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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів базові вміння щодо оцінки 

прикладних аспектів для об'єктів, що вивчає ботаніка, зокрема основ 
вирощування посівного міцелію та плодових тіл грибів та використання 
водоростей із різних систематичних груп у найрізноманітніших галузях 
господарської діяльності людини. Сформувати уявлення про способи 
вирощування грибів та водоростей в промислових масштабах та значення 
масового культивування грибів та водоростей у народному господарстві. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
1. Знати основи мікології, альгології, фізіології та біохімії рослин та грибів  в рамках 
нормативних дисциплін, що викладались в попередні роки навчання. 
2. Знати основи асептики та антисептики. 
3. Вміти ідентифікувати гриби та водорості в об’ємі, що визначений нормативними 
та спеціальними дисциплінами, що викладались в попередні роки навчання. 
4. Володіти  навичками роботи в лабораторії, та основними правилами роботи з 
асептичними культурами. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Фікотехнологія та промислове культивування грибів» є складовою 
освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«Магістр» галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 091 «Біологія». Дана 
дисципліна є дисципліною блоку вільного вибору студентів. Дисципліна є інтегральною 
біологічною дисципліною, що дає змогу сформувати уявлення про шляхи використання 
грибів та водоростей в господарській діяльності людини, опанувати методами масового 
культивування водоростей та грибів для потреб харчової та фармакологічної промисловості, 
для вирішення проблеми збереження зникаючих видів тощо.  
4. Завдання (навчальні цілі): 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої 
освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 "Біологія", спеціальність 091 "Біологія") 
дисципліна забезпечує набуття студентом таких компетентностей:  
інтегральної: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при 
здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

загальної: ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
спеціальних (фахових, предметних):  
СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати 
інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей. 
СК07. Здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами дослідження 
організмів різних рівнів організації 
СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи розв’язання 
науково-теоретичних та прикладних задач біології.  
СК28. Поглиблене розуміння сучасних напрямків прикладних досліджень в ботаніці вищих та 
нижчих рослин та раціонального природокористування в умовах фіто- та агроценозів. 
 

 
 



Основними завданнями дисципліни є: 
1) отримання ґрунтовних знань біології основних видів водоростей та грибів, що є 
об’єктами масового культивування; 
2) оволодіння практичними навичками з організації роботи фікотехнологічної лабораторії та 
лабораторії зі штучного вирощування їстівних грибів; 
3) оволодіння базовими принципами культивування водоростей та  грибів; 
4) формування навичок з отримання посівного матеріалу для вирощування грибів та 
промислово важливих штамів водоростей;  
5)  опанування основних етапів екстенсивного та інтенсивного способу культивування 
грибів та водоростей;  
6) отримати уяву про види грибів та водоростей, які введені в культуру в різних країнах та 
технології їх вирощування.  
 



5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(згідно освітньої програми) 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) 
Форми викладання і 

навчання 
Методи 

оцінювання  

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 
1.1 Знати особливості біології грибів, що 

культивуються 
Лекція, Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна робота 8 

1.2 Знати особливості біології промислово 
важливих штамів водоростей 

Лекція, Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна робота 8 

1.3 Знати методи виділення, масштабування та 
промислового культивування водоростей 

Лекція, Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна робота 8 

1.4 Основи сучасних технологій з культивування 
грибів та водоростей 

Лекція, Самостійна 
робота 

Реферат 8 

2.1 Вміти організовувати лабораторію з 
вирощування грибів 

Лекція, практичні 
заняття 

Виконання та здача 
практичної роботи 8 

2.2 Вміти отримувати посівний міцелій грибів Лекція, практичні 
заняття 

Виконання та здача 
практичної роботи 8 

2.3 Виконувати всі етапи щодо культивування 
сапротрофних та ксилотрофних видів грибів  

Лекція, практичні 
заняття 

Виконання та здача 
практичної роботи 8 

2.4 Ізолювати з природних зразків альгологічно 
чисті штами водоростей 

Лекція, практичні 
заняття 

Виконання та здача 
практичної роботи 8 

2.5 Отримувати аксенічні культури водоростей; 
масштабувати водоростеві культури для 
подальшого масового культивування 
 

Лекція, практичні 
заняття 

Виконання та здача 
практичної роботи 6 

2.6 Вміти визначати хвороби та шкідників у 
грибному виробництві, що можуть 
створювати загрозу втрати врожайності 

Лекція, Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна робота 6 

3.1 Здатність спілкування професійною 
українською мовою 

Лекція, практичні 
заняття, Самостійна 
робота 

Виконання та здача 
практичної роботи 6 

3.2 Представляти та візуалізувати результати 
роботи з з массового культивування 
водоростей та грибів зрозумілими для 
фахівців та нефахівців способами 

Презентація Захист презентації 

6 

4.1 Вміти самостійно організовувати діяльність 
зі штучного вирощування грибів у 
запропонованих умовах 

Самостійна робота Реферат 
6 

4.2 Вміти самостійно організовувати діяльність з 
організації масового культивування 
водоростей в умовах лабораторії 

Самостійна робота Реферат 
6 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 
Результати навчання дисципліни (код) 

 
Програмні результати навчання 
(за освітньою програмою) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 4.1 4.2 

ПР08. Застосовувати під час проведення досліджень 
знання особливостей розвитку сучасної біологічної 
науки, основні методологічні принципи наукового 
дослідження, методологічний і методичний 
інструментарій проведення наукових досліджень за 
спеціалізацією. 

          + + + + 

ПР12. Використовувати інноваційні підходи для 
розв’язання складних задач біології за невизначених 
умов і вимог. 

+ + + + + +     + + + + 

ПР14. Дотримуватись норм академічної доброчесності 
під час навчання та провадження наукової діяльності, 
знати основні правові норми щодо захисту 

    + + + + + + + + + + 



інтелектуальної власності. 
ПР18. Моделювати об’єкти і процеси у живих 
організмах та їхніх компонентах із використанням 
математичних методів й інформаційних технологій. 

   +      + + + + + 

ПР19. Вирішувати науково-теоретичні, науково-дослідні 
та прикладні задачі біології відповідними методами.            + + + 
ПР28. Вміти формувати систему аналізу та інтерпретації 
нових результатів про рослинні та грибні об’єкти, 
організацію і функціонування рослинного організму на 
молекулярному, клітинному, організмовому і 
популяційному рівнях спираючись на поглиблені знання 
з дисциплін професійно-практичної підготовки. 
 

    + + + + + + +  + + 

 
 
7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  
- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1 (Тестування письмове)  – РН 1.1 - РН 1,3, РН 2,6  – 
20 балів/ 10 балів; 

2. Презентація 1: РН 1.1, РН 1,3, РН3.1, РН 3.2– 10 балів/5 балів; 
3. Модульна контрольна робота 2 (Тестування письмове) – РН 1.1 - РН 1,3, РН 2,6 – 

20 балів/ 10 балів; 
4. Презентація 2: РН 1.2, РН 1,4,  РН3.1, РН 3.2 – 10 балів/5 балів; 
5. Здача практичних робіт -  РН 2.1-2.5, РН 3.1 – 28 балів/14 балів; 
6. Реферат - РН 1.1. – 4.2. – 12 балів / 6 балів; 

 
- підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку: підсумкова оцінка за залік 

виставляється як сума результатів всіх форм семестрового оцінювання. Позитивну оцінку 
за залік («зараховано») студент отримує лише за умови успішного виконання завдань 2-х 
модульних контрольних (по кожній не менше 50% правильних відповідей), відпрацювання 
практичних робіт, виконання завдань самостійної роботи, підготовки реферату, підготовки 
та захисту презентацій. 
 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 та 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1-2 

відповідно. Здача практичних робот здійснюється після виконання відповідної практичної 
роботи протягом семестру. Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей, усних 
відповідей, самостійної роботи та доповнень проводиться упродовж лекційного курсу. 
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 



88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии  
  

Тематичний  план  лекцій і лабораторних занять* 

№ 
п/п Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції практичн С/Р 

1 2 3 4 5 
Розділ 1  Промислове культивування грибів. 

1 Вступ. Грибні ресурси України.  Харчова і біологічна 
цінність їстівних грибів  2 - - 

2 Біологія та систематика базидіоміцетів і аскоміцетів, що 
культивуються. Історичні аспекти культивування грибів 2 - - 

3 Екологічні особливості базидіоміцетів та аскоміцетів, що 
введені в промислове культивування.  - - 6 

4 
Способи культивування. Етапи інтенсивного способу 
культивування грибів. Маточні культури та посівний 
міцелій.  

2 - - 

5 Організація лабораторії з вирощування грибів, робота з 
маточними культурами - 2 - 

6 Штамове різноманіття макроміцетів-об’єктів промислового 
культивування   5 

7 Способи отримання посівного міцелію - 2 - 
8 Технологія культивування печериці. 2 - - 
9 Ферментація та її значення - - 5 

10 Технологія культивування різних видів гливи (Pleurotus 
eryngii, P. pulmonarius, P. citrinopileatus, P. djamor) 2 - - 

11 Аналіз переваг та недоліків при культивуванні гливи 
екстенсивним та інтенсивним методом. - - 5 

12 Культивування грибів на різних субстратах  2 - 

13 

Способи культивування інших видів їстівних грибів 
(Flammulina velutipes, Lentinula edodes, Hericium erinaceus, 
Stropharia rugosoannulata, Grifola frondosa, Cyclocybe 
aegerita). 

1 - - 

14 
Порівняльний аналіз субстратів, що використовуються для 
промислового культивування макроміцетів. Сучасні підходи 
до оптимізації субстратів. Глибинне культивування 

- - 5 

15 Грибні хвороби і шкідники 1 - - 
16 Способи переробки грибів - - 6 
 Модульна контрольна робота 1 - - 2 

Розділ 2 . Фікотехнологія 

17 
Вступ. Предмет та завдання фікотехнології. Напрямки 
фікотехнологічних досліджень 1 - - 

18 
Історія використання водоростей людством. Культивування 
водоростей та ціанобактерій – історичні аспекти. Сучасні 
тенденції у фікотехнології. 

- - 6 

19 Мікроводорості, як об’єкти масового вирощування.  1 - - 

20 
Особливості вирощування мікроводоростей різних 
систематичних груп. - - 4 

21 
Перспективи використання водоростей для отримання «біо-
дизеля» 2 - - 

22 Технологія отримання біодизеля з рослинних олій різного - - 6 



походження 

23 

Фотобіореактори для масового вирощування 
мікроводоростей. Переваги та недоліки фотобіореакторів 
різних типів. 
Переваги та недоліки мікотрофного та гетеротрофного 
культивування мікроводоростей. 

- 2 - 

24 
Масове вирощування мікроводоростей у різних кліматичних 
зонах. Особливості культивування мікроводоростей у 
залежності від кліматичних умов.  

- - 6 

25 
Вирощування мікроводоростей за допомогою уніфікованої 
лабораторної установки для дослідження нижчих 
фотоавтотрофів 

- 2 - 

26 
Мікроводорості – цінне джерело каротиноїдів та 
антиоксидантів 2 - - 

27 Особливості культивування водоростей-каротиноносів.  - 2 - 

 

Основні типи каротиноїдів та їх вміст у клітинах 
мікроводоростей різних таксономічних груп. Методи 
вилучення каротиноїдів з водоростей. Способи підвищення 
продуктивності каротиноїдів при масовому культивуванні 
мікроводоростей. 

- - 6 

20 Бурі водорості – об’єкт аквакультури. 2 - - 

21 
Застосування альгінатів в різних галузях народного 
господарства.  - - 6 

22 
Особливості масового культивування червоних водоростей 
 2 - - 

23 
Приклади використання фікоколоїдів в різних галузях 
народного господарства - - 4 

24 
Мікроводорості – перспективні об’єкти отримання 
промислово важливих білків (вакцини, антитоксини тощо) 2   

25 
Використання мікроводоростей для отримання промислово 
важливих білків – переваги порівняно з бактеріальними 
культурами та культурами клітин ссавців. 

- - 6 

 Модульна контрольна робота 1 - - 2 

 ВСЬОГО 24 14 80 
*У разі зміни графіка навчального процесу дивись додаток до програми. 
 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 24 год. 
Практичні заняття – 12 
Консультації – 4 
Самостійна робота -  80 год. 
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