
1. Фотосинтез.  
2. Викладач: Тимошенко Володимир Федорович, доцент кафедри фізіології і біохімії 

рослин та мікроорганізмів  
3. Статус: вибірковий для магістрів.  
4. Курс, семестр: ІV курс, 8-й семестр.  
5. Кількість кредитів: — 3, академічних годин загалом — 90, у тому числі 25 лекційних, 8 

семінарських, самостійна робота — 57.  
6. Попередні умови для вивчення: знання з дисциплін природничо-наукової, загально-

професійної підготовки: фізіологія та біохімія рослин, загальна біохімія.  
7. Опис дисципліни: в межах курсу дається історія вивчення фотосинтезу, розкривається 

будова та хімічний склад фотосинтетичного апарату, молекулярна організація 
фотосинтетичних мембран, первинні і вторинні реакції фотосинтезу. Вивчається 
регуляція і еволюція фотосинтезу. Спеціаліст, що повноцінно засвоїв цей курс, має 
використовувати теоретичні знання для інтенсифікації рослинництва та отримання 
максимальних врожаїв сільгосппродукції.  

Розділи: 1. Структура і хімічний склад фотосинтетичного апарату. 2. Механізм 
фотосинтезу. 3. Транспорт асимілятів. Регуляція і еволюція фотосинтезу. 
 

Знання та вміння:  
- знання історичних відомостей щодо розвитку та становлення уявлень про 

фотосинтез, термінології (понятійний апарат) курсу;  
- знання структури і хімічного складу фотосинтетичного апарату, механізму 

фотосинтезу;  
- знання регуляції та еволюція фотосинтезу;  
- вміти аналізувати, структурувати, інтегрувати теоретичний навчальний та лекційний 

матеріал;  
- вміти використовувати теоретичні знання при виконанні досліджень.  

8. Форма організації знань, система оцінювання: лекційні та лабораторні заняття. Форми 
організації контролю знань: контрольні роботи, опитування, письмовий іспит.  

9. Мова викладання українська. 
10. Навчально-методичне забезпечення: програма, робочий план, навчальна та наукова 

література, таблиці, мультимедійні презентації.  
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