
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Силабус дисципліни

“Загальна мікологія”

1. Профіль дисципліни

Кафедра захисту рослин

Освітній ступінь – перший (бакалаврський).

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство».

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин».

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин

рослин».

Кількість кредитів – 5,0.

Загальна кількість годин – 150.

Рік підготовки, семестр – 1 р., ІІ семестр.

Компонент освітньої програми: обов’язкова.

Цикл підготовки: загальний.

Мова викладання: українська.

2. Інформація про викладача

Викладач (-і) Столяр Світлана Григорівна

Профайл викладача (-ів)
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-

zr/m-sklad-zr/stoliar-svitlana-hryhorivna

Контактна інформація
097 617 76 04

е-mail: svetlana-stolyar@ukr.net

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1373

Консультації
Онлайн консультація через Zoom, Viber щовівторка з

14.00 до 17.00

3. Анотація до дисципліни

Мікологія – це наука про гриби та грибоподібні організми. Гриби є величезною

групою живих істот, яка на теперішній час налічує біля 100 тисяч видів. З позицій

сучасної систематики це не єдиний таксон, а своєрідна життєва форма. Грибам належить

надзвичайно важлива роль в природі та життєдіяльності людини. Вони є важливим

компонентом усіх без виключення екосистем, можуть викликати небезпечні хвороби

рослин та тварин (включаючи людину). Багато видів знайшли використання у

біотехнології при виробництві продуктів харчування та харчових домішок, білків,

вітамінів, гормонів, антибіотиків, ліків тощо. Гриби щорічно є причиною загибелі

багатьох грибників. Серед грибів є чисельна група небезпечних біодеструкторів, які

ушкоджують будівельні матеріали, продукти харчування, витвори культури та мистецтва

тощо. Значення мікології як науки полягає в тому, щоб пізнати ключові особливості цієї

групи організмів а також надзвичайно важливу роль, яку вона відіграє.

4. Мета та цілі дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти

професійних знань та умінь із морфолого-біологічних властивостей грибів, їх поширення,

ролі та значення в житті і господарській діяльності людини.

Ціль курсу полягає в надання майбутнім спеціалістам знань, щоб вони вміли
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визначити групу грибів за будовою міцелію (вищі, нижчі); ізолювати мікроміцет і 

визначити його особливості росту; визначити спосіб розмноження; встановлювати 

здатність утворювати анаморфу і телеоморфу, з’ясовувати умови його існування і 

відносити до групи паразитизму (облігатні та факультативні сапротрофи і паразити). 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 03. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 09. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 

5. Організація навчання 

5.1 Обсяг дисципліни 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 34 год 6 год 

Лабораторні роботи 38 год 8 год  

Самостійна робота 78 год 136 год 

Всього 150 год 150 год 

 

5.2 Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), дистанційний. 

Для заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного 

форматів викладання дисципліни.  

Вид контролю: екзамен. 
 

5.3 Тематичний план начальної дисципліни 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Поняття про гриби  

Змістовий модуль 1. Будова грибів 

1 Т1 Будова вегетативного тіла грибів. Клітина грибів, її 

складові частини. Гіфа гриба, її  морфологічна будова. 

Вегетативне тіло у дріжджових грибів. 

20 20 

2 Т2 Міцелій і його видозміни. Колонія грибів. Типи галуження 

гіф міцелію. Спочиваючі стадії грибів: оїдії, хламідоспори, 

геми, плівки, шнури, риктонії, ризоморфи, склероції. 

Причини їх утворення і роль у циклі розвитку гриба. 

20 20 

3 Т3 Гриби як складова структура вегетативного тіла 

лишайників. Роль грибів у виникненні лишайників. 

Морфологічні і біохімічні властивості лишайників, поділ 

останніх на групи. 

14 14 

Разом за змістовний модуль 1: 54 54 

Змістовий модуль 2. Біохімічні властивості грибів 

4 Т4 Живлення грибів. Мінеральні елементи. Вітаміни і ростові 

речовини. Поживні середовища. Культивування грибів. 
17 17 

5 Т5 Біологічно активні речовини грибів. Ферменти, токсини, 

антибіотики, стимулятори росту рослин і вітаміни. Вплив 

біологічно активних речовин грибів на рослинний 

організм. 

17 17 

Разом за змістовний модуль 2: 34 34 



Змістовий модуль 3. Географічне поширення та екологічні групи грибів 

6 Т6 Географічне поширення грибів. Місця існування грибів 

залежно від абіотичних та біотичних факторів. 
16 16 

7 Т7 Екологічні групи грибів. Ґрунтові гриби, гриби повітря, 

водні гриби, симбіоз грибів з рослинами і тваринами. 

Патогенні гриби. 

16 16 

Разом за змістовний модуль 3: 32 32 

Змістовий модуль 4. Розмноження грибів 

8 Т8 Вегетативне розмноження. Концептуальні аспекти 

розмноження грибів. Розмноження частинками міцелію, 

утворення міцелію з його видозмін, брунькування клітин. 

15 15 

9 Т9 Репродуктивне розмноження. Безстатеве розмноження. 

Конідії, їх форми і місцерозташування. Статеве 

розмноження нижчих грибів. Статеве розмноження вищих 

грибів. Розмноження базидіальних грибів. Розмноження 

дейтероміцетів. 

15 15 

Разом за змістовний модуль 4: 30 30 

Разом 150 150 

 

5.4 Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

При вивченні дисципліни застосовується поточний, модульний та 

підсумковий семестровий форми контролю. Також, передбачено 

обов’язковий контроль засвоєння навчального матеріалу 

дисципліни, віднесеного на самостійну роботу.  

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю 

здобувачів вищої освіти, усне опитування, письмовий контроль, 

тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних 

завдань. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять. Основне завдання поточного 

контролю – перевірка рівня підготовленості студентів до 

виконання конкретної роботи. 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид  

заняття 

Максимальна 

кількість балів 

за одиницю 

Модуль 1 

Кількість  

одиниць 

Максимальна 

кількість балів 

Лекції 1,0 17,0 17,0 

Лабораторні 

заняття 
1,0 19,0 19,0 

Самостійна 

робота 
6,0 2,0 12,0 

Модульна 

контрольна 

робота 

12,0 1,0 12,0 

Разом: - 60 

 

Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти проводиться в 

усній, письмовій та дистанційній формах (опитування за 

результатами опрацьованого матеріалу).  

Модульний (рубіжний) контроль здійснюється після вивчення 



студентами логічно завершеної частини програми навчальної 

дисципліни. 

Підсумкова кількість балів, набрана студентами за виконання 

завдань з самостійної роботи, є однією з складових поточної 

успішності з дисципліни і за виставленні загальної кількості балів 

за поточну успішність додається з балами, одержаними за 

виконання інших видів поточної навчальної роботи. 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою 

формою контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 

Він проводиться в усній або письмовій формі у вигляді іспиту. 

Включає екзаменаційні білети, або тестування на платформі 

Moodle. Екзаменаційні тести та білети охоплюють програму 

навчальної дисципліни. 

Терміни проведення підсумкового семестрового контролю 

встановлюються графіком навчального процесу, а обсяг 

навчального матеріалу, який виноситься на підсумковий 

семестровий контроль, визначається програмою дисципліни. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за 

семестр розраховується як сума балів, отриманих за результатами 

поточного та підсумкового семестрового контролю. Максимальна 

сума балів за семестр складає 100 балів. 

Набрана кількість рейтингових балів є основою для оцінки знань 

студента за шкалою. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно   

Зараховано 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що 

студент має певні знання, передбачені в силабусі, володіє 

основними положеннями, що вивчаються на рівні, який 

визначається як мінімально допустимий. З використанням 



основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює 

правила вирішення практичних/ розрахункових завдань 

дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке 

розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість 

балів, набраних студентом, складає 60 % від максимальної 

кількості балів, отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів. 

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо 

кількість балів, одержаних за результатами перевірки успішності 

під час поточного та модульного контролю відповідно до 

змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів.  

Критерії 

оцінювання 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється 

згідно з кредитно-трансферною системою організації освітнього 

процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 

100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання 

навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у 

випадку складання екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива 

кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами поточної та підсумкової перевірки успішності, 

дорівнює 60 і більше. Максимальна сума балів за семестр 

складає 100. 

 

6. Результати навчання 

Шифр Результат навчання 

РН 4. 
Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному 

для професійної діяльності із захисту і карантину рослин.  

РН 6. 

Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 14. 
Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

 

7. Пререквізити 

Без обмежень. 

8. Політики дисципліни 

 Курс передбачає як індивідуальну роботу так і роботу у складі груп;  

 Самостійне виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

 Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики;  

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені 

терміни;  

 Під час аудиторних занять заборонено користуватися мобільними телефонами й 

іншими девайсами, вони мають бути вимкнені або переведені в беззвучний режим. 

Ноутбуки чи планшети можна використовувати лише для виконання навчальних завдань 

за вимогою. 



 Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, 

він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у 

встановлені викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального 

матеріалу;  

 У разі пропуску заняття без поважних причин оцінка за проміжний контроль 

автоматично знижується на 10 %. Якщо пропуски становлять більше 50 % аудиторних 

занять, то вважається, що такий студент не засвоїв у повному обсязі матеріал, 

передбачений програмою курсу, тому кількість балів на модульному контролі може 

становити не більше 60.  

 Під час навчання не допустимо порушення академічної доброчесності. У випадку 

плагіату при виконанні завдання студент отримує незадовільну оцінку. У разі повторного 

виявлення плагіату студент не допускається до екзамену.  

 Конфліктні ситуації відкрито обговорюються в академічних групах з викладачем, 

необхідно бути взаємно толерантним, поважати думку іншого. Плагіат та інші форми 

нечесної роботи неприпустимі. Недопустимі підказки і списування у ході лабораторних, 

семінарських і практичних занять, контрольних роботах, на екзамені. Норми академічної 

етики: дисциплінованість, дотримання субординації, чесність, відповідальність. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, 

порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати 

таке заняття.  

 Максимальна кількість балів за вивчення курсу становить 100 балів: 60 за 

поточний та 40 за підсумковий контроль знань.  

 

9. Технічне та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться із 

забезпеченням усіма необхідними матеріалів та обладнання. 
 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 

1. Билай В. И. Основы общей микологии. Київ : Вища школа, 1980. 359 с. 

2. Власенко В. А. , Рожкова Т. О.  Загальна мікологія : навчальний посібник. Суми : 

СНАУ, 2016. 241 с. 

3. Леонтьев Д. В., Акулов О. Ю. Загальна мікологія: підручник. Харків : Вид. група 

«Основа», 2007. 228 с. 

4. Костіков І. Ю., Джаган В. В., Демченко Е. М. Ботаніка. Водорості та гриби. Київ 

: Арістей, 2006. 442 с. 

5. Калинець-Мамчур З. І. Словник-довідник з альгології та мікології. Львів : ЛНУ 

ім. І. Франка, 2011. 400 с. 

6. Марютін Ф. М., Білик М. О., В. К. Пантєлєєв Фітопатологія : навчальний 

посібник / За ред. Ф. М. Марютіна. Харків : Еспада, 2008. 552 с. 

7. First detection of Colletotrichum gloesporioides (penz.) Pens. & sacc. оn Liriodendron 

chinense (hemsl.) Sarg. in Ukraine / M. M. Kliuchevych, P. Yа. Chumak 1, S. M. Vigera, 

S. G. Stolyar. Modern Phytomorphology. 2019. Vol. 13. P. 9–12. DOI: 10.5281 / 
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Інформаційні ресурси 

13. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 
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конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, 

наукові звіти). 

15. сайт Американського фітопатологічного товариства: http://www.apsnet.org/.  

16. сайт інтерактивної бази даних Mycobank: http://www.mycobank.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


