
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Силабус дисципліни 

“ МІКОТОКСИКОЛОГІЯ” 

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 
Кафедра захисту рослин 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: захист і карантин рослин 

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин 

рослин» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» галузі 

знань 20 «»Аграрні науки та продовольство» 

Кількість кредитів – 5,0 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 2 рік, IV семестр. 

Компонент освітньої програми: вибіркова  

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Плотницька Наталія Михайлівна; 

Профайл 

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

Контактна 

інформація 
Тел. +380976485702, E-mail: plotnat@ukr.net  

Консультації Онлайн консультація через Zoom, Viber щочетверга з 13.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Щороку на всій планеті через ураження плісенню стає непридатним до споживання 

в їжу від 10 до 50 % продуктів харчування. Наразі відомо більше 350 видів токсигенних 

грибів, що уражують сільськогосподарські культури і більше 300 мікотоксинів, що вони 

утворюють. Ураження мікроміцетами та виділення ними мікотоксинів у продукцію 

рослинництва відбувається на будь-якому етапі її вирощування, транспортування, 

зберігання. Уникнути або знизити негативний вплив мікотоксинів можна лише за умови 

постійного спостереження за рівнем присутності їх у продукції рослинництва та 

проведенні відповідних заходів щодо зниження їх негативної дії.   

Дисципліна «Мікотоксикологія» передбачає основних видів мікотоксинів, які 

найчастіше розвиваються у рослинницькій продукції, а також визначає оптимальні заходи 

щодо зниження їх токсичності.  

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей з питань токсикології мікроскопічних грибів, визначення наявних у 

продукції рослинництва мікотоксинів, заходи обмеження накопичення мікотоксинів у 

сільськогосподарській продукції. 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-zr/m-sklad-zr


СК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на 

об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення.  

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-

господарські методи для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих 

організмів до господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів 

шкідливості, ефективності дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля. 

СК 9. Здатність організовувати заходи із захисту і карантину рослин 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами, 

діяльність яких пов'язана з користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням 

рослин сільськогосподарського та іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, 

зберіганням і використанням відповідно до угод СОТ, СФЗ, європейських вимог. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 24 6 

Практичні / лабораторні 28 8 

Самостійна робота 98 136 

Всього  150 150 

5.2. Формат дисципліни 

Дисципліна викладається очно для денної і заочної форм навчання, хоча за 

необхідності може викладатися дистанційно через систему Moodle.  

Вид контролю: залік. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Мікотоксини та дія, яку вони спричиняють 

1 Т1 Поняття, зміст і значення мікотоксикології. 
10 10 

2 Т2 Плісеневі гриби – продуценти мікотоксинів. Морфологічна і 

культуральна характеристика продуцентів мікотоксинів. 
10 10 

3 Т3 Мікотоксини грибів роду Aspergillus, Penicillium. 10 10 

4 Т4 Мікотоксини грибів роду Fusarium 10 10 

5 Т5 Мікотоксини грибів класів Ascomycetes, Basidiomycetes. 10 10 

6 Т6 Мікотоксини і продукти харчування. 10 10 

7 Т7 Вплив мікотоксинів на здоров’я людини і тварин. 10 10 

8 Т8 Заходи обмеження розвитку токсикогенних грибів і 

накопичення ними мікотоксинів. 
10 10 

9 Т9 Методи відбору зразків для визначення максимально 

допустимих рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для 

цілей державного контролю. 

10 10 

10 Т10 Методи дослідження мікотоксинів. 10 10 

Разом: 150 150 

 



 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Максимально студент може отримати 100 балів за пройдений 

курс. Навчання під час семестру / залік – 60 / 40 балів. 

Система 

оцінювання кожної 

активності 

здобувача вищої 

освіти 

Лекції – 0,5 бала, лабораторні – 1,0 бала за 1 заняття, самостійна – 

16,0 балів за реферат, презентацію, тощо. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

До підсумкового контролю допускаються студенти, які отримали 

під час навчання не менше 36 балів. 

Критерії 

оцінювання 

«Відмінно» (90–100 балів) – студент отримує при демонстрації 

глибоких знань навчального матеріалу, вміє самостійно здобувати 

знання та опрацьовувати необхідну інформацію. З легкістю 

використовує набуті знання і вміння для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях. 

«Добре» (75–89 балів) – студент вільно володіє вивченим 

матеріалом, застосовує його на практиці, розв’язує задачі у 

стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, 

вміє узагальнювати і систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача. 

«Задовільно» (60–74 бали) – студент володіє значною частиною 

викладеного матеріалу але допускає суттєві помилки, які може 

виправляти за допомогою викладача. 

«Незадовільно» (1–59 балів) – студент володіє матеріалом на 

рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу. 

 

6. Результати навчання 

Шифр Результат навчання 

РН 04. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

РН 06 Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин. 

РН 08. 
Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин 

 

7. Пререквізити 

Без обмежень. 

 

8. Політики дисципліни 

Засвоєння пропущеної теми лекції студентом з поважної причини перевіряється 

перед або під час складання підсумкового контролю. Пропуск лекції ним без поважної 

причини відпрацьовується під час консультацій (співбесіда), або у вигляді реферату, 

презентації, тощо. Пропущені практичні заняття студент відпрацьовує згідно з графіком 

консультацій викладача або самостійно виконує завдання по пропущеній темі (реферат, 

презентація, тощо). 



Інклюзивність навчального процесу для осіб з особливими потребами 

застосовується з урахуванням їхніх можливостей і потреб (дистанційне навчання в системі 

Moodle, тощо). 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Для якісного викладання дисципліни необхідне забезпечення мультимедійним 

обладнанням. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. Билай В. И., Пидопличко Н. М. Токсинообразующие микроскопические 

грибы. К.: Наукова думка, 1970. 289 с.  

2. ДСТУ 4756:2007. Захист рослин. Терміни та визначення понять. К.: 

Держспоживстандарт України, 2007. 42 с. 

3. Методичні рекомендації щодо якісного та кількісного визначення Т-2 і НТ-2 

токсинів у зерні і комбікормах / А. М. Котик, В. О. Труфанова, О. В. Тр фанова та ін. К, 

2005. 12 с. 

4. Дерменко О. П. Мікотоксини збудників фузаріозу колоса пшениці: навч.-

метод. посіб. К.: Центр інформаційних технологій, 2011. 96 с. 

 

 
 


