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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з теоретичними та практичними аспектами пізнання 
будови, властивостей і функціонування основних класів органічних сполук та речовин вторинного 
походження, з’ясувати їх роль у метаболізмі рослинного організму та особливості практичного 
застосування і раціонального використання у промисловості, фармації, медицині, аграрному 
господарстві та декоративному садівництві. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати фундаментальні дисципліни професійної та практичної підготовки, зокрема 
«Ботаніка», «Фізіологія рослин», «Біохімія».  
2. Вміти самостійно застосовувати знання з анатомії та фізіології рослин, біохімії та інших 
дисциплін, працювати з навчальною та науково-методичною літературою. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Курс «Біохімія рослин» охоплює вивчення біохімічного складу і хімічних процесів рослинних 
організмів, що лежать в основі їхньої життєдіяльності, розкриває взаємозв’язки між шляхами 
метаболізму різних класів органічних речовин та сприяє розумінню біохімічної адаптації рослин 
до несприятливих факторів середовища, яка відбувається за рахунок формування специфічних 
особливостей обміну речовин на рівні клітин, тканин, окремих органів і організму в цілому.  
 
4. Завдання (навчальні цілі):  
Згідно проекту Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 091 «Біологія», дисципліна забезпечує набуття студентом  
інтегральної компетентності –  
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 компетентностей –  
ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної діяльності. 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
та спеціальних (фахових) компетентностей –  
ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на межі предметних 
галузей.  
ФК02. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інших суміжних 
наук для вирішення завдань сучасної біології.  
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.  
ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього середовища, 
раціонального природокористування.  
ФК09. Здатність до визначення та аналізу результатів взаємодії біологічних систем різних рівнів 
організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних галузях господарства, 
біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища.  
ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем.  
ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач біології. 
ФК12.3. Уявлення про принципи біохімічної, біофізичної та молекулярно-біологічної структурної 
організації представників вищих рослин.  
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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: 

- базових знань про особливості будови та функціонування різних класів біохімічних сполук 
рослинного організму; 

- практичних навичок щодо визначення якісних та кількісних параметрів різних класів 
органічних речовин рослин, що впливають на життєдіяльність рослин;  

- вміння оцінювати вміст, локалізацію та поширення біохімічних сполук у рослинних 
організмах; 

- розуміння біохімічної адаптації рослин до несприятливих факторів середовища через 
розкриття взаємоперетворень вторинних метаболітів за дії екологічних чинників;  

- здатності обирати та використовувати основні методи біохімічних досліджень рослинних 
об’єктів для розв’язання практичних завдань; 

- використовувати рослини, які синтезують речовини вторинного метаболізму в 
фармакологічних та біологічних дослідженнях; 

- самостійно працювати з науковою літературою; 
- розвивати мотивацію до дослідницької роботи;  
- сприяти професійному самовизначенню. 

 
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 основні поняття та терміни 
біохімії рослин; особливості будови, 
властивості та значення представників 
основних класів органічних речовин у 
протіканні фізіологічних процесів рослин у 
звичайних та стресових умовах.  

лекції, самостійна 
робота 

контрольна 
робота,  бліц-
опитування, 
презентація за 
рефератом, іспит 

30 

1.2 Розуміти основні принципи 
взаємоперетворень вторинних 
метаболітів за дії екологічних чинників; 
можливості практичного використання 
речовин вторинного метаболізму рослин у  
медицині, фармації, сільському 
господарстві. 

лекції, самостійна 
робота 

контрольна 
робота,  бліц-
опитування, 
презентація за 
рефератом, іспит 

30 

2.1 Вміти визначати різні класи органічних 
речовин рослин; оцінювати вміст, 
локалізацію та поширення біохімічних 
сполук у рослинних організмах; 
вимірювати кількісні та якісні параметри 
органічних сполук, що впливають на 
життєдіяльність  рослин.  

лекції, самостійна 
робота 

контрольна 
робота, бліц-
опитування, 
презентація за 
рефератом 

15 

2.2 Обирати та використовувати на 
практиці основні методи біохімічних 
досліджень рослинних об’єктів для 
розв’язання практичних завдань; 
використовувати рослини, які 
синтезують речовини вторинного 
метаболізму в фармакологічних та 

лекції, самостійна 
робота 

контрольна 
робота, бліц-
опитування, 
презентація за 
рефератом 

15 
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біологічних дослідженнях, в сільському 
господарстві; самостійно працювати з 
науковою літературою. 

3.1 Здатність спілкуватися українською 
професійною мовою 

лекції, самостійна 
робота  

Презентація за 
рефератом, бліц-
опитування 

10 

 
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. + + + + + 
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. 

+ + + + + 

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. + + + + + 
ПР25.3. Здатність оцінювати вплив біотичних та абіотичних чинників 
на продукційні та адаптивні властивості фіто- та агроценозів. + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Презентація за рефератом з  теми 1: РН 1.1, 1.2, РН 2.1, 2.2, РН 3.1.   – 10 балів/5 балів 
2. Контрольна робота з  теми 1: РН 1.1, 1.2, РН 2.1, 2.2, РН 3.1. – 12 балів/6 балів 
3. Бліц-опитування по темі 1: РН 1.1, 1.2, РН 2.1, 2.2, РН 3.1. – 6 балів/3 бали  
4. Презентація за рефератом з  теми 2: РН 1.1, 1.2, РН 2.1, 2.2, РН 3.1.   – 10 балів/5 балів 
5. Контрольна робота з  теми 2: РН 1.1, 1.2, РН 2.1, 2.2, РН 3.1. – 16 балів/8 балів 
6. Бліц-опитування по темі 2: РН 1.1, 1.2, РН 2.1, 2.2, РН 3.1. – 6 балів/3 бали. 
 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 
Форма проведення  - письмова у вигляді відкритих завдань. 
Результатами навчання, які будуть оцінюватись на іспиті є РН 1.1-1.2. 
Максимальна кількість балів, яка може бути отримана студентом, складає 40 за 100-бальною 

шкалою. 
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 24 

балів. 
- умови допуску до підсумкового іспиту: 
Обов’язковим для допуску до іспиту є успішне написання 2 контрольних робіт (по кожній не менше 

50% правильних відповідей) та представлення презентацій за рефератом. 
Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж критичний мінімум – 20 

балів. 
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. 

7.2 Організація оцінювання:    
Контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. 
Оцінювання бліц-опитування і презентацій рефератів проводиться впродовж усього курсу 

навчальної дисципліни. 

 

 7.3. Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план лекційних  занять і самостійної 
роботи* 

№ 
п/п Номер і назва  теми 

Кількість годин 
лекції самостійна 

робота 
Основні класи біохімічних сполук, їхня класифікація та функції в метаболізмі рослинного 

організму  

1. 

Роль та значення вуглеводів в житті рослин. Загальні властивості та 
функції рослинних моносахаридів. 2  

Історія вивчення біохімії рослин та роль українських вчених у її 
розвитку, напрями сучасних досліджень.   3 

2. 
Будова, функції та перетворення олігосахаридів рослин.  2  
Роль моно- та олігосахаридів в реакціях адаптації  рослинних 
організмів до дії несприятливих чинників довкілля. 

 4 

3. 

Запасні та структурні полісахариди рослин. Особливості будови та 
функції полісахаридів, що входять до складу рослинної 
клітинної стінки. 

2  

Біосинтез і розпад крохмалю. Синтез целюлози.  3 

4. 

Обмін вуглеводів у рослинному організмі. Шляхи утворення 
вуглеводів у процесі фотосинтезу. Реакції циклу Кальвіна. 2  

Транспортні форми вуглеводів рослин. Синтез і розпад три-, тетра- і 
пентасахаридів у рослинах.  4 

5. 
Структура, властивості та функціональна роль рослинних білків. 2  
Роль пулу вільних амінокислот у рослині. Проблема харчового 

білка та шляхи її вирішення  4 

6. 

Функції ліпідів у метаболізмі рослин. Роль ліпідів у просторовій 
організації рослинних мембран. 2  

Значення гліоксилатного циклу та глюконеогенезу у метаболізмі 
ліпідів рослинної клітини.  3 

7. Будова, утворення та значення кутину і рослинних восків. 2  
Склад рослинних олій. Основні константи рослинних олій.  4 

8. Особливості біосинтезу і розпаду ліпідів рослин. 2  
Взаємозв'язок між ліпідним і вуглеводним обмінами рослин.  3 
Роль та значення речовин вторинного метаболізму у життєдіяльності рослин 

9. 

Характеристика і класифікація алкалоїдів. Біологічні функції 
алкалоїдів рослин. 2  

Якісні реакції на алкалоїди. Основні етапи утворення та розпаду 
алкалоїдів.                                                   4 

10. 

Роль алкалоїдів у рослинах. Основні представники. Галузі 
використання алкалоїдів. 2  

Значення алкалоїдів у медицині, фармації, харчовій промисловості, 
сільському і лісовому господарстві.  3 

11. 
Властивості і значення фенольних сполук у життєдіяльності рослин. 

Розповсюдження у рослинному світі та шляхи біосинтезу 
мономерних фенольних сполук. 

2  

 Вплив екзогенних чинників на прояв забарвлення антоціанів.   4 

12. 

Характеристика, значення та практичне застосування 

поліфенольних сполук. 2  

Властивості та значення лігніну.  3 

13. 
Будова, властивості, розповсюдження дубильних речовин у 

рослинному світі. Їх значення в практичній діяльності 
людини. 

2  
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Основні деревні рослини - джерела дубильних речовин у світі.  4 

14. 

Природа і поширення глікозидів в рослинах. Роль рослинних 
глікозидів в захисних реакціях рослин. Групи глікозидів.                                             2  

Утворення і знешкодження ціаногенних глікозидів. Серцеві 
глікозиди і їх вплив на людський організм.  4 

15. 
Загальна характеристика терпенів і терпеноїдів. Принципи їх 
класифікації. Локалізація і функції терпенів у рослинах. 2  

Поліізопрени – каучук, гута, їх будова і промислове значення.  3 

16. Характеристика, роль та значення ефірних олій.  2  
Практичне використання ефірно-олійних рослин.  3 

 ВСЬОГО 32 56 
 
 
Загальний обсяг - 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 32 год. 
Консультації - 2 год. 
Самостійна робота - 56 год. 
 
 
* - У разі зміни графіка навчального процесу дивись додаток до програми 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна:  
1. Хельдт Г.-В. Биохимия растений / Г.-В. Хельдт; пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2011. – 471 с.  
2. Гудвин Т. Введение в биохимию растений. В 2-х томах. / Гудвин Т., Мерсер Э. М.: Мир, 
1986. 
3. Кнорре Д.Г. Биологическая химия / Кнорре Д.Г., Мызина С.Д. - М.: Высшая школа, 2000. – 
306 с.  
4. Красільнікова Л.О. Біохімія рослин / Красільнікова Л.О., Авксентьєва О.О., Жмурко В.В. - 
Харків: «Колорит», 2007. - 191 с. 
5. Кретович В.Л. Биохимия растений / Кретович В.Л. - М.: Высшая школа, 1986. – 503 с. 
6. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин: Підручник / Мусієнко М.М. – К.: Либідь, 2005. – 808 с. 
7. Плешков Б.П. Биохимия сельскохозяйственных растений / Плешков Б.П.– М.: Колос, 1980. 
– 495 с. 
8. Таран Н.Ю. Ліпіди рослин / Таран Н.Ю., Косик О.І., Оканенко О.А., Бацманова Л.М. – К.: 
Ленвіт, 2006. – 104 с. 
9. Филипцова Г.Г. Основы биохимии растений: курс лекций по специальному курсу / 
Филипцова Г.Г., Смолич И.И. -  Мн.: БГУ, 2004. - 136 с. 
10. Buchanan B.B., Gruissem W., Jones P.L., ed. Biochemistry and Molecular Biology of Plants., 
Rockville, Maryland, American Society of Plant Physiologists, 2000, 1367. 
 

Додаткова: 
1.  Алехина Н.Д. Физиология растений. / Алехина Н.Д, Балнокин Ю.В., Гавриленко В.Ф. и др.  

- М. : «Академия», 2005.  - 754 с.  
2. Геннис Р. Биомембраны: молекулярная структура и функции / Геннис Р. - М.: Мир, 1997. - 

624 с. 
3.  Ленинджер А. Основы биохимии / Ленинджер А. - М.: Мир, Т.3, 1985. 
4.  Филлипович Ю.Б. Основы биохимии / Филлипович Ю.Б. - М.: Агар, 1999. 
5.  Тарчевский И.А. Метаболизм растений при стрессе / Тарчевский И.А. - Казань: ФЭН, 2001. 

- 448 с. 
6.  Третьяков Н.Н. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений / Под ред. Н.Н. 

Третьякова. - М.: Колос, 1998. – 150 с.  
7.  Хочачка П. Стратегия биохимической адаптации / Хочачка П., Сомеро Дж. - М.: Мир, 1988. 

- 568 с. 
8.  O. E. Smirnov, A. M. Kosyan, Yu. V. Pryimak, O. I. Kosyk, N. Yu. Taran. Organo-specific 

accumulation of phenolic compounds in a buckwheat seedlings under aluminium-acid stress // 
Ukr.Biochem.J. 2021; Volume 93, Issue 1, Jan-Feb, pp. 75-81. 

9.  O. E. Smirnov, A. M. Kosyan, O. I. Kosyk, L. M. Batsmanova, L. M. Mykhalska, V. V. 
Schwartau, N. Y. Taran.  Effect of  aluminium  on  redox-homeostasis  of  common  buckwheat  
(Fagopyrum  esculentum) // Biosystems  Diversity, 2020, 28(4),  426–432. 

10. O.E. Smirnov, A.M. Kosyan. O.I. Kosyk, N.Yu. Taran Response of phenolic metabolism induced 
by aluminium toxicity in Fagopyrum esculentum Moench. plants // Ukr.Biochem.J., 2015, 
Volume 87(6): 129-135. 

11. Taran N., Batsmanova L., Kosyk O. and other (2016) Colloidal Nanomolybdenum Influence upon 
the Antioxidative Reaction of Chickpea Plants (Cicer arietinum L.). Nanoscale Research Letters, 
T. 11(1), 476-480. 

12.  O. I. Kosyk, I. M. Khomenko, L. M. Batsmanova, N. Yu. Taran Phenylalanine ammonia-lyase 
activity and anthocyanin content in different varieties of lettuce under the cadmium influence // 
The Ukrainian Biochemical Journal. - 2017. - Vol. 89, № 2. - С. 85-91. 

13. І. М. Хоменко, О. І. Косик, Н. Ю. Таран Вплив кадмію та наночасток ессенціальних металів 
на параметри антиоксидантного метаболізму рослин салату // Физиология растений и 
генетика. – 2018. – Т. 50. – С. 1-8. 



10 
 

14. І. Хоменко, О. Косик, Н. Таран Параметри водного обміну рослин салату посівного за дії 
йонів кадмію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Серія: Біологія. – 2018. - №2 (76). –  С. 20-25 

 
 
10. Додаткові ресурси: 

Інформаційні ресурси: 
1. http//www.nbuv.gov.ua/ - сайт бібліотеки ім.Вернадського  
2. http :// www. pereplet. ru / obrazovanie / stsoros /489.html Статьи Соросовского 
журнала  
3. http://www.plant1.ru/15.02.2007/1 - Мир растений 4.  

  
 

http://www.plant1.ru/15.02.2007/1%20-%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%204
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