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                                              ВСТУП 

Програму вибіркової навчальної дисципліни «Низькомолекулярні 

біорегулятори рослин» складено відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки «доктор філософії» в галузі природничих наук за 

спеціальністю 091 – «Біологія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні теоретичні та 

практичні знання з питань структури, метаболізму, транспорту 

низькомолекулярних біорегуляторів росту рослин різних груп: фітогормонів, 

їх синтетичних аналогів, та нових біорегуляторів росту рослин природного і 

синтетичного походження, рецепції та трансдукції гормонального сигналу у 

клітинах рослин, фізіологічної дії фітогормонів, їх синтетичних аналогів та 

нових біорегуляторів росту рослин природного і синтетичного походження 

на різних рівнях організації рослинного організму; сучасні теоретичні та 

практичні знання за основними напрямками сучасної біотехнології рослин, 

основаної на використанні біотехнологічних процесів і об’єктів (включаючи 

культури ізольованих клітин, тканин, органів і клонів рослин) для отримання 

нових сортів рослин з покращеними комерційно важливими ознаками: 

підвищеною продуктивністю та стійкістю до стрес-факторів зовнішнього 

середовища; сучасні теоретичні та методологічні підходи до пошуку та 

створення нових низькомолекулярних біорегуляторів росту рослин на основі 

природних або синтетичних сполук, різних за хімічною будовою та типом 

біоактивності; оволодіння методологіями у напрямку скринінгу нових 

біологічно активних сполук синтетичного і природного походження та 

аналізу їх регулюючої ріст та розвиток рослин активності, які проводяться в 

умовах in vivo (тобто на цілісному організмі рослин) та в умовах in vitro 

(тобто на ізольованих клітинах та тканинах рослин); аналіз прикладних 

аспектів застосування методів дослідження в умовах in vivo та in vitro 

біологічної активності нових сполук синтетичного або природного 

походження з метою створення на їх основі ефективних та екологічно 

безпечних біорегуляторів росту рослин для сільськогосподарської та 

біотехнологічної галузей України. 



Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна 

«Низькомолекулярні біорегулятори рослин» згідно з навчальним планом 

належить до циклу дисциплін професійної підготовки, яка викладається на 2-

ому курсі аспірантури, та відноситься до вибіркових курсів спеціалізації 

«Біоорганічна хімія».  

Нормативна навчальна дисципліна «Низькомолекулярні 

біорегулятори рослин» є складовою циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор філософії» та є базовою для 

вивчення таких спеціальних дисциплін як «Розробка дисертаційного 

проекту», «Аспірантський дослідницький семінар». 

Матеріал курсу слугує теоретичною основою для формування умінь та 

навичок, необхідних для оволодіння методологією та організацією наукового 

дослідження, формування системи знань про критерії науковості та вимоги, 

щодо організації та аргументації дослідження, аналізу його результатів.  

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета навчальної дисципліни: засвоїти сучасні теоретичні 

принципи та оволодіти методологічними та методичними основами 

досліджень біологічної активності низькомолекулярних біорегуляторів росту 

рослин різних груп: фітогормонів, їх синтетичних аналогів та нових 

біорегуляторів росту рослин природного і синтетичного походження, 

вивчення механізму їх дії на різних рівнях організації рослинного організму. 

Оволодіння програмою курсу сприяє виконанню аспірантами завдань з 

інших дисциплін, які передбачають наукові дослідження, узагальнення 

теоретичного матеріалу і розробку практичних рекомендацій щодо 

застосування результатів наукового дослідження. Матеріал курсу допоможе 

при аналізі інформаційних джерел, підготовці дисертаційної роботи, статей, 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни: 

 забезпечити знання основ класифікації різних груп фітогормонів 

(ауксинів, цитокінінів, гіберелінів, абсцизинів, етилену, саліцилової 

кислоти брасиностероїдів, жасминової кислоти) та 



низькомолекулярних біорегуляторів росту рослин природного або 

синтетичного походження, їх структури, біосинтезу та метаболізму; 

 знання фізіологічних і молекулярно-клітинних механізмів дії 

фітогормонів, їх синтетичних аналогів та нових низькомолекулярних 

біорегуляторів росту рослин природного і синтетичного походження 

на регуляцію росту та розвитку рослин;  

 засвоєння теоретичних принципів та практичних навичок 

раціонального комбінованого використання in vivo та in vitro методів у 

дослідженнях регулюючої ріст та розвиток рослин активності нових 

сполук синтетичного та природного походження з перспективою їх 

практичного використання як ефективних біорегуляторів росту рослин 

у сільському господарстві та біотехнології; 

 вміння самостійно аналізувати спеціальну літературу, обробляти, 

систематизувати та узагальнювати відому та отриману самостійно 

експериментальну інформацію; 

 опанування способів раціонального використання експериментальних 

підходів для виконання практичних завдань та планування 

впроваджень прикладних аспектів результатів біологічних досліджень. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти після  

засвоєння навчальної дисципліни повинні:  

Знати:  

 принципи і теоретичні основи регуляції рослинних організмів, загальну 

характеристику і класифікацію гормонів рослин, їх синтетичних 

аналогів та нових низькомолекулярних біорегуляторів росту рослин 

природного і синтетичного походження, роль гормональної регуляції 

метаболізму та біологічних функцій клітини рослин;  

 принципи і теоретичні основи фізіологічних та молекулярно-клітинних 

механізмів дії фітогормонів, їх синтетичних аналогів та нових 

низькомолекулярних біорегуляторів росту рослин природного і 

синтетичного походження на клітини-мішені, їх роль у захисних 



реакціях рослин від абіотичних та біотичних стрес-факторів 

зовнішнього середовища протягом онтогенезу рослин; 

 принципи і теоретичні основи гормональної регуляції регенерації 

рослин в культурі ізольованих клітин і тканин рослин, історію розвитку 

методу ізольованих клітин та тканин, організацію і обладнання 

біотехнологічної лабораторії;  

 принципи і теоретичні основи приготування живильних середовищ, 

стерилізації живильних середовищ та рослинного матеріалу, склад 

живильних середовищ;  

 теоретичні та методичні основи культури ізольованих клітин, тканин, 

органів і зародків рослин, культури клітинних суспензій рослин, 

культури ізольованих протопластів рослин,  фізичні фактори, що 

впливають на ріст і розвиток ізольованих тканин; 

 теоретичні та методичні основи регуляції морфогенезу рослин в 

культурі ізольованих клітин та тканин in vitro із застосуванням 

фітогормонів, їх синтетичних аналогів та нових низькомолекулярних 

біорегуляторів росту рослин природного і синтетичного походження; 

 теоретичні та методичні основи мікроклонального розмноження 

рослин, проліферації пагонів і мікроживцювання стерильних 

проростків, індукції коренеутворення при мікроклональному 

розмноженні; 

 теоретичні та методичні основи клітинних технологій для отримання 

економічно важливих речовин вторинного походження, регуляторну 

роль фітогормонів, їх синтетичних аналогів та нових 

низькомолекулярних біорегуляторів росту рослин природного і 

синтетичного походження у накопиченні вторинних метаболітів в 

культурі клітин рослин; 

 теоретичні та методичні основи клітинної селекції для одержання 

нових сортів рослин з покращеними комерційно-важливими ознаками. 

 

Вміти: 

 виділяти в індивідуальному стані фітогормони із організму рослин; 



 аналізувати кількісний і якісний склад гормональних сполук та їх 

синтетичних аналогів, що вивчаються (включаючи їх локалізацію в 

компартментах клітин рослин);  

 аналізувати результати тестування біологічної активності 

фітогормонів, їх синтетичних аналогів та нових низькомолекулярних 

біорегуляторів росту рослин природного і синтетичного походження за 

умов in vivo та in vitro, встановлювати зв’язок між їх структурою та 

біологічною активністю; 

 аналізувати отримані практичні результати та оцінювати перспективу 

їх практичного застосування; 

 використовувати набуті теоретичні та практичні знання для розробки 

нових біологічно активних сполук; 

 добирати інформаційні джерела наукових досліджень; 

 оформляти результати наукових досліджень; 

 здійснювати апробацію результатів наукових досліджень.  

 

В рамках даної дисципліни поглиблюються і розвиваються такі 

компетенції:  

 Загальні (універсальні) компетенції:  

 здатність до науково-професійного іншомовного мовлення. Здатність 

використовувати іноземну мову для представлення наукових 

результатів в усній та письмовій формах, для розуміння іншомовних 

наукових та професійних текстів для спілкування в іншомовному 

науковому і професійному середовищах; 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність до 

критичного аналізу, оцінки наявних знань, синтезу нових та складних 

ідей на основі логічних аргументів та перевірених фактів; 

 здатність до проведення самостійних наукових досліджень. Набуття 

компетентностей  ініціювання та виконання наукових досліджень, які 

дають можливість переосмислити наявні та отримати нові знання; 



 Творчість. Здатність до генерування нових ідей, абстрактне мислення, 

досягнення наукових цілей, знаходити найкращі рішення в нових 

умовах та ситуаціях;  

 здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних 

джерел. 

 

 Спеціальні (фахові) компетенції:  

 глибинні знання зі спеціальності. Знання і розуміння поглибленого 

рівня в галузі біології і споріднених областях, включаючи методи 

проведення експериментів, рівень цих знань повинен бути достатнім 

для проведення наукових досліджень на рівні останніх світових 

досягнень і направленим на їх розширення і поглиблення; 

 дослідницькі здатності. Здатність формулювати на сучасному рівні 

наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, 

виконувати оригінальні дослідження в галузі хімії, досягати наукових 

результатів, які створюють нові цілісні знання, розв’язувати проблеми 

та задачі шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання 

як теоретичних, так і експериментальних методів, засвоєних з освітньо-

наукової програми; 

 здатність до критичного аналізу та оцінювання даних. Вміння 

аналізувати дані проведених експериментів, в тому числі із 

застосуванням обчислювальної техніки, інтерпретувати результати 

експериментів та брати участь у дискусіях стосовно наукового та 

практичного значення отриманих результатів; 

 навички презентації результатів власного наукового дослідження та 

проведення дискусії в усній  та письмовій формі; 

 здатність до саморозвитку та самовдосконалення. Здатність шляхом 

самостійного навчання освоїти нові галузі науки, використовуючи 

здобуті фахові знання, уміння та навички. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредита 

ECTS. 

Модулі дисципліни і види занять. 
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I. 

    

Низькомолекуляр-

ні біорегулятори у 

рослинництві. 

 

2 60 28 16 - 12 32 

Екзамен 
II.  

Низькомолекуляр-

ні біорегулятори у 

біотехнології 

рослин. 

 

2 60 12 6 - 6 48 

 Разом 4 120 40 22 - 18 80 

 

Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі: 

МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Загальні принципи гормональної регуляції рослин.  

Роль фітогормонів в регуляції процесів росту і розвитку рослин. Стан 

фітогормональної системи в онтогенезі рослин, рівні фітогормонів та 

співвідношення між ними в процесах утворення, пересування, використання 

та інактивації у відповідь на зовнішню дію.  

 

Тема 2. Класифікація фітогормонів, біосинтез фітогормонів в 

клітинах рослин, фізіологічні аспекти дії фітогормонів. 

Ауксини, їх структура, фізико-хімічні властивості та біологічна 

активність. Історія відкриття ауксинів. Природні ауксини і їх синтетичні 

аналоги, зв’язок між хімічною структурою та фізіологічною активністю, 

метаболізм ауксинів, їх утворення та розподіл у рослині, вільні і зв’язані 

форми ауксинів. Фізіологічні аспекти дії ауксинів. Використання ауксинів в 

рослинництві. 

 



Цитокініни, їх структура, фізико-хімічні властивості та біологічна 

активність. Історія відкриття цитокінінів. Природні цитокініни і їх 

синтетичні аналоги, зв’язок між хімічною структурою та фізіологічною 

активністю, метаболізм цитокінінів, їх утворення та розподіл у рослині, 

вільні і зв’язані форми та цитокінінів. Фізіологічні аспекти дії цитокінінів. 

Використання цитокінінів в рослинництві. 

Гібереліни, історія відкриття, їх структура, фізико-хімічні властивості, 

зв’язок між хімічною структурою та фізіологічною активністю, біосинтез та 

метаболізм гіберелінінів в рослинах.  Фізіологічні аспекти дії гіберелінінів. 

Використання гіберелінінів в рослинництві. 

Саліцилова кислота, історія відкриття, її структура, фізико-хімічні 

властивості, зв’язок між хімічною структурою та фізіологічною активністю, 

біосинтез та метаболізм саліцилової кислоти в рослинах.  Фізіологічні 

аспекти дії саліцилової кислоти. Використання саліцилової кислоти в 

рослинництві. 

Абсцизова кислота, історія відкриття, її структура, фізико-хімічні 

властивості, зв’язок між їх хімічною структурою та фізіологічною 

активністю. Вміст абсцизової кислоти в рослинах. Біосинтез і транспорт 

абсцизової кислоти, фізіологічні аспекти її дії. Використання абсцизової 

кислоти в рослинництві. 

Етилен, історія відкриття, його структура, фізико-хімічні властивості, 

зв’язок між їх хімічною структурою та фізіологічною активністю. Вміст 

етилену в рослинах. Біосинтез і транспорт етилену, фізіологічні аспекти його 

дії. Використання етилену в рослинництві. 

Брасиностероїди, історія відкриття, їх структура, фізико-хімічні 

властивості та біологічна активність. Зв’язок між хімічною структурою та 

фізіологічною активністю. Вміст брасиностероїдів в рослинах. Біосинтез і 

транспорт брасиностероїдів, фізіологічні аспекти їх дії. Використання 

брасиностероїдів в рослинництві. 

Жасмонова кислота, історія відкриття, її структура, фізико-хімічні 

властивості та біологічна активність. Зв’язок між хімічною структурою та 

фізіологічною активністю. Вміст жасмонової кислоти в рослинах. Біосинтез і 

транспорт жасмонової кислоти, фізіологічні аспекти її дії. Використання 

жасмонової кислоти в рослинництві. 

 

Тема 3. Молекулярно-клітинні механізми дії фітогормонів. Роль 

фітогормонів у регуляції адаптації рослин до абіотичних та біотичних 

факторів зовнішнього середовища. 

Сприйняття і перетворення гормонального сигналу у рослин. 

Молекулярно-клітинні механізми дії ауксинів, механізми рецепції та 



внутрішньоклітинного сигналінгу ауксинів у рослин. Протекторна дія 

ауксинів проти абіотичних та біотичних стресових чинників. 

Молекулярно-клітинні механізми дії цитокінінів, механізми рецепції та 

внутрішньоклітинного сигналінгу цитокінінів у рослин. Протекторна дія 

цитокінінів проти абіотичних та біотичних стресових чинників. 

Молекулярно-клітинні механізми дії гіберелінінів, механізми рецепції 

та внутрішньоклітинного сигналінгу гіберелінінів у рослин. Роль 

гіберелінінів в адаптації рослин до стрес-факторів зовнішнього середовища. 

Молекулярно-клітинні механізми дії саліцилової кислоти, механізми 

рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу саліцилової кислоти у рослин. 

Роль саліцилової кислоти в адаптації рослин до стрес-факторів зовнішнього 

середовища. 

Молекулярно-клітинні механізми дії абсцизової кислоти, механізми 

рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу абсцизової кислоти у рослин. 

Роль абсцизової кислоти в захисних реакціях рослин за дії стрес-факторів 

абіотичного та біотичного характеру. 

Молекулярно-клітинні механізми дії етилену, механізми рецепції та 

внутрішньоклітинного сигналінгу етилену у рослин. Роль етилену в захисних 

реакціях рослин за дії стрес-факторів абіотичного та біотичного характеру. 

Молекулярно-клітинні механізми дії брасиностероїдів,  механізми 

рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу брасиностероїдів т у рослин. 

Протекторна дія брасиностероїдів від абіотичних та біотичних стресових 

чинників.  

Молекулярно-клітинні механізми дії жасмонової кислоти,  механізми 

рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу жасмонової кислоти у рослин. 

Протекторна дія жасмонової кислоти від абіотичних та біотичних стресових 

чинників.  

 

Тема 4. Теоретичні та практичні аспекти застосування нових 

низькомолекулярних біорегуляторів росту рослин синтетичного та 

природного походження у практиці рослинництва. 

Нові біорегулятори росту рослин природного та синтетичного 

походження, їх класифікація, фізіологічні аспекти дії на ріст та розвиток 

рослин, стратегії використання в агроекологічному управлінні культивованих 

екосистем.  

 

МОДУЛЬ 2.  Низькомолекулярні біорегулятори у біотехнології рослин. 

Тема 5. Біотехнологія як наука, її роль у сучасному рослинництві. 

Історія розвитку біотехнології рослин. Організація і обладнання 

біотехнологічної лабораторії, принципи і теоретичні основи приготування 



живильних середовищ, стерилізації живильних середовищ та рослинного 

матеріалу, склад живильних середовищ. 

Методи культивування ізольованих клітин та тканин, органів і 

зародків, калюсних тканин, клітинних суспензій, ізольованих протопластів 

рослин in vitro.   

 

Тема 6. Морфогенез рослин в культурі ізольованих клітин і тканин 

рослин in vitro та його регуляція. 

Морфогенез та регенерація рослин в культурі клітин та тканин, прямий 

та непрямий органогенез, соматичний ембріогенез, регенерація рослин. 

Фізичні фактори, що впливають на ріст і розвиток ізольованих тканин.  

Вплив фітогормонів, їх синтетичних аналогів та нових біорегуляторів 

росту рослин природного і синтетичного походження на регенерацію рослин 

в умовах in vitro. 

 

Тема 7. Мікроклональне розмноження рослин, клітинна селекція 

рослин. 

Мікроклональне розмноження рослин, проліферація пагонів і 

мікроживцювання стерильних проростків, індукція коренеутворення при 

мікроклональному розмноженні.  

Клітинна селекція рослин. Сомаклональна мінливість та причини її 

виникнення. Використання клітинної селекції в селекційному процесі. 

Клітинні технології для отримання економічно важливих речовин 

вторинного походження. Регуляторна роль фітогормонів, їх синтетичних 

аналогів та нових низькомолекулярних біорегуляторів росту рослин 

природного і синтетичного походження у накопиченні вторинних метаболітів 

в культурі клітин рослин.  
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ: Екзамен. 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ: 

 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення 

лекційних занять: 

 виконання письмових контрольних робіт по питаннях лекційного 

курсу; 

 усні екзаменаційні завдання. 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення 

практичних занять: 

 усне опитування; 

 участь в обговоренні дискусійних питань. 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час виконання 

індивідуальних завдань: 

 підготовка реферату. 


