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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з особливостями вторинного метаболізму рослин, 
схарактеризувати основні групи біологічно активних речовин рослинного походження, механізми  
їх синтезу , хімічні властивості та фізіологічну дію, виявити найбільш перспективні БАР для 
застосування в медичній практиці, вести пошук нових технологій отримання БАР з метою їх 
застосування у фармакологічній, харчовій та легкій промисловості. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішно опанувати курси  «Ботаніка», «Фізіологія рослин», «Біохімія»,  «Біотехнологія». 
2. Вміти самостійно застосовувати знання з анатомії та фізіології рослин ,біохімії, 
біотехнології та ін. дисциплін, виконувати лабораторні та практичні роботи, працювати з 
науково-методичною літературою. 
3. Володіти елементарними навичками роботи з матеріалами та обладнанням, що 
використовуються в біологічній та хімічній лабораторіях. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Вторинний метаболізм рослин» є вибірковою навчальною  
дисципліною, яка формує комплексне уявлення про метаболізм рослин на молекулярному, 
клітинному, тканинному рівнях та рівні цілісного організму; склад, властивості,шляхи 
біосинтезу біологічно активних речовин, їх фізіологічну дію та застосування у 
фармакологічній, харчовій, легкій промисловості, а також скринінг лікарських рослин за їх 
хімічним складом  та пошук найбільш ефективних технологій  отримання біологічно 
активних речовин рослинного походження. 

4. Завдання (навчальні цілі):  
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 
(сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 "Біологія", спеціальність 091 "Біологія") дисципліна 
забезпечує набуття студентом таких компетентностей: 
інтегральної: 

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні 
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

загальних:  
ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК05. Здатність розробляти та керувати проектами.  

спеціальних (фахових, предметних): 
СК05. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням сучасних 
методів та обладнання. 
СК06. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі загального 
аналізу розвитку науки і технологій. 
СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи розв’язання 
науково-теоретичних та прикладних задач біології. 
СК26. Здатність планувати, організовувати та проводити дослідження в галузі ботаніки, 
фізіології та екології рослин на основі поглибленого розуміння принципів біохімічної, 
біофізичної та молекулярно-біологічної структурної організації рослинних об’єктів різних 
таксономічних груп.  

Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 
уявлення про особливості вторинного метаболізму рослин на клітинному, тканинному рівні та 
рівні цілісного організму; 
уявлення про особливості синтезу біологічно активних речовини рослин вторинного походження, 
їх будову та властивості, особливості накопичення та виведення; 
практичних навичок скринінгу лікарських рослин зі їх хімічним складом та отримання біологічно 
активних речовин із рослинної сировини; 
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аналітичного та екологічного мислення щодо можливості раціонального використання лікарських 
рослин шляхом пошуку нових технологій отримання біологічно активних речовин рослинного 
походження.  

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 
спеціалізації фізіологія та екологія рослин. 

Лекція, лабораторна 
робота, самостійна 

робота 
Контрольна робота 40 

2.1 Вміти працювати з приладами, виконувати 
необхідні аналізи, давати оцінку 
результатам. Лабораторна робота, 

самостійна робота 

Звіт по 
лабораторній 

роботі, 
контрольна 

робота 

20 

2.2 Вміти здійснювати пошук нової інформації. Лекція, самостійна 
робота 

Наукова 
доповідь з 

презентацією 
20 

3.1 Вміти працювати в групі при опануванні 
біохімічних методів дослідження, аналізі 
отриманих даних. 

Лабораторна робота 
Звіт по 

лабораторній 
роботі 

10 

4.1 Вміти організовувати власну діяльність. Лабораторна робота, 
самостійна робота 

Звіт по 
лабораторній 

роботі 
10 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 
Програмні результати навчання (назва) 1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР03. Здійснювати злагоджену роботу на результат у колективі 
з урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів.   +  + + 

ПР07. Описувати й аналізувати принципи структурно-
функціональної організації, механізмів регуляції та адаптації 
організмів до впливу різних чинників. 

+ + +   

ПР13. Дотримуватися основних правил біологічної етики, 
біобезпеки, біозахисту, оцінювати ризики застосування новітніх 
біологічних, біотехнологічних і медико-біологічних методів та 
технологій, визначати потенційно небезпечні організми чи 
виробничі процеси, що можуть створювати загрозу виникнення 
надзвичайних ситуацій. 

+ +  + + 

ПР17. Застосовувати сучасні технології навчання для 
викладання спеціальних дисциплін.   +  + 

ПР20. На основі поглиблених знань з природничих наук 
формувати уявлення про закономірності індивідуального та 
історичного розвитку біологічних систем на різних рівнях 
організації, роль системних процесів у їхньому формуванні, 
функціонуванні й пластичності, особливості їхньої 
кооперативної взаємодії, а також про системність організації 
живого. 

+  +  + 

ПР27. Застосовувати існуючі, розробляти та впроваджувати нові 
методи досліджень та технології для розв’язання конкретної 
науково-теоретичної та/або прикладної задачі з ботаніки, 
фізіології та екології рослин. 

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

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1(з 1-4 теми) : РН 1.1. – 30 балів/15 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2 (з 5-8  теми) : РН 1.1 – 30 балів/15  балів.  
3. Звіт з лабораторних робіт з 1–8 теми: РН 2.1., 2.2.,  3.1. –20 балів/10 балів. 
4. Наукова доповідь з презентацією: РН 3.1., 4.1 – 20 балів/10  балів. 

- підсумкове оцінювання у формі заліку 
Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума результатів всіх форм семестрового 

оцінювання. Студент отримує залік («зараховано») лише за умови успішного виконання та здачі всіх 
передбачених планом лабораторних робіт, написання всіх контрольних робіт (по кожній не менше 50% 
правильних відповідей), підготовки та оприлюднення наукової доповіді. 

7.2 Організація оцінювання: 
1. Модульна контрольна робота 1(з 1-4 теми): РН 1.1. – на 6-й лекції. 
2. Модульна контрольна робота 2 (з 5-8  теми) : РН 1.1 – на 12-й лекції. 
2. Звіт з лабораторних робіт з 1–8 теми: РН 2.1., 2.2.,  3.1. – на 6-му лабораторному 
занятті.  
4. Наукова доповідь з презентацією: РН 3.1., 4.1 – упродовж лекційного курсу. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  занять 

№ 
п/п Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції лабора 
торні 

самостійна 
робота 

1 2 3 4 5 
 

Частина 1   «Фізіолого-біохімічні особливості вторинного метаболізму рослин» 

1 

Взаємозв’язок основних функцій рослинного 
організму та значення вторинного метаболізму 
для підтримання гомеостазу.  

2   

Організація лабораторії для роботи з 
рослинними пробами. Основні способи 
стерилізації посуду, інструментів та допоміжних 
матеріалів. Вирощування рослин методом водної 
культури з метою вивчення основних груп 
біологічно активних речовин рослин. 

 2  

Біогенетичні зв’язки між рослинними 
метаболітами.   8 

2 

Основні шляхи біосинтезу, транспортування, 
акумуляції та секреції продуктів вторинного 
метаболізму. 

2   

Вторинні метаболіти як зв’язуючи ланка між 
основними циклами первинного обміну речовин.   8 

3 

Біологічно активні речовини рослин як продукти 
вторинного метаболізму. 2   

Використання рослинної сировини у дієтичному 
харчуванні.   8 

Екологічне значення вторинних метаболітів 
рослин.   8 

4 

Фітогормони як продукти вторинного 
метаболізму рослин – регулятори та 
координатори онтогенезу рослин. 

4   

Вплив індолілоцтової кислоти (ІОК) на 
онтогенез рослин.  2  

Брасиностероїди: механізми синтезу, 
фізіологічна роль в рослинах, перспективність 
застосування.  

  10 

Жасмонова кислота як продукт вторинного 
метаболізму: механізми синтезу, фізіологічна 
роль в рослинах, перспективність застосування.  

  8 

 
Частина 2 . «Біологічно активні речовини спеціалізованого (вторинного) обміну» 

1 2 3 4 5 

5 

Класифікація та загальна характеристика 
фенольних сполук. 4   

Визначення вмісту антоціанів 
спектрофотометричним методом.    2  

Загальна характеристика антраценопохідних.   10 
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Класифікація антраглікозидів та їх 
використання. 

6 

Ізопреноїди. 4   
Визначення кількісного та якісного складу 
ефірних олій. Ароматерапія.  2  

Загальна характеристика іридоїдів та їхня 
фармакологічна дія.   8 

Фізико-хімічні властивості сесквітерпенових 
лактонів та їхня фармакологічна дія.   8 

7 

Загальна характеристика та фізіологічна дія 
алкалоїдів та їх похідних 4   

Дослідження лактонів методом тонкошарової 
хроматографії  2  

Особливості будови за загальна характеристика 
стероїдних алкалоїдів (глікоалкалоїдів).   8 

8 

Пошук нових технологій отримання біологічно 
активних речовин рослинного походження 2   

Культура ізольованих тканин і органів як 
можливе джерело отримання цінних біологічно 
активних речовин 

 2 8 

Технології отримання напівсинтетичних 
біологічно активних сполук рослинного 
походження. 

  8 

 
 ВСЬОГО 24 12 100 

 
 
Загальний обсяг 120 год, в тому числі (вибрати необхідне): 
Лекцій – 24 год. 
Лабораторні заняття – 12 год. 
Консультації – 4 год. 
Самостійна робота – 80 год. 
 
9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 
1. Біохімія рослин: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Л.О. Красільнікова, О.О. 
Авсентьева, В.В. Жмурко] – Х.: Колорит, 2007. – 191 с. 
2. Биологически активные вещества. Новые принципы поиска / [Г.М. Баренбойм, А.Г 
Маленков] – М.: Наука, 1986. – 363 с. 
3. Войцехівська О.В. Навчально-методичні рекомендації «Фізіологія вторинного метаболізму 
рослин» для студентів ОР «Магістр», які навчаються за спеціальністю «Біологія" / [О.В. 
Войцехівська, В.Н. Белава, О.Є. Смірнов] – К.: АВЕГА, 2020. – 48 с.  
4. Гребинский, С.О. Биохимия растений / С.О. Гребинский. – Львов, Изд-во Львов. ун-та. - 
1975.- 270с.  
5. Гудвин, Т. Мерсер Э. Введение в биохимию растений / Т. Гудвин, Э. Мерсер. - Т.2., М.: Мир, 
1986. - 312с.  
6. Ковальов, В.М. Фармакогнозія з основами біохімії рослин / В.М. Ковальов, О.М. Павлій, Т.І. 
Ісакова. – Харків: Прапор, 2000. – 706 с. 
7. Красильникова, Л.А., Биохимия растений / Л.А. Красильникова, О.А. Авксентьева, В.В. 
Жмурко. – Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. – 200 с. 
8. Кретович, В.Л. Биохимия растений / В.Л. Кретович. - М.: Высшая школа. - 1986. - 444с. 
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9. Кунах, В.А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи / В.А. 
Кунах. – К.: Логос, 2005. – 730 с. 
10. Чекман, І.С. Клінічна фітотерапія / І.С. Чекман. - К.: А.С.К. - 2003. – 550 с. 
 

Додаткова література: 

1. Барабой, В.А. Биологическое действие растительных фенольных соединений / В.А. Барабой. – 
К.: Наук. думка, 1976. – 60 с. 

2. Биохимия растений / Г.-В. Хелдт; пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 471 
с. 

3. Войцехівська О.В., Ситар О.В., Таран Н.Ю. Фенольні сполуки: різноманітність, біологічна 
активність, перспективи застосування // Вісник Харківського національного аграрного 
університету. Сер. Біологія. – вип. 1(34). – 2015. – С. 104-119.    http://knau.kharkov.ua/vsnik-
hnau-2015-vip-1.html 

4. Гудвин, Т. Введение в биохимию растений: В 2 т. / Т. Гудвин, Э. Мерсер. – М.: Мир, 1986. 
5. Запрометов, М.Н. Основы биохимии фенольных соединений / М.Н. Запрометов. – М.: Высш. 

шк., 1974. – 214 с. 
6. Кунах, В. А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи / В.А. 

Кунах. – К.: Логос, 2005. – 730 с. 
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