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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни Систематика грибів складена відповідно до освітньопрофесійної (освітньо-наукової) програми підготовки рівня перший (бакалаврський)
(назва рівня вищої освіти)

спеціальності ____________Біологія______________
спеціалізації ____________Біологія_______________
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Систематика грибів» є ознайомлення
студентів з різноманіттям грибів в природі та сучасними досягненнями систематики грибів
та грибоподібних протистів.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Систематика грибів» є: вивчити
таксономічне та екологічне різноманіття грибів в природі, засвоїти діагностичні ознаки та
специфічні методи, що використовуються в систематиці різних груп грибів, сформувати
практичні навички роботи з різними таксонами грибів.
1.2. Кількість кредитів – 4
1.3. Загальна кількість годин – 144
1.4. Характеристика навчальної дисципліни:
за вибором
Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
4-й
4-й
Семестр
8-й
8-й
Лекції
30 год.
6 год.
Практичні, семінарські заняття
34 год.
10 год.
Лабораторні заняття
0 год.
0 год.
Самостійна робота
80 год.
128 год.
Індивідуальні завдання – не передбачені
Вид контролю: контрольна робота, іспит

1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні
досягти таких результатів навчання: при подальшому навчанні і професійній діяльності
бути здатними обирати та застосовувати потрібні методи вивчення мікологічних або
фітопатологічних об’єктів.

1.6.1. Знання:
 сучасна система грибів та грибоподібних протистів (до рівня порядку);
 сучасні погляди на філогенію грибів;
 еколого-трофічне різноманіття грибів та їх роль в природі та життєдіяльності людини;
 діагностичні ознаки різних таксонів грибів;
 назви та систематичне положення характерних представників досліджуваних таксонів;
 специфічні методи, що використовуються в систематиці того чи іншого таксону
грибів.
1.6.2. Вміння:
 виявляти та характеризувати різні таксономічні та еколого-трофічні групи грибів в
природі;
 характеризувати таксони грибів різного рівня за комплексом діагностичних ознак
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Вступ. Сучасні явлення про систематичне положення грибів
Під час вступного заняття студенти повторюють деякі знання, одержані ними під час
вивчення курсу «Загальна мікологія», а саме про місце грибів в системі органічного світу, а
також великі філогенетичні групи (мегатаксони) грибів та їх діагностичні ознаки (за Hibbett et
al., 2007; Adl et al., 2012; Karpov et al., 2014; Spatafora et al., 2016). Сучасні погляди на загальну
кількість видів грибів в природі.
Розділ 1. Особливості, різноманіття та принципи класифікації слизовиків
Тема 1. Несправжні або акразієві слизовики (Acrasiomycota)
Особливості морфології, біології, та екології акразієвих слизовиків та історія їх відкриття.
Акразиди в роботах Ф. ван Тігема та Л.С. Ценковського. Діагностичні ознаки, за якими вони
відносяться до царства Heterolobosea надцарства Excavata. Споріднені (сестринські) групи
організмів. Різноманіття та принципи класифікації акразієвих слизовиків, характерні
представники.
Тема 2. Справжні слизовики: міксоміцети (Myxomycota) та диктіостеліди
(Dictyosteliomycota)
Загальна характеристика міксоміцетів та історія їх відкриття. Міксоміцети в роботах А. де
Барі, Л.С. Ценковського, О. Брефельда та Л.С. Олайва. Діагностичні ознаки, за якими
міксоміцети відносяться до царства Cercozoa надцарства Amoebozoa. Споріднені (сестринські)
групи організмів. Морфологічні, екологічні та біологічні особливості міксоміцетів, їх внутрішня
класифікація та характерні представники. Справжні слизовики як модельні об’єкти в біології.
Тема 3. Плазмодіофорові слизовики (Plasmodiophoromycota)
Загальна характеристика плазмодіофорид та історія їх відкриття. Плазмодіофориди в
роботах М.С. Вороніна. Діагностичні ознаки, за якими плазмодіофорові слизовики відносяться
до царства Cercozoa надцарства Rhizaria. Споріднені (сестринські) групи організмів. Специфічні
ознаки плазмодіофорид у зв’язку з паразитизмом на рослинах та грибах.

Розділ 2. Особливості, різноманіття та принципи класифікації несправжніх грибів
(грибоподібних протист)
Тема 4. Лабіринтуліди (Labyrinthulomycota)
Загальна характеристика несправжніх грибів та діагностичні ознаки, за якими вони
відносяться до царства Stramenopiles (= Chromista) надцарства Chromalveolata. Лабіринтуліди як
група первісно нефотосинтезуючих несправжніх грибів. Загальна характеристика лабіринтулід
та історія їх відкриття. Лабіринтуліди в роботах Л.С. Ценковського. Морфологічні, екологічні та
біологічні особливості лабіринтулід, їх внутрішня класифікація та характерні представники.
Тема 5. Гіфохітрієві гриби (Hyphochytriomycota)
Гіфохітрієві гриби та їх філогенетичний зв'язок з різноджгутиковими водоростями.
Морфологічні, екологічні та біологічні особливості гіфохітрієвих грибів, їх внутрішня
класифікація та характерні представники.
Тема 6. Переноспорові або оомікотові гриби (Peronosporomycota)
Пероноспорові гриби та їх філогенетичний зв'язок з різноджгутиковими водоростями.
Морфологічні, екологічні та біологічні особливості пероноспорових грибів, їх внутрішня
класифікація та характерні представники. Явище дипланетизму, його походження та шляхи
редукції. Пероноспорові гриби як збудники хвороб сільськогосподарських рослин та тварин.
Розділ 3. Особливості, різноманіття та принципи класифікації справжніх грибів
(царство Fungi). Найдавніші групи справжніх грибів
Тема 7. Загальна характеристика та філогенія справжніх грибів. Найдавніші групи
справжніх грибів та спільні риси їх організації
Загальна характеристика справжніх грибів та діагностичні ознаки, за якими вони
відносяться до царства Fungi надцарства Opisthokonta. Сучасні погляди на філогенію справжніх
грибів (хронологія, палеонтологічні та молекулярно-генетичні докази). Найдавніші (первісно
водні та тісно пов’язані з водним середовищем) гриби, їх походження та спільні риси
організації.
Тема 8. Хітридіомікотові (Chytrydiomycota)
Загальна характеристика хітридіомікотових грибів, їх морфологічні, екологічні та біологічні
особливості, внутрішня класифікація та характерні представники. Особливості статевого
процесу у різних груп хітридіомікотових грибів. Філогенетичний зв'язок хітридіомікотових
грибів з комірцевими джгутиконосцями.
Тема 9. Бластокладіомікотові гриби (Blastocladiomycota)
Загальна характеристика бластокладіомікотових грибів, їх морфологічні, екологічні та
біологічні особливості, внутрішня класифікація та характерні представники. Порівняльна
характеристика будови джгутиків у бластокладієвих грибів та тварин. Приклади чергування
спорофіту та гаметофіту у бластокладієвих грибів.
Тема 10. Неокаллімастигові гриби (Neocallimastigomycota)
Загальна характеристика неокаллімастигових грибів, їх морфологічні та біологічні
особливості. Особливості будови неокаллімастигових грибів у зв’язку з їх існуванням в рубці
жуйних тварин. Екологічна роль неокаллімастигових грибів в природі.
Тема 11. Криптомікотові гриби (Cryptomycota)
Загальна характеристика криптомікотових грибів, їх екологія та генетичне різноманіття.
Історія вивчення та специфічні методи дослідження криптомікотових грибів. Сучасні погляди на
чисельність криптомікотових грибів та їх функціональну роль в природі.
Розділ 4. Особливості, різноманіття та принципи класифікації справжніх грибів
(царство Fungi). Найдавніші суходільні та похідні від них групи грибів
Тема 12. Зигомікотові гриби (Zygomycota): загальна характеристика та підвідділ
мукорові (Mucoromycotina)
Загальна характеристика зигомікотових грибів, їх морфологічні, екологічні та біологічні
особливості. Діагностичні ознаки мукорових грибів (підвідділ Mucoromycotina), різноманіття
структур нестатевого розмноження, внутрішня класифікація та характерні представники.

Тема
13.
Зигомікотові
гриби
(Zygomycota):
підвідділи
ентомофторові
(Entomophthoromycotina), зоопагові (Zoopagomycotina) та кіксхеллові (Kickxellomycotina).
Загальна характеристика, морфологічні, екологічні та біологічні особливості, а також
принципи класифікації та характерні представники ентомофторових (Entomophthoromycotina),
зоопагових (Zoopagomycotina) та кіксхеллових грибів. Сучасні відомості про систематичне
положення амебідієвих грибів (Amoebidiales), які раніше розглядалися у складі зигомікотових.
Тема 14. Гломеромікотові гриби (Glomeromycota)
Загальна характеристика гломеромікотових грибів, їх морфологічні та біологічні
особливості, внутрішня класифікація та характерні представники. Ендотрофна мікориза та її
різновиди. Функціональна роль гломеромікотових в еволюції справжніх грибів та при виході
рослин на суходіл.
Тема 15. Мікроспорідії (Microsporidiomycota, = Microsporidia)
Загальна характеристика, морфологічні, біологічні та екологічні ознаки мікроспорідій.
Особливості структури рибосомальної РНК у мікроспорідій. Трансформація поглядів на
систематичне положення мікроспорідій та сучасні докази їх спорідненості з зигомікотовими
грибами. Особливості метаболізму та життєвого циклу мікроспорідій у зв’язку з
внутрішньоклітинним паразитизмом у тваринах. Характерні представники мікроспорідій.
Розділ 5. Особливості, різноманіття та принципи класифікації справжніх грибів
(царство Fungi). Аскомікотові (аскові, сумчасті) гриби
Тема 16. Загальна характеристика та принципи класифікації аскомікотових грибів
Загальна характеристика аскомікотових грибів, їх морфологічні, екологічні та біологічні
особливості. Явище плеоморфізму в життєвому циклі аскомікотових та сучасні погляди на
найменування плеоморфних грибів. Аскогенез та аскоспорогенез. Різноманіття структур
статевого та нестатевого розмноження у аскомікотових грибів та їх значення в класифікації.
Основні етапи розвитку поглядів на систему аскових грибів. Історичні групи сумчастих грибів
та їх місце у сучасній системі.
Тема 17. Підвідділ Сахароміцети (Saccharomycotina).
Загальна характеристика, різноманіття типів талому, життєвих циклів та типів аскогенезу у
сахароміцетів, їх екологія, принципи класифікації та характерні представники. Особливості
функціонування дріжджового типу талому у сахароміцетів. Справжні дріжджі як модельний
об’єкт сучасної біології.
Тема 18. Підвідділ Тафринові гриби (Taphrinomycotina)
Загальна характеристика тафринових грибів, їх морфологічні та біологічні особливості,
внутрішня класифікація та характерні представники. Різноманіття типів аскогенезу у
тафринових грибів. Neolecta-тип плодового тіла та його особливості. Дріжджі-дроб’янки як
модельний об’єкт сучасної біології.
Тема 19. Підвідділ Пезизові або плодосумчасті гриби (Pezizomycotina)
Різноманіття та сучасна класифікація плодових тіл у плодосумчастих грибів. Будова центру
плодового тіла як важлива діагностична ознака. Загальна характеристика, морфологічні,
біологічні та екологічні ознаки усіх класів підвідділу Pezizomycotina, характерні представники
та їх роль в природі та господарський діяльності людини. Сумчасті лишайники.
Розділ 6. Особливості, різноманіття та принципи класифікації справжніх грибів
(царство Fungi). Базидіомікотові (базидієві) гриби
Тема 20. Загальна характеристика та принципи класифікації базидіомікотових грибів
Загальна характеристика базидіомікотових грибів, їх морфологічні, екологічні та біологічні
особливості. Різноманіття типів базидій та їх значення в класифікації. Структура септ як
важлива діагностична ознака. Сучасні принципи класифікації базидієвих грибів. Історичні
групи (життєві форми) базидієвих грибів та їх місце у сучасній системі.
Тема 21. Підвідділ Пукциніомікотові або іржасті гриби (Pucciniomycotina).
Загальна характеристика, морфологічні, екологічні та біологічні особливості, а також
принципи класифікації та характерні представники пукциніомікотових грибів. Особливості

життєвого циклу у представників порядку Pucciniales (=Uredinales). Господарське значення
іржастих грибів.
Тема 22. Підвідділ Устілягіномікотові або сажкові гриби (Ustilaginomycotina)
Загальна характеристика, морфологічні, екологічні та біологічні особливості, а також принципи
класифікації та характерні представники устілягіномікотових грибів. Зони взаємодії (interactions
zones), їх різновиди та використання в систематиці устілягіномікотових грибів.
Особливості життєвого циклу у різних видів сажкових грибів. Дріжджова стадія в
життєвому циклі сажкових грибів та її функціональне значення. Господарське значення
сажкових грибів.
Тема 23. Підвідділ Агарикомікотові гриби (Agaricomycotina)
Різноманіття будови плодових тіл у агарикомікотових грибів та принципи виділення
життєвих форм за цією ознакою. Загальна характеристика, морфологічні, біологічні та
екологічні ознаки усіх класів та порядків підвідділу Agaricomycotina, характерні представники
та їх роль в природі та господарський діяльності людини. Базидієві лишайники.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
Розділи та теми

Денна форма

Усього

Заочна форма

у тому числі
Усього
у тому числі
п лаб се ср
л п лаб се
ср
м
м
Вступ
1
1
Розділ 1. Особливості, різноманіття та принципи класифікації слизовиків
Тема 1.
1
2
4
Тема 2.
8
2
2
2
4
18,5
1 1
0,5
6
Тема 3.
1
4
6
Разом за
8
4
2
2 10
18,5
1 1
0,5 16
1 розділом
Розділ 2. Особливості, різноманіття та принципи класифікації несправжніх грибів
Тема 4.
1
2
4
Тема 5.
6
0,5 1,5 2
2
18,5
1 1
0,5
6
Тема 6.
1
2
6
Разом за
6
2,5 1,5 2 10
18,5
1 1
0,5 16
2 розділом
Розділ 3. Справжні гриби (царство Fungi): Найдавніші групи справжніх грибів
Тема 7.
1
2
6
Тема 8.
1
2
6
Тема 9.
8
1 1,5 2
4
32,5
1 1
0,5
6
Тема 10.
0,5
4
6
Тема 11.
1
4
6
Разом за
8
4,5 1,5 2 16
32,5
1 1
0,5 30
3 розділом
Розділ 4. Справжні гриби (царство Fungi): Найдавніші суходільні гриби
Тема 12.
1
2
4
4
1
1
Тема 13.
1
2
6
24,5
1 1
0,5
Тема 14.
2
4
6
5
1
1
Тема 15.
1
4
6
Разом за
9
5
2
2 12
24,5
1 1
0,5 22
4 розділом
Розділ 5. Справжні гриби (царство Fungi): Аскомікотові (аскові, сумчасті) гриби
Тема 16.
1
4
6
6
2
2
Тема 17.
1
4
4
25
1 1
1
Тема 18.
2
2
4
6
10
2
Тема 19.
2
2
4
6
Разом за
16
6
6
4 16
25
1 1
1
22
5 розділом
Розділ 6. Справжні гриби (царство Fungi): Базидіомікотові (базидієві) гриби
Тема 20.
1
4
4
6
1
2
Тема 21.
2
4
6
25
1 1
1
Тема 22.
2
2
4
6
18
2
Тема 23.
2
2
4
6
Разом за
25
1 1
1
22
18
7
5
4 16
6 розділом
РАЗОМ
144
30 18
16 80
144
6 6
4 128
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4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Кількість
годин
денне
заочне
відділення відділення

Назва теми
Різноманіття будови плодових тіл та стратегії
розповсюдження спор у слизовиків
Сучасні погляди на еволюцію життєвих циклів у
несправжніх грибів
Різноманіття та еволюція справжніх водних грибів
Еволюція нестатевого розмноження у зигомікотових
грибів
Різноманіття типів асків та аском у аскомікотових грибів
Діагностичні ознаки та характерні представники
порядків гетеробазидієвих та шапинкових грибів
РАЗОМ

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

4

1

4

1

16

6

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Кількість
годин
денне
заочне
відділення відділення
2
1
1,5
1

Назва теми
Характерні представники слизовиків
Характерні представники несправжніх грибів
Характерні
представники
хітридіомікотових
бластокладіомікотових грибів
Характерні представники зигомікотових грибів
Характерні представники аскомікотових грибів
Характерні представники базидіомікотових грибів
РАЗОМ

та

1,5

1

2
6
5
18

1
1
1
6

6. САМОСТІЙНА РОБОТА
Інформаційними джерелами для самостійної роботи є базова і допоміжна рекомендована література,
матеріали навчального гербарію, визначники, а також ресурси Інтернету.

№
з/п
1
2

Види роботи

Опрацювання навчального матеріалу
Написання
практичної
(позааудиторної)
контрольної роботи
3 Підготовка до семінарських занять
4 Підготовка до підсумкового контролю
Разом

Кількість годин
денна форма заочна форма
20
20

32
32

20
20
80

32
32
128

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Самоконтроль здійснюється під час розв’язання завдань з використанням рекомендованої
літератури та ресурсів мережі Інтернет. Перелік завдань для самопідготовки і самоконтролю
студенти отримують під час вступного заняття.
Поточний контроль проводиться у вигляді:

обговорення зі студентами матеріалів попереднього заняття на початку кожного наступного.
Обговорення передбачає усну відповідь на поставлене запитання з можливістю її виправлення
або доповнення іншими студентами або викладачем;
теоретичних контрольних робіт по кожному з розділів;
семінарських занять за матеріалами кожного розділу.
Підсумковий контроль: іспит
8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Поточний контроль,
самостійна робота,
контрольна робота

Форма контролю

Кількість балів

теоретична контрольна робота

5

семінар

5

теоретична контрольна робота

5

семінар

5

теоретична контрольна робота

5

семінар

5

теоретична контрольна робота

5

семінар

5

теоретична контрольна робота

5

семінар

5

теоретична контрольна робота

5

семінар

5

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3

Розділ 4

Розділ 5

Розділ 6

практична контрольна робота
іспит

Шкала оцінювання

20
20

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90 – 100
80-79
60-59
1-49

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Оцінка за національною шкалою
для заліку
відмінно
добре
задовільно
незадовільно
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10. ПОСИЛАННЯ НА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ, ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ,
ІНШЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Комплект мультимедійних презентацій до лекцій, навчальні фільми, ресурси глобальної
мережі Internet, компакт-диск з програмою курсу та науковою і навчальною літературою,
матеріали наукового гербарію кафедри, визначники.
Уся необхідна для успішного навчання інформація представлена та постійно
оновлюється в мережі Інтернет
-

сайт кафедри мікології та фітоімунології: http://www-mycology.univer.kharkov.ua/
сайт Центрального бюро грибних культур: http://www.cbs.knaw.nl/
сайт Американського фітопатологічного товариства: http://www.apsnet.org/
сайт інтерактивної бази даних Mycobank: http://www.mycobank.org

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ І САМОКОНТРОЛЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Місце грибів в системі органічного світу.
Сучасні уявлення про кількість видів грибів в природі.
Загальна характеристика життєвої форми слизовики
Слизовики в роботах А. де Барі, Л.С. Ценковського, О. Брефельда та Л.С. Олайва.
Морфологічні, екологічні та біологічні особливості міксогастрових слизовиків
Історія відкриття плазмодіофорових слизовиків. Плазмодіофориди в роботах М.С.
Вороніна.
7. Екологічні особливості та специфічні методи дослідження лабіринтулід. Лабірунтуліди в
роботах Л.С. Ценковського.
8. Порівняльна характеристика та різноманіття акразид та диктіостелід
9. Загальна характеристика та внутрішня класифікація відділу Myxomycota
10. Загальна характеристика та внутрішня класифікація відділу Plasmodiophoromycota
11. Загальна характеристика та внутрішня класифікація відділу Labyrinthulomycota
12. Загальна характеристика та внутрішня класифікація відділу Hyphochytriomycota
13. Загальна характеристика та внутрішня класифікація відділу Peronosporomycota
14. Еволюція несправжніх грибів. Явище дипланетизму, його походження та шляхи редукції.
15. Несправжні гриби як збудники хвороб сільськогосподарських рослин та тварин.
16. Походження, ультрастукрурні та біохімічн ознаки справжніх грибів
17. Загальна характеристика та внутрішня класифікація відділу Chytrydiomycota
18. Загальна характеристика та внутрішня класифікація відділу Blastocladiomycota
19. Загальна характеристика та внутрішня класифікація відділу Neocallimastigomycota
20. Загальна характеристика та філогенія справжніх грибів. Найдавніші групи справжніх
грибів та спільні риси їх організації
21. Різноманіття структур нестатевого розмноження та характерні представники мукорових
грибів (підвідділ Mucoromycotina).
22. Загальна характеристика та внутрішня класифікація відділу Cryptomycota
23. Загальна характеристика та внутрішня класифікація відділу Zygomycota
24. Загальна характеристика та внутрішня класифікація відділу Glomeromycota
25. Морфологічні та екологічні особливості та характерні представники ентомофторових
грибів (підвідділ Entomophthoromycotina).
26. Особливості будови кіксхеллових (Kickxellomycotina) та зоопагових грибів
(Zoopagomycotina).
27. Загальна характеристика та внутрішня класифікація відділу Microsporidiomycota
(Microsporidia)
28. Особливості будови та життєвого циклу мікроспорідій у зв’язку з внутрішньоклітинним
паразитизмом у тваринах.
29. Загальна характеристика та внутрішня класифікація відділу Ascomycota.
30. Особливості асків та плодових тіл як діагностична ознака в систематиці аскомікотових
грибів.
31. Різноманіття структур статевого та нестатевого розмноження у аскомікотових грибів та їх
значення в класифікації. Історичні групи сумчастих грибів та їх місце у сучасній системі.
32. Підвідділ Сахароміцети (Saccharomycotina) – загальна характеристика, різноманіття
типів талому, життєвих циклів та типів аскогенезу.
33. Підвідділ Тафринові гриби (Taphrinomycotina) – загальна характеристика, різноманіття
типів талому, життєвих циклів та типів аскогенезу.
34. Порядок Eurotiales – різноманіття, принципи класифікації, характерні представники
35. Порядок Erysiphales – різноманіття, принципи класифікації, характерні представники
36. Порядок Helotiales – різноманіття, принципи класифікації, характерні представники

37. Порядок Pezizales – різноманіття, принципи класифікації, характерні представники
38. Порядок Dothideales – різноманіття, принципи класифікації, характерні представники
39. Порядок Pleosporales – різноманіття, принципи класифікації, характерні представники
40. Порядок Xylariales – різноманіття, принципи класифікації, характерні представники
41. Порядок Hypocreales – різноманіття, принципи класифікації, характерні представники
42. Порядок Sordariales – різноманіття, принципи класифікації, характерні представники
43. Загальна характеристика та внутрішня класифікація відділу Basidiomycota.
44. Порядок Pucciniales – різноманіття, принципи класифікації, характерні представники
45. Порядок Tilletiales – різноманіття, принципи класифікації, характерні представники
46. Порядок Ustilaginales – різноманіття, принципи класифікації, характерні представники
47. Порядок Polyporales – різноманіття, принципи класифікації, характерні представники
48. Порядок Agaricales – різноманіття, принципи класифікації, характерні представники
49. Життєва форма дрожалкові гриби – різноманіття та принципи класифікації
50. Життєва форма гастероїдні гриби – різноманіття та принципи класифікації
51. Життєва форма кортиціоїдні гриби – різноманіття та принципи класифікації
52. Життєва форма шапинкові гриби – різноманіття та принципи класифікації
53. Ліхенізовані гриби – різноманіття та принципи класифікації
54. Еколого-трофічне різноманіття та практичне значення базидіомікотових грибів.

