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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з роботою вимірювальних приладів, 
основними правилами проведення лабораторних дослідів та методами фітофізіологічних, 
біохімічних та ботанічних досліджень та сформувати систему вмінь щодо опанування низки 
методів, що широко застосовуються у дослідницьких лабораторіях, зокрема методами 
вирощування рослин на штучних живильних середовищах (водна, піщана культура), 
дослідження взаємодії в системі рослина-патоген (методи культивування фітопатогенних 
грибів, інфікування рослин, дослідження фізіологічних реакцій рослинного організму на 
патогенез); визначення рослинних вуглеводів, підготовка рослинного та мікологічного 
матеріалу до дослідження методом трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ), а також 
здійснювати виділення та очистку ДНК та РНК з рослин та грибів, проводити ампліфікацію 
нуклеотидних послідовностей маркерних генів, визначати якість ампліфікації за допомогою 
гель-електрофорезу, проводити аналіз нуклеотидних послідовностей маркерних генів. 
Використовуючи спеціальне програмне забезпечення, здійснювати пошук подібних 
послідовностей у базі даних GenBank, експортувати потрібні дані, проводити з ними 
стандартні маніпуляції та використовувати отримані дані для побудови філогенетичних 
дерев. Ознайомити студентів з методами експериментальної мікології, зокрема, польовими та 
експедиційними, методами гербаризаціїї грибних об’єктів, камеральної обробки матеріалу, 
методами світлової мікроскопії при роботі з вітальними та гербарними зразками, 
порівняльно-морфологічним методом, виділення грибів з повітря приміщень на різні за 
складом поживні середовища та способами оцінки основних культуральних та 
морфологічних характеристик грибів. Ознайомити студентів з методами фізіолого-
біохімічного скринінгу адаптивних реакцій-відповідей на абіотичні стреси та 
методологічними підходами для комплексного дослідження стрес-толерантності рослин на 
рівні інтегральних показників росту і розвитку на ранніх етапах онтогенезу рослин. 
 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Ботаніка», «Фізіологія рослин», «Біохімія», 
«Загальна цитологія», «Сучасні інформаційні технології в біології», «Статистичні методи в 
біології», «Мікробіологія», поглиблення набутих знань і навичок практичної науково-
експериментальної роботи під час Навчальної практики з ботаніки та зоології.  
2. Вміння самостійно застосовувати знання з ботаніки, анатомії та фізіології рослин, біохімії, 
біотехнології та ін. дисциплін, виконувати лабораторні та практичні роботи, працювати з 
науково-методичною літературою. 
3. Володіння елементарними навичками роботи з матеріалами та обладнанням, що 
використовуються в біологічній та хімічній лабораторіях. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Під час опанування цього курсу студенти ознайомляться з основними правилами 

проведення лабораторних дослідів, особливостями приготування робочих розчинів та 
основних поживних середовищ; вмітимуть застосовувати ваговий аналіз для визначення 
вмісту речовин в рослинах, використовуючи торсійні та аналітичні ваги; оволодіють 
методами оптичного та об’ємного аналізу вмісту вуглеводів у рослинних об’єктах, методами 
дослідження патологічних станів рослин, розмноження фітопатогенних організмів, 
інфікування рослин, фітопатологічну експертизу насіння, методи визначення стресового 
навантаження рослин за патогенезу. Оволодіють всіма етапами фіксації та дослідження 
біологічних об’єктів методом ТЕМ, базовими методами виділення ДНК та РНК, ампліфікації 
маркерних генів, стандартними методами аналізу нуклеотидних послідовностей. 
Ознайомляться з основними етапами дослідження грибів та грибоподібних організмів в 
умовах in vivo та в лабораторії, принципами їх виявлення в природних біотопах, 
особливостями ідентифікації грибів з використанням світлової мікроскопії, хімічних методів 



аналітичного фарбування та спеціалізованих ключів для визначення, з методами оцінки стану 
повітря приміщень різного функціонального  призначення. Ознайомляться з методологічними 
підходами оцінки стійкості рослин до абіотичних факторів та екстремальних умов довкілля. 
Оволодіють основами закладання експерименту, пробопідготовки, фіксації рослинного 
матеріалу та визначення інтегральних показників  стану рослинного організму за впливу 
абіотичних стрес-факторів.  

4. Завдання (навчальні цілі): 
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 091 «Біологія», дисципліна забезпечує набуття студентом таких 
компетентностей: 
інтегральної: 
Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною спеціалізацією і на 
межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів природничих наук і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов 
загальних:  
ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної діяльності. 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК08. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. ЗК09. Здатність 
працювати як самостійно, так і в команді. ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів 
професійної діяльності й інтелектуальної чесності, правил біологічної безпеки і біологічного 
захисту. 
ЗК09. Здатність працювати як самостійно, так і в команді. 
ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й інтелектуальної 
чесності, правил біологічної безпеки і біологічного захисту. 
спеціальних (фахових, предметних):  
ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних наук та на 
межі предметних галузей для дослідження різних рівнів організації живого, біологічних явищ 
і процесів.  
ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за допомогою 
відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних умовах і звітувати про 
результати.  
ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій та 
концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 
ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач біології. 
ФК13.3. Знання молекулярних підходів в таксономії рослин.  
ФК14.3. Знання особливостей структури рослинних об’єктів різних таксономічних груп на 
різних рівнях організації.  
ФК15.3.Знання основних підходів, які застосовуються в охороні рослин та раціонального  
природокористування в умовах фіто-та агроценозів. 
Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 
практичних навичок роботи у науково-дослідній лабораторії; 
уявлення про сучасні фундаментально-наукові й прикладні методи фітофізіологічних 
досліджень, галузі застосування та значення цих знань і вмінь для вирішення завдань в інших 
фундаментальних і прикладних науках, для майбутньої професійної орієнтації; 
уявлення про методи проведення лабораторних досліджень в контрольованих лабораторних 
умовах; 
практичних навичок при  вирощуванні рослин у штучних умовах в культурі in vivo та  in vitro; 
уявлення про основні принципи експериментальної роботи в мікології, сучасні 
фундаментально-наукові й прикладні методи мікологічних досліджень;   
уявлення про показники патогенності, про імунітет рослин;  
уявлення про методи фітопатологічної експертизи насіння; 
практичних навичок щодо фізіологічних методів визначення патологічних станів рослин; 



практичних навичок з планування, підготовки та здійснення лабораторних досліджень, 
проведення обрахунків, узагальнення та інтерпретації результатів, формування висновків. 
уявлення про фізіологічні особливості вуглеводного метаболізму рослин в звичайних та 
стресових умовах; 
практичних навичок щодо вибору та застосування методів визначення вмісту вуглеводів у 
рослинних тканинах; 
практичних навичок по підготовці рослинного матеріалу для цитологічних досліджень та 
проведення таких досліджень на рівні ТЕМ; 
системи здатностей та вмінь із виділення та очистки рослинної ДНК та РНК, проведення 
ампліфікації нуклеотидних послідовностей маркерних генів, визначення якості ампліфікації 
за допомогою гель-електрофорезу; 
системи вмінь по проведенню аналізу нуклеотидних послідовностей маркерних генів;  
практичних навичок зі збору мікологічного матеріалу маршрутно-експедиційним методом, 
визначення гербарних зразків за допомогою світлової мікроскопії та спеціалізованих ключів 
для визначення, уявлення про дослідження мікобіоти повітря приміщень різного 
функціонального призначення та оцінку основних культуральних та морфологічних 
характеристик грибів;  
практичних навичок передпосівної обробки матеріалу (праймування) та позакоренева 
(фоліарна) обробка матеріалу, методи визначення морфометричних показників та індексів 
проростання, дослідження вмісту і співвідношення пластидних пігментів як інтегрального 
показника стану рослини; 
методологічних підходів для дослідження вмісту загального протеїну та окремих амінокислот 
у зразках, як прояв біохімічної адаптації на ранніх етапах онтогенезу. Методи виділення та 
кількісного (спектрофотометричного) визначення загального протеїну, проліну та 
фенілаланіну; 
методологічних підходів для дослідження пристосувальних реакцій-відповідей на рівні 
синтезу та акумуляції осмотпротекторних речовин, корелятивні звязки метаболічних шляхів 
синтезу глюкози, фруктози, проліну та фенілаланіну. Видо- та органо-специфічність 
накопичення осмотпротекторів. 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми (та/або методи 

і технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1. Знати фундаментальні дисципліни 
професійної та практичної підготовки 
у галузі біології рослин та грибів. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Контрольна 
робота 

20 

1.2 Знати теоретичні основи планування 
науково-дослідної роботи, загально-
наукові та спеціальні методи 
досліджень. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Контрольна 
робота 

20 

2.1 Вміти створювати умови та 
здійснювати експеримент з 
використанням сучасних методів 
аналізу. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Звіт з 
лабораторної 
роботи 

20 

2.2 Вміти узагальнювати,  
інтерпретувати та екстраполювати 
експериментальні дані, формувати 
висновки. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Звіт з 
лабораторної 
роботи 

20 

3.1 Вміти працювати в групі, 
презентувати результати 
досліджень, вести наукову дискусію. 

Лабораторні 
заняття, 
самостійна робота 

Звіт з 
лабораторної 
роботи 

20 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 
ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, принципи, 
теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі 
предметних галузей. 

+   +  

ПР06. Застосовувати принципи систематики, методи 
виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 
прокаріот і еукаріот. 

+ +    

ПР07. Демонструвати знання про структурну 
організацію біологічних систем на молекулярному рівні 
організації. 

+     

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних 
біологічних процесів, будови та функцій живих 
організмів. 

+     

ПР14. Використовувати знання і розуміння основ 
загальної екології, принципів оптимального 
природокористування й охорони природи 

+     

ПР15. Застосовувати у професійній діяльності методи 
визначення структурних та функціональних 
характеристик біологічних систем на різних рівнях 
організації. 

 + +   

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування та 
проведення польових, лабораторних, клініко- 
лабораторних досліджень, у т.ч. математичні методи та 
програмного забезпечення для проведення досліджень, 
обробки та представлення результатів. 

 + +   

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові 
знання та сучасні методи експериментальних досліджень 
для вирішення проблемних завдань біології. 

 +  + + 

ПР21. Вирішувати прикладні задачі біології відповідні 
методи.  +  +  

ПР23.3. Здатність проводити дослідження рослинних та 
грибних об'єктів, визначати таксони рослин та грибів 
флори України а також світової флори та мікобіоти.  

  +   

ПР24.3. Проводити базові дослідження у галузях 
охорони рослинного світу, географії рослин, ботанічного 
ресурсознавства. 

   + + 

ПР25.3. Здатність оцінювати вплив біотичних та 
абіотичних чинників на продукційні та адаптивні 
властивості фіто- та агроценозів. 

   +  

 



7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Звіти з лабораторних робіт частини 1: РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1  – 20 балів/10 балів 
2. Контрольна робота з  теми 1: РН 1.1, РН 1.2  – 10 балів/5 балів 
3. Звіти з лабораторних робіт частини 2: РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1  – 20 балів/10 балів 
4. Контрольна робота з  теми 2: РН 1.1, РН 1.2  – 10 балів/5 балів 
5. Звіти з лабораторних робіт частини 3: РН 2.1, РН 2.2, РН 3.1 – 20 балів/10 балів 
6. Контрольна робота з  теми 3: РН 1.1, РН 1.2  – 20 балів/10 балів 
 

- семестровий контроль: у формі заліку 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 
не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання та звіти з усіх лабораторних робіт, написання контрольних 
робіт. Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 
7.2 Організація оцінювання:  
Контрольні роботи проводяться після завершення лабораторних робіт з кожної теми 
відповідно. Оцінювання лабораторних здійснюється упродовж семестру.  
7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лабораторних  занять* 

№ п/п Номер і назва  теми 
Кількість годин 

лабораторні 
заняття самостійна робота 

Тема 1. Основи лабораторної справи при проведенні фізіолого-біохімічних досліджень 

рослин. Основні методи аналізу вмісту вуглеводів у рослинних організмах. 

1 

Основні правила проведення 
лабораторних дослідів. Хімічний посуд. 
Вимірювальний посуд. Посуд 
спеціального призначення. Хімічні 
реактиви та їх категорії. Правила 
приготування основних робочих розчинів 
та робочих місць. Концентрація розчинів 
для біохімічного аналізу (відсоткові, 
молярні, нормальні). Титровані розчини, 
встановлення титрів розчинів. 
Ваговий аналіз визначення вмісту сухих 
речовин і води в рослинах. Техніка 
висушування рослинного матеріалу різної 
консистенції та вологості. 

6  

Торсійні та аналітичні терези.  
Сушильні шафи, термостати, 
інфрачервоне зневоднення. 

 6 

2 

Роль глюкози і фруктози у метаболізмі 
рослинного організму. Транспортна 
функція сахарози. Визначення вмісту 
розчинних вуглеводів методом Бертрана.  
 

6  

Продукти окиснення та відновлення 
вуглеводів та їх значення в метаболізмі 
рослинних організмів. Вплив умов 
вирощування і клімату на накопичення 
вуглеводів в тканинах рослин. 

 6 

3 

Полісахариди. Гомо- і гетерополісахариди, 
їх значення. Крохмаль та інулін як основні 
резервні полісахариди. Кількісне 
визначення крохмалю 
фотоколориметричним методом. Побудова 
калібрувального графіка. 

6  

Особливості біосинтезу і дисиміляції 
крохмалю.  
Зміна біохімічного складу плодів, фруктів 
і овочів при дозріванні і зберіганні. 

 6 

4 

Структурні полісахариди рослин. Фізико-
хімічні властивості, синтез і розпад 
целюлози. Визначення клітковини в 
рослинних тканинах. 

6  

Рослини з високим вмістом целюлози, їх 
використання для здорового харчування 
людини. 

 6 
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Тема 2. Методи дослідження патологічних станів квіткових рослин 

7 

Живильні середовища для вирощування 
фітопатогенних грибів. Методи 
приготування живильних середовищ. 
Приготування картопляно-глюкозного 
живильного середовища. Рідкі та 
агаризовані середовища. Стерилізація  
живильних середовищ.  

6  

8 Приготування картопляно-морквяного 
живильного середовища.   6 

9 

Розмноження фітопатогенних грибів in 
vitro. Робота в боксі (УФ). Посів 
фітопатогенного гриба на рідке та 
агаризоване живильне середовище. 

6  

10 Методи фітопатологічної експертизи 
насіння.  6 

11 
Стерилізація насіння, метод піщаної 
культури. Середовище Арнона-Хогленда. 
Методи інфікування рослин. 

6  

12 
Імунітет рослин. Біотичні фактори, що 
впливають на рослину. Стратегії 
рослинного імунітету.  

 6 

13 
Вміст ТБК-активних продуктів (як 
показник перекісного окиснення ліпідів) 
за патогенезу.  

6  

14 Оксидний стрес, як реакція-відповідь 
організму на атаку патогену.  6 
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Тема 3. Використання трансмісійної електронної мікроскопії для дослідження 

водоростей, рослин та грибів 

15 

Відбір проб та підготовка рослинного та 
мікологічного матеріалу до фіксації 3  

Особливості роботи з одноклітинними 
організмами  3 

16 

Фіксація матеріалу. Виготовлення 
фіксуючих розчинів 5  

Особливості фіксації білків, ліпідів та 
мукополісахаридів різними фіксаторами.  
Типи фіксуючих сумішей. Переваги та 
недоліки використання фіксуючих 
сумішей різних типів. 

 5 

17 

Зневоднення зафіксованого матеріалу. 
Приготування «батареї» спиртів 4  

Вимоги до концентрації спирту під час 
зневоднення біологічних об’єктів  4 

18 

Заключення зразків в середовище для 
полімеризації 3  

Типи полімеризації. Водорозчинні та 
неводорозчинні середовища для 
полімеризації. Оптимальні середовища 

 3 



для полімерізації при дослідженні 
біологічних об'єктів 

19 

Принцип роботи ультрамікротома. 
Виготовлення скляних ножів для 
ультрамікротома 

3  

Типи ножів для ультрамікротома. 
Переваги та недоліки використання ножів 
різних типів 

 3 

20 

Монтаж ультратонких зрізів на опірні 
сітки. Контрастування препаратів. 2  

Особливості використання плівок-
підкладок з різних матеріалів. Різновиди 
контрастуючи речовин 

 2 

21 

Принцип роботи електронного 
мікроскопа. Фотографування ультра 
тонких зрізів 

3  

Методи перевірки роздільної здатності 
електронного мікроскопа Способи 
підвищення роздільної здатності 
електронного мікроскопа 

 3 

22 

Аналіз електронних мікрофотографій.  
Визначення розміру органел (в м, мм, 
мкм, нм, Å) 

3  

Артефакти у електронномікроскопічних 
достідженнях. Їхні типи та причини 
виникнення 

 3 
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Тема 4. Молекулярні методи ідентифікації водоростей, рослин та грибів 

23 
Виділення ДНК із рослинного матеріалу 4  
Вибір екстрагуючих буферних розчинів в 
залежності від об'єкту дослідження  2 

24 

Ампліфікація послідовностей маркерних 
генів методом ПЛР 4  

Стандартні праймери для ампліфікації 
послідовностей маркерних генів  4 

25 
Візуалізація продуктів ампліфікації 
методом електрофорезу в агарозному гелі 2  

Підбір стандартних маркерів ММ  4 

26 

Структура банку даних GenВank 
(ENTREZ) серверу Pub Med. Пошук 
сіквенсів для аналізу за заданими генами. 
Основи аналізу геномів.  

4  

Визначення кількості генів у заданих 
об'єктів, визначення кількості копій 
певних генів, пошук сіквенсу заданого 
гену 

 4 

27 

Ідентифікація об'єктів за нуклеотидними 
послідовностями маркерних генів 2  

Маніпуляції із сіквенсами (транспозиція, 
комплементарний сіквенс, обернення 
сіквенсу) Робота з прикладними 
програмами. Основні маркерні гени 
евкаріот 

 2 



28 

Структура пакетів програм GeneDoc та 
BioEdit. Основні функції цих пакетів. 
Імпорт даних результатів сіквенсів з 
Genebank у систему попередньої обробки 
сіквенсів 

4  

Порівняльний аналіз різних пакетів 
програм для роботи з нуклеотидними 
послідовностями 

 2 

29 

Пакет програм PHYLIP: обробка даних 
методом дистанцій (DNADIST + 
NEIGHBOR) 

4  

Можливості пакету програм PHYLIP при 
вирішенні питань молекулярної 
таксономії 

 2 

30 

BootStrap-аналіз інформативності 
дендритів за допомогою програмних 
засобів пакету PHYLIP: алгоритм 
розрахунку з використанням програм 
SEQBOOT, DNADIST, NEIGHBOR, 
CONSENSE. Візуалізація результатів за 
допомогою програмного пакету 
TREEVIEW 

4  

Варіанти графічного відображення 
дендритів. Представлення 
«неукорінених» та «укорінених» 
молекулярних дендритів 

 4 
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Тема 5. Методи експериментальної мікології 

31 

Дослідження мікроміцетів в повітрі 
приміщень різного функціонального 
призначення методом седиментації 
Коха. Приготування середовища 
Чапека-Докса, агаризованого 
пивного солоду (Сусло-агар) та 
агару Сабуро. Стерилізація 
середовищ. Підготовка чашок Петрі 
з поживними агаризованими 
середовищами різного складу до 
експозиції в приміщеннях різного 
функціонального призначення 
корпусу ННЦ “Інститут біології та 
медицини”.  

6  

Типи поживних середовищ для 
культивування грибів-мікроміцетів. 
Селективні та елективні середовища. 
Умови та фази росту грибів.  

 4 

32 

Аналіз отриманих результатів 
(колоній мікроміцетів). Оцінка 
чисельності та частоти трапляння 
мікроміцетів. Кількість 
колонієутворювальних одиниць 
(КУО) на чашку Петрі. Оцінка 
загальної заспореності повітря 

2  



обстежених приміщень.  
Основні таксони мікроміцетів в 
повітрі приміщень. Їх діагностичні 
ознаки. Критерії патогенності згідно 
BSL 

 6 

33 

Визначення динаміки росту та 
спороутворення мікроміцетів на різних 
поживних середовищах. Макроскопічні 
ознаки мікроміцетів. Складання описів 
зовнішнього вигляду колоній. 
Мікроскопічні ознаки для ідентифікації 
мікроміцетів. Методи світлової 
мікроскопії. Порівняльно-морфологічний 
метод. Дослідження та опис 
мікроструктур грибів-мікроміцетів. 
Ідентифікація грибів-мікроміцетів на 
рівні роду. 

4  

Хімічні кольорові реакції в мікології. 
Зміна кольору мікро- та макроструктур 
грибів під дією певних хімічних 
реактивів. Тест на амілоїдність.   

 4 

34 

Виявлення ранньовесняних грибів в 
фітоценозах НПП “Голосіївський” 
маршрутно-експедиційним методом. Збір, 
фотофіксація, гербаризація, етикування та 
ідентифікація зібраного матеріалу. 
Хімічні методи аналітичного фарбування. 
Сучасні ідентифікаційні ключі та 
інтернет-ресурси.    

6  

Сумчасті ранньовесняні гриби-
макроміцети. Фенологія, методи 
ідентифікації та виділення в культуру.   
 

 4 
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Тема 6.  Комплексне дослідження стрес-толерантності рослин на рівні інтегральних 

показників росту і розвитку на ранніх етапах онтогенезу рослин  

35 
 
 
 
 
 
 
 

Основні правила закладання досліду,      
розрахунок часових проміжок відбору 
дослідного рослинного матеріалу. 
Контроль та супровід експериментальної 
роботи. Правила відбору проб, 
пробопідготовка та фіксація матеріалу 
для фізіолого-біохімічних досліджень. 
Фіксація, отримання сухої речовини, сухе 
та мокре озолення, фіксація у рідкому 
азоті. 

6  

36 

Рандомізація відібраних зразків 
дослідного матеріалу. Біологічна та 
аналітична повторюваність. Статистична 
обробка даних. 

 6 



  
 
* – У разі зміни графіка навчального процесу дивись додаток до програми 
 
Загальний обсяг 300 год., в тому числі: 
Лабораторні заняття – 148 год. 
Консультації – 2  год. 
Самостійна робота – 150 год. 

 

 

 

 

 

 

 

37 

Передпосівна обробка матеріалу 
(праймування) та позакоренева (фоліарна) 
обробка матеріалу. Морфометричні 
показники та індекси проростання. 
Дослідження вмісту і співвідношення 
пластидних пігментів як інтегрального 
показника стану рослини. 

6  

 
 

38 
 

Методи дослідження водного дефіциту,  
осмотичного шоку та хронічного 
осмотичного стресу, засоленості субстрату. 
Відносна тургесцентінсть рослинних 
тканин. 

 9 

39 

Дослідження вмісту загального протеїну та   
окремих амінокислот у зразках, як прояв 
біохімічної адаптації на ранніх етапах 
онтогенезу. Методи виділення та кількісного 
(спектрофотометричного) визначення 
загального  протеїну, проліну та 
фенілаланіну.  

6  

40 
Побудова калібрувальних кривих, визначення 
спектрів поглинання та оптичної густини 
розчинів, колориметрія. 

 9 

41 

Дослідження пристосувальних реакцій-
відповідей на рівні синтезу та акумуляції 
осмотпротекторних речовин, корелятивні 
зв’язки метаболічних шляхів синтезу 
глюкози, фруктози, проліну та фенілаланіну. 
Видо- та органо-специфічність накопичення 
осмотпротекторів. 

6  

42 
Роль фенілаланіну у вторинному метаболізмі 
рослин. Фенольні сполуки та методи їх 
визначення у рослинних тканинах. 

 6 

43 

Дослідження органоспецифічного розподілу 
класів фенольних сполук, участь фенолів у 
стрес-сигналінгу рослин за екстремальних 
умов. 

4  
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