РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти – доктора філософії – спеціальності
091 «Біологія»
ІІІ.1.6. «Визначення впливу навколишнього середовища на рослини»
Компетентність здійснювати моніторинг забруднення навколишнього середовища
(повітря, ґрунтів, водойм тощо), досліджуючи стан органел рослинних клітин та
використовуючи модельні рослинні обꞌєкти (трансформованні рослини, культура тканин).
Здатність аналізувати ступінь пошкодження клітинних органел, виявляти ознаки загибелі
клітин рослин та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки ідентифікованих процесів.
Знання методів клітинної біології (світлова та електронна мікроскопія, імуногістохімія та
цитохімія, біохімія); базових характеристик геному рослинної клітини у непошкодженому
стані;
Уміння застосовувати методи клітинної біології для визначення цитотоксичності
навколишнього середовища; визначати стан та етапи пошкодження геному рослин
методом електрофорезу ДНК окремої клітини.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
3-й семестр
№
Назва дисципліни
Визначення впливу
навколишнього
ІІІ.1.6.
середовища на
рослини

Екзамен
/ залік
Залік

Кількість годин
Лекції Лабора- Практ./ Самост. Робота
торні
семін.
10

10

10

15

Тема 1. Будова тваринної та рослинної клітини (6 год).
Тема 2. Методологія дослідження рослинної клітини. Лабораторні та практичні
заняття із освоєння методів клітинної та молекулярної біології (12 год).
Тема 3. Вплив хімічних та фізичних факторів середовища на рослинні клітини (6 год).
Тема 4. Молекулярні основи сигнальних систем рослинної клітини (6 год).
4-й семестр
№
Назва дисципліни Екзамен/
залік
Визначення впливу
навколишнього
Залік
ІІІ.1.6. середовища на
рослини

Кількість годин
Лекції Лабора Практ./ Самост. робота
торні
семін.
10

10

10

15

Тема 5. Генетична основа регуляції реакції відповіді рослин на зовнішній стрес та
молекулярні методи визначення генної експресі. Лабораторні та практичні заняття (8 год).
Тема 6. Геном – мішень впливу радіації та важких металів. Система репарації ДНК
геному. Лабораторні та практичні заняття із освоєння методів виявлення генотоксичності
рослинних клітин (10 год).

Тема 7. Окислювальний стрес як першочергова реакція клітин на стрес. Практичні заняття із
визначення реактивних форм кисню у тканинах рослин під впливом важких металів (6 год).
Тема 8. Цитоскелет – один із основних елементів реакції клітин рослин на стрес (4 год).
Тема 9. Сучасні світові тенденції у дослідженні впливу зовнішнього середовища на
рослини (2 год).
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