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1. Мета дисципліни – сформувати  сучасні уявлення про  морфологію, 

систематику і фізіологію мікроскопічних грибів, про значення та можливості 

практичного застосування системи морфо-структурних та фізіолого-адаптаційних 

маркерів, методичних прийомів експериментальної мікології у галузі науки та інших 

сферах суспільної діяльності (екології, медицині, біотехнології тощо). 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішно опанувати науково-теоретичний та практичний матеріал 

комплексу навчальних дисциплін освітнього рівня «Бакалавр». 

2. Знати теоретичні основи мікробіології, біохімї, екології, генетики та базові 

методи біологічних досліджень. 

3. Вміти працювати з інформаційними базами даних, самостійно 

опрацьовувати науково-методичну літературу. 

4. Вміти застосовувати матеріали та лабораторне обладнання в наукових 

дослідженнях. 

5. Володіти методами аналітичної оцінки результатів біологічних досліджень 

для вирішення конкретної науково-практичної задачі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Основи експериментальної мікології» висвітлює питання 

сучасних напрямків мікології, перегляду систематики і таксономії грибів, досягнень 

в галузі генетики та цитології грибів, вивчення адаптацйних механізмів грибів 

природних та техногенних еконіш. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) сформувати уявлення про місце грибів у системі органічного світу, роль і 

значення грибів для сталого розвитку природи і суспільства, походження і 

загальні закономірності розвитку грибного організму; 

2) навчити орієнтуватись у структурно-організаційній (форми та типи органів 

грибів, особливості колоній грибів) та таксономічній різноманітності 

грибів;  

3) засвоїти основи номенклатури і таксономії грибів; 

4) опанувати порівняльно-морфологічний метод дослідження  мікроміцетів; 

5) опрацювати методи оцінки фізіолого-біохімічних властивостей 

мікроскопічних грибів; 

6) дати студентам уявлення про сучасні тенденції та напрямки 

фундаментально-наукових і прикладних досліджень в мікології і суміжних 

з нею науках  для майбутньої професійної орієнтації. 

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 студентами таких 

компетентностей:  

 інтегральна: 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. 
загальна: 

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
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ЗК5. Здатність розробляти та керувати проектами. 

  спеціальні (фахові, предметні): 

СК6. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі 

загального аналізу розвитку науки і технологій. 

СК7. Здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами дослідження 

організмів різних рівнів організації  

СК9. Здатність застосовувати законодавство про авторське право для потреб 

практичної діяльності.  

СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи 

розв’язання науково-теоретичних та прикладних задач біології. 

СК 37. Здатність застосовувати сучасні методи та методологічні підходи для 

створення мікробіологічного продукту з метою його практичного застосування. 

СК 39. Здатність розв’язувати теоретичні та прикладні задачі сучасної мікробіології 

з метою вирішення завдань біологічного, медико-біологічного та біотехнологічного 

профілю. 

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  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основи 

систематики грибів, 

особливості будови 

грибної клітини, 

принципи організації 

грибного міцелію 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна контрольна 

робота, підсумкова 

модульна контрольна 

робота 

20 

1.2 Знати типи росту та 

розмноження 

мікроскопічних грибів, 

особливості фізіології та 

біохімії мікроскопічних 

грибів 

Лекція  

Самостійна робота 

Модульна контрольна 

робота, підсумкова 

модульна контрольна 

робота 

20 

1.3 Знати основи екології 

мікроскопічних грибів, 

провідних збудників 

захворювань рослин і 

тварин 

Лекція 

Самостійна робота 

Модульна контрольна 

робота, підсумкова 

модульна контрольна 

робота 

20 

2.1 Вміти встановлювати 

типи і форми 

мікроскопічних грибів 

Лекція 

Самостійна робота 

Лабораторна робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

виконання лабораторної 

роботи, 

реферату/доповіді 

10 

2.2 Виконувати  структурно-

морфологічний аналіз  

Лекція 

Самостійна робота 

Лабораторна робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

виконання лабораторної 

роботи, 

реферату/доповіді 

10 

2.3 Вміти визначати 

фізіологічні особливості 

мікроскопічних грибів 

Лекція 

Самостійна робота 

Лабораторна робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

виконання лабораторної 

роботи, 

10 
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реферату/доповіді 
3.1 Вміти працювати в 

наукових та виробничих 

колективах, коректно 

вести дискусію 

Самостійна робота 

Лабораторна робота  

Оцінювання  виконання 

лабораторної роботи, 

реферату/доповіді 

5 

4.1 Вміти самостійно 

працювати з науковою та 

методичною літературою 

Самостійна робота Оцінювання  

реферату/доповіді 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

 

ПР3. Здійснювати злагоджену роботу на результат у 

колективі з урахуванням суспільних, державних і 

виробничих інтересів.  

  + + + + +  

ПР7. Описувати й аналізувати принципи структурно-

функціональної організації, механізмів регуляції та 

адаптації організмів до впливу різних чинників.  

+ + + + + +  +  

ПР19. Вирішувати науково-теоретичні, науково-

дослідні та прикладні задачі біології відповідними 

методами. 

   + + + + +  

ПР 34. Вміти формувати систему аналізу та 

інтерпретації нових результатів про структурну 

організацію, функціонування та формування 

угруповань мікроорганізмів, 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 – РН 1.1 - 2.3 – 20 балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН1.1 - 2.3 – 20 балів/10 балів 

3. Лабораторні роботи (4 роботи) – РН 2.1-3.1 –10 балів/5 балів. 

4. Реферат/доповідь - РН 2.1- 4.1– 10 балів/5 балів 

5. Підсумкова модульна контрольна робота - РН 1.1 - 2.3 – 40 балів/20 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі  заліку 

Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума балів за всіма успішно оціненими 

результатами навчання (під час проведення аудиторних занять; оцінки нижче мінімального 

порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються). Позитивну оцінку за залік (зараховано) 

студент отримує лише за умови виконання всіх лабораторних робіт та написання всіх модульних 

контрольних робіт  і реферату/доповіді. Перескладання семестрового контролю з метою 

покращення позитивної оцінки не допускається 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2, відповідно. 

Оцінювання лабораторних робіт та підготовлених рефератів /доповідей  проводиться упродовж 

лекційного курсу. Підсумкова модульна контрольна робота проводиться в кінці семестру. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план    занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції 

 лабораторні 

 

 

Самостійна 
робота 

Розділ 1 Основи систематики та морфологіі грибів  

1 
Тема 1. Етапи розвитку мікології. Основи 

систематики грибів 
2 2 12 

 

Лекція 1. Етапи розвитку мікології, її сучасні 

напрямки. Основи систематики грибів. 
2   

Самостійна робота.  Особливості модульних та 

унітарних організмів в біологічних системах. 

Провідні ознаки псевдогрибів і їх диференціація. 
Перегляд систематичного положення грибів. 

  6 

Лабораторна робота 1. Культурально-морфологічні 

та цитоморфологічні особливості грибів. Способи  

культивування грибів. 

 2  

 

Самостійна робота.  Морфологічні, цитологічні та 

молекулярні маркери ідентифікації мікроскопічних 

грибів. 

  6 

2 Тема 2. Основи морфології мікроскопічних грибів 4 4 14 

 

Лекція 2. Особливості будови та хімізм клітин 

грибів 
2   

Самостійна робота.  Тонка структура клітинних 

стінок грибів, походження і функції гідрофобінів. 

Диференціація грибів за типом органів локомоції та 

типом мітохондрій. 

  7 

Лекція 3. Особливості будови талому  грибів 2   

Самостійна робота. Проблеми визначення 

криптичних видів грибів. Фунгальний DNA 

баркодінг.   

  7 

Лабораторна робота 2. Макро- та мікрморфологічні 

маркери грибів відділу Mycoromycota 
 2  

Лабораторна робота 3. Тип конідійників як маркер 

диференціації мікроміцетів. 
 2  

3 Тема 3. Ріст та розмноження грибів 4 4 14 

 

Лекція 4. Особливості гіфального та дріжджового 

росту грибів 
2   

Самостійна робота. Гермінальні маркери та методи 

їх визначення. Фактори – регулятори росту 

мікроскопічних грибів. 

  7 

Лекція 5. Типи розмноження грибів.  2   

Самостійна робота. Обмін генетичною інформацією 

у грибів. Парасексуальний цикл анаморфних грибів. 
  7 

 
Лабораторна робота 4. Тип конідіоспор як маркер 

диференціації мікроміцетів 
 3  

 Модульна контрольна робота 1  1  

Розділ 2  Фізіологія та екологія  грибів 

4 Тема 4. Фізіологія та біохімія грибів 4 2 12 

 

Лекція 6. Фізіологія грибів. Трофічні особливості. 2   

Самостійна робота.  Природні та техногенні 

субстрати грибів. Проблеми та успіхи грибної 

біодетеріорації. 

  6 

Лекція 7. Біохімічні особливості грибів. Синтез 

первинних та вторинних метаболітів.  
2   

Самостійна робота.  Синтез мікроміцетами 

біологічно активних речовин. Мікотоксини. 
  6 



7 

 

Пігменти. Статини. 

Лабораторна робота 5.  Морфологічні  особливості 

структур та органів статевого розмноження 

аскоміцетів 

 1  

5 Тема 5. Аутекологія грибів. 4  14 

 

Лекція 8. Вплив фізичних факторів на гриби 2   

Самостійна робота. Гриби – екстремофіли 

песимальних еконіш. Феномен  радіотропізму грибів. 

Комбінаційний вплив факторів на динаміку росту 

грибів. 

  7 

Лекція 9. Вплив фізико-хімічних факторів на гриби 2   

Самостійна робота. Механізми стрес-толерантності 

мікроскопічних грибів. Екстремофільні дріджі. 
  7 

6 Тема 6. Демекологія та синекологія грибів 8  14 

 
Лекція 10. Стратегії життєдіяльності грибів. 

Мікорізні та ендофітні  гриби. 
2   

 
Самостійна робота.  Кворум-сенсінг у грибів. Гриби 

як засоби біоконтролю. 
  4 

 Лекція 11. Фітопатогенні мікроскопічні гриби. 2   

 

Самостійна робота.  Морфолого-молекулярний та 

протеомний аналіз фітопатогенних грибів. 

Шкодочинність та засоби захисту від базідіальних 

фітопатогенів. 

  5 

 Лекція 12-13. Гриби-паразити тварин і людей. 4   

 

Самостійна робота.  Мікроміцети асоційовані з 

інфекціями у теплокровних. Патогенні та умовно 

патогенні гриби в системі ВSL. 

  5 

 Модульна контрольна робота 2  1  

 ВСЬОГО  26  12 80 

 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 26 год. 

Лабораторні заняття - 12 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота -  80 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Advancing Frontiers in Mycology & Mycotechnology Basic and Applied Aspects of Fungi 

Editors: Satyanarayana, T., Deshmukh, S., Deshpande, M. - Springer, 2019. 

2. Molecular Markers in Mycology Editors: Singh B. P., Gupta, V. K. - Springer, 2017. 

3. 21st Century Guidebook to Fungi. By David Moore, Geoffrey D. Robson, and Anthony P. J. 

Trinci. Cambridge and New York: Cambridge University Press., 2011  

4. Леонтьєв Д. В., Акулов О. Ю.Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних 

закладів. — Х.:Вид. група «Основа», 2007. — 228 с. 

5. Переведенцева JI. Г. Микология: грибы и грибоподобные организмы: 

Учебник. 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство Лань, 2012. — 272 с. 

6. Гарибова Л.В, Лекомцева С.Н. Основы микологии: Морфология и систематика грибов и 

грибоподобных организмов. -М.: Товарищество научных изданий КМК., 2005.- 220с. 
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7. Kirk P. M., Cannon P. F., Minter D. W., Stalpers J. A. et al. Ainsworth & Bisby's Dictionary of 

the Fungi. — CAB International, 2008. — 771 p.  

8. Morphological approaches in studying fungi: collection, examination, isolation, sporulation and 

preservation // Mycosphere. – 2020. -  11(1). Р. 2678–2754. 

9. Keller N.P. Fungal secondary metabolism: regulation, function and drug discovery// Nat Rev 

Microbiol. - 2019. - 17(3). –Р. 167–180. 
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