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Вид заняття Лекції Лабораторні заняття Самостійна робота 

Кількість годин 16 34 70 
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203  Садівництво та 

виноградарство 
4-й обов’язкова 

Опис навчальної дисципліни (анотація курсу) 

Кількість кредитів – 3,0 

Кількість модулів – 3 

Кількість змістових модулів –4 

Загальна кількість годин – 90 

 

Курс "Грибівництво" є складовою навчально-методичного комплексу за спеціальністю 203 Садівництво та виноградарство і відіграє  суттєву роль 

у формуванні агронома садівника  за освітнім рівнем бакалавр. 
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Мета та цілі курсу 

 

Метою дисципліни є здобуття студентами глибоких теоретичних знань з класифікації, морфологічної будови, вимог їстівних грибів-

макроміцетів до умов культивування, будови та використання культиваційних споруд за призначенням, способів приготування поживного 

компосту та організації технологічних процесів для успішного вирощування їх в природних та штучних умовах. 

Завданням дисципліни є поглиблення теоретичних і практичних знань студентів з 

- технології одержання маточного та посівного міцелію, будови та обладнання біолабораторії; 

- підбору компонентів та технології приготування поживного компосту залежно від виду гриба та зони вирощування; 

-умов забезпечення оптимального мікроклімату в культиваційних спорудах інженерними засобами для інокуляції міцелію, інкубації його на 

компості та плодоношення грибів; 

-підбору системи та  способів вирощування їстівних грибів; 

- проведення технологічних прийомів в процесі вирощування печериці, гливи  залежно від фази  розвитку; 

-техніки збору врожаю та умов  і способів зберігання продукції. 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки здобувачів. Дисципліна «Грибівництво» пов’язана з попереднім вивченням і 

знанням таких дисциплін, як ботаніка, біологія, мікологія, мікробіологія, ґрунтознавство, землеробство, агрохімія, агрометеорологія, ентомологія, 

фітопатологія, механізація і автоматизація с.-г. виробництва та ін. 

Програмні результати навчання: 

- Ініціювати оперативне та доцільне вирішення виробничих проблем відповідно до зональних умов. 

- Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування овоче-баштанної продукції та грибів відповідно до діючих вимог. 

- Організовувати результативні і безпечні умови роботи. 

Загальні компетентності: 

 

- 1.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

- 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- 3.Здатність працювати в команді.  

- 4. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- 5.Розуміння вимог до діяльності за спеціальністю «Садівництво та виноградарство», зумовлених забезпеченням сталого розвитку України. 

Фахові компетентності бакалавра з садівництва і виноградарства 

1. Практично використовувати навички з вирощування посадкового матеріалу плодових, ягідних культур і винограду, розмноження овоче-

баштанних рослин у відкритому і закритому ґрунті та грибів. 

 2. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних з плодовими, овочевими рослинами, 

грибами і виноградом. 

3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

4. Розуміння фундаментальних основ і використання практичних навичок вирощування плодових, овочевих культур і винограду та грибів. 



Формат курсу 

Основним форматом курсу є очний та  з використанням навчальної платформи для дистанційного навчання MOODLE. 

В рамках вивчення дисципліни «Грибівництво» передбачено проведення: 

– лекцій. За структурою заплановані лекції можливо поділити на вступні, оглядові та тематичні. Для проведення лекцій планується 

використання мультимедійного комплексу для наочного відображення представленого матеріалу; 

– лабораторних занять. На лабораторних заняттях планується проведення розрахунків та засвоєння практичних навичок вирощування грибів 

екстенсивним та інтенсивним способами; 

– самостійна робота студентів буде проводитися з використанням різноманітних дидактичних методів навчання 

 

Календарно-тематичний план 

 

Термін 

виконання 

Тема Форма 

діяльності 

Обсяг 

годин 

Матеріали Література 

 

Кількість 

балів 

1 тиждень Лекція 1. Сучасний стан, перспективи розвитку 

грибівництва в Україні та світі.. 

1. Історія розвитку Мікології як науки про гриби. 

2.Предмет і завдання дисципліни, її практичне і 

наукове значення.  

3. Розвиток грибівництва як галузі в Україні та світі.. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,2,9 - 

1 тиждень Лекція 2. Екологічні умови, роль грибів у житті лісу та 

їх харчова цінність. 

1. Місце грибів у рослинному світі. 

2. Зовнішні фактори, що впливають на ріст плодових 

тіл. 

3. Швидкість росту та періодичність плодоношення 

грибів у природі 

4. Збирання грибів, їх харчова цінність, лікувальні 

властивості 

5. Охорона грибних ресурсів 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,9,11,13 - 

2 тиждень Лекція 3. Будова та загальна характеристика грибів 

1. Класифікація грибів 

2. Морфологічні ознаки та різновиди міцелію 

3. Способи розмноження грибів. 

4. Будова плодового тіла шлюпкових грибів 

5. Екологічні групи грибів 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,2,3,6,9,13 - 



2 тиждень Лабораторна робота № 1. Класифікація роду 

пластинчастих грибів та способи їх живлення 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 методичні вказівки 1,9 

6-10 
3 тиждень Лабораторна робота № 2. Будова і характеристика 

спори, міцелію і плодового тіла  їстівних грибів. 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 
 

методичні вказівки 
1,9,10,13 

4 тиждень Лекція 4. Технологія одержання маточного та 

зернового міцелію у біолабораторії  

1. Будова та обладнання лабораторії для 

вирощування міцелію 

2.  Одержання маточної культури 

3.  Особливості вирощування зернового міцелію 

4. Вирощування міцелію в домашніх умовах. 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,9  

4 тиждень Лабораторна робота № 3 Вивчення методики 

одержання зернового міцелію. Ознайомлення з 

лабораторією 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 
 

методичні вказівки 
1,9 3-5 

5 тиждень Лекція 5. Морфологічні ознаки, біологічні 

особливості печериці та системи вирощування гриба. 

1. 1. Види та ботанічна характеристика гриба 

2. Підбір штамів та їх характеристика 

3. Харчова та лікувальна цінність печериці 

4. Системи  та будова споруд для вирощування 

гриба  

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,2,3,5,7,4,9,  

5 тиждень Лабораторна робота № 4. Опис штамів печериці. 

Будова та обладнання споруд для її вирощування 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 Методичні вказівки 1,3,5,6. 3-5 

6 тиждень Лекція 6. . Підбір матеріалів, їх підготовка та способи 

термічної обробки  поживного компосту. 

1. Підбір матеріалів та способи підготовки компосту 

2. Ферментація компосту та умови проведення 

3.Фази термічної обробки компосту, їх 

характеристика та обладнання 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,2,4,3,5,6,7,8  

6 тиждень Лабораторна робота № 5. Розрахунок потреби 

вихідних матеріалів та доз мінеральних добрив для 

приготування компосту при вирощуванні печериці 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 
 

методичні вказівки 
1,2,4,3,5,6,7,8 6-10 



двоспорової 

7 тиждень Лекція 7. Способи сівби, оптимальний мікроклімат, 

догляд за грибами, збирання та товарна якість врожаю 

1. Способи інокуляція та оптимальні умови росту 

міцелію у кормпості 

2. Гобтування компосту та його значення. 

3. Догляд за культурою залежно від фази росту та 

розвитку 

4. Шкідники та хвороби печериці  

5. Плодоношення та техніка збирання врожаю. 

6. Товарна якість продукції 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 

1,2,3,4,5,7,8, 

9,11.14 
 

7 тиждень Лабораторна робота № 6. Розрахунок кількості 

стелажів, ярусів, маси компосту та вихід продукції 

печериці за інтенсивного вирощування 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 
 

методичні вказівки 
2,3,4,5,8 6-10 

8 тиждень Лабораторна робота №7. Технологічна схема 

вирощування печериці 
 4   6-10 

9 тиждень Лекція 8 Морфологічні ознаки, біологічні особливості, 

способи вирощування гливи. Екстенсивна технологія. 

1.  Народногосподарське значення гливи 

2. Морфологічні ознаки та біологічні особливості 

3. Підбір штамів гливи за вимогами до температури 

повітря 

4. Екстенсивна технологія вирощування гливи 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,2,6,7,9,12  

9 тиждень Лабораторна робота № 8 Морфологічні ознаки  

гриба гливи звичайної та опис промислових штамів 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 
 

методичні вказівки 
2,3,4,5,8 3-5 

10 тиждень Лекція 9. Інтенсивна технологія вирощування гливи 

звичайної 

1. Споруди для вирощування гливи 

2. Підбір матеріалів та підготовка субстрату 

3. Інокуляція, інкубація міцелію та догляд за 

культурою. 

4. Шкідники та хвороби гливи у культиваційних 

спорудах 

5. Збір врожаю та умови зберігання продукції 

Аудиторна, 

лекційна 
2 

Опорний конспект 

лекцій, презентація 
1,2,6,7,9,12 

6-10 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 тиждень Лабораторна робота № 9 Розрахунок 

схематичного плану розміщення блоків у камері, 

кількості субстрату та вихід продукції за інтенсивного 

культивування гливи 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 методичні вказівки 1,2,4,6,7,9,12,14 

 

9-15 

 

 

 

6-10 11 тиждень 

Лабораторна робота № 10. Технологічна схема 

вирощування гливи 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

2 методичні вказівки 1,2,4,6,7,9,12,14 

12 тиждень Лабораторне робота 11. Хвороби і шкідники  

їстівних грибів та заходи боротьби з ними.  

1. Основні хвороби грибів у культурі 

2.Шкідники їстівниї грибів у культурі. 

3. Заходи захисту та профілактики 

Аудиторна, 

лабораторне 

заняття 

4 Методичні вказівки 1,3,9 6-10 

1,3,7,8 

тижні 

Участь студентів у технологічному процесі 

вирощування гливи, печериці у лабораторії 

«Грибівницва і вигонки овочів» 

лабораторія 8 

Заняття у лабораторії 

«Грибівництва та 

вигонки овочів» 

-  

Система оцінювання та вимоги Поточний контроль реалізується у формі опитування та тестів. 

Модульний контроль застосовується по закінченню відповідного модуля за формою тестового контролю. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для допуску студентів до заліку. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

– з лекційного матеріалу: шляхом перевірки конспектів лекцій; 

– з практичних (лабораторних) занять: шляхом перевірки виконаних завдань, захисту лабораторних робіт. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі семестрового заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою 

програмою і у терміни, встановлені навчальним планом 

 

Поточний (модульний) контроль 
Підсумковий 

контроль 

Сума 

МОДУЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 МОДУЛЬ 3   

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4   

Тема1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема7 Т ема 8 Тема 9 Тема 10   

- 3-5 3-5 3-5 6-10 3-5 12-20 3-5 21-35 6-10   

9-15 21-35 30-50 - 60-100 



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 

 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Ковтунюк З.І. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Грибівництво» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 203 Садівництво та 

виноградарство ОР Бакалавр). Режим доступу: https://ovochi.udau.edu.ua/assets/files/gribivnictvo.-opornij_konspekti_lekcij.pdf 

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Грибівництво» здобувачами вищої освіти спеціальності 203 „Садівництво 

та виноградарство”ОР „Бакалавр”. Укладачі: Ковтунюк Зоя Іванівна, Кецкало Вікторія Валеріївна. Умань. 2020. 47 с 

3. Грибівництво. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти денної форми навчання 

спеціальності 203 „Садівництво і виноградарство”ОР „Бакалавр.” Укладачі: Ковтунюк З.І.,Кецкало В.В. Умань, 2020 р. 13 с. 

4. Грибівництво. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти заочної форми навчання 

спеціальності 203 Садівництво та виноградарство ОР Бакалавр. Укладачі: Ковтунюк З.І.,Кецкало В.В. Умань, 2020 р. 13 с. 

5. Презентації до лекцій (електронний варіант) 

6. Набір тестових завдань для проведення поточного та підсумкового контролю (автори  Ковтунюк З.І., Кецкало В.В.). 

 

 

  



11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: 

1. Вдовенко С.А. Вирощування їстівних грибів: Навч. Посіб, Вінниця:ВНАУ. 2011. 132 с. 

2. Лихацький В.І. Овочівництво: Практикум / В.І.Лихацький, О.І.Улянич, З.І.Ковтунюк, Г.Я.Слободяник та ін.. Вінниця, 2012. 451 с. 

3. Печериця двоспорова: біологія та технологія вирощування: Навч.посібник / Р.В.Ільчук, І.В. Дидів, О.Й. Дидів, С.І.Сидорчук [За ред.. 

В.М.Єрмолаєвої] Львів: Сполом, 2019. 155 с. 

4.Гіль Л.С. Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту / Л.С. Гіль, А.І. Пашковський, Л.Т. Сулима. Вінниця: Нова книга, 2008. 

Ч. 2. 391 с. 

5. Девочкин Л.А. Шампиньоны. М.: Агропромиздат, 1989, 175с. 

6. Дудка И.А., Бисько Н.А., Билай В.Т. Культивирование сьедобных грибов К.:  Урожай, 1992. 158с. 

7.Лихацький В.І., Бургарт Ю.Є., Васянович В.Д. Овочівництво. К.:Урожай.1996, ІІ том. С. 208. 

8. Ранчева Ц. Интенсивное производство шампыньонов/ Пер.с болг. Г.Ф.Карасева.М .:Агропромиздат, 1990. 190с. 

9. Грибы и грибоводство / Авт.-сост. П.А.Сичев, Н.П.Ткаченко; Під заг. ред. П.А.Сичева. Д.:»Изд. Сталкер », 2003.512с. 

Додаткова: 

10.Козак В.Т., Козьяков С.Н. Все о съедобных грибах. К.: Урожай, 1987.160с. 

11.Выращивание шампиньонов / Морозов А.И. М.: ООО «Изд.АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2003.46с. 

12.Грибы на грядке / А.И. Морозов. М.: ООО «Изд.АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2003.172 с. 

13.Лесная кладовая: справочник лекарственых растений. Донецк: ООО «Глория Трейд». 2013. С. С 172-212 

14. Журнали для професіоналів «Овощеводство», «Тепличное хозяйство», «Плантатор» 

13. Інформаційні ресурси 

1. Репозитарій кафедри овочівництва Уманського НУС. Електронний ресурс. Режим доступу URL: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/11 

2. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2020 рік / Київ, 2020. 503 с. Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://agro.me.gov.ua/storage/app/uploads/public/5ed/a13/f36/5eda13f36859c683832429.pdf 

3. Український журнал для професіоналів "Овощеводство". Електронний ресурс. Режим доступу URL: http://www.ovoschevodstvo.com/ 

4. Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України. Електронний ресурс. Режим доступу URL: 

http://www.auv.com.ua/16-sectionchief/vegetable 

5. Дистанційна освіта: https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=603 

6. . Курсы выращивания грибов https://farming.org.ua 
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