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Анотация: Предмет на курса по Таксономия на микроорганизмите са основните 
принципи и подходи в таксономията на микроорганизмите. Той е 
конструиран в три модула – таксономия на бактерии и археи, 
таксономия на актиномицети и таксономия на гъби.  
Третият  модул третира систематиката на филаментозни гъби и дрожди. 
Представено е съвременното състояние на тяхната таксономия с акцент 
върху класическите и молекулни методи. Обект на модула са основните 
гъбни таксони и техните морфолого-културални и физиолого-
биохимични особености. 
 

Предварителни 
изисквания: 

За успешното усвояване на учебния материал е необходимо студентите 
да имат предварителни знания по  микробиология, биохимия, генетика 
и молекулярна генетика в бакалавърска степен на обучение. Да имат 
предварителни познания за същността на таксономията като наука, 
известни познания върху систематиката на еукариотните организми. Да 
имат познания върху общите принципи на метаболизма на 
еукариотните микроорганизми, обши познания върху методите за 
култивиране на микроорганизмите и организацията на генетичния им 
апарат. Да имат задоволителни познания по английски език за ползване 
на специализирана микробиологична литература, умения за работа с 
компютър, изработване на презентации и други технически умения, 
улесняващи усвояването на учебния материал. 
 

Очаквани резултати: В резултат на обучението по приетата и утвърдена учебна програма на 
дисциплината студентите ще придобият: 
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 Знания за основните принципи, на които се базира 
съвременната таксономия на еукариотните микроорганизми, 
предмет на науката микробиология; признаците, които се 
използват за тази цел, както и методите за тяхното определяне. 

 Умения за обобщаване и прилагане на знания, придобити в 
предходната степен на обучение, както и новоусвоени по 
различни дисциплини, за целите на таксономията на 
микроорганизмите. Умения да съчетават както класически, така 
и молекулни методи в идентифицирането на неизвестни гъбни 
култури. 

 Самостоятелност и отговорност при работа в екип, дизайн и 
планиране на експеримент, анализ и интерпретация на 
специфични научни резултати, използване на чуждоезична 
научна литература, публично представяне на научни резултати. 

На базата на получените знания завършилите магистърския курс ще са 
придобили знания, които ще им дадат възможност да приложат 
придобитите умения в разпознаването и идентифицирането на 
микроорганизми, принадлежащи към царство Fungi в сферата, в която 
работят като микробиолози; да осъзнаят значението и приложимостта 
на новопридобитите знания за решаването на непосредствени 
фундаментални и практически проблеми, изискващи 
идентифицирането на неизвестни гъбни култури. 

 

Учебно съдържание:  Съвременни представи за систематичното положение на гъбите. 
Особености в жизнения цикъл на гъби. Характеристика на 
основни принципи при класификацията на гъби 

 Основна характеристика на гъби: клетки и вегетативно тяло. 
Цитология на гъбната клетка. Организация на генетичния 
материал. Размножителни клетки и органи. Механизми на 
размножаване.  

 Пречки при оплождане. Мейтинг типове, жизнен цикъл и 
парасексуален цикъл. Генетична рекомбинация в природата. 
Хетерокариозис.  

 Размножаване при гъби: безполово и полово. Видове спори и 
начини на тяхното образуване. Истински и псевдомицел. 

 Хранене при гъби. Сапрофитни и паразитни фунги. 
Разпространение и връзки с микробните съобщества в 
екосистемите. Физиология и биохимия на дрожди – асимилация 
и ферментация на въглеродни източници. 

 Основни характеристики на по-важните таксономични 
категории фунги  

 Приложение на молекулярни методи с таксономична цел: 
електрофоретично кариотипиране (PFGE), ДНК полиморфизъм 
(RFLP), ДНК фингърпринтинг, ДНК - хибридизация, сравняване на 
ДНК последователности, PCR секвениране, RAPD маркери. 
 

 


