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1. Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців упорядкованих 

теоретичних знань, умінь та навичок, спрямованих на вивчення та збереження 
біологічного різноманіття грибів, засвоєння основних сучасних даних про 
таксономічне та еколого-трофічне різноманіття грибів як невід’ємного компонента 
гетеротрофного блоку біогеоценозів, їх морфологічні, цитологічні, генетичні та 
фізіологічні особливості, поширення та взаємозв’язки з різними групами організмів, 
вплив на історичні та сучасні аспекти життя людини. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати – основи морфології грибів в рамках нормативних, спеціальних 
дисциплін та польових практик, що викладались в попередні роки навчання. 
2. Вміти – користуватись мікологічною термінологією для опису та 
ідентифікації мікологічних  об’єктів в об’ємі, що визначений нормативними та 
спеціальними дисциплінами, що викладались в попередні роки навчання. 
3. Володіти елементарними навичками користування ключами для 
визначення таксонів різного рангу, роботи з базовим науковим устаткуванням 
для лабораторних та польових досліджень. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна “Мікологія” є складовою 
освітньої програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «Бакалавр» галузі знань 
09 «Біологя» спеціальності 091 «Біологія» за програмою підготовки «Біологія». Дана 
дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів за спеціалізацією 
«Ботаніка». Дисципліна є базовою ботанічною дисципліною, що спрямована на 
теоретичне та практичне опанування студентами основ мікології: студенти 
знайомляться з різноманітністю справжніх грибів (FUNGI) та грибоподібних 
організмів (Chromista, Protozoa), їх основними ознаками та поділом на певні 
таксономічні групи, їх життєвими циклами, механізмами та шляхами ураження 
рослин та тварин тощо. Важливим є формування уявлень про місце грибів у системі 
органічного світу, їх походження та філогенетичні взаємозв’язки. Інтегральним 
результатом опанування даної дисципліни є здатність формулювати чіткі, лаконічні 
висновки про функціональну роль грибів в екосистемах, позитивні та негативні 
аспекти їх життєдіяльності в історичному та сучасному контексті на прикладі 
основних (модельних) видів, сучасні фундаментально-наукові і прикладні аспекти 
дослідження грибів, галузі застосування цих знань для вирішення завдань в інших 
фундаментальних і прикладних науках. 
 
4. Завдання (навчальні цілі):  
1. Визначити таксономічно важливі ознаки у систематиці грибів, їх місце у 
класичних та сучасних молекулярно-філогенетичних системах органічного світу; 
2. Розглянути новітні науково-обґрунтовані підходи до вивчення біології, генетики 
та фізіології грибів, отримання їх біомаси та дослідження культуральних 
особливостей та біологічно-активних речовин. 
3. Визначати види грибів на прикладі живих та гербарних зразків. 
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Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший 
(бакалаврський) рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України) галузь знань 09 
«Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами 
таких компетентностей:  

інтегральної:  
Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною 

спеціалізацією і на межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій та 
методів природничих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов. 

загальних: 
ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 
діяльності. 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

спеціальних (фахових, предметних): 
ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на 
межі предметних галузей. 
ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних 
наук та на межі предметних галузей для дослідження різних рівнів організації 
живого, біологічних явищ і процесів. 
ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за 
допомогою відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних 
умовах і звітувати про результати.  
ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 
теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 
ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього 
середовища, раціонального природокористування. 
ФК09. Здатність до визначення та аналізу результатів взаємодії біологічних систем 
різних рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних 
галузях господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього 
середовища. 
ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач 
біології. 
ФК14.3. Знання особливостей структури рослинних об’єктів різних таксономічних 
груп на різних рівнях організації. 
ФК15.3.Знання основних підходів, які застосовуються в охороні рослин та 
раціонального природокористування в умовах фіто-та агроценозів. 
 
5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) 

Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій оцінювання 
(за необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

 Знати    
1.1 Знати основні таксономічні ознаки 

справжніх грибів з відділів 
Chytridiomycota, Zygomycota, 

Лекції,  
самостійна 
робота  

Контрольна робота, 
іспит  
 

25 
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Glomeromycota, Ascomycota та, Basidio- 
mycota, несправжніх грибів (слизовиків 
та грибоподібних хроміст), їх 
функціональну роль в природі та 
практичну роль в житті людини 

 
 
 

 
 

1.2 Знати життєві цикли грибів та типи їх 
взаємодії з рослинами та тваринами, 
галузі використання грибів як об’єктів 
сучасної біотехнології та модельних 
організмів біологічних досліджень.  

Лекції,  
самостійна 
робота  
 

Контрольна робота, 
іспит 

20 

 Вміти    
2.1 Вміти застосовувати методи 

мікологічних досліджень, орієнтуватись в 
основних термінах та поняттях мікології, 
визначати таксономічно важливі ознаки у 
систематиці грибів, комплексно та 
всебічно  характеризувати об’єкт   

Лекція, 
самостійна 
робота 

Оцінювання 
презентації/доповіді 

20 

2.2 Вміти документувати отримані 
результати, проводити їх всебічний 
аналіз та статистичну обробку, складати 
узагальнюючі анатовані списки грибів з 
конкретних територій  

Самостійна 
робота 

Оцінювання 
презентації/доповіді 

10 

2.3 Вміти визначати місце даного об'єкту в 
системі організмів, у функціонуванні 
екосистем та збереженні біорізноманіття 

Лекція, 
самостійна 
робота 

Контрольна робота, 
оцінювання 
презентації/доповіді 

15 

 Комунікація    
3.1 Представляти та візуалізувати результати 

спостережень зрозумілими для фахівців 
та нефахівців способами, проводити 
активний пошук нової інформації, 
презентувати та обговорювати 
додатковий матеріал, формулювати чіткі, 
лаконічні висновки, які передбачають 
внесок у дослідження  біорізноманіття та 
збереження видів 

Самостійна 
робота 

Оцінювання 
презентації/доповіді 

10 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 
Результати навчання дисципліни (код) 

 
Програмні результати навчання 
(назва) 

1.1 1.2 2.1 2.2 

 
 
2.3 

 
 

3.1 

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, принципи, 
теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі 
предметних галузей. 

+ + +  
 

+ 

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних 
біологічних процесів, будови та функцій живих 
організмів. 

+ + + + 
+ + 

ПР11. Аналізувати форми взаємовідносин між мікро- та 
макроорганізмами з визначенням основних напрямів цих 
процесів. 

 +  + 
+  

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування та 
проведення польових, лабораторних, клініко-  + + +  + 
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лабораторних досліджень, у т.ч. математичні методи та 
програмного забезпечення для проведення досліджень, 
обробки та представлення результатів. 
ПР17 Шляхом самостійного навчання освоїти нові знання 
та сучасні методи експериментальних досліджень для 
вирішення проблемних завдань біології. 

 + + + 
+ + 

ПР21. Вирішувати прикладні задачі біології відповідні 
методи. +  +   + 

ПР23.3. Здатність проводити дослідження рослинних та 
грибних об'єктів, визначати таксони рослин та грибів 
флори України а також світової флори та мікобіоти. 

 +  + 
+  

ПР25.4. Застосовувати базові знання, уміння й навички 
для системного аналізу взаємодії вірусу і хазяїна на 
клітинному, тканинному, організменому, популяційному 
та біосферному рівнях. 

+ + + + 
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7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Контрольна робота № 1 –РН 1.1-2.2 (блок тем Розділу 1) –24 балів/12 балів,  
2. Контрольна робота № 2 – РН 1.1-2.2 (блок тем Розділу 2) –20 балів/ 10 балів,  
3. Презентації/доповіді - РН 2.1.-3.1. – 16 балів /8 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за 

яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Форма проведення іспиту – письмова, у вигляді тестових (80%) та відкритих (20%) контрольних  
завдань.  

 Результатами навчання, які оцінюються під час проведення іспиту, є РН 1.1-1.2. 
Максимальна кількість балів, яка може бути отримана здобувачем освіти під час іспиту, 

становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  
Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 
 Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може бути 

меншою 24 балів. 
- умови допуску до підсумкового іспиту:  
Обов’язковим для іспиту є успішне написання 2 контрольних робіт (по кожній не менше 50% 

правильних відповідей), підготовка презентацій/доповідей. Студент не допускається до екзамену, якщо 
під час семестру набрав менше 20 балів/ 

 
7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 та 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 та 2 
відповідно. Оцінювання підготовлених студентом презентацій/доповідей проводиться упродовж 
лекційного курсу.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної  дисципліни.  

Тематичний план занять 

 

№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 

лекції консул. С/Р 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1   

«Систематика грибоподібних організмів та грибів.  Характеристика 
основних таксономічних груп». 

 Вступ до мікології. Принципи систематики грибів s.l.. 10  16 

 

1. Мікологія – сучасна наука, методи, задачі, перспективи 
розвитку. Загальні уявлення про гриби та грибоподібні 
організми в історичному та сучасному аспектах. Історія 
мікологічної науки. Місце справжніх грибів та 
грибоподібних організмів в системах органічного світу. 

3 

  

 Тема СРС. Видатні світові та вітчизняні мікологи, світові 
мікологічні центри, гербарії та колекції культур.   2 

 
2. Різноманіття грибоподібних організмів, принципи їх 
класифікації. Організація тіла та життєві цикли. Екологія, 
основні представники, їх значення..  

1   

 Тема СРС. Основні класичні та сучасні системи грибів.   6 

 
3.  Відділ Chytridiomycota. Загальна характеристика, система 
відділу та роль представників в природі та життєдіяльності 
людини. Сучасні погляди на об’єм групи. 

2   

 
Тема СРС. Будова джгутикового апарату та особливості 
нестатевого розмноження на прикладі різних груп 
хітридієвих грибів. 

  4 

 
4.  Відділи Zygomycota та Glomeromycota. Загальна 
характеристика,  система відділу та роль представників в 
природі та життєдіяльності людини. Сучасні погляди на 
об’єм груп. 

2   

 
Тема СРС. Зигоспорові гриби – об’єкти медичної мікології. 
Этіологія, епідеміологія, патогенез, діагностика та 
лікування зигомікозів. 

  6 

 Модульна контрольна робота 1    
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Сумчасті та базидієві гриби, особливості цитології, морфології та 
екології». 

 Справжні гриби: Сумчасті та базидієві. 24  39 

 
5.  Відділ Ascomycota. Загальна характеристика та обсяг 
відділу. Основні системи відділу. Діагностичні ознаки 
основних груп. Сучасні погляди на об’єм групи. 

4 -  

 Тема СРС. Основні еколого-трофічні групи сумчастих 
грибів.   12 

 

6.  Теліоморфні сумчасті та їх анаморфи. Різноманіття типів 
взаємодії сумчастих грибів з рослинами та 
тваринами. Сумчасті гриби – модельні об’єкти 
досліджень.  

2 -  

 7. Відділ Basidiomycota. Загальна характеристика відділу, 4   
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принципи поділу на класи. Діагностичні ознаки основних 
груп. Сучасні погляди на об’єм групи. 

 Тема СРС.Будова базидій, базидіом на прикладі різних груп 
базидієвих грибів.   6 

 8.  Клас Basidiomycetes. Агарикоїдні гіменоміцети. Грибні 
токсини. Грибівництво. Лікарські гриби.  2   

 Тема СРС. Мікориза та її основні типи..   7 

 9. Афілофороїдні гіменоміцети.Основні групи грибів- 
деструкторів. Типи деструкції.  Лікарські гриби.  4   

 
10.  Гастероміцети. Загальна характеристика та принципи 
поділу на екологічні групи. Функціональна роль в природі.  2   

 Тема СРС. Гриби, занесені до Європейського червоного 
списку, до червоного списку МСОП, Червоної книги України.     10 

 
11. Фрагмоміцети. Сажкові та іржасті гриби. Життєві цикли 
біотрофних представників, шкодочинність та сучасні заходи 
боротьби.  

2   

 Тема СРС. Біологічно-активні речовини ксилотрофних 
базидієвих грибів та гастероміцетів.   12 

 Консультації  2  

 Модульна контрольна робота 2    

 ВСЬОГО 28 2 60 
Загальний обсяг _90___ год., у тому числі: 
Лекцій – __ 28_ год. 
Самостійна робота - _ 60_ год. 
Консультації –  2 год. 
*У разі зміни графіка навчального процесу дивись додаток до програми. 

 
9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова)  
1. Сухомлин М.М., Джаган В.В. Гриби України: Атлас-довідник, 2-е видання / K: Видавнича 

група  КМ-БУКС, 2017. -  240 с. 
2. Костіков І.О., Джаган В.В., Демченко Е.М., Бойко О.А., Бойко В.Р., Романенко П.О. 

Ботаніка. Водорості та гриби. – К: Арістей. – 2006. – С. 225-442 
3. Дьяков Ю.Т. Введение в альгологию и микологию. – М.: Изд. МГУ, 2000. – 187 с. 
4. Леонтьев Д.В., Акулов О.Ю. Загальна мікологія: підручник для студентів вищих начальних 

закладів. – Харків: Основа, 2007. – 225 с. 
5. Мюллер Э., Леффлер В. Микология.- М.: Мир.- 1992.- 406. 
6. Ainsworth and Bisby`s Dictionary of the fungi, 10-th ed. / P.M.Kirk, P.F.Cannon,J.A.Stalpers, 

D.W. Minter. – Egham, UK: CABI Bioscience; Utrecht, The Netherlands: Centraal bureauvoor 
Shimmel cultures, 2008.- 784p. 

7. Moore D., Robson J.D., Trinci A.P. 21st century guidebook to fungi. – Cambridge University 
Press. – 2011. – 705 р. 

8. Webster J., Weber R., Introductiontofungi (3rd Edition). – Cambridge University Press. –2007. – 
849 р. 

9. The Mycota (A comprehensive Treatise on Fungi as Experimental Systems for Basis and Applied 
Research), In XII Vol.  

Додаткова: 
1. Кусакин О.Г., Дроздов А.Л. Филема органического мира.. Часть 2. Prokaryota, Eukaryota. – 

СПб: Наука. –1997. – Т.2. –381. 
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2. Медицинская микология с основами микотоксикологии: учеб.пособие для высш. учеб. 
заведений / под ред. Д.В. Леонтьева и А.Г. Сербина. – Х. : Колорит, 2010. – 141 с. 

3. Методы экспериментальной микологии/ Под ред. В.И. Билай. – К.: Наукова думка, 1982. – 
582 с. 

4. Curlile M.J., Watkinson S.C. TheFungi. – London: AcademicPress, 1994. – 482 p. 
5. Fungi: Biology and Applications (2nd Edition) / Ed. by K. Kavanagh. – London: John Wileyand 

sons Ltd, 2011. – 384 p. 
6. Fungi in the environment / Ed. by Gadd G.M., Watkinson S.C., Dyer P.S., 2007. –USA: 

Cambridge University Press. – 386 p. 
7. Webster J., Weber R., Introduction to fungi (3rd Edition). – Cambridge University Press. –2007. – 

849 р. 
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