
ВИМОГИ 

до матеріалу, який надходить на аналіз 

у лабораторію генетики, біотехнології та якості  

 

1. Зерно має бути очищене і у кількості, достатній для аналізу, вміщене у пакети. Пакети 

слід пронумерувати, підписати та нанизати на нитку або розкласти за порядковими 

номерами у ящики. Низку разом із прикріпленим до неї списком вмістити у великий 

пакет чи ящик, на якому зазначити назву лабораторії.  

2. Список зразків слід оформити у вигляді таблиці (форма 1, див. додаток).  

 

Список зразків ________________ 
       (культура) 

переданих лабораторією        ______________________________________ 
  (назва лабораторії) 

 

у лабораторію генетики, біотехнології та якості для визначення  

_________________________________________________ 
(вид аналізу)  

 

№ за/п Назва сорту, лінії Рік 

урожаю  

Примітки 

1.   Еталон 

2.   Національний стандарт  

3.    

 

У списку під №№ 1, 2 і на низці вміщують еталон і стандарти.  

3. Список подають у трьох примірниках (включаючи і той, що надається разом із 

матеріалом). Останній примірник мусить містити графи для внесення результатів 

аналізу (форма 2, див. додаток)  

 

№ за/п Назва сорту, лінії Рік 

урожаю  

Примітки Вміст білка, % 

1.   Еталон  

2.   Національний 

стандарт  

 

3.     

 

Також надається електронний варіант, на основі якого буде сформовано таблицю із 

результатами аналізу. Результати аналізу буде передано по акту.  

4. На усіх трьох примірниках мусить бути позначено: 

 

Матеріал підготував і передав  

_________________________  ______________ П.І.П. 
(посада)          (підпис)  
 

 Матеріал прийняв   

     ________________________   ______________ П.І.П.  

                (посада)              (підпис)  

  

              «____» __________________2021 р.  

 

Погоджено:  

Зав. лабораторії генетики, біотехнології та якості ______________ О. В. Білинська   
             (підпис)  

«____» __________________2021 р.     



 Для аспірантів на бланку передачі матеріалу має бути відмітка наукового керівника 

про доцільність проведення аналізу.  

Два примірника у залишається у лабораторії генетики, біотехнології та якості (перший 

і третій з графою для результатів), а другий – у лабораторії, яка замовила аналіз.  

Кількість переданих на аналіз зразків і дата їх надходження фіксується у журналі 

реєстрації.  

Для підвищення інформативності біохімічних аналізів і полегшення інтерпретації 

результатів матеріал бажано об’єднувати у логічно пов’язані блоки (за походженням, 

родоводом, певними біологічними і господарськими ознаками або схемою досліду тощо). 

Матеріал без назви зразків на аналіз не приймається.  

 

ДОДАТОК 

Форма 1 

Список зразків ________________ 

       (культура) 

переданих лабораторією        ______________________________________ 

  (назва лабораторії) 

 

у лабораторію генетики, біотехнології та якості для визначення  

_________________________________________________ 

(вид аналізу)  

 

№ за/п Назва сорту, лінії Рік 

урожаю  

Примітки 

1.   Еталон 

2.   Національний стандарт  

3.    

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал підготував і передав  

_________________________  ______________ П.І.П. 

(посада)          (підпис)  

 

 Матеріал прийняв   

     ________________________   ______________ П.І.П.  

                (посада)              (підпис)  

  

              «____» __________________2021 р.  

 

Погоджено  

Зав. лабораторії генетики, біотехнології та якості ______________ О. В. Білинська   

             (підпис)  

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2  

Список зразків ________________ 

       (культура) 

переданих лабораторією        ______________________________________ 

  (назва лабораторії) 

 

у лабораторію генетики, біотехнології та якості для визначення  

_________________________________________________ 

(вид аналізу)  

 

 

 

№ за/п Назва сорту, лінії Рік 

урожаю  

Примітки Вміст білка, % 

1.   Еталон  

2.   Національний 

стандарт  

 

3.     

 

Матеріал підготував і передав  

_________________________  ______________ П.І.П. 

(посада)          (підпис)  

 

 Матеріал прийняв   

     ________________________   ______________ П.І.П.  

                (посада)              (підпис)  

  

              «____» __________________2021 р.  

 

Погоджено  

Зав. лабораторії генетики, біотехнології та якості ______________ О. В. Білинська   

             (підпис)  

 

 

 

 

 


