
Кафедра фізіології та біохімії рослин  

Викладачі: 6, кандидатів наук 5, докторів – 1, доценті – 4, професорів – 1. 

Навчально-допоміжний персонал – 5 осіб. На кафедрі навчається 3 аспіранти. 

Кафедра здійснює підготовку студентів за спеціалізаціями  

“Фізіологія та біохімія рослин” та “Мікробіологія і вірусологія”   



КАФЕДРА  ФІЗІОЛОГІЇ  ТА  БІОХІМІЇ   

РОСЛИН 

завідувач кафедри – Жмурко Василь Васильович, 

доктор біологічних наук, професор. 

Тел.: 707-52-32. Ауд. 3-21  
http://www-biology.univer.kharkov.ua/phys-plants/ 

 

Кафедра заснована 1889 року академіком В.І. Палладіним, 

всесвітньо відомим вченим, автором теорії дихання рослин. 

Кафедра готує спеціалістів за двома спеціалізаціями – 

“Фізіологія та біохімія рослин” і “Мікробіологія та 

вірусологія”. На кафедрі створені лабораторія культури 

рослинних клітин і тканин in vitro, дослідна ділянка для 

польових експериментів та камера для вирощування рослин 

в умовах штучного клімату. Для наукової роботи і 

навчального процесу створена і підтримується колекція 

грунтових мікроміцетів та мікроводоростей. Усе це сприяє 

високому рівню підготовки фахівців у галузі фізіології, 

біохімії рослин, мікробіології та вірусології.  

За результатами досліджень на кафедрі опубліковано  понад 

800 статей, 9 монографій, 6 підручників, 10 навчальних 

посібників, одержані 5 авторських свідотцтв на винаходи. 

Випускники кафедри плідно працюють у науково-дослідних 

установах НАН України УААН, ВНЗ України. При кафедрі 

діє аспірантура. За останні 8 років аспірантами кафедри 

захищені 5 кандидатських дисертацій. Серед випускників 

кафедри понад 40 кандидатів та 10 докторів наук.     

 

Основні напрями наукових досліджень:  

Перший напрям – фізіолого-генетичні 

механізми метаболічної, фітогормональної і 

фітохромної регуляції темпів розвитку 

рослин, морфогенез рослин у культурі in 

vitro. Другий напрям – фізіолого-біохімічні 

механізми взаємодії рослина-мікроорганізм 

та між ґрунтовими мікроорганізмами у 

різних видах фітоценозів 
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Кафедра має: 

 

експериментальну 

лабораторію 

 

факторостатну камеру  

 

дослідну ділянку 

 

два стерильні бокси 

 

три навчальні аудиторії 

 

лабораторію мікробіології та    

біотехнології рослин 

 

колекцію ізогенних ліній сої 

та пшениці 

 

колекцію мікроміцетів та 

мікроводоростей  

 

все необхідне для 

проведення 

   науково-дослідної роботи і 

навчального процесу  

 



Експериментальна ділянка кафедри у ботанічному саду Університету . 

Тут студенти кафедри проходять практику і виконують дослідницькі роботи  



Збирання врожаю ізогенних ліній сої   



Вирощування калусів у люміностаті  





Морфогенез проростків гороху in vitro  

Культура апікальних меристем пшениці 



Морфогенез калюсів ізогенних по генах Ppd ліній пшениці in vitro   

Утворюються колеоптилі  

Утворюються корінці  



Заняття у лабораторії мікробіології  



Заняття з біохімії рослин 



Малий практикум з фізіології рослин  



Видані 4 методичні посібники, у тому числі 2 з грифом МОН України 

Відкрита спеціалізація “Мікробіологія і вірусологія”, підготовлені всі 

необхідні матеріали для проведення занять, введені 4 нових спецкурси   



Наукова робота співробітників і студентів кафедри  

 

 Перший напрямок досліджень – фізіолого-генетичні механізми метаболічної, 
фітогормональної і фітохромної регуляції темпів розвитку рослин, культура 
рослин in vitro  

 

 Другий напрямок досліджень – фізіолого-біохімічні механізми взаємодії рослина-
мікроорганізм та між ґрунтовими мікроорганізмами у різних видах фітоценозів 

 

 За результатами дослідів у 2010-2012 рр. опубліковані 15 статей у тому числі за 
рубежем 3, а також та 65 тез доповідей, у тому числі зі студентами 2 статті і 45 
тез доповідей, одержаний патент на винахід 

 У 2008 р. захищена 1 кандидатська, а у 2009 р. – 1  докторська дисертація. 

 Аспірант кафедри О. Зубрич виграв грант на участь у XVI Конгресі Федерації 
Европейських товариств біологів рослин у Фінляндії, Тампере, 17-21 серпня 
2008 року, на якому виступив з доповіддю 

 Виконуємо 1 дербюджетну тему і 2 за фінансування Фонду фундаментальних, 
прикладних і пошукових досліджень університету  

 Студенти кафедри А.Самойлов у 2007 році, В.Петренко і О.Тищенко у 2008 році 
зайняли абсолютні перші місця у Всеукраїнському конкурсі наукових 
студентських робіт з напряму науки Біологія. Нагороджені дипломами першого 
ступеня Міністерства освіти і науки України. 2012 року студентка Головіна І. 
зайняла третє місце у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт з 
напряму науки Біологія. Нагороджена дипломом третього ступеня Міністерства 
освіти і науки України. Студент Сухарєв С. зайняв третє місце у Регіональному 
конкурсі наукових студентських робіт за напрямом Природничі науки. 
Нагороджений дипломом.  



Монографії, написані співробітниками  

кафедри  

Періодичні  видання, у яких кафедра публікує результати досліджень    



  Запатентований спосіб є  

одним з елементів технології 

вирощування томатів у 

відкритому 

ґрунті. 

 

 Дозволяє прискорити 

початок дозрівання плодів 

на 10-12 днів і підвищити 

урожай на 18-28 %. 

 

 Витрати електроенергії на  

квадратний метр теплиці 

становлять 130-200 мВт.  

 

 Розрахунковий прибуток від 

застосування методу 

становить в межах 7-8 тис грн. 

на гектар.  

 



Студенти 5 курсу вивчають технологію виробництва пива на пивзаводі  

“РОГАНЬ”  

за програмою спецкурсу «Промислова мікробіологія»   



“Практикум”  у музеї заводу  



Овочі також об’єкт наших досліджень 

Кафедра співробітничає з Інститутом у  

галузі культури рослин in vitro  



Наші студенти приймають участь у наукових 

конференціях різного рівня і досить таки успішно  



Ніжин, конференція молодих учених, 2007 рік 



Вся «молодая научная»  Украина собралась в Запорожье 



Нагороди студентів за участь у конференціях  

і конкурсах наукових робіт  



ІІ Міжнародна наукова конференція “Регуляція росту і розвитку рослин: 

фізіолого- біохімічні і генетичні аспекти” Жовтень, 2011 року. Учасники 

конференції  



Відкриття конференції. Проф. В.В.Жмурко оголошує лист-вітання  

учасникам конференції президента Українського товариства фізіологів рослин,  

академіка- секретаря відділення біології Національної академії наук України,  

академіка В.В. Моргуна    



Робочі моменти конференції  



Робочі моменти конференції  



Аспірант кафедри фізіології 
та біохімії рослин Зубрич О. 
прийняв участь у  
XVI Конгресі Федерації 
Європейських товариствбіологів 
рослин. 
(FESPB 2008) 
Тампере, Фінляндія 
17-23 серпня 2008 р. 



Аспірант  О. Зубрич 

Доповідь опублікована у міжнародному журналі 

Physilogia Plantarum 

Учасники Конгресу з України  



Ждем вас на нашей кафедре! 


