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1. Мета дисципліни – сформувати систему здатностей та вмінь з основних методів досліджень 
біології рослин за узагальненими об’єктами діяльності, що підпорядковуються Міжнародному 
Кодексу Ботанічної Номенклатури (з 2011 р. -  ICNAFP), які дозволяють вирішувати типові задачі 
діяльності фахівця з рівнем освіти бакалавра-біолога. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Ботаніка», «Фізіологія рослин», «Цитологія», «Загальна генетика», 
«Біохімія», «Молекулярна біологія». 
2. Вміти працювати з навчальною та навчально-методичною літературою, володіти 
елементарними навичками роботи з фаховою науковою літературою, включаючи англомовні видання 
3. Володіти елементарними навичками роботи з матеріалами та обладнанням, що 
використовуються в практиці біологічних досліджень 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Спецкурс спрямований на отримання базових професійних теоретичних знань щодо методів, які  
використовуються як рутинні у практиці проведення експериментальних досліджень в галузі 
біології рослин, а саме: оптичної та електронної мікроскопії, культуральних методів, методів 
хроматографій та електрофорезу, які застосовуються при вирішенні базових задач в галузі 
хемосистематики та оцінок фізіологічних реакцій рослин та грибів в умовах кількісних 
експериментів, каріологічного аналізу, а також вимог до технік визначення та представлення 
кількісних показників результатів експериментальних досліджень. Оглядово в ході вивчення 
дисципліни також розглядаються деякі новітні методи експериментальних досліджень, які, проте, 
не належать до категорії базових рутинних досліджень і потребують доступу до спеціалізованих 
лабораторій з суттєвими обсягами фінансування.    
   
4. Завдання (навчальні цілі):  

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) 
рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 
«Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних компетентностей: 

інтегральної: 
ІК. 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. 
ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 
ЗК08 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 
ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й інтелектуальної чесності, 
правил біологічної безпеки і біологічного захисту. 

спеціальних (фахових, предметних): 
ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на межі предметних 
галузей. 
ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за допомогою 
відповідних методів, прийомів і засобів у лабораторних умовах і звітувати про результати. 
ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій та 
концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 
ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього середовища, 
раціонального природокористування. 
ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач біології. 
ФК15.3. Знання основних підходів, які застосовуються в охороні рослин та раціонального 
природокористування в умовах фіто- та агроценозів. 
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Основними завданнями дисципліни є: 
1. Сформувати уявлення про основні методи наукового пізнання та принципи використання цих 

методів у науковій та навчальній роботі; 
2. Сформувати вміння  планування та проведення науково-дослідного експерименту  
3. Сформувати уявлення про базові знання з біометрії 
4. Уявлення про методи математичної статистики для аналізу експериментальних даних 
5. Уміння застосовувати однофакторний та  багатофакторний,  дисперсійний, кореляційний, 

регресійний аналізи даних; 
6. Сприяти розвитку аналітичного та еколого-фізіологічного мислення студентів. 
7.  

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  
Відсоток у 

підсумковій 
оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати види оптичної мікроскопії, технічні 
характеристики та маркування базових 
оптичних систем (об’єктивів, окулярів, 
конденсорів, тубусів, систем освітлення, 
світлофільтрів, систем реєстрації 
зображень);  знати види електронної 
мікроскопії, особливості препаративної 
підготовки матеріалу, можливості та 
обмеження даної групи методів 

Лекція, 
Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота, оцінювання 
усних відповідей  
та доповнень, 
оцінювання 
вирішення 
ситуаційних 
дослідницьких 
задач 

20 
 

1.2 Знати техніки виділення та підтримання у 
культурі мікроскопічних рослин та грибів 

Лекція, 
Самостійна 
робота 

Оцінювання усних 
відповідей  та 
доповнень, 
вирішення 
ситуаційних 
дослідницьких 
задач 

10 

1.3 Знати методики електрофоретичних 
досліджень спектру запасних білків за 
Лемлі та за Пидюрою-Поперелею;  базові 
методики визначення спектру пігментів 
методами хроматографії; техніки 
визначення та аналізу каріотипів 
рослинних та грибних об’єктів 

Лекція, 
Самостійна 
робота 

Оцінювання усних 
відповідей  та 
доповнень, 
вирішення 
ситуаційних 
дослідницьких 
задач 

20 

1.4 Знати методи визначення чисельності та 
біомаси клітин у природному та 
культуральному матеріалі, правила 
округлення та визначення похибок 
приладів та кількісних результатів    

Лекція, 
Самостійна 
робота 

Оцінювання усних 
відповідей та 
доповнень, 
вирішення 
ситуаційних 
дослідницьких 
задач 

 
10 

2.1 Вміти проводити первинну ідентифікацію 
рослинних об’єктів та їх клітинних 
структур з розмірами від 0.5 мкм; вміти 
проводити дешифровку електронограм 
рослинних об’єктів з ідентифікацією 
клітинних структур розміром від 1 нм 

Лекція, 
Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота,  
оцінювання, усних 
відповідей  та 
доповнень, 
вирішення 

10 
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ситуаційних 
дослідницьких 
задач 

2.2 Вміти обирати адекватні методи для 
вирішення типових задач діяльності в 
галузі дослідження рослинних та грибних 
об’єктів 

Самостійна 
робота, 
консультація 

Оцінювання усних 
відповідей  та 
доповнень, 
вирішення 
дослідницьких 
задач 

20 

3.1 Вміти демонструвати знання в галузі 
альгології та вести наукову дискусію 

Лекція, 
Самостійна 
робота 

Оцінювання усних 
відповідей та 
доповнень, 
вирішення 
ситуаційних 
дослідницьких 
задач 

10 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання:  
Результати навчання дисципліни (код) 

 
Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, принципи, теорії і 
закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей. +      + 

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

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

ПР10. Встановлювати закономірності взаємодії живих 
організмів різних форм структурної організації між собою, 
особливості впливу різних чинників на живі організми та 
оцінювати їх роль у біосферних процесах біотичної 
трансформації речовин і енергії. 

    + + + 

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 відповідними 
методами. + + + + + +  

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

+ + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 РН 1.1, 2.1 – 40 балів / 20 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2 РН 1.2, 1.3, 1.4  – 40 балів / 20 балів. 
3. Оцінювання усних відповідей, доповнень, вирішення дослідницьких задач – 20 балів / 10 

балів 
 

- підсумкове оцінювання:: 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 
успішне виконання всіх видів робіт (по кожній не менше 50% від максимально можливої кількості 
балів), успішне виконання завдань 2 модульних контрольних робіт (по кожній не менше 50% 
правильних відповідей). 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 
 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 та 2. 
Оцінювання усних відповідей, доповнень та поточних дослідницьких задач  проводиться упродовж 
лекційного курсу. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
8. Структура навчальної дисципліни.  

Тематичний план лекцій 
 

№ п.п. Номер і назва теми Кількість годин 
  Лекції Самостійна 

робота 
 Розділ 1   
1 Оптична мікроскопія та її види. Конфокальна мікроскопія 4  
2 Технічні характеристики та маркування базових оптичних 

систем (об’єктивів, окулярів, конденсорів, тубусів, систем 
освітлення, світлофільтрів). 

 7 

3 Базові методики налаштування оптичнихмікроскопів.  
Мікрофотографія. Основні прижиттєві цитохімічні  
забарвлення рослиинного матеріалу. 

 7 

4 Електронна мікроскопія, її види та технічні можливості. 
Препаративна підготовка матеріалу для трансмісійної та 
скануючої електронної мікросокпії.  

6  

5 Дешифровка та аналіз електронограм: ідентифікація типів 
покривів та їх структурних елементів у рослинних та грибних 
клітин різних філ 

 8 

6 Дешифровка та аналіз електронограм: ідентифікація типів 
фотосинтетичного та мітохондріального апаратів, їх 

4  
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структурних елементів 
7 Дешифровка та аналіз електронограм: ідентифікація 

немембранних та одномембранних цитоплазматичних 
структур представників різних філ рослин та грибів 

 8 

8 Дешифровка та аналіз електронограм: ідентифікація типів 
ядерного апарату, його структурних елементів, типів мітозу, 
итокінезу та каріокінезу 

2  

 Модульна консультація за розділом 1  
 Розділ 2   
9 Методи виділення та підтримання у культурі штамів 

мікроводоростей та грибів-мікроміцетів. Накопичувальні, 
одновидові та аксенічні культури. Неелективні та елективні 
поживні середовища.  

4 4 

10 Електрофоретичні дослідження у хемосистематиці рослин. 
Електрофорез за методиками Лемлі та Пидюри-Поперелі. 

 6 

11 Хроматографія та її типи. Аналіз якісного складу пігментів 
методами хроматографії. 

 6 

12 Кількісний аналі пігментного складу  6 
13 Каріологічні методи дослідження рослин, каріологічний 

аналіз та його застосування у каріосистематиці рослин.  
4  

14 Молекулярно-генетичні методи в біології рослин: генні та 
геномні підходи. NGS платформи та отримання 
повногеномних послідовностей рослин та грибів 

4  

15 Методи визначення чисельності та біомаси клітин у 
природних зразках та культуральному матеріалі.  

 4 

16 Правила представлення результатів кількісного аналізу: 
округлення, оцінка похибок приладів та точності вимірювань 

2  

 Модульна консультація за розділом 1  
 Разом 32 56 

 
Загальний обсяг 90 год (3 кредити ЕКТС), в тому числі: 
Лекцій – 32 год. 
Консультації - 2 год. 
Самостійна робота – 56 год. 
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закладів. – Черкаси: Вид. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 284 с. 

6. Остерман Л. А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. М., МЦНМО, 2002, 
248 с. 
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університет», 2014. – 286 с.  
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