається пилок, зазвичай, жовтого 

кольору. Кожна пилинка – пилкове зерно – є округлою клітинкою з товстою оболонкою. 

Зовнішня поверхня оболонки нерівна й покрита шипиками, горбиками, що допомагає 

пилковим зернам триматися на тілі тварини-запилювача і на приймочці. Вона також має пори, 

через які буде здійснюватися вихід пилкової трубки. У зрілому пилковому зерні міститься 

також вегетативна клітина і два спермії. В одній квітці може бути від однієї до кількох сотень 

тичинок. Кількість тичинок у квітці та їхня будова є систематичними ознаками. Сукупність 

тичинок квітки називають андроцеєм. Маточка – це частина квітки, яка забезпечує утворення 

насінних зачатків із зародковими мішками.Складаються 

 

Будова квітки: 1 – квітконіжка; 2 – квітколоже; 3 – чашолистки; 4 – пелюстки; 5 – зав'язь 

маточки; 6 – стовпчик маточки; 7 – приймочка маточки; 8 – тичинкова нитка; 9 – пиляк 

тичинки маточки із приймочки, стовпчика та зав'язі. На поверхні приймочки виділяється липка 

рідина, яка утримує пилок. У зав'язі містяться насінні зачатки із зародковим мішком. Зрілий 

зародковий мішок має ряд клітин, серед яких вирізняються центральна клітина та 

яйцеклітина. Маточки утворюються із одного або кількох плодолистків, а сукупність 

плодолистків називається гінецеєм. 

Отже, частини квітки е видозмінами частин пагона. Це свідчить про те, що сама 

квітка – видозмінений пагін, пристосований до утворення гамет, запилення, запліднення, 

формування насіння і плодів. 

Різноманітність квіток 

За наявністю тичинок і маточок квіти поділяють на статеві і нестатеві. Статеві квітки, у 

свою чергу, можуть бути одностатевими і двостатевими. Одностатеві квітки – це квітки, у 

яких є лише маточка – жіноча квітка, або лише тичинки – чоловіча квітка (наприклад, у 

кукурудзи на верхівці стебла тичинкові квітки, а в суцвітті початок – маточкові). За 

розташуванням одностатевих квіток виділяють одно- і дводомні рослини. Рослини, у яких 
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маточкові й тичинкові квітки розвиваються на одній особині, 

називаються однодомними (огірки, кукурудза, береза, ліщина, вільха, дуб, бук, гарбуз). А от у 

обліпихи, конопель, тополі, верби тичинкові квітки розміщені на одних рослинах, а маточкові 

– на інших. Такі рослини називають дводомними. Двостатеві квітки – це квітки, у яких є і 

тичинки, і маточки (у вишні). У деяких рослин (соняшник, кульбаба) частина квіток по краях 

Їхнього кошика є нестатевими,оскільки не мають ні тичинок, ні маточок. їх називають ще 

стерильними, тому що вони не дають насіння і плодів. Але користь від них для рослини все ж 

таки е́: вони забарвлені і виконують функцію приваблювання комах для запилення. 

Ознакою відмінності квіток є і характер симетрії в розташуванні їх частин. Якщо через 

квітку можна провести декілька площин симетрії, її називають правильною (актиноморфною) 

і вона має радіальну симетрію (наприклад, у тюльпана). Якщо ж через квітку можна провести 

лише одну площину симетрії, то квітка є неправильною(зигоморфною) і має двобічну 

симетрію (горох, фіалка, квасоля, шавлія). Дуже рідко у квітці неможливо провести жодної 

площини симетрії, тоді ми маємо несиметричні/ квітку (канни, гладіолуси). 

Найменша квітка – у вольфії, або ряски безкорінцевої, яка є і найдрібнішою з усіх 

квіткових рослин на Землі. Квітки у неї одностатеві, тіло має вигляд зеленої пластинки, корені 

відсутні. Ряска дуже рідко цвіте, розмножується переважно вегетативно. Найбільші ж у світі 

квітки у рафлезії Арнольда (Rafflesia arnoldii). Вони мають близько 1 м в діаметрі та масою 4-

6 кг. Ця рослина паразитує на коренях виноградових рослин з роду циссус (Cissus) і живе у 

важкодоступних тропічних лісах Азії та на прилеглих островах (о. Суматра, Ява, Калімантан). 

Різноманітним забарвленням квітки зобов'язані пігментам, найважливіше місце серед 

яких належить антоціану.Під такою назвою поєднуються хімічні речовини синього, 

фіалкового та червоного кольорів. Червоні пелюстки півонії, сині кошики волошок, 

різноманітність відтінків бузку, троянд, півників, тюльпанів – усе це прояв дії антоціану. Білий 

колір у багатьох рослин зумовлений відсутністю пігментів і наявністю у пелюстках дрібних 

повітряних порожнин, від яких відбиваються промені сонячного світла. 

Будову квітки позначають відповідними формулами. Формула квітки – скорочений 

запис морфологічної будови квітки. Уявлення про особливості будови квітки можна одержати 

завдяки умовним позначенням її частин. 

Таблиця. Умовні позначення частин квітки!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ч – чашолистики, (Са – calyx) * – симетрична правильна квітка квітка; 
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П – пелюстки, (Co – corolla) 

Μ – маточка, (G – gynoeceum) 

T – тичинки (А – androceum), 

О – оцвітина (Р – perigonium), 

∞ – частин квітки більше 12; 

( ) – зростання частин квітки; 

↑ – симетрична неправильна квітка; 

•| – асиметрична квітка; 

♂ – одностатеві тичинкові квітки; 

♀ – одностатеві маточкові квітки; 

+ – елементи квітки розташовуються колами 

Наприклад, формула квітки родини Капустяні: *Ч4М4Т2+4М1 

Отже, будова у всіх квіток подібна, а форма, розміри, забарвлення, симетрія 

різноманітні, що є пристосуванням до різних способів запилення. 

Значення квіток для людини 

Квітки або суцвіття деяких рослин людина може вживати в їжу. Наприклад, головки 

цвітної капусти, які складаються із вкорочених квітконосних пагонів, мають підвищений вміст 

вітамінів, мінеральних солей і білків. Як приправи до страв, у кулінарії вживають квітки 

шафрану, гвоздичного дерева, базиліку. Квіти деяких рослин використовуються для 

ароматералії – лікування запахами. Виявилося, що за допомогою певних запахів можна зняти 

нервову напругу, поліпшити сон, зменшити біль, підвищити працездатність і розумову 

активність тощо. Наприклад, у програмувальний аромат лаванди зменшує кількість помилок 

на 20%, а запах жасмину – на 33%. Квіти з давніх давен є улюбленими супутниками людини. 

Вони прикрашають наш побут, оздоровлюють житло, приносять багато радощів і дітям, і 

дорослим. У декоративному квітництві найчастіше використовують троянди, жоржини, 

хризантеми, чорнобривці, гвоздики тощо. Серед лікарських рослин є такі, у яких квіти мають 

лікувальні властивості. Наприклад, для зміцнення стінок вен готують препарати із квітів 

кінського каштана, протизапальну дію мають квіти ромашки лікарської, чай з липового цвіту 

використовують як потогінний жаропонижуючий засіб. 

Суцвіття. їх різноманіття та біологічне значення 

Суцвіття – сукупність квіток, розташованих на загальній осі. Суцвіття – це пагін або 

система пагонів, які несуть квітки і позбавлені вегетативних листків. У суцвіттях різних 

рослин є різна кількість квіток – від декількох (наприклад, у вишні) до кількох тисяч (у пальм). 

За розмірами суцвіття бувають від декількох сантиметрів (береза) до 12-14 м (у деяких пальм). 

Найбільше суцвіття у світі розвивається у таліпотової пальми, яка росте в північній частині 



50 
 

Індії. Ця пальма цвіте всього один раз у житті, після чого гине. При цьому на її вершині 

утворюється величезне суцвіття із кількох тисяч квіток. Його довжина дорівнює 14 м. А в 

Україні найбільші за розмірами суцвіття мають кукурудза (Zea mays) та соняшник (Helianthus 

annuus). Утворення суцвіть, їхня будова, порядок розпускання квіток мають пристосувальний 

характер до різноманітних чинників запилення. У комахозапильних рослин квітки зібрані у 

суцвіття, добре помітні на відстані (кошик соняшника). У вітрозапильних наявність суцвіть 

підвищує можливість потрапляння пилку на маточку (у пшениці). Крім того, у суцвіттях 

утворюється більша кількість плодів, ніж в окремих квітках, що сприяє зростанню чисельності 

виду та його поширенню. 

За характером галуження головної осі та розташування квіток розрізняють різні типи суцвіть. 

Прості суцвіття – суцвіття з однією віссю, яка може бути видовженою і вкороченою. 

• Китиця – на видовженій головній осі сидять на квітконіжках окремі квітки (черемха, капуста, 

смородина, конвалія). 

• Колос – на видовженій головній осі сидять квітки без квітконіжок (подороник, осока, 

вербена). 

• Щиток – суцвіття, уздовж головної осі якого розміщені квітки на квітконіжка різної довжини 

(яблуня, груша, глід). 

• Зонтик – суцвіття, у якому квітки сидять на верхівці головної осі на квітконіжках однакової 

довжини (вишня, цибуля). 

• Качан – суцвіття, подібне до колоса, але має потовщену вісь (кукурудза, рогіз, аїр). 

• Головка – суцвіття із вкороченою і потовщеною головною віссю, на якій сидять квітки на 

вкорочених квітконіжках (конюшина). 

• Кошик – суцвіття із сидячих квіток, які розміщені на розширеній тарілкоподібній головній 

осі (соняшник, ромашка). 

Складні суцвіття – суцвіття, які утворюються із простих унаслідок розгалуження головної осі. 

• Складний колос – вісь галузиться на прості колоски (пшениця, жито, пирій). 

• Волоть – суцвіття складається з простих китиць або колосків, розташованих на бічних 

відгалуженнях головної осі (овес, бузок, виноград). 

• Складний зонтик – суцвіття, бічні осі якого закінчуються простими зонтиками (морква, кріп, 

петрушка). 
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• Складний щиток – суцвіття, яке складається з простих щитків (горобина) або кошиків 

(пижмо, деревій, горобина). 

Знання будови суцвіть дає можливість краще розібратися в різноманітності квіткових рослин 

і допомагає правильніше їх систематизувати. 

 

Типи суцвіть: 1 – китиця; 2 – колос; 3 – щиток; 4 – зонтик; 5 – качан; 6 – головка; 7 – кошик; 8 

– складний колос; 9 – волоть; 10 – складний зонтик; 11 – складний щиток 

Запилення у рослин та його основні способи 

Запилення – це процес перенесення пилкових зерен до частин рослини, у яких 

розміщені насінні зачатки з яйцеклітинами. У квіткових рослин запилення – це перенесення 

пилку з пиляка тичинок на приймочку маточки, у голонасінних пилок потрапляє 

безпосередньо на насінний зачаток. Відбувається запилення під час цвітіння квіткових рослин, 

а в голонасінних – під час формування шишок. У процесі розвитку квітки в пиляках тичинок 

утворюються пилкові зерна, які містять чоловічі гамети – спермії. У зав'язі маточок 

формуються насінні зачатки, всередині яких дозрівають жіночі гамети – яйцеклітини. Після 

дозрівання пиляки розтріскуються і пилкові зерна звільняються. Пилок повинен потрапити на 

приймочку маточки і закріпитися там, тому пилкові зерна і приймочка мають для цього певні 

пристосування. Отже, запилення у квіткових рослин здійснюється для того, щоб чоловічі 

гамети, які розвиваються у пилкових зернах, змогли зустрітися з жіночими гаметами, які 

формуються в насінному зачатку. 

У квіткових рослин розрізняють два способи запилення: самозапилення і перехресне 

запилення. 

Самозапилення – перенесення пилку з пиляка тичинки на приймочку маточки в межах 

однієї квітки.Самозапилення приводить до збільшення гомозиготності популяцій, обмежує 

пристосованість рослинних організмів до умов середовища, тому зустрічається в рослин рідко. 

Самозапилення властиве багатьом культурним рослинам (наприклад, пшениця, рис, горох, 

квасоля), а також частині дикорослих видів (фіалка, чина). Пристосуванням рослин до 

самозапилення є запилення у квітках, які взагалі не розкриваються, або самозапилення в 
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бутонах ще до їх розкривання (у ячменю, вівса, проса). А, наприклад, у фіалки на одній рослині 

є квітки, які розкриваються і запилюються перехресно, і є квітки, які не розкриваються і 

самозапилюються. Рослини, для яких властиве лише самозапилення, у природі зустрічаються 

рідко. Переважна більшість самозапильних рослин можуть запилюватися і перехресно. При 

відсутності чинників, які здійснюють для них перехресне запилення, рослини 

самозапилюються. Самозапилення необхідне також для поширення рослин на великі відстані. 

Зазвичай від території існування виду віддаляються окремі особини і в нових умовах вони не 

можуть запилюватися перехресно, тому дають насіння лише після самозапилення. Ще однією 

перевагою самозапилення є більша надійність, особливо у випадках, коли рослини одного 

виду зустрічаються доволі рідко і ростуть на великих відстанях одна від одної. Отже, 

самозапилення, незважаючи на те, що зменшує пристосованість організмів, надає рослинам 

певні переваги: забезпечує насіннєве розмноження особин, які віддалені одна від одної. 

Перехресне запилення – перенесення пилку з пиляка тичинки однієї квітки на 

приймочку маточки іншої квітки цієї самої або іншої рослини (наприклад, у вишні, яблуні). 

Забезпечує збільшення гетерозиготності популяцій, що обумовлює процвітання виду і 

можливість росту в різних умовах завдяки швидкому пристосуванню. Здійснюється 

перехресне запилення природним (комахами, вітром, водою тощо) та штучним (людиною) 

шляхами. Основними способами перехресного запилення є запилення комахами – ентомофілія 

(понад 80% перехреснозапильних рослин), анемофілія – вітром (береза, ліщина), гідрофілія – 

водою (валіснерія, стрілолист), орнітофілія – птахами (у тропічних рослин) та ін. Рослини 

мають певні особливості в будові квіток, що забезпечує певний спосіб перехресного 

запилення. 

У вітрозапильних рослин квітки безбарвні, малопомітні, з невеликою оцвітиною, без 

запаху і нектару. Пилку утворюється дуже багато, він сухий, гладенький, дрібний та легкий. 

Приймочки маточок у квітках широкі або довгі, з волосками або вкриті клейким слизом, що 

допомагає краще вловлювати пилок. До вітрозапильних рослин належать багато лісових дерев 

(дуб, бук, граб, вільха, осика), дерев із суцвіттям сережка (грецький горіх, береза, ліщина), 

трав'янистих злакових рослин (жито, кукурудза, пшениця) тощо. 

До комахозапильних рослин належить переважна більшість квіткових рослин. 

Приблизно 90% їх запилюються за допомогою бджіл, ос, джмелів, мух, метеликів, жуків, 

мурашок тощо. У квіток цих рослин є такі пристосування, як нектарники, яскраве забарвлення 

оцвітини, великі розміри або суцвіття, запах. Пилкові зерна великі, липкі, з горбкуватими 

виростами. 
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Квітки рослин, для яких характерне запилення водою (стрілолист), утворюють 

водостійкий пилок, мають велику оцвітину, яка виконує роль паруса. Запилення квітів птахами 

(колібрі, нектарниці) зустрічається здебільшого в тропічних широтах. Квіти фуксії, евкаліптів, 

алое мають, зазвичай, рідкий нектар, червоне забарвлення і зовсім не пахнуть. 

Штучне запилення – це запилення, яке здійснюється людиною для підвищення урожаю 

і отримання нових сортів рослин. Застосовується в садівництві, квітникарстві, овочівництві, 

лісовому господарстві. Для підвищення врожаю проводиться тоді, коли природне запилення 

ускладнюється, наприклад, якщо під час цвітіння погодні умови несприятливі. При виведенні 

нових сортів рослин застосовуються спеціальні методики штучного запилення, завдяки чому 

створено високоврожайні сорти яблунь, груш, персиків, пшениці декоративні сорти троянд, 

сенполій та ін. 

При перехресному запиленні зародок збагачується різною спадковою інформацією від 

обох батьківських форм. Тому в багатьох квіткових рослин є пристосування, які запобігають 

самозапиленню. Передусім це: 1) дводомність –розташування тичинок і маточок на квітках 

різних екземплярів; 2) гетеростилія – розташування тичинок і маточок на різних рівнях за 

допомогою стовпчиків різної довжини; 3) дихогамія – неодночасне дозрівання тичинок і 

маточок в одній квітці. 

Подвійне запліднення у квіткових рослин 

Запліднення – це процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин з утворенням 

зиготи. У рослин може відбуватися у воді (у вищих спорових рослин) і без води (у вищих 

насінних рослин). У квіткових рослин в цьому процесі беруть участь два спермії, тому 

запліднення буде подвійним. Подвійне запліднення – це процес злиття двох сперміїв з двома 

різними клітинами: один спермій зливається з яйцеклітиною, а другий – із центральною 

клітиною. Цей вид запліднення властивий лише квітковим рослинам. Відкрив подвійне 

запліднення український вчений С. Г. Навашин у 1898 році. 

У зав'язі маточки на насіннєвій ніжці розташований насінний зачаток, у якому 

виділяють покриви – інтегументи і центральну частину – нуцелус. На верхівці є вузький канал 

– пилковхід, що веде до зародкового мішка. І саме через цей отвір у більшості квіткових 

рослин пилкова трубка вростає у насінний зачаток. Досягши яйцеклітини, кінчик пилкової 

трубки розривається, з неї виходять два спермії, а вегетативна клітина руйнується. Один із 

сперміїв зливається із яйцеклітиною з утворенням зиготи, а другий – із центральною клітиною, 

з якої буде утворюватися ендосперм із запасом поживних речовин. Таким чином, два спермії 

зливаються із двома клітинами зародкового мішка, тому запліднення у квіткових рослин 

отримало назву "подвійне запліднення". З часу потрапляння пилинки на приймочку маточки 
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до процесу подвійного запліднення у різних рослин проходить від 20-30 хвилин до кількох 

діб. Отже, в насінному зачатку внаслідок подвійного запліднення у квіткових рослин 

утворюються зигота і запліднена центральна клітина. 

 

Запилення, подвійне запліднення, утворення насіння й формування проростка у квіткової 

рослини: А – квітка. Б – пиляк з пилковими зернами. В – пилкове зерно: 1 – вегетативна 

клітина; 2 – спермії. Г – пилкова трубко. Д – маточка. Е – насінний зачаток. Ж – зародковий 

мішок: 4 – яйцеклітина; 5 – центральна клітина. З – насінина: 6 – насінна шкірка; 7 – 

ендосперм; 8 – зародок. И – проросток. 

Після запліднення першою ділиться запліднена центральна клітина, яка дає початок 

особливій тканині майбутньої насінини – ендосперму. Клітини цієї тканини заповнюють 

зародковий мішок і нагромаджують поживні речовини, які стануть у нагоді для розвитку 

зародка насінини (у злаків). У інших рослин (у квасолі, гарбуза) поживні речовини можуть 

відкладатися в клітинах перших листочків зародка, які називаються сім'ядолями. Після 

нагромадження певної частини поживних речовин в ендоспермі починає свій розвиток 

запліднена яйцеклітина – зигота. Ця клітина ділиться багато разів і поступово формується 

багатоклітинний зародок насінини, який дає початок новій рослині. Сформований зародок 

містить зародкову брунечку, зародкові листочки – сім'ядолі, зародкове стебельце й зародковий 

корінець. З покривів насінного зачатка утворюється насінна шкірка, яка захищає 

зародок. Отже, після запліднення із насінного зачатку утворюється насінина, яка складається 

з насінної шкірки, зародка насінини і запасу поживних речовин. 

ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ. НАСІНИНА. ПЛІД 

Насінина, її будова та утворення 

Насінина – генеративний орган вищих насінних рослин, який утворився в результаті 

запліднення із насінного зачатка. Особливістю насінини є те, що вона містить зародок і 

достатній запас поживних речовин для того, щоб зародок за сприятливих умов проріс і 

перетворився на молоду рослину. 

Будова насінини 
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Ззовні насінина вкрита насіннєвою шкіркою, яка здійснює захисну функцію і може 

мати пристосування для поширення у вигляді волосків, шипів, горбиків тощо. Під шкіркою 

розташований зародок насінини, утворений сім'ядолями, зародковою брунечкою, зародковим 

стебельцем і зародковим корінцем. У багатьох рослин у насінні є запасаюча тканина 

– ендосперм (злакові, пасльонові, зонтичні). Але є і рослини (бобові, айстрові, гарбузові, 

розові), у насінні яких ендосперм відсутній. У таких рослин поживні речовини відкладаються 

в сім'ядолях зародка. Сім'ядолей у насінині може бути дві або одна, і за цією ознакою всі 

квіткові рослини поділяють на дво- та однодольні. У деяких випадках, крім ендосперму, може 

розвиватися запасаюча тканина іншого походження – перисперм, який лежить під шкіркою і 

виникає з нуцелуса насінного зачатка (лататтєві, перцеві). 

Отже, у будові насінини, яка утворюється із насіного зачатка, можна виділити такі 

основні частини, як зародок із запасом поживних речовин та насінну шкірку. 

Особливості будови насінини одно- і дводольних рослин 

Насіння різних рослин відрізняється за масою, формою, забарвленням, опушеністю 

тощо. Маса насіння коливається в досить широких межах: від десятих міліграма (орхідні) до 

десятків кілограмів (пальми). Кількість насіння, що його утворює одна особина, дуже різна: 

від кількох (зернівки злаків) до десятків мільйонів (тополя). 

Головною відмінністю насінин між собою є наявність однієї (у зародка однодольних 

рослин) або двох (у зародка дводольних рослин) сім'ядоль. Для вивчення будови насіння з 

однією і двома сім'ядолями використовують відповідно насінину квасолі та зернівку пшениці. 

Насінина квасолі вкрита товстою насінною шкіркою, яка виконує захисну функцію. На 

увігнутій поверхні насінини розташований рубчик: це місце прикріплення насінини до стінки 

зав'язі. Біля рубчика в шкірці насінини можна помітити маленький отвір, що є залишком 

пилковходу. Зародок насінини квасолі складається із зародкових корінця, стебельця, брунечки 

та двох сім'ядолей. Ендосперму в насінині квасолі немає, усі поживні речовини містяться у 

сім'ядолях. 
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Будова насінини квасолі: 1 – насінна шкірка; 2 – зародково брунька; 3 – зародкове стебло; 

4 – зародковий корінець; 5 – сім'ядолі; 6 – зародок 

Насінина пшениці вкрита плодовою оболонкою, яка утворилася після зростання 

оплодня із насінною шкіркою. Під нею міститься зародок та ендосперм, у якому зберігається 

запас поживних речовин. Зародок складається із зародкових корінця, стебельця, брунечки та 

однієї сім'ядолі, яка має назву щитка. Він доставляє від ендосперму до зародка воду і поживні 

речовини. 

Будова насіння у дводольних і однодольних рослин 

Будова зернівки пшениці: 

1 – оплодень; 2 – насінна шкірка; 3 – плодова оболонка; 4 – сім'ядоля-щиток; 

5 – зародкова брунька; 

6 – зародкове стебло; 

7 – зародковий корінець; 

8 – зародок; 9 – ендосперм 

Отже, насінини дво- та однодольних рослин відрізняються кількістю сім'ядолей та наявністю 

ендосперму. 

Утворення насіння 

Насінини рослин утворюються з насінних зачатків, які у голонасінних розташовані на 

лусочках жіночих шишок, а в покритонасінних – у зав'язі маточок. В утворенні насінини 

умовно можна виділити кілька основних подій: 

• Після запліднення першою ділиться запліднена центральна клітина з 

утворенням ендосперму, який виконує функції запасаючої тканини. У ньому накопичуються 

вуглеводи, менше жири і білки. Вони відіграють важливу роль для живлення зародка при 

проростанні насіння. Однак варто зауважити, що ендосперм може і не утворюватися (орхідні). 

• Поряд із розвитком ендосперму формується і зигота. Вона ділиться, утворюючи так званий 

первинний зародок, який має всього 2 клітини: одна з них росте і утворює допоміжний орган 

живлення зародка – підвісок, який занурюється в ендосперм, друга ж – зміщується до центру 

мішка, розростається, ділиться і утворюється справжній зародок. 

• Зародок диференціюється на зародкову брунечку, перші листочки (сім'ядолі), зародкове 

стебельце й зародковий корінець. 
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• З покривів насінного зачатка (інтегументів), виникає насінна шкірка, яка захищає зародок. 

Отже, з центральної заплідненої клітини формується запас поживних речовин, із 

зиготи – зародок насінини, із покривів насінного зачатка – насінна шкірка. 

Умови та особливості проростання насіння 

Насінина – це орган, за допомогою якого розмножуються і поширюються вищі насінні 

рослини. У насінині міститься зародок, захищений насінною шкіркою, та запас поживних 

речовин. Завдяки цьому зародок здатний переживати тривалі періоди 

Однодольні (на прикладі пшениці) Дводольні (на прикладі квасолі) 

1. Плодова оболонка (насіннєва шкірка і сухий 

оплодень) 
1. Насіннєва шкірка 

2. Зародок: зародкові корінець, стебельце, 

брунечка; одна сім'я доля-щиток 

2. Зародок: зародкові корінець, 

стебельце, брунечка; дві сім'ядолі 

3. Ендосперм 3. Пилковхід і рубчик 

 

несприятливих умов (відсутність вологи, холод тощо). При настанні сприятливих умов 

зародок насінини проростає і дає початок новій рослині. Проростання насіння – сукупність 

процесів у насінині, які забезпечують перехід зі стану спокою до стану активної 

життєдіяльності. 

Умови проростання насіння 

Основними умовами проростання є: 1) тепло, яке впливає на швидкість хімічних 

реакцій у клітинах зародка; 2) повітря, оскільки живі клітини зародка потребують кисню для 

дихання й отримання енергії; 3) вода, адже клітини зародка живі й можуть отримувати через 
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свої клітинні оболонки лише розчинені поживні речовини насіння. Лише в небагатьох рослин 

насіння проростає відразу після звільнення його з плодів. Для більшості насінин потрібний 

певний період спокою, що характеризується незначним вмістом води у насінині, зниженим 

обміном, високою стійкістю до несприятливих чинників. 

Основними процесами, які мають місце при проростанні насіння, є: 

1) поглинання насінням великої кількості води і набрякання (тканини дозрілого насіння 

максимально зневоднені, містять не більше 10-15% вологи); 

2) перехід клітин насіння з неактивного стану в активний, що обумовлюється 

функціонуванням ферментів при сприятливій температурі і доступі кисню; 

3) перетворення під дією ферментів нерозчинних запасних речовин у розчинні (крохмаль – у 

цукри, жири – у гліцерин і жирні кислоти, білки – в амінокислоти); 

4) перетворення зародка, який, використовуючи органічні речовини, починає рости, 

на проросток (молода рослина, яка розвинулась із зародка і є здатною до самостійного 

живлення). Ці якісні перетворення зумовлюються прогресуючою втратою поживних речовин, 

зміною структури мембран, появою деяких органоїдів і мембранних систем, поділом і 

диференціюванням клітин та ін.; 

5) поява зародкового корінця, який першим проростає з насінини, і закріплює проросток у 

ґрунті та забезпечує надходження поживних речовин. Лише згодом з насінини 

виступає зародковий пагін. 

Деякий час після появи корінця і пагона зародок розвивається, поглинаючи поживні 

речовини з ендосперму або сім'ядолей, а потім переходить до самостійного живлення. 

Проростання насіння відбувається двома основними шляхами, і тому виділяють підземний та 

надземний типи проростання. Якщо при проростанні сім'ядолі виносяться над поверхнею 

ґрунту (гарбуз, квасоля), то має місце надземний тип проростання, а якщо залишаються лід 

землею (горох, пшениця) – підземний тип проростання. Отже, для проростання насіння 

потрібні тепло, вода, повітря, період спокою та живий зародок. 

Значення періоду спокою для насіння 

Основними причинами, що перешкоджають проростанню, є: а) водонепроникність 

шкірки, яка має воскоподібну плівку; б) наявність в оплодні речовин, які гальмують 

проростання; в) недорозвинутість зародка тощо. Тривалість періоду спокою в насіння різних 

видів – від кількох тижнів до кількох років. Японські ботаніки виявили насінини лотоса віком 
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понад 2000 років у торф'яниках Маньчжурії, після руйнування насінної шкірки всі вони 

проросли. 

Під час періоду спокою першочергове значення має дозрівання насіння. Важливу роль 

у процесі виходу насіння зі стану спокою є видалення або руйнування гальмуючих речовин за 

допомогою води, кисню тощо. У природі під впливом багаторазових змін умов довкілля 

насінна шкірка змінюється: стає більш проникною і менш стійкою. Досить часто шкірка 

руйнується мікроорганізмами, інколи перетравлюється у шлунку тварин. Вчені описали такий 

цікавий факт. З Галапагоських островів до Каліфорнійського університету привезли насінння 

місцевих помідорів, але виростити з них рослини ніяк не вдавалося, поки не згодували їх 

велетенським черепахам, які були привезені з цих самих островів. Після цього насіння 

проросло. 

У багатьох випадках спокій насіння переривається під впливом понижених температур. 

Для цього насіння різних видів потребує короткочасного впливу температури приблизно до 

0°С, нерідко достатньо і 10°С. Людина навчилася виводити насіння з періоду спокою, 

застосовуючи для цього понижену температуру (стратифікація), штучне пошкодження 

шкірки насіння для прискорення проростання (скарифікація); промивання водою для 

видалення з насіння речовин, що гальмують проростання, вплив біологічно активних речовин 

(фітогормонів) для прискорення проростання тощо. Отже, період спокою – стан розвитку 

насінини, який забезпечує її дозрівання та запобігає передчасному проростанню. 

Плоди, їх будова, різноманітність та значення 

Плід – генеративний орган покритонасінних рослин, який утворюється після 

подвійного запліднення із зав'язі маточки. Плоди є лише у покритонасінних, звідки і походить 

назва. Ці органи сформувалися в процесі еволюції для захисту насіння від висихання, холоду, 

механічних пошкоджень та забезпечення дозрівання й поширення насіння. Рослини також 

накопичують і створюють додатковий запас води та поживних речовин в оплодні для 

проростання насіння після опадання плодів. При утворенні плодів стінки зав'язі 

видозмінюються у двох напрямках: в одних рослин оплодень стає сухим, а в інших – 

соковитим. В утворенні плоду можуть брати участь і інші частини квітки (квітколоже, 

оцвітина, квітконіжка). Наприклад, у формуванні запашних солодких плодів суниць бере 

участь квітколоже. Іноді плоди утворюються без запліднення (партенокарпія) і тоді, зазвичай, 

не містять насіння (деякі сорти винограду, цитрусових та ін.). Плоди є предметом вивчення 

окремої ботанічної науки під назвою карпологія. Отже, основними функціями плоду як 

генеративного органу квіткових рослин є захист насіння від несприятливих впливів, сприяння 
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поширенню насіння та забезпечення поживними речовинами проростка на початкових стадіях 

його життя. 

 

Будова плодів 

Оплодень, або перикарпій, – стінка плоду, яка розвивається зі стінок зав'язі. В оплодні 

розрізняють три частини: зовнішню (екзокарпій), середню (мезокарпій) та внутрішню 

(ендокарпій). У різних рослин співвідношення цих шарів різне і є видовою ознакою. Зовнішній 

шар оплодня утворюється з верхньої шкірки зав'язі, звичайно він тонкий і зазнає незначних 

змін. У клітинах цього шару хлоропласти руйнуються або перетворюються у хромопласти, що 

і зумовлює появу у плодів жовтого, червоного, помаранчевого кольору (горобина, помідор). У 

вишні, сливи, винограду забарвлення плодам надає антоціан, який міститься у вакуолях. 

Забарвлення плодів приваблює птахів, тварин, які здійснюватимуть їх поширення. Середня 

частина стінок зав'язі, що утворює середній шар оплодня, часто зазнає найбільших змін і 

найбільше розростається. 

 

Будова плоду: 1 – екзокарпій; 2 – мезокарпій; З – ендокарпій; 4 – перикарпій; 5 – насінина 

У сухих плодах оболонки клітин цієї частини зав'язі можуть дерев'яніти, і середній шар 

стає твердим (ліщина). У соковитих плодах, навпаки, середній шар оплодня накопичує воду і 

стає соковитим та м'ясистим (черешня, слива, персики, абрикоси). Клітини цього шару 

запасають вуглеводи, через що плоди таких рослин стають солодкими і приваблюють тварин-

поширювачів. Внутрішній шар оплодня може стати плівчастим, шкірястим або видозмінитися 

в кісточку (вишня, черешня), що забезпечує захисну функцію. Квітконіжка перетворюється у 

плодоніжку. Отже, основними частинами плоду є оплодень та насінина. 

Різноманітність плодів 

Різноманітність плодів у світі рослин надзвичайно велика. Найпоживнішими 

соковитими плодами є плоди авокадо, енергетична цінність яких складає близько 1500 ккал на 

1 кг їстивної маси. Найбільші плоди (понад 200 кг) на Землі має гарбуз. Дуже великі плоди 

має і хлібне дерево, їх маса досягає 50 кг. В кокосових горіхах, маса яких досягає 25 кг, деколи 
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трапляються такі сами перлини, як в черепашках молюсків перлівниць. Ця різноманітність 

обумовлена різними причинами, але, головним чином, пристосуванням плодів до поширення. 

Плоди можуть відрізнятися за формою, забарвленням, розмірами, вмістом води, кількістю 

насіння тощо. 

1. За кількістю насінин: однонасінні – мають одну насінину 

(соняшник); багатонасінні – містять багато насінин (гарбуз, горох). 

2. За участю частин квітки в утворенні плоду: справжній плід розвивається із однієї зав'язі 

(вишня, слива); несправжній плід розвивається із зав'язі та інших частин квітки (у суниць 

розростається квітколоже, у формуванні яблука – квітколоже, основи чашолистків). 

3. За участю маточок в утворенні плоду: простий плід – утворений з однієї маточки (вишня, 

персик); складний, або збірний, плід – утворений з декількох маточок однієї квітки (малина, 

ожина). 

4. На відміну від плодів супліддя, утворюються з кількох квіток, які зрослися між собою 

(буряк), або всього суцвіття (шовковиця, ананас). 

Залежно від вмісту води в оплодні плоди поділяють на сухі й соковиті. 

I. Сухі плоди – плоди, у яких оплодень сухий шкірястий чи здерев'янілий, з незначним вмістом 

води. Вони бувають розкривними і нерозкривними. До сухих плодів належать зернівка, 

сім'янка, горіх, біб, стручок, коробочка та ін. 

■ Зернівка – сухий однонасінний плід, у якого оплодень щільно зростається з насінною 

шкіркою (злаки). 

■ Сім'янка – сухий однонасінний плід, у якого оплодень не зростається з насінною шкіркою 

(айстрові). 

■ Горіх – сухий однонасінний плід зі здерев'янілим оплоднем (ліщина, бук). 

■ Біб – сухий багатонасінний розкривний плід, у якого насіння розташоване на стулках 

(квасоля, горох). 

■ Стручок – сухий багатонасінний розкривний плід, у якого насіння розташоване на 

центральній перегородці (редька, капуста). 

■ Коробочка – сухий багатонасінний плід, який може розкриватися різними способами – 

кришечкою, зубчиками, щілинами (мак, блекота). 
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II. Соковиті плоди – плоди з м'ясистим соковитим оплоднем. До соковитих плодів належать 

кістянка, ягода, яблуко, гарбузина, помаранча, суничина, багатокістянка та ін. 

• Кістянка – соковитий однонасінний плід з дерев'янистим ендокарпієм (вишня, слива). 

• Ягода – соковитий багатонасінний плід зі шкірястим екзокарпієм (смородина, помідори). 

• Яблуко – соковитий багатонасінний плід з плівчастими камерами для насіння (груша, айва, 

горобина). 

• Гарбузина – соковитий багатонасінний плід з твердим екзокарпієм (гарбуз, кавун, диня). 

• Помаранча – соковитий багатонасінний плід з товстошкірим екзокарпієм, багатим на ефірні 

олії (цитрусові). 

• Суничина – соковитий багатонасінний несправжній плід, утворений соковитим квітколожем 

(суниці, полуниці). 

• Багатокістянка – соковитий багатонасінний складний плід, утворений з багатьох маточок 

однієї квітки (малина, ожина). 

Отже, різноманітність плодів обумовлюється їх пристосуванням до поширення. З усіх 

розглянутих типів плодів найпоширеніші сухі розкривні плоди, друге місце посідають сухі 

нерозкривні, рідше зустрічаються соковиті плоди. 

Поширення плодів та насіння 

Після дозрівання плоди і насіння падають неподалік від материнської рослини і 

проростають, продовжуючи рослинний рід. Але в більшості випадків тварини, вода, вітер 

переносять їх на нові місця, де, за наявності сприятливих умов, вони проростають і 

забезпечують освоєння рослинами нових місць існування. Так відбувається розселення – 

необхідний етап у насінному розмноженні. Завдяки розселенню відбувається розширення 

території існування видів рослин, заселення рослинами островів і територій після пожеж, 

вулканічних вивержень, збагачення складу рослинних угруповань тощо. Плоди насіння 

рослин поширюються різними способами: сомопоширення, вітром, тваринами, водою, 

людиною. 

Існує чимала група рослин, здатних самостійно поширювати (автохорія) плоди і 

насіння (горох, квасоля). У них після достигання плоди розтріскуються, і насіння за 

допомогою механічних сил катапультується на великі відстані. Рослини можуть поширювати 

насіння і за допомогою тиску. Наприклад, у Криму й на Кавказі росте огірок-пирскач. Коли 
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його насіння достигне, у плодах збирається слиз, який разом з насінням із силою викидається 

назовні. 

Багато рослин мають пристосування для поширення плодів вітром (анемохорія). В 

одних рослин плоди і насіння дуже легкі (орхідеї), в інших – розвиваються волоски (тополя 

біла), парашутики (кульбаба), крилатки (клен). У степових і напівпустельних рослин 

(верблюжа колючка, курай), яких називають "перекоти-полем", висохлі кущі мають 

кулеподібну форму, які легко перекочуються вітром, розсіваючи при цьому насіння. 

Чимало рослин мають пристосування для поширення плодів та 

насіння тваринами (зоохорія). Наприклад, соковитий оплодень у плодів горобини, черешні 

приваблює птахів, гачечки у плодів лопуха справжнього служать для утримання в шерсті 

ссавців. Мурахи розносять насіння чистотілу, фіалок, що має їстивні придатки. 

У багатьох водяних рослин (латаття, глечики) поширення здійснюється за 

допомогою води (гідрохорія), тому їхні плоди й насіння мають водонепроникні тканини, 

повітряні камери, слизисті покриви з бульбашками тощо. У кокосової пальми зовнішній шар 

її "горіхів" водонепроникний, а середній – утворений із волоконець, між якими є багато 

повітря. Ці особливості разом з тривалим періодом спокою дозволяють кокосовій пальмі 

розселятися на великі відстані за допомогою океанічних течій. А ось плоди сейшельської 

пальми регулярно допливають від Сейшельських до Мальдівських островів, але ніколи там не 

проростають. 

Велику роль у розповсюдженні насіння рослин відіграє людина (антропохорія). 

Насіння і плоди переносяться з різними товарами, предметами, одягом. Іноді людина, не 

бажаючи того, сприяє поширенню бур'янів: то висіває їхнє насіння разом із насінням 

культурних рослин (кукіль звичайний), то переносить з району в район на взутті чи одязі 

(череда). Бур'яни використовують для свого поширення всі можливі види транспорту. Деколи 

зелені прибульці настільки широко розповсюджуються на чужій території, що стають ніби 

місцевими рослинами. Так, з Америки в Європу занесені галінсога дрібноквіткова та амброзія, 

а з Європи в Америку – подорожник, будяк. 

Отже, основними способами поширення плодів і насіння є самопоширення, поширення 

вітром, водою і тваринами. 

Значення насіння та плодів у природі та житті людини 

У плодах і насінні рослин містяться поживні органічні речовини, тому людина 

використовує їх у їжу та на корм тваринам. Залежно від того, які поживні речовини найбільше 

нагромаджуються в плодах чи насінні, культурні рослини поділяються на зернові, які мають 
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багато вуглеводів, бобові з підвищеним вмістом білків, та олійні, які дають продовольчу олію. 

Необхідними для життя людини є і вітаміни. Наприклад, вітамін С, який підвищує опірність 

організму людини проти захворювань, у великій кількості міститься у плодах шипшини, 

лимонів, смородини тощо. Плоди і насіння багатьох рослин використовують у медицині. 

Наприклад, соковиті плоди й пагони малини застосовують для лікування простуди. Смачні 

свіжі ягоди чорниці, яка плодоносить у липні-вересні, поліпшують обмін речовин і травлення 

людини, а ягоди суниці лісової мають властивість розчиняти і виводити печінкові та ниркові 

камені. Використовують плоди і насіння різних рослин у косметиці. Наприклад, сік калинових 

плодів є добрим засобом проти висипів та пігментних плям на шкірі. Плоди і насіння досить 

часто застосовують як прянощі для надання їжі приємного смаку та аромату. Наприклад, 

кістянки перцю чорного використовують як приправу для страв, насіння кропу – для 

приготування маринадів, плоди ванілі – у кондитерському виробництві. Плоди і насіння 

застосовуються людиною й у різних галузях промисловості для отримання сировини. Так, 

коробочки бавовни дають сировину для натуральних тканин. Насіння рижію посівного містить 

швидковисихаючу олію, з якої виробляють олійні фарби для живопису. Проте нерідко плоди 

і насіння накопичують отруйні речовини. Багато їх міститься в ягодах конвалії, вовчого лика, 

беладони, насінні блекоти, дурману. Якщо бджоли збирають нектар із цих рослин, то і мед 

стає отруйним. Отруєння цими рослинами перебігають досить важко, з порушеннями роботи 

різних систем (травної, нервової, кровоносної, дихальної), а у важких випадках можуть 

призводити до загибелі. Тому в жодному разі не можна їсти плодів і насіння незнайомих 

рослин, навіть якщо вони дуже привабливі на вигляд. 

Найважливішими групами культурних рослин, плоди і насіння яких використовує 

людина, є зернові, бобові, овочеві, баштанні, плодові, ягідні, олійні тощо. Із зернових культур 

найбільше значення мають пшениця і рис, які дають основну кількість харчових продуктів для 

людей усіх континентів. Бобові рослини забезпечують людину рослинними білками, 

найважливішими постачальниками яких є квасоля, горох, соя тощо. Значне місце серед 

овочевих культур належить помідорам, огіркам, перцю, а з баштанних – кавунам і диням. 

Істотне значення для людини мають плодові та ягідні культури, які є надійним джерелом 

вітамінів. Провідними культурами в Україні серед плодових є яблуня, груша, вишня, черешня, 

слива, абрикос, а серед ягідних – суниці, виноград, малина тощо. Олію в світі добувають із 

плодів маслини, кукурудзи, сої, але провідною олійною культурою в Україні є соняшник. 

Лише невелика частина із величезної різноманітності південних фруктів, наприклад цитрусові 

(мандарини, апельсини), банани і ананаси, є популярними у всьому світі. У тропіках 

вирощують тонізуючі рослини – кавове та шоколадне дерева, з насіння яких виготовляють 

каву і какао. 
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Отже, значення насіння та плодів для людини і в природі зумовлене, значним чином, 

вмістом певних неорганічних й органічних речовин. 

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. ЖИВЛЕННЯ, ДИХАННЯ, 

ТРАНСПОРТУВАННЯ РЕЧОВИН, ВИДІЛЕННЯ 

Рослинний організм як цілісна інегрована біологічна система 

Організм – це біологічна система окремо ї живої істоти, яка складається із 

взаємопов'язаних частин і постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем. Рослинні організми 

можуть бути одноклітинними (хлорела, хламідомонада), колоніальними (вольвокс) і 

багатоклітинними (вищі рослини). У одноклітинних рослинних організмів клітинний та 

організмовий рівні збігаються, тому складовими частинами їх організму є основні частини 

клітини – поверхневий апарат, цитоплазма та ядро. Структурна організація багатоклітинних 

рослин пов'язана з такими рівнями організації як клітинний, тканинний, 

організмений та системний, тому їхнє тіло побудоване з клітин, тканин, органів, систем 

органів, які, маючи певну самостійність, діють як частини цілого. На користь твердження про 

цілісність рослинного організму свідчать і ті факти, що: 

• формування клітин, тканин, органів і систем відбувається в процесі індивідуального розвитку 

рослини за рахунок їхньої взаємодії між собою; 

• ознаки і властивості рослини формуються при взаємодії генотипу з умовами довкілля і в 

своїй сукупності забезпечують існування рослини як єдиного цілого; 

• цілісність рослини визначається не лише взаємозв'язками в будові, а й у функціях (листкам 

потрібні для фотосинтезу неорганічні сполуки, які поглинаються коренем); 

• порушення будови чи функцій будь-якої з них одразу ж відбивається на діяльності інших 

частин, а отже, й організму в цілому; 

• робота органів узгоджується завдяки виробленню рослинами особливих сполук, які 

називають фітогормонами (ауксинами, гіберелінами, цитокінінами, етиленом та ін). 

Усі частини рослинного організму тісно взаємопов'язані між собою, доповнюють одна одну і 

складають єдине ціле. Спеціалізація складових частин організму на виконанні певної функції 

робить їх залежними від інших, тому разом із диференціацією відбуваються процеси 

інтеграції, завдяки яким між частинами формуються внутрішні зв'язки (фізіологічні, 

генетичні, нервові, гуморальні), що обумовлюють підпорядкування їх організму як цілісній 

системі. Тільки з'ясувавши функцію кожного органа, можна зрозуміти інтегративний характер 
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взаємозв'язків між окремими органами цілісного організму. Прикладами взаємозв'язків 

вегетативних і генеративних органів рослин є такі: 

• корінь забезпечує листки неорганічними сполуками (водою і мінеральними солями), які 

потрібні їм для фотосинтезу; 

• стебло транспортує неорганічні сполуки від кореня до листків, а органічні – від листків до 

кореня; 

• листки синтезують органічні сполуки, які використовуються живими клітинами кореня, 

стебла для процесів життєдіяльності; 

• неорганічні та органічні речовини забезпечують утворення квіток, насіння і плодів, які 

обумовлюють статеве розмноження і поширення рослин. 

Особливості функцій рослинного організму 

Основними функціями живих організмів є живлення, дихання, виділення, 

транспортування речовин, рух, ріст, розмноження, розвиток, регуляція процесів тощо. Ці 

функції є результатом функціонування окремих складових частин та їхніх внутрішніх 

взаємозв'язків. Необхідною умовою існування рослинного організму є обмін речовин та 

перетворення енергії. Зелені рослини утворюють органічні речовини з використанням енергії 

світла під час фотосинтезу. Розщеплення цих речовин здійснюється завдяки диханню і 

супроводжується вивільненням енергії, яка використовується для здійснення процесів 

життєдіяльності (росту, рухів, регуляції тощо). Важливе значення у розкритті сутності й змісту 

основних життєвих функцій саме цілісного рослинного організму належить фізіології 

рослин. Предметом сучасної фізіології рослин є не тільки окремі функції, а й передусім, 

пізнання механізмів інтеграції фізіологічних функцій на рівні цілісного рослинного організму. 

Життєві функції рослинних організмів мають свої особливості, які визначаються, здебільшого, 

типом живлення і прикріпленістю до субстрату. Тільки зелені рослини й деякі групи 

мікроорганізмів (зелені сіркобактерії, ціанобактерії) здатні використовувати неорганічні 

молекули як вихідний матеріал для синтезу життєво важливих органічних сполук. Саме 

завдяки цій властивості їх називають автотрофами, а тип живлення – автотрофним.Причому 

рослини автотрофні не лише щодо Карбону, який вони поглинають у вигляді вуглекислого 

газу, а й щодо інших мінеральних елементів, таких як Нітроген, Фосфор, Сульфур. 

Іншою ознакою рослин є те, що вони відносно нерухомі і позбавлені активного 

переміщення в просторі. Тому в рослинних клітин є жорстка клітинна стінка з целюлози, 

рослинні тканини позбавлені міжклітинної речовини, листки формують велику загальну 
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поверхню для ефективного поглинання світла, корені утворюють розгалужену кореневу 

систему для поглинання неорганічних сполук, організми реагують на подразнення середовища 

за допомогою ростових рухів та ін. Також великого значення набувають процеси 

транспортування речовин по рослині між клітинами та між органами. 

Особливості життєвих функцій рослин 

Назва функції Особливості процесів життєдіяльності у рослин 

Живлення 
У рослин виділяють гетеротрофний і автотрофний типи 

живлення (повітряне та мінеральне живленні) 

Дихання 
Більшість рослин є аеробами, яким для дихання потрібен кисень, однак 

для них властиве й анаеробне дихання 

Виділення Продуктів виділення небагато, тому спеціальних видільних органів немає 

Транспорт 

речовин 

Здійснюється між клітинами (за допомогою плазмодесм) і між органами 

за участю провідних тканин, які обумовлюють низхідний та висхідний 

потік речовин 

Подразливість 

У формі ростових рухів (тропізмів і настій), які відбуваються у вигляді 

вигинання чи викривлення певної частини рослини у напрямках до 

подразника або від нього 

Рух 
Рослинам властива прикріпленість до субстрату, однак пасивні та активні 

рухи відіграють суттєве значення у їхній життєдіяльності 

Ріст 

Здійснюється протягом усього життя, тобто необмежений. У рослин 

забезпечується твірними тканинами, які визначають три типи 

росту: верхівковий, вставний і бічний 

 

Розмноження Для рослин характерні нестатеве, вегетативне та статеве розмноження  
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Розвиток 

Відбувається, здебільшого, з чергуванням двох поколінь: статевого – 

гаметофіту, і нестатевого – спорофіту. В онтогенезі рослин 

виділяють зародковий та післязародковий періоди 

 

Регуляція 

процесів 

Здійснюється гуморально за участю фітогормонів (стимуляторів та 

інгібіторів росту) 
 

Типи живлення у рослин 

Живлення рослин – сукупність процесів, які здійснюють поглинання рослинами 

речовин, необхідних для підтримання їхньої життєдіяльності. У рослин виділяють 

гетеротрофний та автотрофний типи живлення. 

У процесі онтогенезу в усіх рослин є період, коли організм використовує для своєї 

життєдіяльності раніше синтезовані та відкладені про запас органічні речовини – проростання 

насіння, бульб, цибулин, ріст і розвиток бруньок та ін. У рослини є також органи, для яких 

характерний гетеротрофний тип живлення, наприклад, це кореневі системи, плоди, насіння. У 

темновий період живлення рослин теж гетеротрофне. Серед рослин з гетеротрофним типом 

живлення за способом надходження поживних органічних речовин розрізняють сапрофіти, 

паразити й напівпаразити, комахоїдні рослини. Сапрофіти – рослинні організми, які живляться 

органічними сполуками з відмерлих решток рослин і тварин або виділеннями живих. До 

сапрофітів належать дуже багато видів водоростей серед хламідомонадових, діатомових, 

протококових. їхні представники за певних умов змінюють фотоавтотрофний тип живлення 

на синтез різних органічних сполук, тобто переходять на гетеротрофне або фотогетеротрофне 

живлення, часто поєднуючи їх. У покритонасінних рослин сапрофітний спосіб живлення 

трапляється рідше, ніж у водоростей. Такі рослини (ялинник звичайний, гніздівка звичайна) 

майже не фотосинтезують, а використовують готову органічну речовину перегнилих залишків 

рослин і тварин. 

БІОЛОГІЯ+ Гніздівка звичайна (Neotia nidus-avis (L.) – багаторічна трав'янис“ та 

рослина з родини Зозулинцеві. Наукова назва роду Neotia походить від грецького слова, що 

означав "гніздо". Грецька назва "nidus-avis" (в перекладі пташине гніздо) і українська 

"гніздівка" дані рослині за характерний вид її кореневого сплетіння, яке мас форму гнізда 

птаха. В Україні гніздівку звичайну можна зустріти в Карпатах, у лісовій та лісостеповій зонах, 

на півночі степової зони, в Гірському Криму. Росте в тінистих листяних лісах та чагарниках 

на кислому гумусі або серед гниючих коренів і пеньків. Це сапрофітна рослина, яка мас 

жовтий колір, бо повністю позбавлена хлорофілу. Поживні речовини вона отримує в 
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співтоваристві з грибами. Тривалий час рослина розвивається під землею. Лише на 9-Ю рік 

формує наземний квітконосний пагін, жити якому близько двох місяців. Він на 20-30 см 

здіймається над торішнім листям. Стебло вкрите буруватими лусками – це все, що лишилося 

від листя. Квіти зібрані в густу китицю, за кольором не відрізняються від 

 

стебла, мають медовий запах і цим приваблюють запилювачів. Гніздівка здатна 

розмножуватися як насінням, так і за допомогою кореневищ, проте перший спосіб у природі 

спостерігається частіше. Іноді рослина квітує і навіть плодоносить прямо під землею. Вид, 

занесений до Червоної книги України (III категорія). 

Використання готових органічних речовин характерно також для епіфітів – рослин, які 

оселяються на деревах і чагарниках. Типовими епіфітами нашої флори є мохи, що оселяються 

на корі дерев та вищих рослин. Серед вищих рослин трапляються також види з паразитичним 

і напівпаразитичним способом живлення. Напівпаразитами є вищі зелені рослини, яким 

властива здатність до фотосинтезу і прикріпленість до інших рослин, від яких вони беруть 

поживні речовини (дзвінець, перестріч, очанка, шолудивник). Типовим прикладом є дуже 

поширена в Україні омела біла. Це кущова, переважно вічнозелена рослина, яка живе на 

молодих гілках багатьох листяних дерев (верба, тополя, липа, яблуня, груша). Паразити – це 

організми, які живляться органічними сполуками живих організмів і завдають їм при цьому 

шкоди. Фітопаразитами, тобто рослинними паразитами, є вовчок, петрів хрест, повитиця та ін. 

У цих рослин відсутні корені, сильно редуковані листки, вони утворюють велику кількість 

дрібного насіння тощо. Комахоїдні рослини – це зелені рослини, які мають спеціальні 

пристосування для лову й перетравлювання різних дрібних тварин, здебільшого комах. 

Найчастіше такі рослини трапляються на ґрунтах, де замало азоту, тому готова органічна 

речовина є для них насамперед джерелом азотного живлення. Такі рослини приваблюють 

комах певним забарвленням, запахом, солодкими виділеннями, захоплюють їх специфічними 

ловильними механізмами, а потім виділяють ферменти, які здійснюють перетравлення. До 

комахоїдних рослин належать венерина мухоловка, росичка круглолиста, жирянка, пухирник, 

непентес та ін. 

У рослин розрізняють повітряне (листкове) і мінеральне (кореневе) живлення, які 

інтегруються для забезпечення рослинного організму органічними речовинами. Органічні 
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молекули синтезуються рослинами в процесі фотосинтезу з неорганічних, якими є вода, 

вуглекислий газ, макро- й мікроелементи. Повітряне живлення – це процес поглинання та 

засвоєння з повітря вуглекислого газу, який є вихідним продуктом для фотосинтезу. СO2 є 

джерелом Карбону для синтезу рослинами власних органічних сполук. Надходження 

вуглекислого газу відбувається через продихи листка, тому саме цей вегетативний орган є 

органом повітряного живлення. Для утворення 1 г вуглеводів в процесі фотосинтезу необхідно 

близько 1,47 г СO2. Крім того, листок забезпечує поглинання світлової енергії для 

фотосинтезу. Фотосинтез здійснюється завдяки надходженню значної кількості світлової 

енергії в спеціалізовані структури – хлоропласти. Загальна сумарна поверхня хлоропластів 

перевищує площу листків у сотні разів. У хлоропластах зосереджено увесь пігментний 

комплекс, який утворений хлорофілами й каротиноїдами. Зелені пігменти хлорофіли 

поглинають червоні та сині промені, тоді як зелені в основному відбиваються. Нині відомо 

близько десяти магнійвмісних зелених пігментів-хлорофілів, серед яких найважливіше 

значення для водоростей і вищих рослин мають хлорофіли а і b. Поряд із зеленими пігментами 

в хлоропластах є і жовті (ксантофіли), оранжево-жовті (каротини) пігменти, які називаються 

каротиноїдами. Це допоміжні фотосинтезуючі пігменти, які поглинають сині, фіолетові і 

деякою мірою зелені промені та передають енергію цих променів до хлорофілу а. 

Мінеральне живлення – це процес поглинання та засвоєння з ґрунту води та хімічних 

елементів, необхідних для життєдіяльності рослинного організму. Органом, який забезпечує 

мінеральне живлення, є корінь. Хімічні елементи й речовини, які рослина поглинає з ґрунту, 

використовуються для утворення складних органічних сполук, терморегуляції, 

транспортування речовин, забезпечення тургору тощо. 

Вода, яка надійшла в рослинний організм у процесі мінерального живлення, 

використовується і для фотосинтезу як вихідна неорганічна сполука. Під дією світла за участю 

ферментів молекули води розщеплюються (фотоліз води) на протони водню та молекулярний 

кисень, який виділяється в атмосферу, тобто вода у рослин е донором водню для протікання 

реакцій фотосинтезу. 

Значення хімічних елементів обумовлене їхньою участю в побудові хімічних речовин 

(структурна функція), в обміні речовин як складові більшості ферментів (каталітична функція) 

та в регуляції процесів життєдіяльності (регуляторна функція). Залежно від вмісту 

мінеральних елементів у тканинах рослин, їх прийнято поділяти на макро-, мікро- та 

ультрамікроелементи. Макроелементи – це елементи, які потрібні рослині в значній кількості. 

Крім органогенів (Карбон, Оксиген, Гідроген, Нітроген), до цієї групи належать Фосфор, 

Кальцій, Калій, Сульфур, Магній, Ферум. А елементи, які рослина потребує в незначній 
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кількості, називаються мікроелементами. До них належать Манган, Молібден, Бор, Купрум, 

Хлор, Кобальт, Цинк, Натрій та ін. Ультамікроелементи – це хімічні елементи, вміст яких у 

рослині становить від мільйонних часток відсотка. До цієї групи належать Цезій, Кадмій, 

Аргентум, Радій та ін. 

Дихання рослин 

Дихання рослин – сукупність процесів, які здійснюють окиснення органічних речовин 

і отримання енергії для життєдіяльності. Дихання є одним із основних проявів обміну речовин 

між організмом та середовищем, у результаті чого відбувається утворення енергії у вигляді 

АТФ та формування проміжних продуктів для різноманітних реакцій синтезу. Субстратом для 

окиснення у рослин служать здебільшого вуглеводи, але в окремих органах і тканинах можуть 

використовуватися жири та білки (наприклад, у насінині для проростання). У рослин 

розрізняють зовнішнє та внутрішнє дихання. 

■ зовнішнє дихання (газообмін) – сукупність процесів, які забезпечують обмін газів між 

організмом рослини і середовищем; 

■ внутрішнє (внутрішньоклітинне) дихання – сукупність біохімічних процесів розщеплення 

за участю клітинних ферментів, які супроводжуються виділенням енергії. 

У рослинних клітинах спостерігається аеробне дихання, однак для них властиве й анаеробне: 

■ аеробне дихання – сукупність процесів, що здійснюють окиснення органічних речовин і 

отримання енергії за участю кисню, який є приймачем (акцептором) електронів; розщеплення 

органічних речовин є повним і відбувається з утворенням кінцевих продуктів окиснення Н2O 

і СO2; характерне для переважної більшості рослинних організмів і проходить в мітохондріях 

клітини; 

■ анаеробне дихання – сукупність процесів, які здійснюють окиснення органічних речовин і 

отримання енергії за відсутності кисню; розщеплення органічних речовин є неповним і 

відбувається з утворенням проміжних сполук; характерне для багатьох рослинних тканин і 

може відбуватися навіть за доступу повітря (наприклад, у достигаючих плодів можна виявити 

запах етилового спирту, що виділяється внаслідок анаеробного дихання). 

У нижчих рослин обмін газів здійснюється шляхом дифузії через поверхню клітин. У 

вищих рослин для дихання є спеціальні пристосування: продихи на листках і зелених стеблах, 

сочевички у корі дерев'янистих форм, численні міжклітинники у губчастій паренхімі листків. 

Дихання у рослин відбувається як в темряві, так і на світлі, причому на світлі внаслідок 

фотосинтезу з повітря поглинається набагато більше вуглекислого газу, ніж виділяється в 



72 
 

процесі дихання. На дихання зелені рослини втрачають 20-25% органічних сполук, що 

утворюються в процесі фотосинтезу. Найінтенсивніші процеси дихання у ростучих тканинах 

верхівок пагонів і коренів, стебел, бруньок, проростаючого насіння. Основним субстратом 

дихання у рослин є вуглеводи. Жири та білки використовуються в основному під час дихання 

паростків рослин, які розвиваються з багатих на жири чи білки насінин. Тривалий час вважали, 

що процеси фотосинтезу й дихання протилежні. Та насправді вони взаємопов'язані і 

споріднені, причому в обох процесах важливе значення має вода. Виявлено, що дихання 

виконує ті ж самі функції, що й фотосинтез, а саме вони забезпечують клітину необхідними 

для росту й життєдіяльності проміжними продуктами та енергією. 

 

Транспортування речовин у рослинному організмі 

Транспортування речовин – це процес переміщення неорганічних та органічних 

речовин від кореня та листків до всіх клітин рослинного організму. У рослин цей процес 

здійснюється між органами за участю провідних тканин стебла, кореня та листків, а між 

клітинами – за допомогою цитоплазматичних містків. Завдяки транспортуванню речовин 

клітини отримують поживні речовини і позбавляються від продуктів обміну, що є необхідним 

для життя. 

Вода і мінеральні речовини надходять до рослини із ґрунту через кореневі волоски 

ризодерми. Далі послідовно через клітини первинної кори цей розчин потрапляє до провідних 

елементів центрального циліндра кореня. До них у покритонасінних рослин належать судини 

(трахеї), трахеїди, ситоподібні трубки і клітини-супутниці. По судинах і 

трахеїдах ксилеми завдяки кореневому тиску (нижній кінцевий двигун) вода і розчинені 

речовини рухаються по стеблу до листків. У листках вода випаровується, створюючи так звану 

присисну силу листків (верхній кінцевий двигун). Цей напрям руху розчинів отримав 

назву висхідна течія речовин. Швидкість цього руху дорівнює приблизно 20-30 см за годину. 

Активізація вбирання води залежить від фотосинтезу, у процесі якого утворюються цукри. 

Вони підвищують концентрацію клітинного соку, що сприяє наростанню осмотичного тиску. 

Органічні речовини транспортуються від листків по стеблу в напрямку кореневої 

системи, квіток або плодів. Переміщення цих речовин здійснюється спочатку по клітинах 

м'якоті листка через плазмодесми, а потім по ситоподібних трубках і клітинах- 

супутницях флоеми жилок та стебла. Потік органічних речовин по флоемі від листка до 

споживаючих органів має назву низхідної течії. Поряд із низхідною течією органічні речовини 

можуть пересуватися висхідним шляхом до квіток і плодів. 
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Усі провідні тканини у тілі рослини розміщуються поряд. Вони об'єднуються у пучки 

провідних тканин, до яких приєднуються механічні і запасаючі тканини. Такі об'єднання 

тканин у вигляді пучків проходять через корені та стебла рослини і називаються судинно-

волокнистими пучками. Якщо в судинно-волокнистому пучку немає камбію, він 

називається закритим (однодольні рослини), якщо ж камбій наявний – 

пучки відкриті (дводольні). 

Транспортування речовин між клітинами і по клітинах до провідних тканин 

відбувається двома шляхами: а) по відносно губчастих оболонках паренхімних клітин і 

міжклітинниках (апопластне транспортування); б) через цитоплазму клітин по плазмодесмах 

(симпластне транспортування). 

Відкладання рослинами речовини про запас 

Поживні речовини рослина відкладає про запас в основних тканинах стебла, кореня чи 

листків. Рослини накопичують ці запаси для того, щоб використати їх у потрібний час для 

росту нових органів рослини, перенесення несприятливих умов, розмноження тощо. 

Запасати рослини можуть як неорганічні, так і органічні речовини. Наприклад, у рослин 

посушливих місць життя є пристосування для запасання води. Очиток, молодило, кактуси, 

алое, молочаї – це багаторічні рослини із м'ясистими, соковитими органами, які 

нагромаджують багато води, завдяки чому можуть переносити тривалі періоди засухи. 

Надлишок органічних речовин рослина запасає в спеціальних тканинах стебла, кореня чи 

листків. Такими речовинами є вуглеводи, білки та жири, які тимчасово зберігаються в клітинах 

у вигляді клітинних включень. Запасаючим вуглеводом у рослин є крохмаль, який 

відкладається у вигляді зерен в клітинах запасаючих тканин. Зазвичай це відбувається в 

серцевині стебла дерев, видозмінених коренях – коренеплодах (морква, буряк) і кореневих 

бульбах (жоржини), видозмінених пагонах – бульбах (картопля), кореневищах (півники) і 

цибулинах (тюльпан), видозмінених листках (капуста) тощо. Ці запасні речовини можуть 

використовуватися для розмноження (наприклад, бульби картоплі чи коренебульби жоржини) 

чи для утворення нових органів (квіток у дворічних рослин) тощо. Запасні білки у вигляді 

зерен та жири у вигляді краплин олії відкладаються переважно у насінні, рідше у плодах, і 

використовуються для статевого розмноження та розселення виду. 

Отже, рослини запасають поживні речовини у видозмінених вегетативних органах, 

плодах, насінні для того, щоб переносити несприятливі умови, забезпечувати появу нових 

органів рослин або їх розмноження. 

Виділення у рослин 
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Виділення у рослин – це процес виведення з організму продуктів обміну речовин, 

надлишку води, солей, біологічно активних речовин, чужорідних чи токсичних сполук, які 

формуються в процесі життєдіяльності рослинного організму. Відбуваються процеси 

виділення на клітиному, тканинному, органному та організмовому рівнях. У рослин виділення 

здійснюється спеціалізованими клітинами та тканинами в складі вегетативних органів. А ось 

спеціалізованих органів виділення у рослин, на відміну від тварин, немає, однак продукти 

виділення в них можуть накопичуватися, видалятися в навколишнє середовище або 

ізолюватися видільними тканинами. Ще однією особливістю виділення рослин є те, що 

видільна функція притаманна усім рослинним клітинам, які накопичують продукти виділення 

в цитоплазмі (у вигляді включень) чи органелах (вакуолі, апарат Гольджі). Часто продукти 

обміну мають суттєве значення для життєдіяльності, тому в рослин важко відрізнити 

екскрецію від секреції. 

Структури виділення рослин дуже відрізняються за ступенем спеціалізації, 

розташуванням у рослинному організмі, складністю будови тощо. Найчастіше їх поділяють на 

зовнішні та внутрішні. Зовнішніми видільними структурами є такі видозміни епідерми, 

як травні залозки для виділення ферментів у комахоїдних рослин, залозисті волоски для 

виведення газоподібних, рідких і твердих екскреторних речовин (наприклад, у 

кропиви), сольові залози для видалення надлишку йонів різних солей (у рослин-галофітів 

тамариксу, кермеку), нектарники для виділення нектару (квіткові комахозапильні 

рослини), гідатоди для виділення води з внутрішніх тканин листка (суниці, пшениця). 

Внутрішніми видільними структурами є такі утвори в основній тканині, як молочники (макові, 

молочайні, айстрові), сховища для накопичення й зберігання кінцевих продуктів 

життєдіяльності (цитрусові), видільні ходи, якими речовини виводяться назовні (смоляні ходи 

у голонасінних). 

Важливе значення для рослин мають біологічно активні видільні речовини, за 

допомогою яких відбувається взаємний вплив рослинних організмів. Рослини можуть 

виділяти антибіотики для пригнічення росту мікрофлори, фітонциди для захисту від 

мікроорганізмів, коліни для негативного впливу на ріст і розвиток вищих рослин, маразміни – 

речовини, які викликають в'янення у вищих рослин тощо. 
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. РОЗМНОЖЕННЯ, РІСТ І РОЗВИТОК 

РОСЛИН 

Розмноження рослин 

Розмноження – це процес відтворення собі подібних організмів, який забезпечує 

неперервність життя видів. У рослин виділяють дві основні форми розмноження – нестатеве 

та статеве. 

Нестатеве розмноження – це розмноження, яке відбувається за участю нестатевих 

клітин лише одного організму. Тому всі народжені нащадки будуть подібними до цього 

материнського організму. Нестатеве розмноження обмежує різноманітність нових особин, але 

може за короткий час забезпечити утворення великої кількості нащадків. У рослин існує 

декілька типів нестатевого розмноження: поділ навпіл, спороутворення, вегетативне 

розмноження тощо. Поділ навпіл – це розмноження шляхом утворення з однієї материнської 

клітини двох таких самих дочірніх. Розмножуються поділом навпіл серед рослин одноклітинні 

водорості (хламідомонада, хлорела, евглена). В умовах, коли тепло, багато світла і води, ці 

рослини розмножуються дуже швидко. Спороутворення – це розмноження шляхом утворення 

спеціальних клітин, із яких виникає нове покоління рослин. Розмножуються спорами в 

рослинному світі водорості та вищі спорові (мохи, хвощі, плауни, папороті). 

При вегетативному розмноженні нова рослина бере початок не зі спеціальних окремих клітин, 

а з групи звичайних клітин будь-якої частини материнської рослини: стебла, листка, кореня, 

частини слані. У рослин саме цей тип розмноження є найпоширенішим. Нестатеве 

розмноження, зазвичай, відбувається тоді, коли у навколишньому середовищі є сприятливі 

умови (наявність води, тепла тощо). 

Статеве розмноження – це розмноження, яке відбувається за участю статевих клітин, 

як правило, двох батьківських організмів. За усіх випадків статевого розмноження статеві 

клітини зливаються і відбувається запліднення, яке здійснює поєднання ознак двох 

батьківських особин. Тому статеве розмноження забезпечує утворення різних особин, що 

полегшує пристосування виду до змін довкілля. Статеве розмноження пов'язане з утворенням 

статевих клітин, або гамет. Гамети – це статеві клітини, які містять гаплоїдну кількість 

хромосом. Гамети у рослин можуть бути однаковими або різними за особливостями будови, 

розмірами, рухливістю. Тому в рослин виділяють різні типи статевого 

розмноження: ізогамія (гамети однакові за розмірами і будовою), гетерогамія(гамети 

різні), оогамія (чоловіча – дрібна і рухлива, а жіноча – велика та нерухлива) та ін. У 

багатоклітинних рослин є спеціальні органи статевого розмноження – гаметангії. Ці органи 

утворюють гамети, які бувають двох типів – чоловічі та жіночі. Чоловічі гамети називаються 
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сперматозоїдами, а жіночі – яйцеклітинами. Статеве розмноження характерне для водоростей, 

вищих спорових і насінних рослин. Після утворення гамет має відбутися їхня зустріч і 

поєднання з утворенням зиготи. Зигота – це клітина, що утворюється внаслідок злиття 

чоловічої та жіночої гамет. Вона містить подвійний набір хромосом, тобто є диплоїдною. Із 

заплідненої яйцеклітини розвивається зародок – зачаток нової особини. 

Органи розмноження вищих спорових рослин 

У вищих спорових рослин упродовж життя спостерігається чергування поколінь, які 

розмножуються нестатево за участю спор (спорофітне покоління, або спорофіт) і статево за 

участю гамет (гаметофітне покоління, або гаметофіт). На спорофіті вищих рослин 

утворюються органи – спорангії, які забезпечують нестатеве розмноження. Отже, спорангії – 

це органи нестатевого розмноження, які утворюють спори. Спорангії вищих спорових рослин 

завжди багатоклітинні. Різноспорові вищі рослини утворюють мікро- і мегаспорангії, у яких 

розвиваються відповідно мікроспори і мегаспори. Зі спор виростають особини статевого 

покоління з органами – гаметангіями, які забезпечують статеве розмноження. 

Отже, гаметангії – це органи статевого розмноження, які утворюють гамети. Гаметангії в 

рослин поділяються на чоловічі та жіночі і є, як правило, багатоклітинними. Антеридії – це 

чоловічі статеві органи, які формуються на гаметофіті й утворюють рухливі 

сперматозоїди. Під час достигання вони розриваються, і тоді чоловічі гамети виходять назовні, 

активно рухаються у воді і підпливають до органів з жіночими гаметами. Архегонії – це жіночі 

статеві органи, які формуються на гаметофіті й утворюють яйцеклітини. Під час достигання 

архегонії на верхівці відкриваються канальцями, які містять слиз. У вищих рослин є види, у 

яких чоловічі та жіночі статеві органи містяться на одній і тій самій особині, тоді гаметофіт 

називають двостатевим (плавуноподібні, папоротеподібні), а також види, у яких чоловічі та 

жіночі статеві органи містяться на різних особинах, тоді гаметофіти – одностатеві 

(мохоподібні, хвощолодібні). 

Для запліднення сперматозоїд має потрапити в зовнішнє середовище і запліднити 

яйцеклітину, що міститься всередині жіночого статевого органа. У водоростей статеве 

розмноження здійснювалося за участю води, зазвичай, перед настанням несприятливих умов. 

Сперматозоїди перепливали до яйцеклітин і відбувалося запліднення. Але на суші, де живуть 

вищі спорові рослини, повітря є середовищем, яке сприяє випаровуванню води. Тому у вищих 

рослин спочатку формуються стійкі проти висихання спори. Вони розсіюються, потрапляють 

у сприятливі умови і з них виростає покоління, що утворює гамети. І саме на цьому етапі вода 

для них є вирішальним чинником існування, оскільки забезпечує зустріч чоловічих гамет із 
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жіночими і, відповідно, запліднення та статеве розмноження. Із гамет після запліднення 

утворюється зигота, яка дає початок поколінню, що формує спори. 

 

Отже, вищі спорові рослини розмножуються нестатево за допомогою спор, які утворює 

спорофіт, і статево за участю гамет, які формуються на гаметофіті, а для запліднення їм 

необхідна вода. 

Значення спор для рослин 

Спори – це спеціальні утвори, які служать для нестатевого розмноження і вищих 

спорових рослин, які живуть на суходолі, і водоростей, які, здебільшого, мешкають у воді. 

Вони мають зазвичай округлу форму і вкриті дуже стійкою оболонкою (навіть подвійною), яка 

захищає від несприятливих умов. Наприклад, спори мохів не втрачають здатності до 

проростання після кількагодинного перебування при температурі – 200°С чи короткочасного 

нагрівання до +100°С. Головними відмінностями спор від насіння є відсутність зародка та 

незначна кількість поживних речовин. У нижчих рослин поділ клітин у момент спороношення 

мітотичний або мейотичний, тому в них можуть формуватися 

відповідно мітоспори і мейоспори. Для вищих рослин обов'язковим є утворення спор шляхом 

мейозу, завдяки чому вони будуть мати одинарний (гаплоїдний) набір хромосом і 

забезпечувати утворення гаметофітного (гаплоїдного) покоління. Спори у наземних рослин 

можуть бути однаковими і різними за розмірами. Дрібні спори, з яких розвивається чоловічий 

гаметофіт, називають мікроспорами, а спори більших розмірів, які дають початок жіночому 

гаметофіту – мегаспорами. Спори бувають рухливі (зооспори) і нерухливі (апланоспори). 

Зооспори мають різні пристосування для руху у воді: різну кількість джгутиків (2, 4 або 

багато), відсутність твердої полісахаридної оболонки тощо. 

Вегетативне розмноження рослин 

Вегетативне розмноження – це розмноження вегетативними органами, їх видозмінами 

або багатоклітинними частинами материнського організму. Властиве для багатоклітинних 

рослин, за винятком голонасінних. Вегетативне розмноження – це нестатеве розмноження, 

тому для нього будуть характерними такі особливості, як: 
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• в основі такий поділ клітин, як мітоз; 

• клітини, які беруть участь, називаються соматичними і мають диплоїдний набір хромосом; 

• участь у розмноженні бере одна материнська особина; 

• покоління, яке утворюється, є генетично точними копіями батьківських особин та ін. 

Ґрунтується вегетативне розмноження на явищі регенерації – відновленні цілого 

організму з його частин унаслідок поділу клітин. Під час вегетативного розмноження у 

багатьох рослин відбувається відокремлення багатоклітинних частин рослинного організму, 

які розвиваються в нові організми. Досить часто рослини утворюють структури, спеціально 

призначені саме для вегетативного розмноження: цибулини, кореневища, бульби тощо. 

Більшість рослин зі спеціалізованими органами вегетативного розмноження втрачають 

здатність до розмноження насінням, передаючи функції як розмноження, так і запасання 

поживних речовин цим органам. У результаті вегетативного розмноження відбувається поява 

великої кількості однакових нащадків, які є копією материнської рослини. Усі вони 

є клонами – потомством, яке утворюється з однієї материнської особини вегетативним 

шляхом. Таке вегетативне розмноження, або клонування, дозволяє людині зберігати сортові 

ознаки багатьох культурних рослин. Проте інколи при значній тривалості може знизитися 

стійкість рослин і скоротитися – їх загальний вік. Нині розроблено метод культури клітин або 

тканин, який дозволяє отримувати клони рослин, вирощуючи їх на поживному середовищі з 

однієї клітини або групи клітин. Клонування рослин дозволяє вирощувати цінні чи рідкісні 

рослинні організми з окремих клітин (наприклад, вирощування женьшеню), швидко 

отримувати велику рослинну масу для одержання з неї важливих речовин. 

Способи природного і штучного вегетативного розмноження 

Вегетативне розмноження дуже поширене в природі і при вирощуванні людиною 

культурних рослин, тому розрізняють природне і штучне вегетативне розмноження. 

У природі досить часто рослини утворюють видозміни органів, призначені саме для 

вегетативного розмноження: цибулини, кореневище, бульби. У клітинах таких видозмін є 

запасні поживні речовини і навесні з бруньок виростають надземні пагони. 

Розмноження цибулинами властиве для лілій, нарцисів, тюльпанів тощо. А такі рослини, як 

пирій, конвалія, осот, можуть швидко захопити велику площу за допомогою 

своїх кореневищ. Їх роз'єднанню та перетворенню на самостійні рослини можуть сприяти 

тварини, які живуть у ґрунті, наприклад, кроти, миші, жуки. Деякі види рослин 

розмножуються бульбами. Рослини часто розмножуються надземними пагонами. Наприклад, 

у суниць лісових, полуниць відростає кілька повзучих пагонів – вусів, у вузлах яких 
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розвиваються молоді пагони й додаткові корені. Згодом вуса висихають і відмирають, а нові 

пагони починають жити як самостійна рослина. Тополя, верба, осика можуть розмножуватися 

вкоріненням надземних пагонів. Зламає вітер гілочку, віднесе на вологий ґрунт – і ось вона 

вже вкорінилася й дала початок новій рослині. У багатьох дерев'янистих рослин (вишня, 

слива) дуже поширене розмноження кореневими паростками. У природі вегетативне 

розмноження сприяє швидкому зростанню чисельності рослин та їх розселенню, а також 

забезпечує утворення потомства там, де немає сприятливих умов для статевого розмноження. 

Людина для вегетативного розмноження рослин часто обирає ті самі способи, що й у 

дикорослих видів: видозмінами кореня (наприклад, моркву розмножують коренеплодами, 

жоржини – коренебульбами), видозмінами пагона (наприклад, вусами розмножують 

полуниці, стебловими бульбами – картоплю). Кореневими паросткамирозмножують бузок, 

малину, відсадками – аґрус, смородину, шовковицю, поділом кущів – півонію, флокс, м'яту. У 

рослинництві є й особливі способи вегетативного розмноження 

– живцювання та щеплення. Живцювання – розмноження відрізаними від материнського 

організму ділянками пагона, кореня, листка. Живцем називають частину вегетативного органа 

з кількома бруньками. Стебловими живцями, тобто частинами пагона з декількома бруньками, 

розмножують традесканцію, виноград тощо. Частинами бічних коренів з декількома 

додатковими бруньками – кореневими живцями – можна розмножувати малину, сливи. Такі 

рослини, як бегонія, лимон, сенполія (узамбарська фіалка) розмножуються листковими 

живцями – окремими листками, на яких з'являються додаткові корені та бруньки. Щеплення – 

зростання зрізаних живців однієї рослини (прищепа) з іншою вкоріненою (підщепа). 

Унаслідок щеплення прищепа і підщепа зберігають свої спадкові особливості, але можуть 

змінюватись унаслідок впливу одна на одну. Крім того, завдяки такій взаємодії отримують 

нові корисні властивості штучно створеного організму. Відомо близько 100 різноманітних 

способів щеплення, які поєднують у три типи: щеплення вічком –щеплення за допомогою 

прищепи з однією бруньки, взятої з тонким шаром кори (троянди); щеплення живцем – 

щеплення за допомогою навскіс зрізаної прищепи з декількома бруньками (фруктові 

дерева); щеплення зближенням – щеплення, при якому прищепа не відокремлюється від 

материнської рослини до повного зростання з підщепою (виноград). Штучне вегетативне 

розмноження дає можливість отримувати велику кількість посадкового матеріалу, швидко 

збільшувати чисельність культурних рослин, дозволяє зберігати сортові особливості, оскільки 

в потомстві повторюються ознаки материнської рослини. 

ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ 
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Способи природного 

розмноження: 
Способи штучного розмноження 

1. Стебловими 

паростками (осика, 

тополя). 

2. Кореневими 

паростками (вишня, 

малина, бузок). 

3. Відсадками 

(смородина, дикий 

виноград). 

4. Вусами (суниці, 

костяниця, перстач). 

5. Кореневищами 

(пирій, конвалія, осот). 

6. Стебловими 

бульбами 

(топінамбур). 

7. Кореневими 

бульбами (пшінка). 

8. Цибулинами (лілія, 

нарциси). 

1. Видозмінами вегетативних органів: 

• кореня: коренеплодами (морква, буряк), кореневими 

бульбами(жоржини); 

• пагона: вусами (суниці садові), кореневищем (півники, 

м'ята), стебловими бульбами (картопля), цибулинами (цибуля, 

часник, тюльпани). 

2. Кореневими паростками (троянди, бузок). 

3. Відсадками (агрус, виноград, шовковиця). 

4. Поділом кущів (ягідні культури). 

5. Живцюванням (стебловими, кореневими й листковими 

живцями). 

6. Щепленням: 

• вічком (окулірування); 

• живцем (копулювання); 

• зближенням (аблактування) 

Типи росту рослин 

Ріст – це сукупність кількісних змін, які ведуть до збільшення розмірів, об'єму та маси 

новоутворених клітин, органів або цілого організму. Ріст насінних рослин розпочинається з 

проростання насіння і відбувається впродовж усього їхнього життя. Першою ознакою росту є 

поява зародкового корінця і зародкового пагона. Особливістю рослин є прикріплений спосіб 

життя, тому їм украй необхідний приріст усіх частин для охоплення якнайбільшого життєвого 

простору, адже для коренів і пагонів багаторічних рослин, листків однодольних рослин 

характерний необмежений ріст. А ось для однорічних рослин, генеративним органам яких 
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потрібні якнайсприятливіші умови формування, та листків дводольних рослин 

властивий обмежений ріст. У рослин, на відміну від тварин, ріст відбувається лише в ділянках 

з твірною тканиною. Відповідно до місць розміщення твірної тканини рорізняють три типи 

росту: верхівковий (апікальний), бічний (латеральний) та вставний (інтеркалярний). 

Верхівковий ріст – це ріст коренів і пагонів у довжину, який здійснюється завдяки поділу і 

росту клітин верхівкової твірної тканини. Потовщення стебла та кореня, або бічний ріст, 

відбувається за участю бічної твірної тканини. І вставний ріст – це ріст пагонів у довжину в 

ділянках з вставною твірною тканиною, наприклад, у міжвузлях пшениці, жита. Ріст рослин 

проходить нерівномірно. Період активного росту змінюється періодом його сповільнення. За 

періодичністю ріст рослин може бути безперервним та періодичним. При безперервному 

рості розміри рослини постійно збільшуються (однорічні рослини), а за періодичного – 

періоди росту чергуються із періодами спокою, коли ріст рослин припиняється (наприклад, у 

дерев помірного клімату). Знання особливостей росту широко використовують у 

сільськогосподарському виробництві. Так, завдяки пасинкуванню (видалення бічних 

пагонів), пікіруванню (відщипування кінчика кореня під час пересаджування розсади) 

та вершкуванню (видалення суцвіття) досягають збільшення врожаїв рослин. 

Отже, ріст у рослин необмежений і відповідно до місць розміщення твірної тканини 

розрізняють три типи росту: верхівковий, бічний та вставний. 

Періоди й етапи розвитку рослин 

Розвиток – це сукупність якісних змін, які зумовлюють появу нових клітин, органів на 

окремих етапах життя рослини. Розвиток рослини – надзвичайно дивовижний і складний 

процес, який визначається спадковою інформацією організму 

і впливом зовнішніх чинників. Він охоплює поділ і ріст клітин (цитогенез), утворення тканин 

(гістогенез), органів (органогенез), тобто розвиток рослин проходить одночасно з їхнім 

ростом. Усю сукупність перетворень рослинного організму – від зародження до природного 

відмирання – називають індивідуальним розвитком, або онтогенезом. Онтогенез наземних 

рослин відрізняється від розвитку тварин тим, що: а) зародок формується із зародкової твірної 

тканини; б) у процесі гістогенезу формуються тканини твірні, основні, провідні, механічні і 

покривні; в) сформований зародок мас такі зародкові органи, як зародкові корінець, стебельце, 

брунечку та одну або дві сім'ядолі. У розвитку квіткових рослин виділяють зародковий та 

післязародковий періоди. Зародковий період триває від зиготи до дозрівання насіння. Під час 

цього періоду й утворюються зародкова твірна тканина, зародкові корінець і пагін та поживна 

тканина (ендосперм). Завершується зародковий період формуванням і дозріванням 

насінини. Післязародковий період – це період від проростання до природного відмирання 
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рослинного організму. Він включає: етап проростка – від проростання до формування перших 

зелених листочків; етап молодості (ювенільний етап) – від появи перших зелених листочків до 

цвітіння; етап зрілості (репродуктивний етап) – від першого цвітіння до втрати здатності 

розмноження насінням; етап старіння (сенільний етап) – від останнього плодоношення до 

загибелі організму. 

Ембріональний період Постембріональний період 

1. Етап продукування зародкової меристеми. 

2. Етап утворення зародкових корінця та пагона. 

3. Етап формування насінини. 

1. Етап проростка. 

2. Етап молодості (ювенільний етап). 

3. Етап зрілості (репродуктивний етап). 

4. Етап старіння (сенільний етап). 

Регуляція росту та розвитку рослин 

Нормальний ріст і розвиток рослин залежить від взаємодії зовнішніх та внутрішніх 

чинників. Значний вплив на ці процеси мають такі зовнішні чинники, як світло, тепло, вода, 

наявність поживних речовин, вміст кисню й вуглекислого газу в повітрі тощо. Із внутрішніх 

чинників регуляції процесів росту та розвитку виділяють, насамперд, дію рослинних гормонів, 

або фітогормонів. 

Серед зовнішніх чинників визначальний вплив на ріст і розвиток 

мають світло і температура. Найкраще виявляється роль світла в процесі вирощування 

рослинне темряві. У таких рослин немає хлорофілу, білувате стебло, листочки дрібні, 

недорозвинені. Якщо на такий паросток подіяти навіть незначною кількістю світла, він змінює 

свій ріст, у нього розвивається зелене забарвлення тощо. Температура як чинник довкілля 

впливає на швидкість процесів життєдіяльності рослин і може сповільнювати або 

прискорювати їх ріст і розвиток. Проте надто високі або низькі температури можуть 

спричинити їхню загибель. 

Внутрішня регуляція росту та розвитку здійснюється за допомогою поживних речовин 

та рослинних гормонів. Регуляція за допомогою поживних речовин – це найпростіший спосіб. 

Так, за умов нестачі речовин, які надходять від кореня, сповільнюється ріст листків. Але 

визначальним у регуляції росту і розвитку є вплив фітогормонів. Вони утворюються в клітинах 

верхівок кореня, стебла та молодих листків і через провідну тканину потрапляють до інших 

клітин, де і виявляється їхня дія. Одні фітогормони прискорюють поділ та ріст клітин, інші – 
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сповільнюють їх, регулюючи таким чином проростання насіння, утворення квітів, плодів 

тощо. 

Отже, регуляція росту і розвитку рослин здійснюється під впливом зовнішніх та 

внутрішніх чинників, які діють у сукупності. 

Прості та складні життєві цикли рослин 

Життєвий цикл – це період між однаковими фазами розвитку двох чи більшої кількості 

однакових поколінь.Життєві цикли поділяють на прості та складні. За простого життєвого 

циклу всі послідовні покоління не відрізняються одне від одного (хлорела, хламідомонада), 

тоді як під час складного життєвого циклу спостерігається зміна різних поколінь. Для багатьох 

зелених, бурих і червоних водоростей, а також усіх вищих рослин характерні складні життєві 

цикли з чергуванням поколінь: гаплоїдного статевого і диплоїдного нестатевого поколінь. 

Диплоїдна рослина зветься спорофіт, тому що вона утворює гаплоїдні спори. Гаплоїдна 

рослина, що виростає зі спори, – гаметофіт – продукує гамети. Із заплідненої яйцеклітини 

знову виростає спорофіт. Таким чином, спорофіт закономірно змінюється гаметофітом, який 

потім знову змінюється спорофітним поколінням. У багатьох водоростей спорофіт і гаметофіт, 

що являють собою самостійні організми, можуть бути зовні однаковими, а в інших видів – 

відрізнятися між собою. У наземних рослин гаметофіт і спорофіт завжди істотно відрізняються 

один від одного і розмірами, і будовою. Для мохоподібних характерним є домінування 

гаметофіта над спорофітом, і на гаметофіті формуються органи статевого розмноження – 

архегонії й антеридії. Із заплідненої яйцеклітини на гаметофіті розвивається диплоїдний 

спорофіт зі спорангієм, у якому утворюються гаплоїдні спори, що розсіюються й при 

проростанні дають початок новому поколінню гаметофітів. Іншим вищим споровим рослинам 

(хвощам, плаунам, папоротям) властива різка відмінність між гаметофітом і спорофітом. 

Гаметофіт у цих рослин, що зветься заростком, має вигляд невеликої зеленої пластинки, тим 

часом як спорофіт являє собою досить велику рослину (наприклад, деревоподібні папороті). 

Подільше зменшення гаметофіта властиве насінним рослинам. Так, у квіткових рослин 

жіночий гаметофіт представлений зародковим мішком із 7 клітин, а чоловічий – пилковим 

зерноміз 3 клітин. Складні життєві цикли з чергуванням різних поколінь підсилює 

комбінативна мінливість, яка забезпечує здатність виду до існування в різних умовах. 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТА РЕГУЛЯЦІЯ 

ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Тривалість життя рослин 
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Тривалість життя різних рослин обмежується певною, характерною для кожного виду, 

часовою межею. Деякі з рослин живуть короткий період, але є і рослини з тривалим періодом 

життя. Наприклад, тривалість життя вишні, яблуні – 100 років, дуба, тиса – 2000 років, сосни, 

кедра – до 3000 років, баобаба, болотяного кипариса – до 4000-5000 років. А 

ось секвойядендрон, або мамонтове дерево, або веллінгтонія (Segvoiadendron giganteum) є 

найбільшим і найдовговічнішим у рослинному світі деревом. Це однодомне вічнозелене 

дерево-релікт Північної Америки заввишки до 100-120 м і до 10-14 м у діаметрі, онтогенез 

якого триває близько 2-4 тис. років і може досягати 6000 років. Тривалість життя різних 

організмів визначається взаємодією багатьох чинників зовнішнього середовища та спадковою 

програмою індивідуального розвитку кожного виду. 

Незважаючи на різницю в тривалості життя рослин, у них є загальна властивість. Це 

формування упродовж онтогенезу спочатку вегетативних органів, а потім – генеративних. У 

різних рослин ці процеси формування органів відбуваються по-різному і охоплюють різний 

період, у зв'язку з чим рослини поділяють на однорічні, дворічні та багаторічні. Однорічні 

рослини – це рослини, у яких розвиток вегетативних і генеративних органів відбувається 

упродовж одного вегетаційного періоду (огірки, овес, помідори). Серед однорічників 

розрізняють таку цікаву групу, як ефемери, життєвий цикл яких завершується протягом 

кількох тижнів (вероніка весняна, бурачок пустельний). Дворічні рослини на першому році 

життя утворюють звичайно тільки корені, стебла і листки, а після перезимівлі бруньки 

підземних частин проростають, рослина утворює стебло, квітки і плодоносить (капуста, 

морква, буряк, петрушка тощо). Багаторічні рослини утворюють вегетативні органи протягом 

двох-трьох років, і лише потім у них починається плодоношення, яке триває багато років 

підряд (яблуня, груша). 

Генеративні органи можуть формуватися в рослин один раз або багато разів упродовж 

життя, тому розрізняють монокарпічні й полікарпічні рослини. Монокарпічні рослини – це 

рослини, які упродовж життя, незважаючи на його тривалість, зацвітають лише один раз і 

відразу після цвітіння та плодоношення гинуть. В онтогенезі таких рослин виділяють період 

вегетативного та генеративного розвитку. До монокарпіків належать всі однорічні та дворічні 

рослини, а з багаторічних – деякі агави, бамбуки, пальми тощо. Полікарпічні рослини – це 

рослини, у яких генеративні органи протягом життя формуються багаторазово і вегетативний 

ріст у них поновлюється щороку. До цієї групи належить більшість квіткових багаторічних 

рослин, які після досягнення періоду зрілості плодоносять, як правило, кожний рік. 

Подразливість рослин 
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Подразливість – це здатність живих клітин, тканин або цілого організму реагувати на 

зовнішні чи внутрішні впливи. Ця ознака живих істот лежить в основі їхнього пристосування 

до умов середовища існування. Рослини реагують на зміну атмосферного тиску, вологості 

повітря, механічне та хімічне подразнення, спалах блискавки під час грози та на багато інших 

чинників. Подразливість у рослин обумовлена структурними та функціональними змінами 

клітинних мембран, механізмів біосинтезу білків, активності ферментів, але провідною 

реакцією клітини на подразнення є електрична реакція. Під подразненням розуміють 

зовнішній чи внутрішній вплив, який спричинює рух рослин, але не постачає необхідної для 

цього енергії, а самі чинники, які спричинюють впливи, називають подразниками. Впливи 

подразників у багатьох випадках спричинюють збудження в клітинах, яке проявляється в 

активізації їхньої діяльності. Наслідком такої активності можуть бути поділ і ріст клітин, зміна 

тиску всередині клітин, які й обумовлюють рухи рослин. Наприклад, у комахоїдної 

рослини росички круглолистої, яка росте на сфагнових болотах і торфовищах, є округлі 

листочки з липкими волосками. На кінчику цих волосків є прозорі краплинки, які 

приваблюють дрібних комах. Як тільки комар чи мушка торкаються цих волосків, вони 

прилипають до краплинок густого слизу і, намагаючись звільнитися, подразнюють інші 

волоски. Механічне подразнення спричиняє виникнення в листку збудження, яке обумовлює 

загинання його країв. Листок, здійснюючи скоротливі рухи, повільно вкриває свою жертву і 

перетравлює її. 

Поряд із забезпеченням взаємодії організму із зовнішнім середовищем подразливість є 

також механізмом, що об'єднує клітини багатоклітинного організму у функціональні системи 

та регулює діяльність цих систем. Такий механізм ґрунтується на виробленні клітинами 

певних хімічних речовин, що виділяються у міжклітинне середовище і діють на інші клітини 

(гуморальна регуляція), або електричних імпульсів, які передаються від одних клітин до інших 

провідними пучками (електрофізіологічна регуляція). У вищих рослин існує кілька спільних 

функціональних систем: повітряного живлення (листки), мінерального живлення (корінь), 

транспортування речовин (стебло) тощо. 

Рухи у рослин 

Рухи у рослин – процес зміни положення в просторі всієї рослини або окремих її 

частин. Рослини, як і всі організми, здатні відповідати на різні зміни довкілля змінами у своєму 

організмі або переміщенням тіла чи його частин. Наприклад, листки кімнатної рослини, яку 

перенесли на інше місце, через певний час знову будуть обернені в бік найкращого освітлення. 

У рослин, які не прикріплені до ґрунту, рухи можуть здійснювати переміщення всього 

організму. Наприклад, в одноклітинної водорості хламідомонади є два джгутики, за 
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допомогою яких ці рослини активно рухаються у воді. Такий рух дозволяє їм знайти місця з 

найкращим освітленням, втекти від ворогів тощо. Велике значення для рослин має рух 

цитоплазми всередині клітин, який здійснює переміщення речовин та органел. За допомогою 

цього руху здійснюється транспортування речовин у рослині, фотосинтез, дихання, живлення 

тощо. Рухи рослин бувають позитивними (у напрямку до чинника) або негативними (у 

напрямку від чинника), пасивними й активними. Пасивні рухи виникають під впливом вітру, 

течій води тощо (наприклад, перельоти насіння кульбаби). Активні рухи можна поділити 

на ростові та тургорні. 

Ростові рухи – це активні рухи рослин, пов'язані з процесами росту. Ці рухи в більшості 

рослин здійснюються повільно, не пов'язані зі значними переміщеннями всього тіла у просторі 

і охоплюють лише окремі органи – корінь, стебло, листки, квітки. Ростові рухи є результатом 

швидшого росту клітин на одному якомусь боці органа під впливом чинників середовища 

(наприклад, світла, температури). Причиною ростових рухів у рослин є зміна умов існування 

протягом доби, і насамперед освітленості й температури. Ростові рухи рослин поділяють 

на тропізми і настії. Тропізми – ростові рухи в напрямку, який визначається однобічним 

впливом певного чинника середовища.Ці рухи можуть бути спрямовані в напрямку до 

подразника (наприклад, рух кошика соняшника в бік до сонця), або від нього (ріст коренів 

плюща в напрямку, протилежному до світла). Результатом таких рухів є те, що рослина займає 

в просторі якнайсприятливіше положення й уникає всього небезпечного для її життя. 

Найбільше значення для рослин мають геотропізми (рухи під впливом земного 

тяжіння), фототропізми (під дією світла), гідротропізми(під впливом 

води), термотропізми (під впливом температури) тощо. Настії – неспрямовані ростові рухи, 

які зумовлені будовою органа і спричинені загальною дифузною зміною відповідного 

чинника. Такі рухи обумовлені нерівномірним ростом нижньої та верхньої частини листка, 

пелюсток. їх можна спостерігати протягом доби, коли світло періодично змінюється 

темрявою. У деяких рослин квітки розкриваються вранці, а на ніч закриваються. Такі "сонні 

рухи" квітів і листків здійснюються у відповідь на зміну світла чи температури. Квіти 

кульбаби, латаття білого на ніч закриваються, а вранці розкриваються. А в матіоли й тютюну 

запашного – навпаки: квітки на світлі закриваються, а за зменшення освітлення – 

розкриваються. Завдяки настичним рухам відбувається відкривання й закривання продихів, а 

отже, й регуляція газообміну та випаровування води. Значення настій полягає також у 

пристосуванні рослин до запилення певними запилювачами, захисті пелюстками тичинок і 

маточок від несприятливих умов тощо. 

Тургорні рухи – це активні рухи рослин, які обумовлені зміною тиску всередині певних 

груп клітин, унаслідок чого змінюються їхні розміри. Прикладом таких рухів є опускання 
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листків мімози при дотику, розкривання квіток тюльпана при перенесенні з холоду в тепло, 

заглиблення цибулини у ґрунт протягом зими за допомогою скоротливих коренів тощо. У 

бобових рослин (квасоля, конюшина) у листках є листкові подушечки. Це особливі утвори при 

основі черешка або листочка, де містяться великі клітини. Швидка зміна тиску у верхніх та 

нижніх клітинах унаслідок переміщення води призводить до того, що листкова подушечка 

працює як шарнір, за допомогою якого листки то опускаються, то піднімаються. 

 

Латаття біле (Nymphaea alba L) 

 

Соняшник однорічний (He/ianthus annuus L) 

 

РУХИ РОСЛИН 

Пасивні рухи Активні рухи 

 

1. Ростові рухи (тропізми й насти) 

2. Тургорні рухи 

Регуляція процесів життєдіяльності рослин. Фітогормони 

Регуляція життєвих функцій – сукупність процесів, які забезпечують у рослинному 

організмі підтримування та відновлювання відносної сталості складу й перебігу процесів 

життєдіяльності відповідно до його потреб та змін навколишнього середовища. Регуляція 

процесів життєдіяльності рослин здійснюється на внутрішньоклітинному, міжклітинному 

рівні та на рівні цілого організму. 
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На внутрішньоклітинному рівні регуляція може здійснюватися: а) через регуляцію 

обміну речовин (метаболізм) за допомогою змін активності ферментів (наприклад, ферменти 

амілази активуються концентрацією вуглеводів) – метаболічна регуляція, б) за допомогою 

мембранних рецепторів, які дають змогу клітині відповідно регувати на зміни середовища 

(вплив на механорецептори волосків у тієї самої росички приводить до виникнення у клітинах 

збудження і реагування згинанням країв листків) – мембранна регуляція, в) за участю генів, 

які активуються у рослин за допомогою світла й фітогормонів (клітини епідерми можуть 

утворювати листки або продихи лише під впливом світла) – генетична регуляція. 

Система регуляції на міжклітинному рівні охоплює: а) регуляцію за допомогою 

поживних речовин, яка є найбільш простим способом регуляції (наприклад, за умов нестачі 

речовин, які надходять від кореня, сповільнюється ріст листків) – трофічна регуляція, б) 

регуляцію за допомогою фітогормонів, які визначають процеси росту і розвитку цілої рослини 

та її окремих органів (регуляція тропізмів і настій за допомогою ауксинів) – фітогормональна 

регуляція, в) регуляцію процесів життєдіяльності рослин завдяки електрофізіологічним 

взаємодіям (зміна умов у зоні кореня продукує електричні імпульси, які, досягаючи листків, 

змінюють їхні функції) – електрофізіологічна регуляція. 

Координована діяльність систем внутрішньоклітинної та міжклітинної регуляції 

забезпечується на рівні організму домінуючими центрами рослини, якими є верхівка пагона 

та верхівка кореня. 

Отже, регуляція життєдіяльності рослин здійснюється хімічними речовинами та 

електричними імпульсами на внутрішньоклітинному, міжклітинному та організмовому 

рівнях. 

Значення фітогормонів в регуляції процесів життєдіяльності 

Визначальною регуляцією процесів життєдіяльності рослин є регуляція за участю 

фітогормонів. Фітогормони – це органічні речовини, які здатні в надзвичайно малих 

кількостях регулювати процеси життєдіяльності рослин.Одні фітогормони прискорюють 

поділ та ріст клітин, інші – сповільнюють їх, регулюючи таким чином проростання насіння, 

утворення квітів, плодів тощо. Фітогормони, зазвичай, поділяють на стимулятори (ауксини, 

гібереліни і цитокініни) та інгібітори (абсцизова кислота, етилен, жасмонова кислота). Кожна 

група фітогормонів має свою характерну дію, схожу в рослин різних видів. 

Характеристика основних груп фітогормонів 
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Назва Місце сінтезу Физиологічна дія Практичне застосування 

Ауксини 

Меристеми 

верхівок 

пагона 

Стимулюють ріст і 

диференціювання клітин, 

визначають тропізми і 

настії, сприяють 

надходженню в ділянки 

росту поживних речовин та 

води 

Для стимулювання 

коренеутворення у живців, 

утворення 

партенокарпічних плодів, 

запобігання опаданню 

листя, зав'язей і плодів 

Гібереліни 

Здебільшого 

листки 

Стимулюють ріст стебла, 

стрі- лкоутворення, 

цвітіння 

Для переривання періоду 

спокою, прискорення 

проростання насіння, 

посилення росту стебла 

Цитокініни 

Меристеми 

верхівок 

кореня, 

недозрілі 

плоди 

Стимулюють поділ клітин, 

обмін речовин, 

спричинюють розпускання 

бічних бруньок 

Для посилення росту 

бічних пагонів, 

затримування процесів 

старіння 

Абсцизова 

кислота 

Листки, плоди, 

кореневий 

чохлик 

Гальмує ріст, проростання 

насіння, є гормоном стресу 

в рослин, визначає 

геотропізми коренів 

Для підвищення стійкості 

рослин до посухи, 

зменшення транспірації 

Етилен 

Меристеми в 

зоні вузлів 

стебла 

Гальмує ріст, прискорює 

старіння, дозрівання плодів, 

листопад 

Для прискорення 

дозрівання плодів 

Біологічні ритми рослин. Фотоперіодизм 

У зв'язку із сезонними змінами в природі, які мають ритмічний характер, у рослинних 

організмів формуються в процесі еволюції ритмічні процеси і явища. Біологічні ритми – це 

періодичні зміни біологічних процесів та явищ, які виникають у відповідь на регулярні зміни 
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дії екологічних чинників. Ці ритми зумовлені обертанням Землі навколо Сонця, обертанням 

Землі навколо своєї осі та обертанням Місяця навколо Землі. Періодичні зміни дії чинників 

середовища визначають наявність таких біологічних ритмів, як сезонні, добові тощо. Сезонні 

ритми – зміни зовнішнього вигляду, процесів росту й розвитку організмів упродовж року 

відповідно до чергування його сезонів. Причиною таких явищ є обертання Землі навколо 

Сонця, унаслідок чого змінюються пори року із своїми особливостями кліматичних умов. 

Відповідно, і в рослин змінюються ознаки пристосованості до цих умов. Се* зонні явища є 

предметом вивчення цілої науки, яка називається фенологією. Добові ритми – це зміни стану 

організмів упродовж доби. Загальновідомо, що деякі рослини розкривають квітки вранці і 

закривають їх увечері. Але не всім відомо, що і такі процеси, як фотосинтез, випаровування 

води рослинами, поділ клітин тощо теж мають правильну добову періодичність, яка 

зберігається за певних сезонних умов середовища. Саме ці внутрішні періодичні зміни і 

визначають зовнішні прояви добових ритмів, які узгоджують процеси життєдіяльності 

рослини із змінами температури, вологості тощо протягом доби. Отже, біологічні ритми є 

важливою пристосувальною ознакою рослинних організмів до змін у навколишньому 

середовищі. 

Значення фотоперіоду для рослин 

Багато процесів життєдіяльності рослин залежать від світла і регулюється ним. Однак 

головним є не кількість світла, а тривалість світлового і темнового періодів 

(фотоперіод). Реакцію рослин на співвідношення тривалості дня і ночі, що виражається 

зміною процесів життєдіяльності, називають фотоперіодизмом. Тривалість довжини 

світлового дня є найпостійнішим з екологічних чинників, бо вона завжди постійна в певному 

місці в даний день року, тоді як інші чинники (наприклад, температура) можуть змінюватися 

у значних межах щодоби. У рослин на зміну тривалості світлового періоду реагують 

насамперед листки. Унаслідок цих змін у їхніх клітинах утворюються фітогормони, які 

впливають на цвітіння, листопад, проростання насіння тощо. Здатність рослинних організмів 

відповідати на зміну довжини світлового дня дає їм можливість заздалегідь пристосовуватися 

до змін умов існування. Фотоперіодизм тісно пов'язаний з явищем "біологічного 

годинника". "Біологічний годинник" – здатність організмів реагувати на плин часу. В основі 

цієї здатності рослин орієнтуватися в часі є чітка періодичність фізичних і хімічних процесів 

у клітинах. І що особливо цікаво, така періодичність процесів не залежить від температури 

довкілля. Ця здатність дає можливість рослинам відповідно реагувати на зміни пір року в 

результаті точного вимірювання тривалості світлового дня і пристосовуватися до відповідних 

умов навколишнього середовища. 
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Реакція рослин на такі ритми освітлення виражається зміною їхніх процесів росту і 

розвитку. За типом фотоперіодичних реакцій розрізняють такі групи рослин: 1) рослини 

короткого дня, яким для переходу до цвітіння потрібна тривалість світлового дня до 12 год 

(соя, тютюн, рис, айстри, хризантеми); 2) рослини довгого дня – це рослини, які зацвітають за 

тривалості світлового дня понад 12 год (пшениця, картопля, цукровий буряк, листопадні 

дерева); 3) рослини фотоперіодично нейтральніше рослини, цвітіння яких відбувається при 

будь-якій довжині світлового дня (кульбаба, помідор, горох, гречка, соняшник). 

Разом із фотоперіодом істотно впливають на процеси життєдіяльності рослин і зміни 

температури впродовж доби – вдень вона має бути підвищена, а вночі – понижена. Це явище 

Ф. Вент назвав термоперіодизмом. Реакцію рослин на співвідношення температури упродовж 

дня і ночі, що виражається зміною процесів життєдіяльності, називають 

термоперіодизмом. Деякі рослини в певний період розвитку потребують дії низьких 

температур (наприклад, жито, озима пшениця, ріпак). Рослини, у яких цвітіння та 

плодоношення можливе лише після перебування в умовах низьких температур (від –1 до 2... 

10°С), називають озимими. Тому їх висівають під зиму. Рослини, які цвітуть і плодоносять без 

попередньої дії низьких температур, висівають навесні й називають ярими(ячмінь, просо, 

гречка, горох, кукурудза, яра пшениця). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1. Артамонов В.И. Занимательная физиология растений. - М.: Аг-ропромиздат, 1991. - 

335 с. 

 2. Барна М.М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії. Біологія. - К.: Видавничий центр 

"Академія", 1997. - 272 с. 

 3. Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М.С. Гиля-ров; Редкол.: А. А. 

Баев, Г.Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1989. - 864 с. 

 4. Брайон О.В., Чикаленко В.Г. Анатомія рослин. - К.: Вища школа, 1992. - 272 с. 

 5. Гончаренко І.В. Будова рослинного організму: Навчальний посібник. - Суми: ВТД 

"Університетська книга", 2004. - 200 с. 

 6. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х томах. - М.: Мир, 1996. 

 7. Курдюк М.Г. Цікаве про плодові рослини. - К.: "Радянська школа", 1972. - 78 с. 

 8. Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології: Навч. посібник. - К.: 

Вища шк., 1994. - 240 с. 

 9. Морозюк С. С. Біологія: Підручник для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів - Х.: Торсінг, 2000. - 224 с. 

 10. Морозюк С.С. та інші. Систематика вищих рослин. Лабораторні заняття.- К.: 

Фітосоціоцентр, 2001. - 124 с. 

 11. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин. - К.: Вища школа, 1995. - 503 с. 

 12. Мусієнко М.М. Фотосинтез: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1995. - 247 с. 

 13. Поліщук А.К., Береговий П.М. Ботаніка. - К.: Рад. школа, 1974. - 262 с. 

 14. Рейвн П., Эверт Р, Айкхорн С. Современная ботаника. В 2 т. - М.: Мир, 1990. 

 15. Сокур Л.М. Ботаніка. Курс лекцій. - К.: Фітосоціоцентр, 2001.- 288 с. 

 16. Стеблянко М.І., Гончарова К.Д., Закорко Н.Г. Ботаніка: Анатомія і морфологія 

рослин: Навч. посібник. - К: Вища школа, 1995. - 384 с. 

 


