
МІКОЛОГІЯ 
Предмет навчальної дисципліни: видова різноманітність грибів (Fungi), сучасне уявлення про їх об’єм та місце в 
системі органічного світу, біологія, екологія, морфологія, типи розмноження, життєві цикли представників відділів 
Chytridiomycota, Blastocladiomycota, Neocallimastigomycota, Zygomycota, Glomeromycota, Zygomycota, 
Microsporidio,ycota, Ascomycota, Basidiomycota та групи анаморфних грибів. Дисципліна дає уявлення про сучасні 
класифікаційні системи грибів, основні напрямки еволюції та гіпотези про походження грибів, філогенетичні зв’язки 
з іншими групами організмів, особливості біології представників різних систематичних груп грибів, їх практичне 
значення в біосфері та житті людини, а також сучасні молекулярно-біологічні методи дослідження грибів. 
Мета навчальної дисципліни: є ознайомлення студентів з сучасними уявленнями про справжні гриби з царства 
Fungi, особливостями їх біології, екології, морфології, життєвими циклами, значенням в біоценозах та житті 
людини. 
Вимоги до знань:  
– мати уявлення про історію розвитку світової та вітчизняної мікології;  
– знати основні методи мікологічних досліджень;  
– знати біологічні та екологічні особливості різних таксономічних груп грибів;  
– знати сучасні класифікаційні системи грибів на рівні відділів, класів, порядків, родин та провідних родів, а 
найбільш поширених представників – на рівні виду, значення грибів у природі та житті людини. 
Вимоги до вмінь:  
– вільно орієнтуватись в таксономічних ознаках різного рангу грибів; 
– вміти за характерними морфологічними ознаками розпізнавати мікологічні об’єкти в природі, розрізняти 
діагностичні ознаки різних відділів грибів; 
– за характерними зовнішніми симптомами ураження рослин-господарів та мікроскопічними ознаками вміти 
діагностувати захворювання, які викликають певні види грибів;  
– вміти розрізняти різні стадії розвитку грибних організмів (наприклад, у аскоміцетів – конідіальне та сумчасте 
спороношення);  
– вміти розрізняти найпоширеніші їстівні, умовно їстівні та отруйні гриби;  
– вміти користуватись друкованими працями видатних вітчизняних та зарубіжних мікологів, сучасною мікологічною 
літературою та визначниками грибів; 
– вміти виявляти гриби в природі, коректно проводити їх збір, описи, гербаризацію; 
– вміти користуватись оптичними приладами для мікроскопіювання; 
– самостійно здійснювати камеральну обробку (ідентифікацію) мікологічного матеріалу на рівні відділів, класів, 
порядків, родів, а найбільш поширених представників – на рівні виду включно, використовуючи набуті знання у 
науково-дослідній роботі.  
Методи викладання: 
– усне викладання матеріалу – лекція, семінар; 
– наочне викладання – мультимедійні презентації, таблиці, схеми, гербарні зразки, фіксовані матеріали.  
– практичні заняття – збір матеріалу в природі, опрацювання гербарного матеріалу в лабораторії з використанням 
сучасних визначників та атласів, робота з вологими камерами. 
Мікологія є одним з базових курсів професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за 
напрямом – Ботаніка. 


