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     Дипломна робота присвячена вивченню видового складу 

мікроскопічних грибів-контамінантів повітря житлових приміщень та 

внутрішніх поверхонь приміщень, визначення стійкості мікроміцетів до 

фунгіцидних препаратів. Встановлено, що видовий склад мікроскопічних 

грибів виділених з повітря представлений 42  видами, що належали до 21 

роду, 2-х відділів Ascomycota, Mucoromycota. У повітрі обстежених 

приміщень домінували мікроскопічні гриби  Alternaria alternata (63,6%) та  

Aspergillus niger (54,5%), типовими були види Penicillium citrinum, 

Cladosporium sphaerospermum (45%), Aspergillus versicolor, Cladosporium 

cladosporioides (36,4%) та Cladosporium herbarum, Aspergillus ustus, 

Penicillium digitatum, Alternaria tenuissima, Aspergillus sydowii, Aspergillus 

ochraceus (27,3%). 

 Встановлено, що кількість мікроскопічних грибів у повітрі приміщень 

була в межах від 13 до 2223 КУО /м 3 і безпосередньо залежала від їхнього 

санітарно-гігієнічного і температурно-вологісного стану. В квартирах з 

надмірним зволоженням повітря спостерігався високий вміст спор 

мікроскопічних грибів у повітрі, що перевищував норму  в 3,6 рази. 

Також була досліджена мікобіота внутрішніх поверхонь приміщень, що 

представлена Aspergillus ustus, Aspergillus versicolor, Aspergillus niger (43%) 

типовими були види  Penicillium citrinum, Paecilomyces variotii, Alternaria 

alternata, Stachybotrys chartarum, Penicillium stekii (29%). Був відмічений 

взаємозв’язок між видовим складом мікроскопічних грибів, виділених з 

повітря та таких, що були присутні на внутрішніх поверхнях. Це може 

свідчити про  те, що внутрішні поверхні обстежених приміщень є постійним 

джерелом потрапляння грибів у повітря. 

Було випробовано фунгіцидні препарати Pufas, Triora, Porozid, 

Fungisan, Helios. В ході досліду спостерігалась вибірковість щодо дії 

препаратів на різні види мікроміцетів. Так, на Penicillium funiculosum, 



Acremoneum strictum найкраще діяв Helios, на Alternaria alternata, 

Cladosporium sphaerospermum – Porozid, для Aspergillus versicolor однаково 

активними були Triora та Porozid. 

 Найстійкішими до дії фунгіцидів виявились A. niger, A. ustus і A. tereus. 

A. ustus найбільш чутливий до Triora, та менш чутливий Porozid та Helios. A. 

tereus однаково чутливий до Porozid та Helios.  A. niger виявився 

найстійкішим до дії фунгіцидів, найбільша антифунгальна активність на 

мікроміцет була виявлена препаратом Helios, в порівняні з іншими 

фунгіцидами.  

Таким чином, сформувалось  уявлення про фунгіцидну активність за 

отриманими  даними, вона зростала у ряду: Pufas > Fungisan > Triora > Helios 

> Porozid.  

Кваліфікаційна робота викладена на 39 сторінок, ілюстрована 2 

рисунками, 6 таблицями, 3 діаграмами. Список використаних джерел 

включає 44 роботи. 
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