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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни
СП МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БОТАНІКИ
складена
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки рівня
базова вища освіта, бакалавр
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму
Біологія
спеціальності
Біологія
спеціалізації
Біоекологія і ботаніка
Предметом вивчення навчальної дисципліни є комплекс методів, що використовуються
в експериментальних дослідженнях на культурах водоростей та грибів
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1 Планування експерименту
2 Представлення результатів експерименту
3 Статистична обробка експериментальних даних
4 Методи культивування водоростей та грибів
5 Сучасні аналітичні методи біохімії та фізіології рослин
6 Особливості біохімії та фізіології нижчих рослин
7 Математичне моделювання в фізіології і біохімії рослин та екології
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам
практичних навичок експериментальної роботи
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є навчити студентів самостійно
планувати експерименти, добирати методи та виконувати
експериментальні дослідження, статистично обробляти отримані дані та
складати наукові звіти у формі рукопису статті
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової)
програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:
мати здатність самостійно проводити експериметальні дослідження від
етапу планування до представлення результатів у формі рукопису статті

2. Опис навчальної дисципліни
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3. Виклад змісту навчальної дисципліни
Розділ 1. Планування експерименту
Тема 1. Порівняння методів польових і лабораторних досліджень
Споглядання, експеримент та моделювання як основні методи досліджень в біології.
Генеральна сукупність та вибірка в польових та лабораторних дослідженнях. Вимога
повноти визначення генеральної сукупності в польових дослідженнях.
Тема 2. Вибіркові дослідження
Вимоги до вибірки в польових і лабораторних дослідженнях.
Планування однофакторного та багатофакторного досліду. Планування польового досліду.
Розділ 2. Представлення результатів експерименту
Тема 3. Основні розділи наукового звіту (статті)
Призначення основних розділів наукового звіту (статті): назва, автори, анотація (резюме),
ключові слова, вступ, матеріали та методи, результати, обговорення, список літератури.
Тема 4. Порядок роботи над науковим звітом (статтею)
Основний зміст та вимоги до розділів наукового звіту (статті): ілюстрації, результати,
обговорення, вступ, матеріали та методи, анотація, список літератури, назва і ключові слова.
Розділ 3. Статистична обробка експериментальних даних
Тема 5. Параметричні та непараметричні дані
Визначення типу даних. Порівняння параметричних та непараметричних методів аналізу.
Тема 6. Класифікація методів статистичного аналізу
Опис вибірки, порівняння 2 виборок, порівняння декількох (більше 2) виборок, аналіз зв'язку
(кореляційний та регресійний), багатовимірна статистика (класифікація).
Розділ 4. Методи культивування водоростей та грибів
Тема 7. Альгологічно чисті лабораторні культури водоростей
Підготовка і здійснення пересіву культур: посуд, культуральні середовища,
інокулят. Методи контролю динаміки росту культур.
Тема 8. Асептичні культури
Організація стерильного боксу. Пересів і ведення стерильних культур.
Розділ 5. Сучасні аналітичні методи біохімії та фізіології рослин
Тема 9. Сучасні інструментальні методи аналізу
Призначення, принцип методу, обладнання, підготовка проб, інтерпретація результатів.
Тема 10. Фотоколориметричні методи аналізу
Добір, відпрацювання та калібровка аналітичних методів відповідно меті експерименту.
Розділ 6. Особливості біохімії та фізіології нижчих рослин
Тема 11. Особливості біохімічного складу водоростей, грибів та лишайників
Пігменти, вуглводи, ліпіди, вторинні сполуки, білки, нуклеїнові
кислоти. Робота з даними послідовностей білків та нуклеїнових
кислот.
Тема 12. Особливості метаболізму та механізмів адаптації у нижчих рослин
Обмін вуглецю, азоту, сірки, фосфору. Біомінералізація. Адаптація до світла,
температури, солоності, важких металів. Комбінована стійкість до декількох чинників
середовища.

Розділ 7. Математичне моделювання в фізіології і біохімії рослин та
екології Тема 13. Класифікація моделей
Концептуальні, фізичні, регресійні, алгебраїчні, динамічні (аналітичні) та імітаційні моделі.
Тема 14. Побудова та верифікація моделей
Блок-схема моделі. Визначення параметрів та перемінних. Статистична оцінка моделі.
7. Індивідуальні завдання
Індивідуальне завдання полягає в презентації сучасного інструментального методу аналізу.

8. Методи навчання
Курс є проект-орієнтованим. Проектом є самостіно сплановане студентами і виконане
дослідження.

Під час практичних занять студенти виконують практичні або розрахункові завдання, що
мають за мету засвоєння відповідних методів; самостійно планують і виконують
експеримент, статистично обробляють його результати.
Під час самостійної роботи студенти працюють з літературою та Internet,
знайомлячись з методами, що використовують в експерментальній роботі та
добираючи літературу для обговорення результатів власного дослідження і
написання статті.
9. Методи контролю
Курс передбачає поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль
Виконання практичних та розрахункових задань, що слугує допуском до виконання
відповідних етапів експерименту.
Підсумковий контроль
Виконання звіту у вигляді рукопису статті.

10. Розподіл балів, які отримують студенти
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11. Рекомендоване методичне
забезпечення
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воды. - Киев: Наук. думка, 1988. - 47 с.
9 Усов А.И., Чижов О.С. Химические исследования водорослей. - М.: Знание, 1988. - 47 с.
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