
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МІКРОБІОЛОГІЯ» 

для здобувачів вищої освіти  

першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр»  

освітньо-професійної програми «Агрономія» 

спеціальності 201-«Агрономія» 

 

 Метою вивчення дисципліни «Сільськогосподарська 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 

«Сільськогосподарська мікробіологія» є отримання знань щодо 

морфології, систематики, фізіології та біохімії мікроорганізмів, їх 

екологічного значення на Землі, ролі і значення в перетворенні сполук і 

елементів, грунтових процесів, взаємодії мікроорганізмів та рослин, 

мікробних технологій у сільському господарстві. 

 

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

РОЗМНОЖЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ  

МОРФОЛОГІЯ, БУДОВА ТА РОЗМНОЖЕННЯ ВІРУСІВ, ЇХ РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ  

МІКРООРГАНІЗМИ ТА ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

ЖИВЛЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ 

МЕТАБОЛІЗМ МІКРООРГАНІЗМІВ 

ПЕРЕТВОРЕННЯ МІКРООРГАНІЗМАМИ СПОЛУК ВУГЛЕЦЮ 

ПЕРЕТВОРЕННЯ МІКРООРГАНІЗМАМИ СПОЛУК АЗОТУ 

МІКРОБНІ ЦЕНОЗИ ҐРУНТУ ТА ГРУНТОТВОРНИЙ ПРОЦЕС 

МІКРООРГАНІЗМИ РІЗНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ 

РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ І МІКРООРГАНІЗМИ 

УДОБРЕННЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У ҐРУНТІ 

БІОЛОГІЧНА ФІКСАЦІЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО АЗОТУ 

ВЗАЄМОВІДНОCИНИ  РОСЛИН І МІКРООРГАНІЗМІВ 

МІКРОБІОЛОГІЯ КОРМІВ 

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 спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 



 знання та розуміння предметної області тарозуміння професійної 

діяльності; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 затність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 здатність працювати в команді 

фахові: 

 знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, 

правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських та 

інших рослин; 

 здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів 

ільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних 

задач; 

 здатність управляти комплексними діями або проектами, відповідальність 

за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах; 

 

Програмні результати навчання: 

Аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку для 

формування громадської позиції; прагнути до самоорганізації та самоосвіти; 

порівнювати та оцінювати сучасні науково-технічні досягнення у галузі 

агрономії. 

Використовувати знання української та іноземної мов, зокрема 

спеціальної термінології для проведення літературного пошуку. 

Демонструвати знання і розуміння принципів фізіологічних процесів 

рослин, в обсязі, необхідному для освоєння фундаментальних та професійних 

дисциплін. 

Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування 

сільськогосподарської продукції відповідно до чинних вимог. 

 

 


