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1. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

Упродовж 2020/2021 року робота кафедри велась за чотирма основними 

напрямками: навчальна, методична, наукова та організаційна. Планування, моніторинг та 

підведення підсумків здійснювали відповідно до нормативної документації Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна та з урахуванням Стратегії розвитку 

Каразінського університету на 2019–2025 роки. 

З моменту оголошення воєнного стану, яке відбулося 24 лютого 2022 р., до 

27.03.2022 р. за наказом ректора освітній процес та інша діяльність були призупинені. 

З 28 березня 2022 р. діяльність кафедри здійснювалася у дистанційному асинхронному 

форматі.  

Загальне навантаження кафедри становило 2700 годин, середнє навантаження 

на 1 ставку науково-педагогічних працівників – 600 годин (4,5 ставки, 7 викладачів). 

У зв’язку зі смертю викладача кафедри О.П. Неділько, яка настала 18.10.2021 р., з 

листопада 2021 р. викладання низки дисциплін було покладено на аспіранта О.В. Клинову, 

яку було обрано на посаду викладача кафедри. Після оголошення воєнного стану доцент 

А.С. Усіченко був мобілізований до лав ЗСУ, тому, аби завершити навчальний рік, його 

навантаження було розподілено між іншими викладачами кафедри.  

Співробітниками кафедри протягом навчального року для студентів спеціальності 

«Біологія» викладались 4 загальні дисципліни («Ґрунтознавство», «Мікологія», 

«Імунологія» (розділ Фітоімунологія) та «Мікробіологія і вірусологія» (розділ Вірусологія). 

Для студентів спеціальності «Середня освіта» викладався загальний курс «Біологія 

рослин і грибів». Крім того, були розроблені та викладались міжфакультетські 

дисципліни «Медична та ветеринарна мікологія» та «Імунітет рослин» (доцент О.Ю. 

Акулов).  

Після оголошення воєнного стану викладачами кафедри було здійснено адаптацію 

лекційних та практичних занять у дистанційний формат з використанням сервісів Google 

Mett, Zoom, Google Classroom, та Google Drive. Створено низку відеолекцій, які було 

розміщено на сервері Youtube. Програми курсів, відеолекції та відеозаписи майстер-класів, 

інші навчальні матеріали (презентації, комплекти матеріалів  для самостійної роботи 

студентів, матеріали для поточного контролю знань тощо) були завантажені на гугл-диск із 

посиланням на них на сайті кафедри. За допомогою месенджеру Telegram постійно 

проводилися консультування дипломників, трекінг виконання завдань. 

Доцентами О.І. Зіненко та О.Ю. Акуловим на базі аудиторії 7-13 було налагоджено 

роботу нової лабораторії, завдяки чому у навчальному процесі було запроваджено 

молекулярно-генетичні методи досліджень.  

 

2. МЕТОДИЧНА РОБОТА 
Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснено оновлення робочих 

програм та комплектів мультимедійних презентацій загальних дисциплін та спеціальних 

курсів кафедри. Робочі програми та методичні матеріали до них розміщено на сайті 

кафедри.  

Доцент О.В. Прилуцький розробив навчально-методичний комплекс нової 

міжфакультетської дисципліни «Візуалізація наукових даних». 

Викладач О.В. Клинова здійснила переклад українською та оновлення Методичних 

рекомендацій для курсу «Ґрунтознавство», а також розробила 4 нових лабораторних роботи 

до спецпрактикуму «Методи експериментальної мікології».  



Доцент О.В. Прилуцький регулярно оновлював інформацію на веб-сторінці кафедри, 

публікував новини про визначні події в житті кафедри і наукові досягнення її співробітників 

та студентів.  

Викладачами кафедри було доповнено та частково оновлено комплекти 

мультимедійних презентацій до занять, які доступні на веб-сторінці кафедри.  

Доцент О.Ю. Акулов, системний оператор кафедри, перевіряв дипломні роботи 

студентів кафедри на предмет наявності запозичень в системі StrikePlagiarism і готував 

узагальнюючі звіти для ДЕК.  

Професор В.Ю. Страшнюк пройшов підвищення кваліфікації у Центрі 

післядипломної освіти ХНУ імені В. Н. Каразіна за освітньою програмою «Конструювання 

дистанційних курсів для системи змішаного навчання у закладах освіти» (6 кредитів ЄКТС), 

реєстраційний № 0207-910 від 05.04.2021 р.  

 

3. НАУКОВА РОБОТА 

За звітний період опубліковано 13 статей, 9 з яких у виданнях, що мають Імпакт-

фактор та/або реферуються системами SCOPUS або Web of Science. З них 5 статей у 

журналах першого квартилю. Оголошення воєнного стану у лютому 2022 р. 

унеможливило проведення наукових досліджень. Попри це, викладачі і студенти кафедри 

прийняли участь у 6-ти міжнародних наукових конференціях. Сумарно опубліковано 28 

тез доповідей (27 з них – за участю студентів кафедри). 

На кафедрі підтримується та розвивається науковий мікологічний гербарій CWU 

(Myc). Куратор колекції доцент О.Ю. Акулов. У співпраці з університетом м. Тарту 

(Естонія) на база спеціалізованої програми PlutoF проводилося впорядковування та 

оцифровування фондів гербарію. Від Міжнародної Асоціації Таксономістів Рослин 

(International Association for Plant Taxonomy) доцентом О.Ю. Акуловим було одержано 

індивідуальний грант у розмірі 2 тис. доларів США направлений на придбання 

обладнання для прискорення оцифровування колекції.  

Доцент кафедри О. Ю. Акулов є учасником міжнародних наукових проектів 

Molecular Phylogeny and Systematics of Conidial Fungi, Genera of Phytopathogenic Fungi 

(GoPhy) та Notes for genera in Ascomycota, що здійснюються під егідою провідного 

мікологічного центру світу – Інституту біорізноманіття грибів (Westerdijk Fungal 

Biodiversity Institute, Нідерланди).  

Протягом 2020 р. у співавторстві з проф. П.В. Крузом О.Ю. Акуловим було описано 

два нових для науки роди грибів (Neolamproconium, Neosorocybe) та вісім нових для 

науки видів (Cadophora fallopiae, Hypomyces gamsii, Myrmecridium phragmiticola, 

Neocladosporium syringae, Neosorocybe pini, Paraconiothyrium iridis, Pararoussoella quercina 

та Uzbekistanica vitis-viniferae). 

Доцент О.В. Прилуцький є науковим куратором міжнародного проекту BioDATA 

(Biodiversity Data for Internationalisation in Higher Education) від України. Зокрема у 2020 р. 

він був організатором навчального онлайн курсу управління відкритими даними з 

біорізноманіття BioDATA Ukraine. 

Традиційно співробітники кафедри беруть участь у численних наукових експедиціях з 

метою дослідження біорізноманіття та екологічних особливостей грибів. У 2020-21 н.р. 

через епідемію коронавірусу частина запланованих заходів була скасована.  

Доцент О.Ю. Акулов взяв участь в експедиціях до НПП «Гомільшанські ліси», НПП 

«Слобожанський» та НПП «Дворічанський», РЛП «Ізюмська лука» на Харківщині, НПП 

«Гетьманський» на Сумщині, НПП «Мезинський» на Чернігівщині та відділення 

Українського степового природного заповідника «Крейдова флора» на Донеччині.  

Доцент О.В. Прилуцький тричі за сезон працював на базі Екологічної Дослідницької 

Станції «Глибокі Балики» (Київська область), а також взяв участь у щорічному 

моніторинговому дослідженні весняних грибів Sarcocsypha austriaca та Urnula craterium.  
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Сприяння науковій роботі студентів 

Викладачі приділяли значну увагу науковій роботі студентів, завдяки чому за 

звітний період було опубліковано 1 статтю у фаховому науковому журналі та 27 тез 

доповідей.  

 

  



4. ОГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
Організаційна робота проводилась за різними напрямками: робота у науково-

технічних та спеціалізованих вчених радах, благоустрій приміщень, закріплених за 

кафедрою; профорієнтаційна робота зі школярами, випускниками бакалаврату та 

магістратури та ін.  

Професор В.Ю. Страшнюк виконував обов’язки члена спеціалізованої  вченої ради 

(кандидатська та докторська ради) в Харківському національному університеті імені В.Н. 

Каразіна. Доцент О.Ю. Акулов працював в науково-технічних радах національних 

природних парків «Дворічанський» та «Слобожанський». Доценти О.Ю. Акулов та С.М. 

Шамрай працювали у Вченій раді біологічного факультету, а доцент А.С. Усіченко у 

Методичній комісії факультету. Доцент О.І. Зіненко виконував обов’язки 

відповідального за реалізацію міжнародної освіти на факультеті. Доцент Акулов О.Ю. 

(разом з проф. С.Ю. Утєвським) працював членом комісії з перевірки виконання рішень 

Вченої ради факультету.  

Доцент О.Ю. Акулов є членом редакційної колегії двох фахових наукових 

журналів: «Чорноморського ботанічного журналу» та «Вісника Харківського 

університету. Сер. Біологія». Доцент О.В. Прилуцький є членом редколегії фахового 

журналу «Біорізноманіття та експериментальна біологія». 

Доцент О.В. Прилуцький є офіційним представником організації GBIF (Global 

Biodiversity Information Facilities) в Україні. У 2020 р. завдяки його роботі з’явилася 

україномовна версія Інтернет-порталу організації, а кількість дописів про 

біорізноманіття України збільшилося більш ніж вдвічі. Крім того, доцент О.В. Прилуцький 

провів онлайн-тренінг про те, яким чином GBIF уточнює таксономію знахідок і покращити 

роботу видавців відкритих даних з біорізноманіття: https://youtu.be/TAEko8xGGXc 

7 квітня 2021 р. доцент О.В. Прилуцький за підтримки компанії SCGIS Ukraine та ГО 

«Природоохоронні геоінформаційні системи України» взяв участь у проведенні семінару 

«ГІС та заповідні території» і провів онлайн-тренінг «Просторове моделювання 

екологічних ніш за допомогою Wallace» https://www.youtube.com/watch?v=25SMmFcTKTA 

Протягом 2020-21 навч. року доценти О.Ю. Акулов та О.В. Прилуцький, разом з 

Екологічною інспекцією Харківської області, здійснювали позапланову перевірку ДП 

«Ізюмський лісгосп» на Харківщині на предмет обґрунтованості проведень санітарних 

рубок лісу.  

Доцент О.Ю. Акулов виконував обов’язки офіційого опонента кандидатської 

дисертації В.В. Дармостука «Ліхенофільні гриби степової зони України» (дисертація на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія», Київ, 

2020 р.). 

Співробітники кафедри брали участь у організації та проведенні університетських та 

факультетських профорієнтаційних заходів: Дні відкритих дверей та Міжнародної 

конференції «Біологія: від молекули до біосфери». Доцент О.Ю. Акулов та викладач 

О.В. Клинова працювали членами журі районного етапу МАН з біології (Шевченківський 

р-н м. Харкова).  

За участю доцентів О.І. Зіненко та О.В. Прилуцького у дистанційному форматі 

працював Speaking Club, де разом із студентами проводилося обговорення сучасних 

мікологічних та фітопатологічних статей, тренінги спілкування, та обговорення 

проблемних питань з біології англійською мовою.  

Доцентом О.В. Прилуцьким для онлайн-марафону «Відкрий для себе Каразінський!» 

(6 лютого 2021 р.) було підготовано промо-відео біологічного факультету - 

https://www.youtube.com/watch?v=d2_IFrI7KbU&ab_channel=OlehPrylutskyi  

Викладачами кафедри було низку просвітницьких і науково-популярних 

матеріалів, які доступні для перегляду в мережі Інтернет: 
 

https://youtu.be/TAEko8xGGXc?fbclid=IwAR0luWh4-FR4makOrmGgThMCF65S4gavMx1yPJ2dFx8F8p4u_HtzFLyXFt0
https://www.youtube.com/watch?v=d2_IFrI7KbU&ab_channel=OlehPrylutskyi


1. Акулов О.Ю. Філодії на кошиках соняшника / блог на сайті Superagronom: 

https://superagronom.com/blog/724-oleksandr-akulov-filodiyi-na-koshikah-sonyashnika 

(понад 16 тис. переглядів) 

2. Акулов О.Ю. Філодії на кошиках соняшника / блог на сайті Agroportal 

https://agroportal.ua/ua/special-projects/virus-sedaet-podsolnechnik-na-ukrainskikh-

polyakh/ (понад 13 тис. переглядів) 

3. Акулов О.Ю. Хвороби соняшнику та ефективний фунгіцидний захист (онлайн 

конференція) / LNZ Hub: https://www.lnz.com.ua/news/lnz-hub-hvorobi-sonasniku-ta-

efektivnij-fungicidnij-zahist-filodii-mif-ci-realnist 

4. Акулов О.Ю. Пандемії в світі рослин та їх вплив на людей (публічна онлайн-лекція): 

https://maidan.org.ua/2020/11/pandemii-v-sviti-roslyn-ta-ikh-vplyv-na-liudey/ (1,1 тисяча 

переглядів) 

5. Акулов О.Ю. Нові небезпеки і проблеми поля // Зерно. – 2020. – Вип. 2. – С. 92-106. 

6. Шамрай С.М. Цикл наукових ессе про коронавірус: 

частина 1: https://mycology.univer.kharkov.ua/shamrai-esse-covid19/ 

частина 2: https://mycology.univer.kharkov.ua/shamraii-essay2/ 

частина 3: https://mycology.univer.kharkov.ua/navchalni-posibnyky/ 

 

Куратори академічних груп проводили бесіди зі студентами щодо недопущення 

академічних заборгованостей, принципів та засад наукової роботи. 

 

Проведення презентацій роботодавців, професійних організацій, професійних  

       майстер-класів та відкритих лекцій роботодавців: 
 

Доцент Олександр Акулов співпрацює з вітчизняними та міжнародними 

компаніями виробниками засобів захисту рослин від хвороб, а також селекційними 

компаніями: Adama (Ізраїль), Bayer (Німеччина), Cotreva (США), Limagrain (Франція), 

KWS (Німеччина), Ukravit (Україна) та ін. Завдяки цій співпраці студенти мали можливість 

ознайомлюватися з найбільш актуальними практичними питаннями фітопатології, а також 

із сучасними технологіями для їх вирішення. Протягом навчального року студенти 

відвідували онлайн-семінари та тренінги практичного спрямування.  

Відвідування студентами організацій роботодавців і зустрічі із стейкхолдерами 

частково проводилося в онлайн-форматі.  

 

 

В.о. завідувача кафедри  

мікології та фітоімунології                                               Володимир СТРАШНЮК 
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