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Звіт з науково-дослідної практики викладено на 29 сторінках друкованого 
тексту. Звіт складається зі вступу, двох розділів, висновків, переліку посилань і 
містить 6 рисунків та 5 формул. 

У звіті з науково-дослідної практики наведено розділи Огляд літератури 
та Експериментальна частина.  

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми досліджень, описана 
мета практики та її задачі. 

Об’єктами досліджень були пшениця м’яка (озима) (Triticum aestivum L.) 
сорту "Годувальниця одеська", горох посівний (Pisum sativum L.) сорту Л 35/11 
середньорослий, вусатий та насіння гарбуза мускатного (Cucurbita moschata 
Duch. etPoir.) сорту Гілея. 
 В роботі застосовані матеріали та методи, що досліджують вплив 
гетероциклічних сполук на ріст та розвиток рослин пшениці та гороху in vivo; 
регулюють показники цитокінінової активності у ізольованих сім’ядолей 
гарбуза та показують приріст вмісту хлорофілів та каротиноїдів у клітинах 
досліджуваних рослин. 

Основними результатами є наступні: 
 найвищу стимулюючу активність за біометричними показниками проростків 

пшениці та гороху виявили сполуки - Метансульфоніл-6-феніл-2,6-дигідро-3H-
імідазо[1,2-c]піримідин-5-он та 6-(2-гідроксиетил)-8-метансульфоніл-2,6-
дигідро-3H-імідазо[1,2-c]піримідин-5-он гідрохлорид, порівняно із показниками 
контрольних рослин,  у середньому від 16 до 121% та від 15 до 70% відповідно; 

 приросту вмісту хлорофілів А та В в пшениці під час обробки тестованими 
сполуками виявлено не було, але відбулося збільшення рівня каротиноїдів - у 
середньому від 2 до 11%, порівняно із контрольними сполуками; 

 під час обробки гетероциклами гороху  у середньому відбувся приріст вмісту 
хлорофілу А від 12 до 36% та хлорофілу В від 9 до 35% порівняно із 
показниками контрольних проростків. Вміст каротиноїдів, при цьому, у 
середньому збільшився від 9 до 37%; 

 виявлено приріст біомаси сім'ядолей гарбуза, оброблених похідними 
піримідину, у середньому від 10 до 28% порівняно із контрольними сполуками. 
 В результаті виконання науково-дослідної практики були вирішені 
наступні задачі:  

1. були відібрані хімічні сполуки, які можуть виявляти найбільш високу 
біологічну активність, прискорюючи ріст та розвиток рослин;  

2. визначено у лабораторних умовах вплив тестованих сполук на морфо-
фізіологічні показники росту та розвитку пшениці та гороху протягом всього 
онтогенезу;  

3. досліджено вплив відібраних гетероциклів на індукцію морфо-генетичних 
процесів у культурах ізольованих клітин гарбуза. 




