
Золочівський коледж ЛНАУ 

Інструктивна картка № 1 

 

Робоче місце № 1   

Тема : ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА ЇХНІХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
Мета: ознайомитися з лабораторними методами біохімічного аналізу. 
 Обладнання і матеріали: штатив з пробірками, витяжна шафа, градуйовані 
піпетки, крапельниці, скляні палички, водяна баня, годинник; дистильована вода, 
концентрована хлоридна кислота, розчин Люголя, соняшникова олія, етиловий спирт, 
бензол; водяні 10%- ні розчини питної соди й гідроксиду натрію, а також 1 % - ві розчини 
купрум сульфату й крохмалю. 

Завдання 1. Виявіть полісахарид крохмаль у реакції з йодом, а також моносахарид 
глюкозу в реакції з оксидом купруму при розщепленні крохмалю. 

 
Хід роботи 

 
1. Пронумеруйте дві пробірки й внесіть до кожної 2 мл розчину крохмалю. 
2. У першу пробірку додайте 1-2 краплини розчину Люголя, перемішайте скляною 

паличкою, нагрійте до зникнення синьо-фіолетового забарвлення, а потім знову 
охолодіть до його появи. 

3. У другу пробірку додайте 2-3 краплини концентрованої хлоридної кислоти, 
прокип'ятіть її вміст на водяній бані протягом 15 хв. після чого додайте 2 мл розчину 
гідроксиду натрію, 5 краплин розчину cульфату купруму й знову нагрійте суміш до 
кипіння. 

4. Прослідкуйте за утворенням гідроксиду купруму жовтого кольору або гемоксиду 
купруму червоного кольору під час взаємодії глюкози, яка  утворилася при розщепленні 
крохмалю, із сульфатом купруму. 

5. Результати дослідів запишіть у зошит. Зробіть висновки. 
Завдання 2. Вивчіть розчинність жирів у різних розчинниках. Хід роботи 
1. Пронумеруйте чотири пробірки й додайте в них по 0,2 мл соняшникової олії. 
2. У пробірку № 1 додайте 5 мл дистильованої води, у пробірки № 2 – відповідно  по 5 

мл етилового спирту і бензолу. 
3. Вміст усіх пробірок енергійно перемішайте. У пробірці № 1 спостерігають утворення 

нестійкої емульсії, з наступним швидким розподілом суміші на два шари; у пробірці № 2 - 
утворення каламутного розчину внаслідок недостатнього розчинення олії; розчин у 
пробірці № 3 майже прозорий. 

4. У пробірку № 1 додайте ще 5 мл розчину соди й інтенсивно перемішайте. 
Спостерігайте утворення стійкої емульсії.  

5. Результати дослідів запишіть у зошит. Зробіть висновки. 
 

 
Що повинен знати : 

1. будову та біологічне значення білків, вуглеводів, ліпідів. 

2. Якісні реакції на білки, жири, вуглеводи. 

Що повинен вміти: 

1. Володіти методами  біохімічного аналізу. 

 

Завдання додому : Оформити звіт 

 



Золочівський коледж ЛНАУ 

Інструктивна картка № 2 

 

Робоче місце № 2 

Тема : ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФЕРМЕНТІВ 

Мета: ознайомитися з дією ферментів на перебіг біохімічних реакцій. 
Обладнання і матеріали: штатив з пробірками, градуйовані піпетки, крапельниці. 

колба, скляні палички, водяна баня, розчин Люголя, дистильована вода. Стакан із льодом, 
0,2%-й водний розчин крохмалю. 

завдання 1. Вивчіть дію ферменту слини (амілази) на крохмаль. 
 

Хід роботи 
 
1. Сполосніть ротову порожнину 2-3 рази водою, потім прополощіть 50 мл 

дистильованої води протягом 3-5 хвилин, після чого зберіть утворений розчин слини в 
колбу. 

2. Пронумеруйте дві пробірки й внесіть у них по 2 мл розчину крохмалю. 
3. У пробірку № 1 додайте 0,5 мл розчину слини, який містить фермент амілазу, а в 

пробірку № 2 - 0,5 мл дистильованої води. 
4. Пробірки № 1 і 2 після перемішування витримайте 15 хв на водяній бані при 

температурі +38 °С (яка є оптимальною для дії амілази). Після цього додайте до їхнього 
вмісту 2-3 краплини розчину Люголя та збовтайте до появи синьо-фіолетового 
забарвлення розчину. 

5. У пробірці, де була слина, спостерігають знебарвлення розчину внаслідок 
розщеплення крохмалю ферментом слини амілазою, а де її не було зберігається синьо-
фіолетове забарвлення. 

6. Результати дослідів запишіть у зошит. Зробіть висновки. 
Завдання 2. Дослідіть вплив температури на активність ферменту слини (амілази) у 

реакції з крохмалем. 
 

Хід роботи 
 
1. Пронумеруйте чотири пробірки й в усі додайте по 2 мл розчину крохмалю і по 0,5 мл 

розчину слини. 
2. Пробірку № 1 залиште при кімнатній температурі, № 2 - витримайте на водяній бані 

при температурі +38 °С, № 3 - кип'ятіть на водяній бані, № 4 - поставте в склянку з льодом. 
3. Через 10-15 хв витягніть пробірки з водяних бань та склянки з льодом. Потім у всі 

чотири пробірки додайте по 2-3 краплини розчину ЛЮГОЛЯ.  
У пробірці № 1 спостерігають утворення проміжних продукті розщеплення крохмалю, 

які при реакції з йодом мають жовтий, червоний або фіолетовий колір; № 2 - містить 
прозорий розчин, що СВІДЧИТЬ про повне розщеплення крохмалю амілазою за 
оптимальної я цього ферменту температури; № 3 і 4 - позитивна реакція на крохмаль, 
(розчини набувають синьо-фіолетового забарвлення), оскільки амілаза стає неактивною 
внаслідок кип'ятіння чи охолодження. 

4. Результати дослідів запишіть у зошит. Зробіть висновки. 
 

 

 



Що повинен знати : 

1. Функції ферментів, будову  

2. Особливості функціонування ферментів в живих системах. 

 

Що повинен вміти: 

1. Володіти методами  біохімічного аналізу. 

Завдання додому : Оформити звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Золочівський коледж ЛНАУ 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 

ТЕМА : РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗАДАЧ ІЗ ТРАНСКРИПЦІЇ ТА РЕПЛІКАЦІЇ 
МЕТА : Навчитися розв’язувати задачі із транскрипції та реплікації 
Задача 1. Дослідження показали, що 24 % загальної кількості нуклсотидів даної 

молекули ІРНК припадає на гуанін (Г), 38 % - на урацил (У), 22 - на цитозин (Ц)та 16 % - на 
аденін (А). Визначте відсотковий вміст  нітратних основ молекули ДНК, на якій була 
синтезована дана молекула ІРНК. 

Виходячи з принципу комплементарності, відсотковий уміст нітратних основ ланцюга 
ДНК, на якому була синтезована молекула ІРНК, буде ти кий: цитозин - 22 %, аденін - 16 %, 
гуанін - 24 %, тимін - 38 %. Оскільки молекула ДНК складається з двох ланцюгів, то 
відсотковий вміст нітратних основ другого ланцюга буде такий: цитозин - 24 %, аденін - 38 
%, гуанін 22 %, тимін - 16 %. Таким чином, дволанцюгова молекула ДНК буде містити: 
цитозин - 23 %, аденін - 27 %, гуанін - 23 %, тимін - 27 %. 

Задача 2. Один з ланцюгів молекули ДНК має такий вигляд: 
ГЦГ ГГТ ГГА ТАА ЦТА ГЦЦ. Який вигляд матиме другий ланцюг цієї молекули ДНК, 

синтезований під час її самоподвоєння? 
Задача 3. Молекула ІРНК складається з такої послідовності нуклеотидів УУЦ ГАА ЦГА 

УУГ УЦГ ЦЦГ ГАУ. Якою буде будова молекули ДНК, на одному з ланцюгів якої була 
синтезована дана молекула ІРНК? 

Задача 4. Ланцюг молекули ДНК містить 34 % гуаніну, 26 % цитозіну, 21 > тиміну та 15 
% аденіну. Яким буде відсотковий уміст нуклеотидів молекули ІРНК, що була синтезована на 
цьому ланцюзі молекули ДІІК? 

розв'язання елементарних задач із трансляції 
Задача 5. Відомо, що молекула ІРНК складається з 1535 нуклеотидів. Мі скількох 

амінокислот складатимуться білки, які кодуються цією молекулою ІРНК, якщо відомо, що 
серед її триплетів є один триплет УАА та два - УГА? 

Оскільки молекула ІРНК складається з 1535 нуклеотидів, то кількість триплетів 
становитиме 511. Два нуклеотиди ніякої генетичної інформації не несуть. Також не несуть 
генетичної інформації триплети УАА та УГА (це так звані стоп-кодони, що сигналізують про 
припинення синтезу білкової молекули). Таким чином, кількість триплетів, які кодують 
амінокислоти, становитиме 508. Отже, синтезована молекула білка складатиметься а 508 
амінокислот. 

Задача 6. Скільки амінокислот кодує молекула ІРНК, якщо вона синтезована на ділянці 
молекули ДНК, що складається з таких нуклеотидів: ААГ ТЦА ГЦА ЦТЦ ЦАА АТТ? 

Оскільки молекула ІРНК синтезується за принципом комплементарності, то 
послідовність нуклеотидів, що складають молекулу ІРНК, буде така : УУЦ, АЦУ ЦГУ ГАЦ  ГУУ 
УАА. Отже, вона складатиметься з 6 триплетів з  яких останній (УАА) не кодус жодної 
амінокислоти. 

   Задача 7. Якою послідовністю нуклеотидін молекули ІРНК кодується и ділянка 
молекули білка, якщо він має таку будову: СЕРИН - ГЛІЦИН -АСПАРАГІН    ЦИСТЕЇН - СЕРИН - 
ЛІЗИН   ВАЛІН - АРГІНІН? 

Задача 8. Якою послідовністю нуклеотидів молекули ДНК кодується ділянка молекули 
білка, якщо він має таку будову: ЛІЗИН - ГЛІЦИН -ЦІСТЕЇН - ГЛУТАМІН - АСПАРАГІН - 
ТРЕОНІН? 

Задача 9. Яка послідовність амінокислот кодується такою послідовністю нуклеотидів 
ДНК: АГЦ АТТ ЦЦА ГТЦ ТГЦ АТГ? Якою стане послідовність амінокислот, якщо внаслідок 
мутації з цієї молекули випаде перший нуклеотид? 

 
 
 
 



 
Розв'язання елементарних задач із репарації 
 
Задача 10. Унаслідок дії шкідливого чинника зазнав змін один з ланцюгів молекули 

ДНК. Виявіть ділянку, яка зазнала змін, якщо неушкоджений ланцюг молекули ДНК має 
вигляд: ААТ АГЦ ТТА ЦЦТ АГЦ, а молекула ІРНК, якби вона була синтезована на ланцюзі ДНК, що 
зазнав змін, мала б такий вигляд: УУА ГГЦ УАЦ ГГА УЦГ. Встановіть вигляд молекули ДНК після 
репарації. 

 

Що повинен знати : 

1. Будову нуклеїнових кислот.  

2. Механізми реплікації ДНК, транскрипції та репарації ДНК.  

 

Що повинен вміти: 

1. Розв’язувати найпростіші задачі. 

Завдання додому : Оформити звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Золочівський коледж ЛНАУ 

 

Інструктивна картка № 3 

 

Робоче місце № 3   

Тема : БУДОВА КЛІТИН ПРОКАРІОТІВ ТА ЕУКАРІОТІВ 

 

Мета: вивчити особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів; навчитися розпізнавати 

на схемах, постійних мікропрепаратах, мікрофотографіях прокаріотичні та еукаріотичні 

клітини. 

 

 Обладнання і матеріали: мікроскопи, предметні і накривні скельця, пінцети, скляні та  

дерев'яні палички, препарувальні голки; постійні мікропрепарати бактерій, епітелію ротової 

порожнини, шкірки цибулі, гіфів гриба мукора; електронно-мікроскопічні фотографії клітин 

бактерій, тварин,рослин і грибів. 

Хід роботи 

1.   Підготуйте мікроскоп до роботи. 

2. При малому збільшенні мікроскопа на постійних мікропрепаратах знайдіть  клітини 

бактерій, грибів, рослин, тварин.  

3. За відсутності постійних мікропрепаратів виготовте тимчасові: а) стерилізованою 

скляною або дерев'яною паличкою зніміть з поверхні зубів наліт навколо ясен, перенесіть його 

на предметне скло і накрийте накривним скельцем; 

б) виготовте препарат епітелію ротової порожнини в краплині слини,для чого проведіть 

скляною паличкою по внутрішній поверхні щоки, перенесіть мазок на предметне скло; 

в) виготовте препарат шкірки м'ясистої луски цибулі, для чого перенесіть шкірку на 

предметне скло у краплину води та накрийте накривним скельцем; 

г) зберіть зі шматка хліба або овочів цвіль білого кольору - грибницю мукора; розмістіть її 

на предметному склі та накрийте накривним скельцем; 

4. Розгляньте при великому збільшенні мікроскопа клітини бактерій, грибів, рослин і 

тварин. Порівняйте особливості їхньої будови,  

5. роздивіться електронно-мікроскопічні фотографії клітин бактерій, грибів, рослин і 

тварин. Знайдіть клітинну стінку, плазматичну мембрану, ядро, ендоплазматичну сітку, 

комплекс Гольджі, мітохондрії, пластиди, вакуолі. 

6. Зробіть висновки. 

 

Що повинен знати : 

1.Будову клітин прокаріотів і еукаріотів. 

.  

Що повинен вміти: 

1. Мікроскопувати ,виготовляти тимчасові препарати. 

Завдання додому : Оформити звіт 



 

Золочівський коледж ЛНАУ 

 

Інструктивна картка № 4 

 

Робоче місце № 4   

Тема : СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯВИЩ ПЛАЗМОЛІЗУ ТЛ ДЕПЛАЗМОЛІЗУ В КЛІТИНАХ РОСЛИН 
 
Мета: спостерігати рух цитоплазми в клітинах рослин; дослідити явища плазмолізу і 
деплазмолізу. 
 
Обладнання і матеріали: : світлові мікроскопи, предметні і накривні скельця, чи,и, ти. 
препарувальні голки, фільтрувальний папір, дистильована вода, 9 %  водний розчин 
хлориду натрію, м'ясиста луска цибулі або листок елодеї. 

 

Хід роботи 

1. Підготуйте мікроскоп до роботи. 

2. Виготовте тимчасовий мікропрепарат  живих клітин шкірки соковитої луски цибулини 

або листка елодеї, помістіть їх у краплину води на предметне скло і накрийте накришиш 

скельцем. 

3. Розгляньте препарат при малому збільшенні мікроскопа, виберіть ділянку із живими 

клітинами. При великому збільшенні мікроскопа простежте за рухом цитоплазми і хлоропластів 

(за необхідності підігрійте препарат до +38...40 °С, вводячи під накривне скло теплу воду)  

4. Замініть воду під накривним скельцем розчином хлориду натрію: | 

з одного боку скельця введіть розчин хлориду натрію, а з іншого (для видалення води з-під 

накривного скельця прикладіть фільтрувальний папір. Простежте за явищем плазмолізу - 

відшаруванням цитоплазми від клітинної стінки. 

5. Після завершення процесу плазмолізу замініть розчин хлорид натрію під накривним 

скельцем на дистильовану воду. Для цього з одного боку накривного скельця введіть 

дистильовану воду, а з іншого, щоб видалити розчин хлориду натрію, прикладіть 

фільтрувальний папір. Простежте за явищем деплазмолізу - відновленням об’єму цитоплазми. 

6. Зробіть висновки. 

 

Що повинен знати : 

1.Будову клітин прокаріотів і еукаріотів. 

2. Явища плазмолізу і деплазмолізу. 

Що повинен вміти: 

1. Мікроскопувати ,виготовляти тимчасові препарати. 

Завдання додому : Оформити звіт 

 

 

 



Золочівський коледж ЛНАУ 

 

Інструктивна картка № 5 

Робоче місце № 5   

Тема : БУДОВА ХРОМОСОМ. МІТОТИЧНИЙ ПОДІЛ КЛІТИН. 
 

Мета: навчитися розпізнавати на схемах, постійних мікропрепаратах. мікро 
фотографіях хромосоми. навчитися спостерігати за процесами поділу клітин та 
розпізнавати на схемах, постійних мікропрепаратах. мікрофотографіях фази мітотичного 
поділу. 

 
Обладнання і матеріали: мікроскопи, постійні мікропрепарати клітин корінців 

цибулі або інших рослин на різних стадіях мітотичного циклу, мікрофотографії стадій 
мітотичного поділу. 

 

Хід роботи 
1. Підготуйте мікроскоп до роботи. 
2. При малому збільшенні мікроскопа знайдіть на мікропрепараті корінця кореневий 

чохлик, зони поділу і розтягнення.  
3. При великому збільшенні мікроскопа знайдіть у зоні поділу клітини на стадіях 

інтерфази (прямокутні, оточені товстою клітинною стінкою ), Профази (у центральній 
частині помітні хромосоми), метафази (помітне веретено поділу, хромосоми у 
центральній частині клітини  складаються а двох хроматид кожна), анафази (хромосоми 
розташовані  на полюсах клітини), телофази (хромосоми розкручуються, з’являється 
ядерна оболонка і перегородка між дочірніми клітинами). 

4.  Порівняйте побачене з мікрофотографіями різних стадій мітотичного 
поділу. 
5. Зробіть висновки. 
 

Що повинен знати : 

1.Будову хромосом. 

2.Мітотичний цикл. 

3. Фази мітозу. 

Що повинен вміти: 

1. Мікроскопувати ,виготовляти тимчасові препарати. 

2. Розрізняти фази мітозу на мікропрепаратах. 

Завдання додому : Оформити звіт 

 

 

 



Золочівський коледж ЛНАУ 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 

Тема : РОЗВ'ЯЗАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗАДАЧ ІЗ ТРАНСЛЯЦІЇ 

Мета: навчитися розв'язувати елементарні задачі з молекулярної біології. 
Задача 1. Один з ланцюгів молекули ДНК складається з наступних залишків 

нуклеотидів: 
ТАЦ ГАА ЦГЦ АТГ ЦГА ТЦЦ 
Визначте, в якій послідовності до функціонального центру рибосоми будуть надходити 

молекули тРНК з такими антикодонами: ЦГА УЦЦ ГАА  АТГ УАЦ ЦГЦ 
Приклад розв'язку. 
За принципом комплементарності встановлюємо послідовність молекули іРНК, яка була 

синтезована на даній ділянці ланцюга ДНК: АУГ ЦУУ ГЦГ УАЦ ГЦУ АГГ 
Таким чином, послідовність молекул тРНК, які надходитимуть, до функціонального 

центру рибосоми, буде наступною: 
тРНК з антикодоном УАЦ, тРНК з антикодоном ГАА, тРНК з антикодоном ЦГЦ, тРНК з 

антикодоном АТГ, тРНК з антикодоном ЦГА, тРНК антикодоном УЦЦ. 
Задача 2. Ділянка молекули ДНК має наступний вигляд: 
 АТА ГТЦ ЦГА ГТА ТЦЦ  
ТАТ ЦАГ ГТЦ ЦАТ АГГ 
Визначте, який з двох ланцюгів цієї молекули ДНК кодує поліпептид що складається з 

таких амінокислотних залишків: ізолейцин - валін - аргінін - валін – серин. 
Приклад розв'язку. 
Використовуючи таблицю «Генетичний код», встановлюємо послідовність залишків 

нуклеотидів молекули іРНК, яка слугувала матрицею для синтезу даного поліпептиду: 
АУА - ГУЦ - ЦГА - ГУА - УЦЦ 
Далі визначаємо, який саме ланцюг молекули ДНК слугував матрицею для синтезу 

молекули ІРНК: ТАТ ЦАГ ГТЦ ЦАТ АГГ. 
Задача 3.Ланцюг молекули ДНК до мутації складався з наступної послідовності 

залишків нуклеотидів : ААТ ТГГ ЦАГ ТТГ 
Після мутації він набув наступного вигляду: ААА ААТ ТГГ ЦАТ ТТГ 
1. порівнявши структуру молекули ДНК до та після мутації, знайдіть триплет, який 

зазнав змін. 
2. Визначте будову поліпептидів, які кодував ланцюг ДНК до та після мутації. 
3. Зробіть висновки. 
Задача 4. Послідовність залишків нуклеотидів одного з ланцюгів молекули ДНК така: 
ТАЦ ГАЦ АЦГ ГЦГ АТТ ТАЦ АГГ ЦГГ ТЦГ АЦТ 
Визначте, яку кількість молекул поліпептидів вона кодує. 
Задача 5. Послідовність амінокислотних залишків молекули поліпептиду така :  
Аспарагін - ізолейцин - пролін - треонін - валін - цистеїн. 
Враховуючи, що  більшість основних амінокислот кодуються кількома триплетами 

визначте можливі варіанти послідовності залишків нуклеотидів які можуть кодувати цей 
поліпептид. 

 
Що повинен знати : 

1. Будову нуклеїнових кислот.  

2. Механізми реплікації ДНК, 

транскрипції та репарації ДНК.  

 

 

Що повинен вміти: 

1. Розв’язувати найпростіші 

задачі. 

 

Завдання додому : Оформити звіт 

 



Золочівський коледж ЛНАУ 

 

Інструктивна картка № 6 

Робоче місце № 6   

Тема : БУДОВА ТКАНИН РОСЛИН І ТВАРИН 

Мета: ознайомитися з особливостями будови різних типів тканин рослин і тварин, 
звернути увагу на відповідність їхньої будови виконуваним функціям 

 

Обладнання і матеріали: світлові мікроскопи, постійні мікропрепарати епітелі-

альної, нервової та м'язової тканин, тканин внутрішнього середовища, провідної 

механічної твірної та основної тканин рослин, мікрофотографії цих тканин. 

Хід роботи 

1. Підготуйте мікроскоп до роботи. 
2. При малому збільшенні мікроскопа знайдіть на препаратах клітини твірної тканини 

кореня (соняшника, кукурудзи тощо). Розгляньте цю тканину при великому збільшенні 
мікроскопа. Зверніть увагу на особливості будови цієї тканини: відносно тонкі стінки 
клітин, збільшені ядра, відсутність добре вираженої міжклітинної речовини тощо. 

3. Розгляньте мікропрепарат клітин шкірки листка (соняшника, кукурудзи, цибулі, 
елодеї тощо). Зверніть увагу на форму клітин, сполучення їх між собою, будову продихів. 

4. Розгляньте препарат поперечного зрізу через стебло багаторічної дерев'янистої 
рослини. Зверніть увагу на корок та інші елементи кори, будову лубу, ситоподібні трубки, 
камбій, судини, серцевину. Знайдіть річні кільця та серцевинні промені. 

5. При малому збільшенні мікроскопа знайдіть на мікропрепаратах клітини 

епітеліальної тканини.  

Розгляньте цю тканину при великому збільшенні мікроскопа. Зверніть увагу на 
форму клітин, їхнє взаєморозташування, співвідношення клітин і міжклітинної речовини. 

6. Так само розгляньте препарат хрящової, кісткової та інших різновидів тканин 
внутрішнього середовища. Зверніть увагу на будову міжклітинної речовини, зокрема на 
розміщення в ній волоконець. 

7. Розгляньте препарат нервової тканини спинного чи головного мозку, знайдіть сіру 
речовину, а в ній - нервові клітини. Відзначте характерні особливості будови нервової 
тканини. 

8. Розгляньте препарати м'язової тканини. Знайдіть ядра та скоротливі волоконця. 
9. Замалюйте розглянуті препарати, порівняйте побачене з мікрофотографіями 

кожної з тканин.  
10. Зробіть висновки. 

 

Що повинен знати : 

1.Особливості будови рослинних 

тканин.   

2. Будову тканин тварин.   

 

 

Що повинен вміти: 

1. Мікроскопувати. 

 

Завдання додому : Оформити звіт. 


