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Лабораторна робота 1. Біотехнологічна лабораторія 

Мета роботи: ознайомити студентів з комплектацією та основними 

вимогами до біотехнологічних лабораторій. 

Культивування рослинних клітин, тканин і органів рослин вимагає до-

тримання умов стерильності. Біотехнологічна лабораторія має бути уком-

плектована спеціальними приміщеннями і обладнанням. 

1. Кімната для миття посуду оснащена раковинами із кислотостійкого 

матеріалу, дистилятором, бідистилятором, мийними машинами, стелажами 

для сушіння посуду.  

2. Кімната для приготування середовищ забезпечена технічними, аналі-

тичними, торсійними вагами, рН-метром, електричними або газовими пли-

тами, бідистилятором, холодильними камерами, лабораторними столами, 

шафами для зберігання чистого посуду. 

З. Приміщення для стерилізації поживних середовищ, інструментів, по-

суду, оснащене горизонтальними (ГК – 100) або вертикальними (ВК – 60) 

автоклавами, сушильною шафою з режимом роботи 160-180°С для стери-

лізації сухим жаром. 

4. Операційна (асептична) кімната для ізолювання та пересадки тканин 

і рослин обладнана ламінар-боксами. 

5. Культуральна кімната з кондиційованим повітрям температурою 25-

26°С, відносною вологістю 70-80 %, 14-годинним фотоперіодом викорис-

товується для вирощування рослин-регенерантів, оснащена стелажами. 

Питання для самоконтролю: 

1. Якими спеціальними приміщеннями має бути укомплектована біо-

технологічна лабораторія? 

2. Яким обладнанням має бути укомплектована кімната для миття по-

суду? 

3. Яким обладнанням має бути укомплектована кімната для приготу-

вання середовищ? 

4. Яким обладнанням має бути укомплектоване приміщення для сте-

рилізації поживних середовищ? 

5. Яке призначення ламінар – боксу? 

 

Лабораторна робота 2 

Методи стерилізації посуду, інструментів і середовищ 

Мета роботи: ознайомити студентів з основними способами стерилі-

зації посуду, інструментів і середовищ. 

Матеріали та обладнання: автоклав, сушильна шафа, пергаментний 

папір, інструменти (пінцети, шпателі), лабораторний посуд (чашки Петрі, 

колби і т.д.). 
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При проведенні стерилізації використовують наступні методи та при-

йоми: 1. стерилізація сухим жаром; 2. стерилізація сухим паром; 3. стери-

лізація полум’ям. 

Перед виконанням операцій в ламінар-боксі, необхідно підготувати йо-

го до роботи. Для цього, при наявності бактерицидних ламп, використо-

вують стерилізацію ультрафіолетом протягом 30 хв., або протирають ро-

бочу поверхню 70-96 % еталоном. Для дотримання умов стерильності не-

обхідно витримати (2-3 години при температурі 160-180°) в сушильній 

шафі інструменти та посуд. Посуд можна стерилізувати автоклавуванням 

при 1-2 атм протягом 25 хвилин. Безпосередньо перед роботою інструмен-

ти занурюють в етанол і обпалюють в полум'ї спиртівки. 

Брудний посуд миють кислотним або лужним методом, потім ретельно 

промивають проточною водою і споліскують дистилятом. Чистий посуд 

висушують в сушильній шафі і зберігають в закритих шафах.  

Питання для самоконтролю: 

1. Як проводиться стерилізація приміщень біотехнологічної лабора-

торії? 

2. Навести умови стерилізації поживних середовищ. 

3. Як проводиться стерилізація сухим жаром? 

4. Як проводиться стерилізація сухим паром? 

5. Як проводиться стерилізація полум'ям? 

 

Лабораторна робота 3 

Приготування маточних розчинів для середовища  

Мурасіге – Скуга 

Мета роботи: освоїти техніку приготування маточних розчинів макро- 

і мікросолей, Fe – хелату. 

Матеріали і обладнання: макро – і мікросолі, що входять до складу по-

живного середовища МС, ваги, магнітний змішувач, плитка, шпателі, хімі-

чний стакан – 400 мл, 100 мл, мірний циліндр – 500 мл, 100 мл, пляшка з 

темного скла – 1 л, 100 мл. 

Теоретичні відомості 

1. Для зручності приготування поживних середовищ готують маточні 

розчини макро- та мікроелементів зважуючи і розчиняючи окремо кожну 

наважку в новій порції бідистильованої води. 

2. Розчин фітогормонів готують таким чином: 

* ауксини: 2,4-Д, ІОК, ІМК, НОК– розчиняють 100 мг речовини в 0,5-    

2 мл етанолу, підігрівають, додають води до 100 мл (концентрація 1мг/мл); 

*цитокініни: Кін, Зеа, БАП – розчиняють 100 мг речовини в 2 мл 1н 

НСl, підігрівають, доводять водою до 100 мл; 

* гібереліни: ГК3 – розчиняють у воді; 
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* абсцизини: АБК – розчиняють в 3 мл 70 % етанолу, доводять водою 

до потрібного об'єму. 

Таблиця 1 

Склад основних поживних середовищ, мг/л 

Компоненти 
Мурасіге -

Скуга (МС) 

Калусне середо-

вище № 1 

Калусне середови-

ще № 2 

NH4NОз 1650 1650 1650 

KNO3 1900 1900 1900 

СаС12-2Н20 440 440 440 

MgS04-7H2O 370 370 370 

КН2РО4 170 170 170 

Н3ВО3 6 6 6 

MnS04 -4H2O 22,3 22,3 22,3 

CuS04-5H20 0,025 0,025 0,025 

ZnSO4-7H2O 8,6 8,6 8,6 

Na2MoO4-2H2O 0,25 0,25 0,25 

KI 0,83 0,83 0,83 

CoCl2·6Н2O 0,025 0,025 0,025 

FeS04 ·7H20 27,8 27,8 27,8 

Na2EDTO·2H20 37,3 37,3 37,3 

Мезоінозит 100 100 100 

В1 0,1 0,1 0,1 

B6 0,5 0,5 0,5 

РР 0,5 0,5 0,5 

НОК - - 2 

2,4 – Д - 3 2 

Кінетин - 1 1 

Сахароза 30000 25000 25000 

Агар 0,7 % 0,7 % 0,7 % 

рН 5,6 – 5,8 

3. Розчини вітамінів: тіамін НС1 (В1), піродиксин (В6), нікотинову кис-

лоту (РР), аскорбінову кислоту (С), фолієву кислоту (В0), біотин (Н), пара-

амінбензойну кислоту, Са – пантотенат, ціанкобаламін (В12), рибофлавін 

(В2) – розчиняють в воді (концентрація 1мг/мл, або 0,1 мг/мл). 

Маточні розчини зберігають в холодильній камері при температурі 

+4°С. Розчини вітамінів заморожують в невеликих кількостях (3 – 5 мл). 
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Склад середовищ, які найчастіше використовуються, наведеній в таб-

лиці 1. 

Хід роботи 
1. Приготувати маточні розчини макро – і мікросолей. 

Макро МС – 1 л розчину солей; по 100 мл розчину солей в 1 л пожив-

ного середовища:  

NH4NO3 – 16,5 г; KNO3 – 19,0 г; CaCl2 – 3,3 г; MgSO4 *7 H2O – 4,2 г; 

KH2PO4 – 1,7 г. 

Мікро МС – 100 мл розчину солей; по 1 мл розчину солей в 1 л пожив-

ного середовища: 

H3BO3 – 620 мг; MnSO4*4H2O – 2,33 г; ZnSO4*4H2O – 860 мг; 

KI – 83 мг, розчиняти окремо; Na2MoO4*2H2O – 25 мг, розчиняти окре-

мо; CuSO4*5H2O – 2,5 мг; CoCl2*6H2O – 2,5мг. 

2. Приготувати розчин Fe – хелату: на 100 мл розчину беруть 

FeSO4*7H2О – 557 мг; Na2EDTA*2H2О – 745 мг. Наважки розчинити окре-

мо у бідистиляті, злити і довести до кипіння. 

3. Приготувати розчини фітогормонів: 2,4 – Д і кінетин, концентрація   

1 мг/мл. 

4. Приготувати розчини вітамінів В1, В6 і РР, концентрація 1 мг/мл. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які фітогормони входять до складу поживних середовищ? 

2. Які макросолі входять до складу поживних середовищ? 

3. Які мікросолі входять до складу поживних середовищ? 

4. Що таке «маточні розчини» для поживних середовищ? 

5. Які особливості приготування розчину солей в хелатній формі? 

 

Лабораторна робота 4 

Приготування середовища Мурасіге – Скуга.  

Стерилізація середовища 

Мета роботи: освоїти техніку приготування поживного середовища 

МС з маточних розчинів та його стерилізації автоклавуванням. 

Матеріали і обладнання: маточні розчини макро – і мікросолей, Fe – 

хелату і вітамінів, мезоінозит, сахароза, агар, 1н HCl і 1н KOH, ваги, шпа-

телі, магнітний змішувач, рН – метр, мірні циліндри – 500 мл, 100 мл, мір-

ні піпетки – 5 мл, 1 мл, ватні пробки, хімічні пляшки на 250 мл. 

Хід роботи 
Для приготування 1 л середовища МС необхідно взяти наступні кілько-

сті маточних розчинів: 

макро МС – 100 мл; мікро МС – 1 мл; Fe – хелат – 5 мл; В1 – 1 мг; В6 – 

1 мг; РР – 0,5 мг; мезоінозит – 100 мг; сахароза – 30 г (3 %); агар – 7 г. 
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1. Колбу об’ємом 1 л помістити на магнітний змішувач, налити 250 – 

300 мл бідистиляту і додати необхідну кількість макро- і мікросолей, Fe – 

хелат, вітамінів і фітогормонів. 

2. Зважити потрібну кількість сахарози і органічних добавок. Кожну 

наважку розчиняти у окремій порції бідистильованої води. 

3. Довести рН до 5,6 – 5,8 за допомогою 1н КОН або 1н НСl. 

4. Наважку агару помістити в термостійкій стакан і залити холодною 

бідистильованою водою (300 – 400 мл), залишити на 20 хв для набухання і 

нагріти, постійно помішуючи до повного розчинення агару. 

При приготуванні рідкого середовища агар не додається. 

5. Додати розчинений агар до розчину 1 і довести до потрібного об’єму 

бідистильованою водою. Розчин і воду підігріти. 

6. Розлити тепле середовище у колби або пробірки і закрити ватними 

пробками або фольгою. 

7. Простерилізувати середовище в автоклаві при тиску 0,8 – 1 атм 

(t
0
=115 – 120 

0
С) 20 – 25 хв. 

Питання для самоконтролю: 

1. Як проводиться стерилізація поживного середовища? 

2. Який рівень кислотності має бути у поживному середовищі? 

3. Яка методика приготування агар – агару для поживного середови-

ща? 

4. В який послідовності додаються маточні розчини при приготуванні 

поживного середовища? 

5. Як довго і в яких умовах зберігаються приготовлені поживні сере-

довища? 

 

Лабораторна робота 5 

Стерилізація насіння і вирощування асептичних рослин 

Мета роботи: підібрати концентрацію стерилізуючого розчину та час 

стерилізації насіння, що забезпечить найвищу ефективність стерилізації. 

Отримати стерильне насіння і виростити з нього асептичні рослини. 

Матеріали і обладнання: насіння сої, мильний розчин, 70 - % розчин 

спирту, концентрований розчин “Білизни”, марлеві мішечки, кристаліза-

тор, стаканчик на 50 мл та 100 мл, мірний циліндр 25 мл, пробірки з безго-

рмональним середовищем МС (табл.1), чашки Петрі зі стерильним фільт-

рувальним папером, стерильні чашки Петрі, пінцети, спиртівка, спирт для 

стерилізації інструментів, ламінар – бокс, термостат. 

Хід роботи 
1. Приготувати розчин “Білизни” різної концентрації: 

І – 1 частина препарату і 4 частини води (1:4); ІІ – 1:3; ІІІ – 1:2; ІV – 1:1. 

2. Промити соєві боби мильним розчином, а далі дистильованою во-

дою. У марлеві мішечки покласти по 10 насінин. 
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3. Підготовлені соєві боби у боксі на 1 хв помістити у стаканчик з 70 % 

етанолом. Стерильним пінцетом перенести мішечки з бобами у стаканчики 

з відповідною концентрацією стерилізуючого розчину і витримати в ньому 

згідно табл. 2. Об’єм насіння має займати ¼ об’єму стерилізуючого розчи-

ну. Мішечки потрібно перевертати кожні 2 хвилини. 

4. Простерилізоване насіння промити у стерильній дистильованій воді. 

Стерильним пінцетом перенести мішечки у стакан із стерильною дисти-

льованою водою та витримати 10 хв. Промивання повторити 3 рази вико-

ристовуючи нову порцію води. 

5. Мішечки з промитим насінням стерильним пінцетом перенести у 

стерильну чашку Петрі з стерильним паперовим фільтром, щоб забрати 

надлишок води. 

6. Стерильним пінцетом перенести один із мішечків до іншої чашки 

Петрі, розгорнути двома пінцетами і згребти насіння у чашку Петрі. Сте-

рильним пінцетом перенести насіння на безгормональне середовище у від-

повідно підписану пробірку. 

Відкрити пробірку, обпалити горло пробірки у полум’ї спиртівки, сте-

рильним пінцетом помістити біб на середовище, знову обпалити горло 

пробірки і пробку у полум’ї спиртівки, закрити горло пробірки пробкою. 

7. Пробірки з насінням помістити у термостат при температурі 25
0
С. 

Через 4 – 6 діб перевірити чистоту посіву і схожість насіння. Після проро-

стання насіння пробірки перенести у термостат з освітленням 400 лк і тем-

пературою 25 
0
С. 

Таблиця 2 

№ 

Концент-

рація 

розчину 

Трива-

лість 

стери-

лізації, 

хв 

Загаль-

на  

кількість 

насіння 

Кількість ін-

фікованого 

насіння через 

7 днів 

Схожість  

насіння 
Е
ф
ек
ти
в
-

н
іс
ть

, 
%

 

шт % шт % 

1 1:4 10       

2 15       

3 30       

4 1:3 10       

5 15       

6 30       

7 1:2 10       

8 15       

9 30       

10 1:1 10       

11 15       

12 30       
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Питання для самоконтролю: 

1. Для чого використовується етанол при стерилізації насіння? 

2. Наведіть послідовність дій при проведенні стерилізації насіння. 

3. Як готується розчин «Білизни» різної концентрації для проведення 

стерилізації насіння. 

4. За якою методикою підраховують кількість інфікованого насіння 

після стерилізації? 

 

Лабораторна робота 6 

Стерилізація бульб, коренеплодів і кореневищ 

Мета роботи: оволодіти методикою стерилізації обпалюванням бульб, 

коренеплодів і кореневищ, отримати первинний калус. 

Матеріали і обладнання: бульби картоплі, кореневища моркви, криста-

лізатор з мильним розчином, чашки Петрі з калусним середовищем № 1 

(табл.1), стерильні: пінцети, скальпелі, пробкові свердла; спирт, спиртівка, 

ламінар – бокс. 

Хід роботи 
1. Бульби вимити проточною водою та обчистити від шкірки. 

2. Бульби вимити у мильному розчині, а потім ополоснути дистилятом.  

3. У боксі бульбу на кілька секунд занурити у спирт, а потім дати йому 

стекти і обпалити у полум’ї спиртівки. 

4. Покласти обпалену бульбу у стерильну чашку Петрі. Скальпелем ві-

дрізати частину бульби. Стерильним пробковим свердлом вичленити ци-

ліндр з бульби. Циліндр тканини порізати скальпелем на диски, які поміс-

тити на середовище для калусогенезу. Два крайні диски відкинути.  

5. Чашки Петрі з експлантами культивувати у термостаті без освітлення 

при 25
0
 С. 

Питання для самоконтролю: 

1. Яке поживне середовище використовується для вирощування 

первинного калусу? 

2. Наведіть послідовність дій при проведенні стерилізації бульб 

обпалюванням. 

3. В яких умовах проводиться культивування експлантів? 

4. Яким методом проводиться стерилізація бульб? 

 

Лабораторна робота 7 

Стерилізація листків 

Мета роботи: підібрати оптимальні умови стерилізації листків, отри-

мати стерильну калусну культуру. 

Матеріали і обладнання: листки картоплі, мильний розчин, 70 - % роз-

чин спирту, концентрований розчин “Білизни”, кристалізатор, стаканчик 

на 50 мл та 100 мл, мірний циліндр 25 мл, чашки Петрі із стерильним ка-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

лусним середовищем № 1, чашки Петрі зі стерильним фільтрувальним па-

пером, стерильні чашки Петрі, пінцети, спиртівка, спирт для стерилізації 

інструментів, ламінар – бокс, термостат. 

Хід роботи 
1. Приготувати розчин “Білизни” відповідної концентрації (табл. 3). 

2. Промити листки картоплі мильним розчином далі дистильованою 

водою. 

3. Підготовлені листки у боксі на 10-15 с помістити у стаканчик з 70% 

етанолом. 

4. Стерильним пінцетом перенести листки у стаканчики з відповідною 

концентрацією стерилізуючого розчину і витримати в ньому згідно табл. 3. 

5. Простерилізоване листя промити у стерильній дистильованій воді. 

Стерильним пінцетом перенести у стакан із стерильною дистильованою 

водою та витримати 10 хв. Промивання повторити 3 рази використовуючи 

нову порцію води. 

6. Стерильним пінцетом перенести листки у стерильну чашку Петрі з 

фільтрувальним папером для підсушування.  

7. Стерильний листок розчленити на експланти по 5 – 10 мм та поміс-

тити на ПС. 

8. Чашки з експлантами помістити у термостат при температурі 25
0
 С. 

Через 4 – 6 діб перевірити оптимальні умови стерилізації.  

9. Через 25 – 30 днів оцінити життєздатність культури по кількості но-

воутвореного калусу. 

Таблиця 3 

№ 

Концент-

рація 

розчину 

Трива-

лість 

стери-

лізації, 

хв 

Загальна 

кількість 

експлантів 

Кількість сте-

рильних екс-

плантів через  

7 днів 

Кількість 

життєздатних 

експлантів 

через 30 днів 

шт % шт % 

1 1:4 5      

2 10      

3 15      

4 1:3 5      

5 10      

6 15      

7 1:2 5      

8 10      

9 15      

10 1:1 5      

11 10      

12 15      
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Питання для самоконтролю: 

1. Яке поживне середовище використовується для вирощування пер-

винного калусу? 

2. Наведіть послідовність дій при проведенні стерилізації листків. 

3. В яких умовах проводиться культивування експлантів? 

4. Яким методом проводиться стерилізація листків? 

 

Лабораторна робота 8 

Стерилізація меристем 

Мета роботи: підібрати оптимальні умови стерилізації апікальних ме-

ристем суниці, отримати стерильну культуру суниці. 

Матеріали і обладнання: рослини суниці, мильний розчин, 70 - % роз-

чин спирту, концентрований розчин “Білизни”, мішечки, кристалізатор, 

стаканчик на 50 мл та 100 мл, мірний циліндр 25 мл, пробірки з ПС МС + 

0,8 мг/л БАП, стерильні чашки Петрі, пінцети, препарувальні голки, біно-

кулярний мікроскоп, нейлон, спиртівка, спирт для стерилізації інструмен-

тів, ламінар – бокс, термостат. 

Хід роботи 
1. Приготувати розчин “Білизни” відповідної концентрації (табл. 4). 

2. З вусиків суниці зрізати верхівки 1,5 – 2 см. Промити їх мильним ро-

зчином далі дистильованою водою. 

3. Очистити бруньки від покривних листків і лусок та помістити по 10 

штук у нейлонові мішечки.  

4. Стерильним пінцетом перенести листки у стаканчики з відповідною 

концентрацією стерилізуючого розчину і витримати в ньому згідно табл. 4. 

5. Простерилізований рослинний матеріал промити у стерильній дисти-

льованій воді. Стерильним пінцетом перенести у стакан із стерильною ди-

стильованою водою та витримати 5 хв. Промивання повторити 3 рази ви-

користовуючи нову порцію води. 

6. Стерильним пінцетом у стерильній чашці Петрі розгорнути нейлоно-

вий мішечок та перенести стерильним пінцетом один експлант на стериль-

ну чашку Петрі, що встановлена на столику бінокулярного мікроскопа. 

Бінокулярний мікроскоп попередньо простерилізувати УФ-опроміненням.  

7. Під бінокулярним мікроскопом, підтримуючи верхівку пагона очним 

пінцетом, очним скальпелем відділити покривні листки та листкові примо-

рдії. Меристему відділити стерильним лезом.  

8. Ізольовану меристему стерильним пінцетом перенести на ПС. 

9. Пробірки помістити у термостат при температурі 23-26
0
 С. Через 4 – 

6 діб перевірити оптимальні умови стерилізації.  

9. Через 25 – 30 днів підрахувати кількість рослинок суниці, що вирос-

ли.  
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Таблиця 4 

№ 

Концент-

рація 

розчину 

Трива-

лість 

стери-

лізації, 

хв 

Загальна 

кількість 

експлантів 

Кількість сте-

рильних екс-

плантів через 6 

днів 

Кількість 

рослин суни-

ці через 30 

днів 

шт % шт % 

1 1:4 10      

2 15      

3 30      

4 1:3 10      

5 15      

6 30      

7 1:2 10      

8 15      

9 30      

10 1:1 5      

11 10      

12 15      

Питання для самоконтролю: 

1. Яке поживне середовище використовується для вирощування пер-

винного калусу? 

2. Наведіть послідовність дій при проведенні стерилізації меристем. 

3. В яких умовах проводиться культивування експлантів? 

4. Яким методом проводиться стерилізація меристем? 

 

Лабораторна робота 9 

Мікроклональне розмноження рослин живцями 

Мета роботи: оволодіти методикою вегетативного розмноження рос-

лин in vitro, яка базується на активації пазушних меристем. 

Матеріали і обладнання: асептичні рослини картоплі, стерильне сере-

довище МС у пробірках, стерильні чашки Петрі, скальпелі, пінцети, спирт, 

спиртівка, ламінар – бокс. 

Хід роботи 
1. Пробірку з рослиною протерти спиртом і обпалити горло у полум’ї 

спиртівки.  

2. Стерильним пінцетом витягти рослину – регенерант із пробірки, в 

який вона росла і помістити її у стерильну чашку Петрі.  

3. Підтримуючи рослину пінцетом, скальпелем порізати стебло на сег-

менти довжиною 10 мм так, щоб частина над брунькою становила 2 – 3 

мм, а під нею 5 – 7мм. Обрізати листки. У верхівки листки не одрізаються. 
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4. Пінцетом перенести кожний сегмент у пробірку з поживним середо-

вищем МС. Пазуха листка має знаходитись над агаром. 

5. Культивувати при температурі 25
0
 – 28

0
 С, освітленні 2 – 3 клк, 16 – 

годинному фотоперіоді, відносній вологості повітря 70 – 75 %. 

6. Через 3 – 4 тижні з пазушних бруньок розвиваються рослини – реге-

неранти, які знову можна використати для розмноження живцюванням та 

інших цілей. 

Питання для самоконтролю: 

1. Яке поживне середовище використовується для мікроклонального 

розмноження рослин живцями? 

2. Наведіть послідовність дій при проведенні мікроклонального роз-

множення рослин живцями. 

3. В яких умовах проводиться мікроклональне розмноження рослин 

живцями? 

4. Як проводиться поділ рослин на сегменти? 
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Завдання до контрольної роботи для студентів  

заочної форми навчання 

1. Біотехнологія – нова комплексна галузь. 2. Біометаногенез та його ета-

пи. 3. Технологічні основи біотехнологічних виробництв. 4. Фактори, які 

впливають на біометаногенез і їх оптимізація: склад середовища, вміст 

поживних елементів (С і N). 5. Складові елементи біотехнологічних проце-

сів: біологічний агент, субстрат. 6. Способи вирощування черв’яків (верми-

культура). 7. Складові елементи біотехнологічних процесів: апаратура, 

продукт. 8. Методика формування лож і техніка закладки маточного поголів’я в 

субстрат. 9. Критерії ефективності біотехнологічних процесів. 10. Фактори, 

які впливають на біометаногенез і їх оптимізація: реакція поживного сере-

довища, концентрація в середовищі токсичних речовин.  

1. Фітогормони та регулятори росту. Застосування в біотехнології. Регулю-

вання органогенезу: коренеутворення. 2. Техніко – технологічні аспекти 

виробництва біогазу. 3. Фітогормони та регулятори росту. Застосування в 

біотехнології. Регулювання органогенезу: паросткоутворення, горизонта-

льна регуляція калусоутворення. 4. Біогаз, його склад та використання. 5. 

Фітогормони та регулятори росту. Застосування в біотехнології. Регулю-

вання органогенезу: отримання трансгенних рослин зі зміненим гормона-

льним статусом. 6. Фактори, які впливають на біометаногенез і їх оптимі-

зація: температурний режим, хімічний склад біомаси. 7. Фітогормони та 

регулятори росту. Застосування у рослинництві. Регуляція онтогенезу: стан 

спокою та способи його регулювання. 8. Підготовка субстрату (корму) для 

черв’яків. Умови утримання черв’яків у ложах. 9. Фітогормони та регулятори 

росту. Застосування у рослинництві. Регуляція онтогенезу: регуляція росту 

стебла. 10. Біотехнологія перетворення сонячної енергії. 

1. Фітогормони та регулятори росту. Застосування у рослинництві. Регуля-

ція фотосинтезу. Регуляція транспорту речовин та якості врожаю. 2. Біоо-

чистка газоповітряних викидів. 3. Фітогормони та регулятори росту. Засто-

сування у рослинництві. Фіторегулятори у системі захисту рослин. 4. Ана-

еробні процеси очищення стоків. 5. Біотехнологічні альтернативи у сільсь-

кому господарстві. Біопестициди: бактеріальні препарати. 6. Біодеградация 

ксенобіотиків. 7. Біотехнологічні альтернативи у сільському господарстві. 

Біопестициди: грибні препарати. 8. Аеробні процеси очищення стічних 

вод: аеротенки. 9. Біотехнологічні альтернативи у сільському господарстві. 

Біопестициди: вірусні препарати. 10. Аеробні процеси очищення стічних 

вод: крапельний біофільтр. 

1. Біотехнологічні альтернативи у сільському господарстві. Біогербіціди. 2. 

Вермикультура, її склад та використання. 3. Біотехнологічні альтернативи у 

сільському господарстві. Біологічні добрива (азотні). 4. Екологічна біотех-

нологія та її задачі. 5. Аеробні процеси очищення стічних вод. 6. Біотехно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

логія отримання первинних метаболітів. Виробництво амінокислот. Гідро-

ліз сировини, що містить білок. 7. Біотехнологія отримання первинних 

метаболітів. Виробництво вітамінів. Виробництво оцтової кислоти. 8. Біо-

технологія отримання вторинних метаболітів. Виробництво антибіотиків. 

Класифікація продуктів біотехнологічних виробництв. 9. Основи отриман-

ня трансгенних рослин. 10. Генна інженерія рослин. Стійкість рослин до 

абіотичних стресів.  

1. Генна інженерія рослин. Стійкість рослин до гербіцидів. Стійкість рос-

лин до фітопатогенів. 2. Технологія вирощування спіруліни для викорис-

тання в годівлі тварин. 3. Загальна характеристика спіруліни. Склад пожи-

вного середовища для вирощування спіруліни. 4. Хімічний склад і пожив-

на цінність біомаси спіруліни. Використання біомаси спіруліни. 5. Оціню-

вання ризику впливу генетично змінених рослин на довкілля. Фіторемеді-

ація. 6. Біотехнологія екологічно безпечного виробництва. Біотехнологія проти стре-

сів (генетична терапія). 7. Генна інженерія рослин. Стійкість рослин до гербі-

цидів. Стійкість рослин до фітопатогенів. 8. Технологія вирощування спі-

руліни для використання в годівлі тварин. 9. Загальна характеристика спі-

руліни. Склад поживного середовища для вирощування спіруліни. 10. Хі-

мічний склад і поживна цінність біомаси спіруліни. Використання біомаси 

спіруліни. 

 

Для виконання контрольної роботи з кожного блоку питань вибираєть-

ся по одному питанню, згідно останньої цифри номера залікової книжки. 

. 
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