
Опис навчальної дисципліни__ВВ 3.3.01__  
                                                                       шифр 

Мікологія 
назва дисципліни 

 
Загальні характеристики 

дисципліни  
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
(шифр, назва) 
0401 Природничі науки 

Кількість кредитів – 4 ЄКТС 

Загальна кількість годин -120 Спеціальність 
(код, назва) 
6.040102 Біологія  Денна Заочна 

Лекції: 
28 10 

Освітній рівень 
(бакалавр/магістр) 
бакалавр Семінарські (практичні) 

заняття: 
- - 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
мультимедійних засобів. 
Лабораторні  заняття. 

Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 

28 6 Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
3 рік 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр VІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні роботи, 
опитування 
 

64 104 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 4 год. 
- самостійна робота: 5 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
 ботаніка 

1/1 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік   

Мета і завдання навчальної дисципліни - засвоєння й узагальнення теоретичного 
матеріалу, допомога студентам в самостійному засвоєнні практичного матеріалу з 
відповідної теми. Основними завданнями вивчення мікології є оволодіння студентами 
знаннями про різноманітність грибів, принципи їх класифікації, споріднені зв’язки 
між таксонами різних рівнів і можливі шляхи їх еволюції, значення таксонів у 
природних екосистемах та господарській діяльності людини, їх екологічні 
особливості принципи раціонального використання та охорони. 
Програма навчальної дисципліни: Анатомія грибів. Систематика грибів. 
Поширення та охорона грибів. 
Бібліографія: 1. Курсанов Л.И. Микология. - М.: Упедгиз, 1940. - 477 с. 
2. Мирчинк Т.Г. Почвенная микология. - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1976. - 205 с. 
 
 



Опис навчальної дисципліни__ВВ 3.3.02__  
                                                                      Шифр 

Альгологія 
назва дисципліни 

 
Загальні характеристики 

дисципліни  
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
(шифр, назва) 
0401 Природничі науки 

Кількість кредитів – 4 ЄКТС 

Загальна кількість годин -120 Спеціальність 
(код, назва) 
6.040102 Біологія  Денна Заочна 

Лекції: 
28 10 

Освітній рівень 
(бакалавр/магістр) 
бакалавр Семінарські (практичні) 

заняття: 
- - 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
мультимедійних засобів. 
Лабораторні заняття. 

Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 

28 6 Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
3 рік 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр VІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Модульні контрольні роботи, 
опитування 

64 104 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 4 год. 
- самостійна робота: 5 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
ботаніка 

1/1 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік  

Мета і завдання навчальної дисципліни - засвоєння й узагальнення теоретичного 
матеріалу, допомога студентам в самостійному засвоєнні практичного матеріалу з 
відповідної теми. Основними завданнями вивчення альгології є оволодіння 
студентами знаннями про різноманітність водоростей, принципи їх класифікації, 
споріднені зв’язки між таксонами різних рівнів і можливі шляхи їх еволюції, 
значення таксонів у природних екосистемах та господарській діяльності людини, їх 
екологічні особливості принципи раціонального використання та охорони. 
Програма навчальної дисципліни: Анатомія водоростей. Систематика водоростей. 
Поширення та охорона водоростей. 
Бібліографія: 1. Балашова Н.Б., Никитина В.Н. Водоросли. - Л.: Лениздат, 1989. - 92 
с. 
2. Разнообразие водорослей Украины / Под ред. С.П. Вассера, П.М. Царенко // 
Альгология. - 2000. - 10, №4. - 309 с. 


