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ІІІ.1.10. «Культивування водоростей, рослин і грибів та основи 

біотехнології» 
 

Компетентність використовувати знання про біологію видів водоростей, рослин та 

грибів для відбору об’єктів для культивування; моделювати штучні умови для 

оптимального росту, накопичення біомаси та споруляції біологічних об’єктів. 

Здатність до логічного застосування алгоритму дій при мі німальному часі перенесення 

об’єкту з in vivо в in vitro; використовувати основні знання таксономії рослин та грибів та 

анатомо-морфологічні методи їх досліджень для оптимізації регламентів їх культивування. 

Знання загальних засад та принципів культивування водоростей, рослин і грибів; 

технологічних та мікробіологічних вимог, методів виділення та підтримання культур, 

технічних та біологічних аспектів культивування; механізмів регу- лювання основних 

фізіолого-біохімічних процесів об’єктів культивування з метою досягнення поставлених 

цілей. 

Уміння проводити в природі скрінінг водоростей, рослин і грибів; підбирати культуральні 

середовища, застосовувати адекватні методики виділення та підтримання культур, 

регламенти культивування; постановки та отримання чистої культури водоростей та 

грибів; виготовити тимчасовий препарат з культури водоростей, грибів та рослин, зробити 

необхідну статистичну обробку даних та попереднього визначення таксонів. 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

2-й семестр 

№  Назва дисципліни Екзамен/ 

залік 

Кількість годин 

Лекції Лабора-

торні 

Практ./ 

семін. 

Самост. робота 

ІІІ.1.10. 

Культивування 

водоростей, рослин 

і грибів та основи 

біотехнології 

Залік 14 10 14 15 

Лекції 

Тема 1. Біологічні особливості їстівних та лікарських макроміцетів в культурі. (2 год.). 

Тема 2. Особливості біотехнології виробництва посівного міцелію ксилотрофних видів 

макроміцетів. (2 год.). 

Тема 3. Особливості біотехнології виробництва посівного міцелію макроміцетів – 

гумусових сапротрофів (2 год.). 

Тема 4. Роль термофільних мікроміцетів для створення елективного шампіньйонного 

компосту (2 год.).  

Тема 5. Роль термофільних бактерій для створення елективного субстрату для 

промислового вирощування гливи (2 год.). 

Тема 6. Біологічна активність їстівних та лікарських макроміцетів (2 год.). 

Тема 7. Біологічно активні речовини їстівних та лікарських макроміцетів (2 год.). 

Семінари 

Тема 1. Методи оптимізації субстрату при культивуванні гливи (2 год.). 

Тема 2. Визначення ендополісахаридів (2 год.). 

Тема 3. Макроміцети – продуценти БАДів та компонентів косметичних засобів (2 год.). 

Тема 4. Макроміцети – продуценти ферментних препаратів (2год.). 

Тема 5. Перспективи культивування нових видів грибів в Україні (2 год). 

Тема 6. Лікарські властивості шіїтаке (2 год.). 

Тема 7. Визначення екзополісахаридів (2 год.). 



Лабораторні 

Тема 1. Технологія культивування шіїтаке (2 год.). 

Тема 2. Технологія культивування зимового опенька (2 год.). 

Тема 3. Визначення антимікробної активності (2год.). 

Тема 4. Аналіз субстратів для культивування грибів (2 год.). 

Тема 5. Виділення в культуру збудників хвороб грибів (2 год.). 

 

3-й семестр 

№  Назва дисципліни Екзамен/ 

залік 

Кількість годин 

Лекції Лабора-

торні 

Практ./ 

семін. 

Самост.робота 

ІІІ.1.10. 

Культивування 

водоростей, рослин 

і грибів та основи 

біотехнології 

Залік 8 8 8 15 

 

Лекції 

Тема 1. Біологія та систематичне положення культивуємих видів їстівних та лікарських 

грибів (2 год.). 

Тема 2. Особливості хімічного складу культивуємих видів їстівних та лікарських грибів 

(2 год.). 

Тема 3. Принципи різних методів культивування їстівних та лікарських видів грибів для 

отримання плодових тіл, біомаси та біологічно активних речовин (2 год.). 

Тема 4. Еколого-трофічні особливості культивуємих видів їстівних та лікарських грибів (2 год.). 

Семінари 

Тема 1. Субстрати та особливості їх підготовки для різних методів культивування (2 год.). 

Тема 2. Склад живильних середовищ для культивування видів їстівних та лікарських 

грибів та їх приготування (2 год.). 

Тема 3. Підготовка лабораторного посуду до стерилізації (2 год.). 

Тема 4. Методи інокуляції при поверхневому та глибинному культивуванні грибів (2 год.). 

Лабораторні 

Тема 1. Підготовка препаратів для світлової та скандувальної мікроскопії (4 год.). 

Тема 2. Світлова мікроскопія міцелію грибів (4 год.). 
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