
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МІКРОБІОЛОГІЯ» 

для здобувачів вищої освіти  

першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр»  

освітньо-професійної програми «Захист і карантин рослин» 

спеціальності 202-«Захист і карантин рослин» 

 

 Метою вивчення дисципліни «Мікробіологія» є отримання 

здобувачами вищої освіти теоретичних основ загальної  мікробіології, 

вивчення найважливіших мікробіологічних процесів, які відбуваються у 

природі, і зокрема, в ґрунті з тим, щоб навчитися цілеспрямовано управляти 

діяльність мікроорганізмів на користь людини; практично впливати на окремі 

біологічні групи бактерій для підвищення родючості ґрунтів, активізації 

процесів азотфіксації, продуктивності рослин. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Мікробіологія» є 

отримання знань щодо морфології, систематики, фізіології та біохімії 

мікроорганізмів, їх екологічного значення на Землі, ролі і значення в 

перетворенні сполук і елементів, ґрунтових процесів, взаємодії 

мікроорганізмів та рослин, мікробних технологій у сільському господарстві. 

 

Програма навчальної дисципліни: 
ІСТОРІЯ, РОЗВИТОК І ЗАДАЧІ МІКРОБІОЛОГІЇ. МОРФОЛОГІЯ, БУДОВА ТА 

РОЗМНОЖЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ  

МІКРООРГАНІЗМИ ТА ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

ЖИВЛЕННЯ І МЕТАБОЛІЗМ МІКРООРГАНІЗМІВ 

ПЕРЕТВОРЕННЯ МІКРООРГАНІЗМАМИ СПОЛУК ВУГЛЕЦЮ І АЗОТУ 

БІОЛОГІЧНА ФІКСАЦІЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО АЗОТУ 

ВЗАЄМОВІДНОCИНИ  РОСЛИН І МІКРООРГАНІЗМІВ 

ВИКОРИСТАННЯ МІКРОБНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

У результаті опанування дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

загальні: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

 здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення; 

фахові: 

 здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах, 

кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за новітніми принципами і методами; 



 здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів; 

 здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, екологічні, 

економічні) внаслідок занесення чи поширення регульованих шкідливих 

організмів; 

 

Програмні результати навчання: 

Вільно спілкуватися усно і письмово українськоюта іноземною мовами 

з професійних питань, що належать до спеціальності «Захист і карантин 

рослин». 

Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному 

для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи 

та інформаційні технології у професійній діяльності. 

Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття 

Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин 

Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин 

Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин. 

Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, 

задіяних у виконанні заходів із захисту і карантину рослин. 

Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину 

рослин та оперативно реагувати на зміни в законодавстві. 

Дотримуватися вимог охорони праці. 

Використовувати інструменти демократичної правової держави в 

професійній та громадській діяльності. 

Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності 

 


