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1. Мета дисципліни – засвоєння системи знань та вмінь про мікробіоту, що 

володіє цінними сільськогосподарськими властивостями; механізми 

стимулювання ними росту та розвитку сільськогосподарських культур; основні 

напрямки використання мікробних препаратів у сільському виробництві.  

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів «Мікробіологія», «Біохімія», 

«Біотехнологія», «Ботаніка», «Фізіологія рослин». 

2.Вміти самостійно застосовувати знання з мікробіології, молекулярної 

біології, біохімії,  та ін. дисциплін, працювати з науково-методичною 

літературою. 

3.Володіти елементарними навичками роботи з мікроорганізмами,  посівом 

на середовища, виявленням морфологічних форм та цитологічних структур 

бактерій.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

 Навчальна дисципліна «Сільськогосподарська мікробіологія» є 

складовою освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього 

рівня «Бакалавр». Дисципліна є базовою дисципліною, що висвітлює питання 

основних процесів, що відбуваються за участі ґрунтових мікроорганізмів 

(грунтоутворення, колообіги основних хімічних елементів), можливості 

підвищення родючості ґрунтів, за рахунок використання бактеріальних 

препаратів.  

 Важливе місце відводиться питанням вивчення мікробних спільнот 

ґрунту, що відіграють важливу роль у формуванні її родючості, механізмам 

впливу асоціативних та симбіотичних мікроорганізмів на рослину, 

практичному використанню мікробних препаратів для спрямованого 

регулювання життєдіяльності рослин і підвищення їх врожайності.   

  

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати уявлення про роль мікроорганізмів у формуванні родючості 

ґрунту, забезпеченні рослин поживними речовинами захисті від збудників; 

2) показати важливість детальної інформації про основи біорегуляції діяльності 

мікробних спільнот з метою відновлення порушених біоценозів; 

 3) навчитися робити висновки про значення симбіозу рослин з 

азотфіксувальними, фосфатмобілізувальними та мікоризо утворюючими 

мікроорганізмами 

4) дати студентам уявлення про біорізноманіття різних типів грунтів України; 

5) опанувати основні етапи розробки, створення та застосування мікробних 

препаратів на основі мікроорганізмів та продемонструвати ефективність їх 

використання у сільському господарстві.  

 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь 
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знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує 

набуття студентами наступних компетентностей:  

 

інтегральної: 

 Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною 

спеціалізацією і на межі предметних галузей, що передбачає застосування 

теорій та методів природничих наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 

 загальні: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 

діяльності.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й 

інтелектуальної чесності, правил біологічної безпеки і біологічного захисту 

ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

спеціальні (фахові, предметні): 

ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на 

межі предметних галузей. 

ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі 

біологічних наук та на межі предметних галузей для дослідження різних рівнів 

організації живого, біологічних явищ і процесів.  

ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за 

допомогою відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних 

умовах і звітувати про результати.  

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 

теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань.  

ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони 

навколишнього середовища, раціонального природокористування.   

ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 

систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу 

ФК09. Здатність до визначення та аналізу результатів взаємодії біологічних 

систем різних рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості 

використання у різних галузях господарства, біотехнологіях, медицині та 

охороні навколишнього середовища.  

ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних 

систем.  
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ФК11. Здатність застосовувати відповідні методи вирішення прикладних задач 

біології. 

ФК12.8. Уявлення про роль мікроорганізмів у перетворенні хімічних елементів. 

ФК14.8. Знання метаболічних властивостей мікроорганізмів різних 

фізіологічних груп.  

ФК15.8. Уявлення про клонування чужорідних генів з використанням 

векторних молекул та практичне застосування культур клітин у 

мікробіологічних дослідженнях 

 

 

1. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1  Загальні уявлення про структуру 

грунту та життєдіяльність грунтових 

мікроорганізмів 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 2, 3 

25 

1.2 Участь мікроорганізмів у колообігу 

основних хімічних речовин у природі 

 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 2, 3 

20 

1.3 Практичне використання 

мікроорганізмів грунту 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 2, 3 

25 

2.1 Вміти виділяти певні фізіологічні групи 

грунтових мікроорганізмів 
Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 2, 3 

10 

2.2 Вміти здійснювати добір практично 

значимих мікроорганізмів для 

підвищення родючості ґрунту захисту 

рослин від фітопатогенів, підвищення 

врожайності рослин. 

 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1, 2, 3 

10 

3.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-методичною 

літературою, здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-технічну 

інформацію.  

Самостійна робота Модульна 

контрольна 

робота 1, 2, 3 

10 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 

ПР01. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та цільовою 

аудиторією, ведення професійної наукової 

дискусії, письмово відображувати та 

презентувати результати своїх досліджень 

українською мовою 

+ + + + + + 

ПР02. Виявляти можливість спілкування 

іноземною мовою в діалоговому режимі з 

колегами та цільовою аудиторією 

   + + + 

ПР03. Використовувати теорії і закони 

математики, фізики, хімії та інших наук для 

вирішення завдань сучасної біології. 

+ + + + + + 

ПР11. Аналізувати форми взаємовідносин між 

мікро- та макроороганізмами з визначенням 

основних напрямів цих процесів. 

   + + + 

ПР13. Аналізувати дані біологічної науки для  

розуміння ролі еволюційної ідеї органічного 

світу 

+ + + + + + 

ПР14. Використовувати знання і розуміння 

основ загальної екології, принципів 

оптимального природокористування й 

охорони природи 

+ + + + + + 

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування 

та проведення польових, лабораторних, 

клініколабораторних досліджень, у т.ч. 

математичні методи та програмного 

забезпечення для проведення досліджень, 

обробки та представлення результатів 

   + + + 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти 

нові знання та сучасні методи 

експериментальних досліджень для вирішення 

проблемних завдань біології 

   + + + 

ПР18. Демонструвати знання основних 

принципів збереження й зміцнення здоров’я, 

формування ціннісних орієнтацій щодо 

здорового способу життя. 

   + + + 

ПР20. Зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, 

     + 
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її місця у загальній системі знань про природу 

і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

ПР21. Вирішувати прикладні задачі біології 

відповідні методи 
   + + + 

ПР22. На основі базових знань з природничих 

та математики наук формувати загальні 

уявлення про закономірності індивідуального 

та історичного розвитку біологічних систем на 

різних рівнях організації та особливості їхньої 

кооперативної взаємодії. 

+ + + + + + 

ПР24.8. Здатність проводити скринінг 

біологічно активних речовин. 
   + + + 

ПР25.8. Застосовувати препаративні та 

аналітичні фізико-хімічні методи у 

комплексних мікробіологічних дослідженнях 

   + + + 
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7. Схема формування оцінки 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1; 2.1;2.2, 3.1 – 40 балів/20 балів 

2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.2; 2.1;2.2, 3.1 – 40 балів/20 балів 

2. Модульна контрольна робота 3: РН 1.3; 2.1;2.2, 3.1 – 20 балів/10 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума балів за всіма успішно 

оціненими результатами навчання (оцінки нижче мінімального порогового 

рівня до підсумкової оцінки не додаються). Позитивну оцінку за залік 

(зараховано) студент отримує лише за умови виконання всіх лабораторних 

робіт та написання всіх модульних контрольних робіт.  
 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульна контрольна робота 1 проводиться після завершення лекцій до теми 1  

розділу 1, модульна контрольна робота 2 проводиться після завершення лекцій 

до теми 2 розділу 1, модульна контрольна робота 3 – по завершенню лекційного 

курсу.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни.  

 

Тематичний план лекцій  

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 

Самост

ійна 

робота 

Консуль

тації 

Розділ 1 
 

1 Тема 1. Загальні уявлення про структуру грунту та 

життєдіяльність грунтових мікроорганізмів 

8 20  

 Лекція 1. Предмет за завдання сільськогосподарської 

мікробіології 

2   

Лекція 2. Поняття про ґрунт, його структуру та функції 2   

Лекція 3. Роль мікроорганізмів в утворенні гумусу. 

Деструкція гумусу мікроорганізмами 

2   

Лекція 4. Мікробіоценози основних типів грунтів України 1   

Самостійна робота. Значення грунтової мікробіології для 

розвитку сучасного сільського господарства. Сучасні 

методи дослідження фізико-хімічних характеристик 

грунту. Теоретичні основи управління гумусовим станом 

ґрунтів 

 20  

 Модульна контрольна робота 1 1   

2 Тема 2. Участь мікроорганізмів у колообігу основних 

хімічних речовин у природі 

8 20  

 Лекція 5. Роль мікроорганізмів у колообігу азоту 4   

Лекція 6. Колообіг фосфору за участі грунтової мікробіоти 3   

Самостійна робота.  Генетична інженерія і проблеми 

азотфіксації. Нітрагін, його виробництво, застосування 

та зберігання. Фосфобактерин, його виробництво, 

зберігання та використання. . Перетворення сполук заліза 

та калію у природі 

 20  

 Модульна контрольна робота 2 1   

Розділ 2  
 

3 Тема 3. Практичне використання мікроорганізмів 

грунту у сільському господарстві  
12 20  

Лекція 7.  Взаємовідносини мікроорганізмів з вищими 

рослинами   
4   

Лекція 8.   Грунтові мікроорганізми як продуценти 

біологічно-активних речовин 

2   

Лекція 9.. Основні напрямки відтворення родючості грунтів 2   

Лекція 10. Бактеріальні препарати для захисту рослин від 

патогенів та  підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур 

3   

Самостійна робота Псевдомікоризи. Епіфітна мікробіота 

рослин та її значення. Використання біологічно-активних 

речовин грунтових мікроорганізмів для підвищення 

родючості грунтів. Антропогенні зміни грунтів як 

основного компоненту біосфери. Мікробні препарати на 

 20  
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основі генетично модифікованих мікроорганізмів. 

Проблеми біобезпеки 

 Модульна контрольна робота 3 1   

 ВСЬОГО 28 60 2 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

Загальний обсяг 90  год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Самостійна робота – 60  год.,  

Консультації – 2 год.  

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология: учебник для вузов. 5-е изд. – М.: Дрофа, 2005. 

– 445с 

2. Андреюк Е.И., Валагурова Е.В. Основы экологии почвенных микроорганизмов. –К.: 

Наукова думка, 1992.- 221 с. 
3. Звягинцев, Д. Г. Биология почв : учебник для вузов / Д. Г. Звягинцев, И. П. Бабьева, Г. М. 

Зенова. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 445 c. 

4. Андреюк Е.И. Инструментальные методы в почвенной микробиологии. – К.: Наукова 

думка, 1982. – 174 с. 

5. Гиляров М.С., Криволуцкий Д.А., Жизнь в почве. – Ростов на Дону: Изд-во Росттовск. Ун-

та, 2003 – 240с. 
 

Додаткова: 

1. Андреюк К.І., Іутинська Г.О., Антипчук А.Ф. та ін. Функціонування мікробних ценозів 

ґрунту в умовах антропогенного навантаження. – К.: Обереги, 2001. – 240 с. 

2. Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв: пространственные и 

временные аспекты. – М., Изд-во Моск. Ун-та, - 1986. – 244 с. 

3. Громов Б.В., Павленко Г.В. Экология бактерий. – Л.: ЛГУ, 1989. –  246 с. 

4. Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1987 – 256 с. 

5. Канівець В.І. Життя грунту. – Київ. Аграрна наука. – 2001 – 131 с 

6. Методы почвенной микробиологии (Под ред. Звягинцева Д.Г.). М.: МГУ, 1991. – 303 с. 

7. Мирчик Т.Г. Почвенная микробиология. – М.: МГУ, 1988. – 218 с. 

8. Сергійчук М.Г., Гурбик О.В. Методичні рекомендації до спецпрактикуму “Ґрунтова 

мікробіологія”. К.:КУ, 1993. – 20 с. 

9. Шевелуха В.С., Калашникова Е.А., Воронин Е.С. и др; Сельскохозяйственная 

биотехнология. Учебник. – М. Высш. Школоа, - 2003 – 469 с. 

10. . Завалин А. А. Биопрепараты, удобрения и урожай. – М.: Изд-во ВНИИА, 2005. – 302с.  

11.  Биопрепараты в сельском хозяйстве /Под ред. И.А. Тихоновича, Ю.В. Круглова. 

М.:ГНУ ВНИИСХМ, 2005. – 154с.  

12.  Кандыбин Н.В. Бактериальные средства борьбы с грызунами и вредными насекомыми. 

– М.:Агропромиздат, 1989. – 172 с. 

 

 

 


