Молекулярно-біологічні методи дослідження фізіологічних процесів рослин
1. Викладач: Самойлов Андрій Михайлович, старший викладач кафедри фізіології і
біохімії рослин та мікроорганізмів.
2. Статус: вибірковий для магістрів.
3. Курс, семестр: 1 рік магістратури, 1 семестр.
4. Кількість кредитів – 4, загальна кількість академічних годин – 120, у тому числі
лабораторні заняття – 54; самостійна робота – 66.
5. Попередні умови для вивчення: бакалавр з напрямку «Біологія» та суміжних напрямків.

6. Опис дисципліни: основною метою спеціального лабораторного практикуму є

сформувати практичні навички та вміння працювати у молекулярно-біологічних
лабораторіях, вміння виділяти нуклеїнові кислоти та білки та працювати з ними. В
рамках практикуму викладається теоретична основа загальних молекулярнобіологічних методів дослідження біологічних об’єктів та виконуються на практиці
виділення рослинних нуклеїнових кислот (ДНК та РНК) та білків, методи їх очистки,
розділення одномірним чи двомірним електрофорезом, методи ПЛР, алгоритм аналізу
експресії генів у еукаріот, зокрема у рослин, тощо.

Розділи: 1) Методи дослідження рослинних ДНК та РНК. 2) Методи дослідження
рослинних білків та білкових маркерів.
Знання та вміння:
- принципи таких молекулярно-біологічних методів як ПЛР, блотинг, гібридизація тощо;
- техніку роботи з приладами, які застосовують у молекулярній біології (ампліфікатори,
спектрофотометри, ламінар-бокси, секвенатори тощо);
- теоретичні основи застосування молекулярно-біологічних методів у біології;
- методи, які використовуються для дослідження ДНК і РНК;
- методи, які використовують для дослідження білків;
- методи, які використовуються у генно-інженерних дослідженнях та біотехнології;
- методи аналізу експресії генів у рослин;
- самостійно проводити виділення ДНК та РНК з рослинного матеріалу, визначати їх
концентрацію та якість;
- самостійно проводити ЗТ-ПЛР та інші типи ПЛР;
- самостійно проводити фракційне виділення білків з рослинного матеріалу та їх
розділення методами електрофорезу.

7. Форма організації занять, форми контролю: лабораторні роботи, протоколи
лабораторних робіт та їх захист.
8. Мова викладання: Українська.
9. Навчально-методичне забезпечення: протоколи лабораторних занять, рекомендована
література, електронні та паперові посібники з методів молекулярно-біологічних
досліджень фізіологічних процесів рослин, експериментальні статті періодичних
видань.
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