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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни
Об’єкти та методи досліджень в мікології та
фітоімунології складена відповідно до освітньо-професійної (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 «Об’єкти та методи досліджень в мікології та
фітоімунології» є засвоєння студентами елементарних лабораторних та польових методів
дослідження мікологічних та фітопатологічних об’єктів.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Об’єкти та методи досліджень в
мікології та фітоімунології» є: ознайомити студентів з класичними методами збору та опису
мікологічного та фітопатологічного матеріалу; ознайомити студентів з методами фіксації,
визначення та збереження мікологічних та фітопатологічних матеріалів; вдосконалити
вміння студентів у пошуку та опрацюванні спеціалізованої наукової інформації.
1.2. Кількість кредитів – 2
1.3. Загальна кількість годин – 72
1.4. Характеристика навчальної дисципліни:
за вибором
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
3-й
3-й
Семестр
6-й
6-й
Лекції
20 год.
6 год.
Практичні, семінарські заняття
12 год.
6 год.
Лабораторні заняття
0 год.
0 год.
Самостійна робота
40 год.
60 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:
 переваги та недоліки маршрутного та стаціонарного методів збору матеріалу;
 особливості збору та фіксації різних екологічних груп грибів;
 правила техніки безпеки при роботі з мікологічними та фітопатологічними об’єктами;
 правила гербаризації, етикетування та збереження матеріалів;
 правила мікроскопування та фотографування;
 способи визначення мікологічних та фітопатологічних матеріалів;
 сучасні методи пошуку мікологічної та фітопатологічної наукової інформації.
1.6.2. Вміння:
 обирати правильний метод проведення збору польових наукових матеріалів;
 знаходити, збирати, маркувати та зберігати зразки різних екологічних груп грибів;
 робити тимчасові мікропрепарати та досліджувати їх методом світлової мікроскопії;
 робити наукові ілюстрації мікологічних та фітопатологічних об’єктів;
 користуватися різноманітними визначними ключами;
 шукати необхідну наукову інформацію.
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Вступ. Знайомство студентів з кафедрою, її співробітниками та основними науковими
напрямками. Короткий екскурс в історію кафедри. Актуальні завдання сучасної мікології та
фітоімунології. Провідні мікологічні та фітопатологічні центри світу. Основні джерела
мікологічної та фітопатологічної наукової інформації в мережі Інтернет.
Розділ 1. Збір та описання мікологічних та фітопатологічних об’єктів
Тема 1. Збір мікологічного та фітопатологічного матеріалу
Різноманіття грибів в природі. Особливості використання маршрутного методу та
стаціонарних облікових ділянок при дослідженні грибів. Визначення географічних координат та
GPS-навігація. Правила фотографування грибів в природі. Устаткування для сушіння зразків
грибів. Рідкі фіксатори та особливості їх використання.
Тема 2. Вивчення макроморфологічних особливостей грибів
Основні макроскопічні показники, що потрібні для опису спороношень грибів (розмір,
пропорції, консистенція, колір та його зміни при травмуванні, смак, запах тощо).
Хемотаксономічні методи в мікології. Шкали кольорів. Стандартні бланки описів (на прикладі
шапинкових грибів). Виготовлення спорових відбитків. Форми спор у грибів.
Тема 3. Основні методи вивчення мікозів рослин
Гриби як збудники хвороб рослин. Різноманіття проявів мікозів рослин. Класичні методи
діагностики хвороб рослин: пряме мікроскопування, вологі камери, мікро-біологічні посіви,
центрифугування змивів. Основні показники якості насіння та їх облік.
Тема 4. Світлова мікроскопія та її різновиди

Устрій світлового мікроскопу та його налаштування до роботи. Додаткове обладнання та
матеріали, що використовуються при мікроскопуванні мікологічного матеріалу. Сухі та
імерсійні системи мікроскопування. Робота з окуляр- та об’єкт-мікрометром. Вимірю-вання
розмірів при мікроскопуванні. Люмінесцентна та фазово-контрастна мікроскопія.
Тема 5. Мікроскопування мікологічних та фітопатологічних об’єктів
Приготування тимчасових мікропрепаратів. Гістохімічні методи дослідження грибів.
Основні барвники, що використовуються в мікології та фітопатології та їх призначення.
Способи виготовлення зрізів мікологічного або фітопатологічного матеріалу.
Тема 6. Електронна мікроскопія
Скануюча

електронна

мікроскопія.

Особливості

мікроскопування

спор

грибів.

Трансмісіонна електронна мікроскопія. Правила фіксації матеріалу та виготовлення зрізів на
ультрамікротомі.
Розділ 2. Ілюстрування та ідентифікація грибів. Основи гербарної справи
Тема 7. Ілюстрування мікологічних та фітопатологічних матеріалів
Техніка виготовлення та вимоги до штрихового рисунку мікроскопічного об'єкту.
Рисувальний апарат. Обладнання для виготовлення мікрофотографій

грибів. Правила

доопрацювання наукових фотографій.
Тема 8. Класичні методи ідентифікації грибів
Типи визначних ключів (дихотомічні, політомічні, синоптичні) та правила роботи з ними.
Індекси грибів та правила користування ними. Електронні визначники грибів. Сучасні
електронні довідники, бази даних та мікологічні форуми, що є корисними для визначення
грибів.
Тема 9. Загальні відомості про гербарії та їх призначення
Поняття „гербарій” та „фунгарій”. Історія створення гербаріїв та найстаріші гербарії світу.
Гербарії України. Акроніми гербаріїв. Реєстрація гербаріїв в Іndex Herbariorum. Основні
завдання та напрямки роботи наукового гербарію. Мікологічні ексиккати та їх призначення.
Тема 10. Організація роботи наукового гербарію
Основна та допоміжні колекції гербарію. Обов’язки куратора гербарію та кураторів окремих
колекцій. Вимоги до приміщень та обладнання гербарію. Шкідники (комахи, кліщі, плісняві
гриби тощо) та правила захисту гербарних зразків проти них. Чистка та реставрація гербарних
зразків. Знайомство з фондами наукового гербарію кафедри.
Тема 11. Інсерація зразків у гербарій
Виготовлення та оформлення гербарних етикеток. Умовні скорочення, що прийняті при
заповненні гербарних етикеток. Правила маркування зразків, вірність визначення яких викликає

сумніви. Верифікація коректності визначення зразка. Виготовлення конвертів та монтування
зразків. Правила розміщення гербарних зразків та способи каталогізації колекції.
Тема 12. Правила роботи та оформлення документації в науковому гербарії
Правила роботи в науковому мікологічному гербарії. Культура та етика роботи з гербарієм.
Правила поводження з гербарними зразками. Внесення доповнень та коректив до гербарних
етикеток. Перелік основної документації гербарію та правила її оформлення. Організація
поповнення, реєстрації та відправки гербарних матеріалів. Відправка дублікатів гербарних
зразків, а також матеріалів у тимчасове користування.
3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
Розділи та теми

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі
Усього
у тому числі
л п лаб се ср
л
п лаб се
м
м
Вступ
1
1 1
1
Розділ 1. Збір та описання мікологічних та фітопатологічних об’єктів
Тема 1.
7
2 1
4
12
1
1
Тема 2.
7
2 1
4
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4
1 1
2
12
1
1
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7
2 1
4
Тема 5.
4
1 1
2
12
1
1
Тема 6.
7
2 1
4
Разом за
36
10 6
20
36
3
3
1 розділом
Розділ 2. Ілюстрування та ідентифікація грибів. Основи гербарної справи
Тема 7.
7
2 1
4
12
1
1
Тема 8.
7
2 1
4
Тема 9.
7
2 1
4
12
1
1
Тема 10.
7
2 1
4
Тема 11.
4
1 1
2
12
1
1
Тема 12.
4
1 1
2
Разом за
36
10 6
20
36
3
3
2 розділом
РАЗОМ
72
20 16
40
72
6
6
-

ср
5
5
5
5
5
5
30
5
5
5
5
5
5
30
60

4. САМОСТІЙНА РОБОТА
Інформаційними джерелами для самостійної роботи є базова і допоміжна рекомендована література,
матеріали навчального мікологічного та фітопатологічного гербарію, атласи хвороб, визначники, а також ресурси
Інтернету.

№
Види роботи
з/п
1 Опрацювання навчального матеріалу
2 Підготовка до написання контрольної роботи
3 Підготовка до підсумкового контролю
Разом

Кількість годин
денна форма заочна форма
20
10
10
40

30
15
15
60

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Самоконтроль здійснюється під час розв’язання завдань з використанням рекомендованих
підручників 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;
практичної контрольної роботи у вигляді короткої вигляді доповіді-презентації, яка
присвячена висвітленню роботи одного з провідних мікологічних або фітопатологічних центрів
світу, спеціалізованої бази даних, наукового форуму тощо. Рекомендований перелік тем
наведений у Додатку.
Підсумковий контроль проводиться у вигляді іспиту.
6. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ
Поточний контроль,
самостійна робота,
контрольна робота
Розділ 1

Форма контролю

Кількість балів

теоретична контрольна робота

10

робота студента під час
практичних занять

12

теоретична контрольна робота

10

робота студента під час
практичних занять

12

Розділ 2

практична контрольна робота
іспит
Разом

16
40
100

Шкала оцінювання

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

Оцінка за національною шкалою
для заліку
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

7. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ І САМОКОНТРОЛЮ
1. Провідні мікологічні та фітопатологічні центри світу та напрямки їх роботи
2. Основні джерела мікологічної та фітопатологічної наукової інформації в Інтернет
3. Особливості використання маршрутного методу та стаціонарних облікових ділянок
4. Правила фотографування грибів в природі
5. Рідкі фіксатори та особливості їх використання
6. Основні макроскопічні показники, що потрібні для опису спороношень грибів
7. Різноманіття проявів мікозів рослин
8. Класичні методи діагностики хвороб рослин
9. Основні показники якості насіння та їх облік
10. Устрій світлового мікроскопу та його налаштування до роботи
11. Сухі та імерсійні системи мікроскопування. Робота з окуляр- та об’єкт-мікрометром
12. Основні барвники, що використовуються в мікології та фітопатології та їх призначення
13. Принципи та устаткування для електронної мікроскопії
14. Техніка виготовлення та вимоги до штрихового рисунку мікроскопічного об'єкту
15. Мікрофотографування грибів
16. Типи визначних ключів та правила роботи з ними
17. Сучасні електронні довідники, бази даних та мікологічні форуми, що є корисними для
визначення грибів
18. Основні завдання та напрямки роботи наукового гербарію. Мікологічні ексиккати
19. Вимоги до приміщень та обладнання гербарію
20. Правила розміщення гербарних зразків та способи каталогізації колекції
21. Принципи роботи наукового гербарію
22. Правила відправки дублікатів гербарних зразків, а також матеріалів у тимчасове
користування

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
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