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1. Мета дисципліни 

 

Мета – формування у здобувачів ОС «Бакалавр» знань про загальні 

закономірності і конкретні механізми, що лежать в основі фізіологічних процесів, 

які протікають в рослинних організмах і обґрунтування практичних прийомів, 

спрямованих на створення оптимальних умов життєдіяльності рослин. 

У процесі вивчення дисципліни здобувач повинен засвоїти: 

- фізіологічні особливості функціонування рослинної клітини, реакції-

відповіді на вміст мінеральних речовин в навколишньому середовищі; 

- фізіологію водного режиму та мінерального живлення рослинних 

організмів для грамотного розмноження та вирощування посадкового 

матеріалу декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті; здатність 

безпечно використовувати агрохімікати, беручи до уваги їх хімічні і фізичні 

властивості та вплив на навколишнє середовище; 

- процеси фотосинтезу та дихання рослин на клітинному та субклітинному 

рівні, вплив абіотичних факторів на протікання цих процесів; 

- онтогенетичний розвиток рослин та вразливість його до зовнішніх 

факторів;  

- особливості стресових станів та адаптації рослин до зміни факторів 

навколишнього середовища: температури, зволоження, засоленості та ін. 

Завданнями практичних занять є: 

- оволодіти методами спостереження, опису лабораторних робіт з 

фізіології рослин; 

- застосовувати отримані знання від час культивування декоративних 

рослин та рослинних садово-паркових угруповань, підтримання їх 

декоративності, стійкості і стабільності в умовах комплексної зеленої 

зони міста; 

- розвинути розуміння перебігу онтогенетичного розвитку рослин, 

стресових станів, адаптаційних можливостей рослин та залежності їх від 

впливу навколишнього середовища; 

- на основі розуміння фізіологічних процесів мінерального живлення, 

водного балансу, фотосинтезу, дихання рослин здійснювати 

вирощування садивного матеріалу декоративних трав’яних та квіткових 

рослин відкритого і закритого ґрунту відповідно до сучасних наукових 

методик. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки  
 

Курс безпосередньо спирається на дисципліни: «Ботаніка», «Хімія»,  

«Ґрунтознавство», та передує дисциплінам: «Дендрологія», «Селекція рослин», 

«Розсадництво та вирощування садивного матеріалу», «Тропічні та субтропічні 

рослини», «Квітникарство, луківництво і газони», «Інтродукція та адаптація 

рослин». 
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3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання Форми оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною 
ПРН 5. Володіти на 

операційному рівні 

методами 

спостереження, 

опису, 

ідентифікації, 

класифікації, 

культивування 

декоративних 

рослин та 

рослинних садово-

паркових 

угруповань, 

підтримання їх 

декоративності, 

стійкості і 

стабільності в 

умовах комплексної 

зеленої зони міста. 

 

1. Словесні методи 

навчання:   

 пояснення,  

 інструктаж,  

 розповідь,  

 бесіда,  

 навчальна 

дискусія. 

2. Наочні методи 

навчання: 

 ілюстрування.  

 демонстрування. 

 самостійне 

спостереження. 

3. Практичні методи 

навчання: 

 лабораторні 

роботи. 

Дистанційне 

навчання:  

 робота в командах 

Microsoft Teams; 

в системі 

(MOODLE). 

1. Поточне 

оцінювання включає 

перевірку знань і 

вмінь на практичних 

роботах у формах: 

- усного опитування; 

- виконання 

інтерактивних 

навчальних завдань на 

інтернет-ресурсах у 

вільному доступі;  

- перевірки 

розрахункових та 

інших практичних 

письмових робіт як 

очно, так і в системі 

MOODLE. 

2. Проміжне 

оцінювання 

проводиться в кінці 

кожного модуля як 

очно, так і в системі 

MOODLE. 

3. Підсумковий 

контроль – у формі 

екзамену. 

ПРН 5.1 – самостійне 

спостереження, опис 

певних фізіологічних 

процесів   рослин під 

час виконання робіт в 

лабораторних умовах; 

ПРН 5.2 – 

застосовувати отримані 

знання для 

культивування 

декоративних рослин та 

рослинних садово-

паркових угруповань; 

ПРН 5.3 – вміння 

підтримувати 

декоративність, 

фізіологічну стійкість і 

оптимальний розвиток 

рослин в умовах 

урбосередовища. 

 

ПРН 10. 

Проектувати та 

організовувати 

заходи з 

вирощування 

садивного 

матеріалу 

декоративних 

трав’яних та 

квіткових рослин 

відкритого і 

закритого ґрунту та 

формувати об’єкти 

садово-паркового 

господарства 

відповідно до 

сучасних наукових 

методик і вимог 

замовника. 

ПРН 10.1 – на основі 

розуміння 

фізіологічних процесів 

мінерального 

живлення, водного 

балансу, фотосинтезу, 

дихання рослин 

здійснювати 

вирощування 

садивного матеріалу 

декоративних 

трав’яних та квіткових 

рослин відкритого і 

закритого ґрунту 

відповідно до сучасних 

наукових методик; 

ПРН 10.2 – 

організовувати заходи 

садивних робіт та 

необхідні роботи по 

догляду за рослинами 

на підприємствах із 

зеленого будівництва. 
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4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Водний режим і мінеральне живлення рослинного 

організму. 

Модулем передбачено ознайомлення здобувачів із предметом вивчення 

фізіології рослин, базовими компартментами рослинної клітини та основними 

темами модуля: значення води в життєдіяльності рослин; особливості фізичних 

властивостей води; форми води в рослині; осмотичні явища в рослинній клітині; 

водний потенціал; транспорт води в рослині; транспірація; а також класифікація 

елементів, необхідних для рослин;  корінь як спеціалізований орган поглинання 

елементів з ґрунту; азот - значення для рослин, роль в метаболізмі, джерела азоту 

для рослин, симбіотична фіксація молекулярного азоту, кругообіг азоту в природі, 

участь рослин; наслідки дефіциту мінеральних елементів. 

 

Змістовий модуль 2. Дихання і фотосинтез рослинного організму. 

В розрізі модуля вивчаються питання про сутність і значення фотосинтезу; 

структурна організація фотосинтетичного апарату; будова і функції хлоропластів; 

пігментні системи фотосинтезуючих організмів; хлорофіли, каротиноїди, 

фікобіліни; електрон-транспортний ланцюг фотосинтезу; темнова стадія ФС; цикл 

Кальвіна; С4 і САМ-шляхи фотосинтезу; залежність фотосинтезу від чинників 

зовнішнього і внутрішнього середовища, а також фізіологічна роль дихання; 

специфіка дихання у рослин, його участь в енергетичному обміні. Каталітичні 

системи дихання; основні шляхи дисиміляції вуглеводів: гліколіз, 

пентозомонофосфатний шлях, цикл Кребса, гліоксилатний цикл; регуляція 

процесів дихання, залежність від факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища. 

 

Змістовий модуль 3. Фізіологічні основи адаптації рослин до довкілля. 

Висвітлюються питання, пов’язані із загальними механізмами стресостійкості 

рослин; посухостійкість і термостійкість; стійкість до засолення, підвищених 

концентрацій мінеральних елементів; механізми стійкості до фітопатогенів, а 

також розглядаються загальні закономірності росту рослин; суми ефективних 

температур; фітогормони - поняття, роль в життєдіяльності рослин, практичне 

застосування (ауксини, гібереліни, цитокініни, абсцизова кислота, етилен) їхня 

будова, біосинтез, транспорт та  їх фізіологічна дія в ході адаптації рослин до 

довкілля. 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 

Модуль 1 150 34 - 34 86 

Змістовий модуль 1.1  45 12 - 10 23 

Змістовий модуль 1.2  45 10 - 10 25 

Змістовий модуль 1.3  45 12 - 10 23 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
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6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1.1. Водний режим і мінеральне живлення рослинного 

організму. 

Тема 1.1.1. Предмет 

вивчення фізіології 

рослин, компартменти 

рослинної клітини. 

1. Предмет вивчення фізіології 

рослин, основі поняття та 

визначення 

2. Будова рослинної клітини. 

3. Біохімічний склад рослинного 

організму. 

2 

Тема 1.1.2. Водний 

режим рослин 

1. Особливості фізичних та хімічних 

властивостей води, водний 

потенціал, форми води в рослині. 

2. Осмотичні явища в рослинній 

клітині. 

3. Транспорт води в рослині; 

транспірація, гутація. 

5 

Тема 1.1.3. Мінеральне 

живлення рослинного 

організму 

1. Класифікація елементів, 

необхідних для рослин; їхня 

характеристика та фізіологічна роль.  

2. Поглинання елементів з ґрунту; 

азот: значення для рослин, роль в 

метаболізмі, джерела азоту для 

рослин, симбіотична фіксація 

молекулярного азоту, кругообіг 

азоту в природі. 

 

3. Наслідки дефіциту мінеральних 

елементів. 

5 

Змістовий модуль 1.2. Дихання і фотосинтез рослинного організму. 

Тема 1.2.1. Дихання 

рослин 

1. Роль дихання, специфіка дихання 

у рослин, його участь в 

енергетичному обміні. 

2. Каталітичні системи дихання, 

основні шляхи дисиміляції 

вуглеводів. 

3. Регуляція процесів дихання, 

залежність від факторів зовнішнього 

і внутрішнього середовища. 

5 

Тема 1.2.2. Фотосинтез 

рослин 

1. Структурна організація 

фотосинтетичного апарату; будова і 

функції хлоропластів; пігментні 

системи. 

5 
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2. Електрон-транспортний 

ланцюг фотосинтезу. 

3. Темнова стадія ФС, цикл 

Кальвіна. 

4. С4 і САМ-шляхи фотосинтезу. 

5. Залежність фотосинтезу від 

чинників зовнішнього і 

внутрішнього середовища. 

Змістовий модуль 1.3. Фізіологічні основи адаптації рослин до довкілля. 

Тема 1.3.1. Механізми 

стресостійкості рослин 

та адаптація до 

абіотичних факторів.  

1. Фізіологічні механізми стресових 

станів рослинних організмів, 

реакція-відповідь на стрес. 

2. Посухостійкість і термостійкість.  

3. Стійкість до засолення, 

підвищених концентрацій 

мінеральних елементів. 

4. Механізми стійкості до 

фітопатогенів. 

6 

Тема 1.3.2 Ріст і 

розвиток рослин та 

залежність їх від впливу 

зовнішніх факторів. 

1. Загальні закономірності росту та 

розвитку рослин. Суми 

ефективних температур. 

2. Фітогормони - поняття, роль в 

життєдіяльності рослин, 

практичне застосування. 

3.  Фізіологічна дія фітогормонів в 

ході адаптації рослин до довкілля 

6 

 

 

 

7. Теми лабораторних робіт 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1.1. Водний режим і мінеральне живлення рослинного 

організму. 

Тема 1.1.1. Рослинна 

клітина. Біохімічний 

склад. 

1. Особливості будови клітинної 

стінки рослин. 

2. Якісна реакція на пептидний 

зв’язок. Осадження білків. 

3. Якісні реакції на функціональні 

групи глюкози та сахарози. 

4. Захист лабораторних робіт. 

4 

Тема 1.1.2. Водний 

потенціал. 

1. Плазмоліз і деплазмоліз у 

рослинних клітинах. 

4 
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Осмотичний тиск в 

рослинній клітині.   

2. Визначення осмотичного тиску 

клітинного соку (по де-Фрізу). 

3. Визначення водного потенціалу 

рослинних клітин (по Уршпрунгу). 

4. Захист лабораторних робіт. 

Тема 1.1.3. 

Транспірація рослин. 

1. Визначення інтенсивності 

транспірації рослини в залежності 

від умов середовища  

2. Визначення кількості продихів 

за допомогою відбитків, ступеня 

відкриття продихів методом 

інфільтрації. 

3. Захист лабораторних робіт 

2 

Змістовий модуль 1.2. Дихання і фотосинтез рослинного організму. 

Тема 1.2.1. Дихання 

рослин. 

1. Визначення ступеня дихання 

пророслого насіння пшениці. 

Розрахунок дихального коефіцієнта. 

2. Захист лабораторної роботи. 

2 

Тема 1.2.2. 
Фотосинтез. 

1. Розділення спиртової витяжки 

фотосинтезуючих пігментів за 

методом Крауса та методом 

паперової хроматографії. 

2. Оптичні властивості пігментів 

фотосинтезу. 

3. Хімічні властивості антоціанів. 

4. Захист лабораторних робіт 

8 

Змістовий модуль 1.3. Фізіологічні основи адаптації рослин до довкілля. 

Тема 1.3.1. Механізми 

стресостійкості рослин 

та адаптація до 

абіотичних факторів. 

1. Захисна дія цукрів на клітини 

рослин. 

 

4 

Тема 1.3.2. Ріст і 

розвиток рослин та 

залежність їх від 

впливу зовнішніх 

факторів. 

1. Визначення періодичності 

росту деревних пагонів. 

2. Розрахунок суми ефективних 

температур для різних видів рослин.  

3. Захист лабораторних робіт 

1.3.1-1.3.2 

6 

 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено. 
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9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

У якості контрольних заходів по дисципліні «Фізіологія рослин»:  

- поточний контроль – усне і письмове опитування, що проводиться на 

кожному занятті; регулярне спостереження за роботою здобувачів вищої освіти у 

лабораторіях; практична перевірка умінь і навичок роботи в лабораторних умовах; 

оцінювання доповідей і презентацій з самостійного вивчених тем; самоконтроль і 

самооцінка; 

- підсумковий контроль – у формі екзамену. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

Змістовий модуль 1  15 - 15 - 

Змістовий модуль 2  35 - 25 10 

Змістовий модуль 3  20 - 15 5 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю** 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання, звіти з лабораторних 

занять тощо) 

Розподіл 

балів* 

Змістовий модуль 1 15 

Захист лабораторних робіт «Особливості будови клітинної стінки 

рослин. Якісна реакція на пептидний зв’язок. Осадження білків. 

Якісні реакції на функціональні групи глюкози та сахарози» 

10 

Захист лабораторних робіт «Плазмоліз і деплазмоліз у рослинних 

клітинах. Визначення осмотичного тиску клітинного соку (по де-

Фрізу). Визначення водного потенціалу рослинних клітин (по 

Уршпрунгу)» 

5 

Змістовий модуль 2 35 

Захист лабораторних робіт «Визначення інтенсивності транспірації 

рослини в залежності від умов середовища. Визначення кількості 

продихів за допомогою відбитків, ступеня відкриття продихів методом 

інфільтрації» 

10 

Завдання до самостійної роботи «Сольова екстракція ДНК із 

рослинних клітин» 

10 

Захист лабораторних робіт «Визначення ступеня дихання пророслого 

насіння пшениці. Розрахунок дихального коефіцієнта. Розділення 

спиртової витяжки фотосинтезуючих пігментів за методом Крауса та 

методом паперової хроматографії. Оптичні властивості пігментів 

фотосинтезу» 

15 

Змістовий модуль 3 20 



10 

 

Захист лабораторної роботи «Захисна дія цукрів на клітини рослин» 5 

Завдання до самостійної роботи «Визначення періодичності росту 

деревних пагонів» 

5 

Захист лабораторної роботи «Розрахунок суми ефективних температур 

для різних видів рослин» 

5 

Модульний тест 5 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
 

Методичне забезпечення 
З методичними матеріалами по дисципліні можна ознайомитися на дистанційному курсі у 

віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за 

посиланням: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=464 

 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. Артамонов, Вадим Иванович. Занимательная физиология растений. М.: 

Агропромиздат, 1991. 335 с. URL: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gUeq7zsAAAAJ&hl=ru (дата 

звернення: 25.08.2020). 

2. Биохимия. URL: https://lifelib.info/biochemistry/ (дата звернення 25.05.2020). 

3. Вус Н.О., Твердохліб О.В., Леонтьєв Д.В. Альбом для лабораторних занять з 

дисципліни «Фізіологія рослин». Харків: ХНПУ, 2020. 48 с. (бібліотека 

кафедри ЛСПГ). 

4. Мокрушин М.М., Мокрушина Є.М., Петерсен Н.В., Меншиков М.М. 

Фізіологія рослин. – Вінниця: „Нова книга”, 2006. 416 с. URL: 

https://snvlk.at.ua/_ld/0/2_Fisiologi_m.pdf (дата звернення: 25.08.2020). 

5. Скляр В.Г. Екологiчна фiзiологiя рослин. Підручник. За ред. Ю.Л. Злобіна. 

Суми: Університетська книга, 2015. 271 с. URL: 

https://lifelib.info/biochemistry/
https://snvlk.at.ua/_ld/0/2_Fisiologi_m.pdf
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https://www.yakaboo.ua/ua/ekologichna-fiziologija-roslin.html#tab-attributes 

(дата звернення 25.05.2020). 

6. Соколенко У.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 

дисципліни «Фізіологія рослин». Харків: ХНТУСГ, 2020. 40 с. (бібліотека 

кафедри ЛСПГ). 

7. Фізіологія рослин: практикум / О.В. Войцехівська, А.В. Капустян, О.І. Косик 

та ін. За заг.ред. Т.В. Паршикової. Луцьк: Терен, 2010. 420 с. URL: 

http://biol.univ.kiev.ua/metod/fbr/PRAKTYKUM.pdf (дата звернення 

25.05.2020). 

8. Физиология растений. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: конспект лекций / 

В. М. Гольд, Н. А. Гаевский, Т. И. Голованова и др. Красноярск: ИПК СФУ, 

2008. 148 с. URL: http://bio.sfu-

kras.ru/files/1839_Konspekt_lekcii_Fiziologiya_rastenii.pdf (дата звернення 

25.05.2020). 

9. Храмченкова О.М. Практикум по физиологии растений: практическое 

руководство. Часть 1. Гомель: ГГУ, 2017 44 с. URL: 

http://old.gsu.by/biglib/gsu/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%

D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%

D0%91_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%

D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%D0%A0_%

D0%A71_%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D

1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202017.pdf 

(дата звернення 25.05.2020). 

10.  Храмченкова О.М. Практикум по физиологии растений: практическое 

руководство. Часть 2. Гомель: ГГУ, 2017 46 с. URL: 

http://old.gsu.by/biglib/GSU/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE

%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/

%D0%91_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA

%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%D0%A0_

%D0%A72_%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%

D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202017.p

df (дата звернення 25.05.2020). 

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 
 

1. Аудиторії, оснащені проекторами і комп’ютерами. 

2. Оснащена лабораторія для біологічних досліджень. 

3. Навчальна література. 

https://www.yakaboo.ua/ua/ekologichna-fiziologija-roslin.html#tab-attributes
http://bio.sfu-kras.ru/files/1839_Konspekt_lekcii_Fiziologiya_rastenii.pdf
http://bio.sfu-kras.ru/files/1839_Konspekt_lekcii_Fiziologiya_rastenii.pdf
http://old.gsu.by/biglib/gsu/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%91_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%D0%A0_%D0%A71_%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202017.pdf
http://old.gsu.by/biglib/gsu/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%91_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%D0%A0_%D0%A71_%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202017.pdf
http://old.gsu.by/biglib/gsu/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%91_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%D0%A0_%D0%A71_%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202017.pdf
http://old.gsu.by/biglib/gsu/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%91_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%D0%A0_%D0%A71_%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202017.pdf
http://old.gsu.by/biglib/gsu/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%91_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%D0%A0_%D0%A71_%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202017.pdf
http://old.gsu.by/biglib/gsu/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%91_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%D0%A0_%D0%A71_%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202017.pdf
http://old.gsu.by/biglib/GSU/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%91_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%D0%A0_%D0%A72_%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202017.pdf
http://old.gsu.by/biglib/GSU/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%91_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%D0%A0_%D0%A72_%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202017.pdf
http://old.gsu.by/biglib/GSU/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%91_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%D0%A0_%D0%A72_%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202017.pdf
http://old.gsu.by/biglib/GSU/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%91_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%D0%A0_%D0%A72_%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202017.pdf
http://old.gsu.by/biglib/GSU/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%91_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%D0%A0_%D0%A72_%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202017.pdf
http://old.gsu.by/biglib/GSU/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%91_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%D0%A0_%D0%A72_%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202017.pdf
http://old.gsu.by/biglib/GSU/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%91_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%97%D0%A0_%D0%A72_%D0%9E.%D0%9C.%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202017.pdf

