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1. Анотація дисципліни
Дисципліна «Біологія ґрунтів» є вибірковою навчальною дисципліною з 

циклу дисциплін професійної підготовки аспірантів за спеціальністю 091 
Біологія.

2. Мета дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Біологія ґрунтів» є формування 

цілісного уявлення про ґрунтову біоту, її різноманітність та роль у ґрунтотворних 
процесах, кругообігу речовин.

3. Завдання дисципліни
Завданням дисципліни є здобуття відповідного обсягу теоретичних, 

методологічних знань та практичних навичок з особливостей умов існування в 
ґрунтовому середовищі, таксономічної та видової різноманітності ґрунтової 
біоти, морфологічних та фізіологічних особливостей ґрунтових мікроорганізмів і 
їхньої ролі в ґрунтотворних процесах, кругообігу речовин; а також набуття 
практичних навичок по дослідженню ґрунтових організмів.

4. Результати навчання
Вивчення дисципліни забезпечує набуття таких програмних 

компетентностей та результатів навчання:

Загальні компетентності (ЗК):
ЗК 02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі 

аргументів та перевірених фактів для проведення наукових досліджень.
ЗК 03. Здатність критично сприймати та аналізувати чужі думки й ідеї, 

шукати власні шляхи вирішення проблеми, здійснювати критичний аналіз 
власних матеріалів.
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ЗК 04. Здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично 
спрямовані ідеї, приймати обґрунтовані рішення, проводити комплексні 
дослідження на сучасному рівні з використанням новітніх інформаційних і 
комунікаційних технологій на основі цілісного системного наукового світогляду.

ЗК 05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел, використання її для прийняття управлінських рішень/

ЗК 06. Здатність розробляти та управляти науковими проектами, ініціювати 
організацію досліджень в галузі науково-дослідницької та інноваційної 
діяльності з урахуванням фінансування науково-дослідницьких робіт.

ЗК 07. Здатність до участі в науковій кооперації (міжгалузевій, міжнародній 
тощо).

ЗК 08. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення/
ЗК 09. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК10. Здатність вирішувати ситуаційні завдання щодо розв’язання наукових, 

організаційних та практичних завдань, співпрацювати у команді.

Фахові компетентності (ФК):
ФК 01. Здатність формулювати наукову проблему, розробляти робочі 

гіпотези, визначати актуальність, мету, завдання досліджень на підставі 
глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 
професійної практики.

ФК 02. Здатність до комплексності у проведенні досліджень в біології. 
Глибокі знання, розуміння наукових принципів, сучасних методів наукових 
досліджень та інструментарію в біології.

ФК 05. Здатність до адаптованого вибору конкретних методів і модифікацій 
досліджень, раціональної методики польових і лабораторних досліджень та 
оцінки необхідної точності вимірювань і якості кінцевих результатів.

ФК 06. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних 
та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та 
науково-педагогічній діяльності.

ФК 07. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати 
проведених експериментів і досліджень; оцінювати їх достовірність та 
формулювати науково обґрунтовані висновки на основі одержаних результатів 
досліджень.

ФК 08 Здатність виконувати оригінальні дослідження, які створюють нові 
знання в біології, що можуть бути визнані на національному та міжнародному 
рівнях та опубліковані у провідних наукових виданнях зі спеціальності.

ФК 10 Здатність застосовувати статистико-математичні методи для 
узагальнення результатів досліджень та оцінки їх достовірності, моделювання та



прогнозу змін дослідних ґрунтознавчих об'єктів (ґрунтового покриву, окремих 
ґрунтових властивостей, режимів процесів).

ФК 14 Здатність брати участь у наукових дискусіях, відстоювати власну 
позицію, демонструвати авторитетність, інноваційність у науковій діяльності.

ФК 15 Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні 
інноваційні проекти в біології та дотичні до неї міждисциплінарні проекти.

Програмні результати навчання (РН):
РН 01. Мати концептуальні та методологічні знання з біології та на межі 

предметних галузей - агрономії, екології та географії, а також дослідницькі 
навички, достатні для проведення теоретичних і прикладних досліджень на рівні 
світових досягнень з ґрунтознавства, отримання нових знань та/або здійснення 
інновацій.

РН 03. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 
обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати аналізу джерел 
літератури, експериментальних досліджень (польових та лабораторних дослідів, 
спостережень, експериментів) і математичного та/або комп’ютерного 
моделювання.

РН 05. Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні 
дослідження з біології та дотичних міждисциплінарних напрямів (агрономії, 
біогеохімії, екології, географії) з використанням сучасного інструментарію, 
критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших 
дослідників у контексті всього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 
проблеми.

РН 07. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, які 
дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або 
професійну практику і розв’язувати важливі теоретичні та практичні проблеми 
біології з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, 
економічних, екологічних та правових аспектів.

РН 08. Глибоко розуміти загальні принципи та методи біологічних наук, а 
також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях 
у сфері біології та у викладацькій практиці.

РН 11. Публічно представляти та захищати результати власних наукових 
досліджень, обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною спільнотою, 
використовувати сучасні засоби для візуальної презентації результатів 
дослідження, в тому числі в глобальних інформаційних мережах.

РН 13. Планувати та проводити дослідження перебігу сучасних фізичних, 
хімічних, фізико-хімічних та біологічних процесів у ґрунті для розв’язання 
завдань моніторингу, оцінювання, охорони та раціонального використання 
ґрунтів із застосуванням комплексу наземних та дистанційних методів



досліджень, використанням порівняльно-історичного та геоінформаційного 
аналізу.

РН 14. Мати глибокі знання теоретичних і науково-методичних основ хімії, 
фізики, мінералогії, фізико-хімії, колоїдної хімії, геохімії, термодинаміки та 
біології ґрунтів та використовувати їх методи для поглиблених досліджень та 
оптимізації водного, повітряного, теплового режимів ґрунтів та їх біологічної 
активності.

РН 15. Глибоко розуміти принципи біогеохімії ґрунтів, закономірностей 
речовинно-енергетичних потоків в біогеоценозах та використовувати їх для 
вирішення задач регулювання трансформації та міграції органічних і 
мінеральних компонентів ґрунтів з метою попередження деградаційних процесів 
та відтворення ґрунтів.

В результаті вивчення теоретичного курсу та виконання практичних і 
лабораторних завдань за обраною тематикою аспірант повинен знати:

теоретичні основи біології ґрунтів, систематику та класифікацію ґрунтової 
флори та фауни;
роль кожної групи біоти у ґрунтових процесах, трансформації органічної 
речовини та перетворенні біофільних елементів;
національні та міжнародні підходи до визначення біологічних властивостей 
ґрунтів;
теоретичні основи управління біологічною якістю ґрунту; 
особливості функціонування біологічних асоціацій ґрунтів різних типів; 
характер впливу сівозмін, монокультур та беззмінних посівів 
сільськогосподарських культур, застосування органічних та мінеральних 
добрив, мікробіологічних землеудобрювальних препаратів, обробітку та 
меліоративних заходів на мікрофлору ґрунтів; 
проблеми, пов’язані з індикацією антропогенно змінених ґрунтів; 
роль біотехнологічних заходів у регулюванні ґрунтових мікробіологічних 
процесів з метою оптимізації продуктивності сільськогосподарських 
культур. 

вміти:
діагностувати біологічну якість ґрунтів, описувати структуру еколого- 
трофічних груп мікроорганізмів та надавати генетичну характеристику 
біологічним властивостям ґрунту;
досліджувати перебіг сучасних біологічних процесів у ґрунті для 
розв’язання завдань моніторингу, оцінювання, охорони та раціонального 
використання ґрунтів;
визначати загальну та специфічну біологічну активність ґрунту;



визначати мікробні групи та асоціації, що беруть участь у ґрунтотворних 
процесах та в окремих ланках трансформації біогенних елементів; 
проводити дослідження щодо впливу добрив, меліорантів та засобів захисту 
рослин на ґрунтову біоту;
закладати лабораторні та польові досліди з культурами різних груп 
ґрунтових мікроорганізмів;
складати проекти та пропозиції щодо збереження біологічної якості ґрунту 
в сучасних технологіях землекористування, розвитку біологізації 
агровиробничої діяльності, підвищення біорізноманіття, що забезпечує 
максимальну реалізацію ґрунтово-біологічного потенціалу.

5. Опис дисципліни
Кількість кредитів ЄКТС -  4, 
загальний обсяг дисципліни -  120 год., 
кількість аудиторних занять: лекцій -  ЗО год., 
практичних занять - 20 год, 
лабораторних занять -  0 год., 
самостійна робота -  70 год.

6. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
Кількість годин

усього у тому числі
л п лаб. інд. с. р.

Змістовий модуль 1. ГРУНТОВА БІОТА. ПРОКАРІОТИ
Тема 1. Вступ. Предмет і завдання 
дисципліни «Біологія ґрунтів» 
(Старченко О.І.)

10 2 2 6

Тема 2. Еукаріотичні групи 
ґрунтових організмів 
(Старченко О.І.)

10 2 2 6

Тема 3. Прокаріоти. Віруси та 
фаги (Старченко О.І.)

12 2 2 - - 8

Тема 4. Ґрунт як середовище 
існування живих організмів 
(Старченко О.І.)

14 4 2 8

Тема 5. Основні поняття екології 
ґрунтових мікроорганізмів 
(Старченко О.І.)

14 4 2 8

Разом за змістовим модулем 1 60 14 10 - - 36



Змістовий модуль 2. БІОГЕОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ 
ЗА УЧАСТЮ ҐРУНТОВИХ ОРГАНІЗМІВ

Тема 6. Характеристика 
мікробного метаболізму 
(Найдьонова О.Є.)

12 4 2 6

Тема 7. Цикл вуглецю 
(Найдьонова О.Є.)

12 4 2 " “ 8

Тема 8. Мікробний анаболізм 
азотовмісних сполук 
(Найдьонова О.Є.)

10 2 2 6

Тема 9. Цикл сірки. Участь 
мікроорганізмів у трансформації 
сполук фосфору, калію, заліза та 
інших елементів 
(Найдьонова О.Є.)

10 2 2 6

Тема 10. Прикладні аспекти 
біології ґрунтів (Старченко О.І.)

14 4 2 - “ 8

Разом за змістовим модулем 2 60 16 10 - - 34
Усього годин 120 ЗО 20 - - 70

7. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 До теми 1. Вступ. Предмет і завдання дисципліни «Біологія 
ґрунтів»
Завдання 1. Методи досліджень ґрунтової біоти. 
Мікробіологічна лабораторія, її оснащення. Охорона праці та 
техніка безпеки під час проведення мікробіологічних досліджень 
(Старченко О.І.)

2

2 До теми 2. Еукаріотичні групи ґрунтових організмів 
Завдання 2. Вивчити основні таксономічні групи еукаріотичних 
організмів ґрунту. Дослідження ґрунтових найпростіших, 
нематод, дрібних членистоногих ґрунтового середовища 
(Старченко О.І.)

2

3 До теми 3. Прокаріоти. Віруси та фаги
Завдання 3. Вивчити основні таксономічні групи прокаріот 
ґрунту. Методи виділення, культивування та мікроскопування 
мікроорганізмів (Старченко О.І.)

2



4 До теми 4. Ґрунт як середовище існування живих організмів 
Завдання 4. Основні принципи біодіагностики та біоіндикації 
ґрунту (Старченко О.І.)

2

5 До теми 5. Основні поняття екології ґрунтових мікроорганізмів 
Завдання 5. Методи дослідження мікробних ценозів за 
структурно-функціональними характеристиками (Старченко 
О.І.)

2

6 До теми 6 . Характеристика мікробного метаболізму 
Завдання 6 . Біохімічні процеси ґрунту. Визначення 
ферментативної активності ґрунту (Найдьонова О.Є.)

2

7 До теми 7. Цикл вуглецю
Завдання 7. Вивчити основні методи дослідження біологічної 
активності ґрунту (Найдьонова О.Є.)

2

8 До теми 8. Мікробний анаболізм азотовмісних сполук 
Завдання 8. Вивчити еколого-трофічні угруповання 
мікроорганізмів ґрунту, які беруть участь у трансформації 
нітрогену. Методи їх дослідження (Найдьонова О.Є.)

2

9 До теми 9. Цикл сірки. Участь мікроорганізмів у трансформації 
сполук фосфору, калію, заліза та ін. елементів 
Завдання 9. Вивчити еколого-трофічні мікробні угруповання, 
які беруть участь у трансформації мікро- та макроелементів. 
Методи їх дослідження (Найдьонова О.Є.)

2

10 До теми 10. Прикладні аспекти біології ґрунтів
Завдання 10. Вивчити основні фактори забруднення ґрунтів і їх
вплив на біоту
Завдання 11. Вивчити групи мікробних препаратів 
удобрювальної та захисної дії. Основні етапи їх розробки 
(Старченко О.І.)

2

РАЗОМ 20

8. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Змістовий модуль 1. ҐРУНТОВА БІОТА. ПРОКАРІОТИ
1 До теми 1. Вступ. Предмет і завдання дисципліни «Біологія 

ґрунтів» Завдання: Зародження та розвиток мікробіології як 
науки, історія розвитку біології ґрунтів, роль вітчизняних 
учених. Роль біології ґрунтів у вирішенні сучасних проблем 
аграрного виробництва та охорони природного середовища.

6



2 До теми 2. Еукаріотичні групи ґрунтових організмів 
Завдання: Систематичний склад і видова різноманітність 
еукаріотичних ґрунтових організмів, їх екологічні функції та 
участь у ґрунтових процесах

6

3 До теми 3. Прокаріоти. Віруси та фаги
Завдання: Систематика і видова різноманітність 
прокаріотичних ґрунтових організмів, їх екологічні функції та 
участь у ґрунтових процесах

8

4 До теми 4. Ґрунт як середовище існування живих організмів 
Завдання: Типи зв’язків у біотичному угрупованні, 
взаємовідносини мікроорганізмів з вищими рослинами та 
тваринами ґрунту. Мікориза

8

5 До теми 5. Основні поняття екології ґрунтових мікроорганізмів 
Завдання: Методичні підходи до дослідження структури та 
функціонування комплексу ґрунтових організмів

8

Змістовий модуль 2. БІОГЕОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ 
ЗА УЧАСТЮ ГРУНТОВИХ ОРГАНІЗМІВ

6 До теми 6. Характеристика мікробного метаболізму 
Завдання: Вивчити групи основних ґрунтових ферментів та 
методи їх дослідження

6

7 До теми 7. Цикл вуглецю
Завдання: Характеристика основних груп хемосинтезуючих 
бактерій, їхня екологічна роль. Процеси мінералізації органічної 
речовини ґрунту

8

8 До теми 8. Мікробний анаболізм азотовмісних сполук 
Завдання: Роль ґрунтових організмів у процесах утворення 
гумусу. Загальні уявлення про синтез гумусових речовин. 
Біологічні методи запобігання втратам гумусу

6

9 До теми 9. Цикл сірки. Участь мікроорганізмів у трансформації 
сполук фосфору, калію, заліза та ін. елементів 
Завдання: Мікробні угруповання, які здатні окислювати 
сполуки заліза, марганцю, алюмінію та ін. елементів. Роль 
мікро-флори у розкладанні та новоутворенні мінералів

6

10 До теми 10. Прикладні аспекти біології ґрунтів
Завдання: Біоремедіація. Розробити агрозаходи на основі
мікроорганізмів для відновлення забруднених ґрунтів

8

Разом 70



9. Методи навчання
При викладанні навчальної дисципліни використовуються словесні, наочні 

та практичні методи навчання у формі лекцій, практичних занять, самостійної 
роботи.

10. Методи контролю
Поточний (тематичний) контроль -  це контроль під час аудиторних 

занять з метою перевірки рівня готовності аспірантів до практичних занять, 
забезпечення зворотного зв’язку та мотивації аспірантів у процесі навчання 
(усне опитування).

Модульний контроль -  це контроль по закінченні вивчення змістовного 
модулю. Проводиться в усній формі (опитування за результатами опрацьованого 
матеріалу).

Підсумковий контроль -  здійснюється в кінці вивчення курсу шляхом 
проведення заліку.

11. Розподіл балів, які отримують аспіранти
Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума

Змістовий модуль (ЗМ), у % балів
ЗМ 1,40% ЗМ 2, ЗО %

ТІ Т2 тз Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 ТЮ
ЗО 1008 8 8 8 8 6 6 6 6 6

ТІ, Т2 ... ТЮ — теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності

Оцінка
ЕСТЭ

Оцінка за національною шкалою

залік

90-100 А

зараховано
82-89 В
75-81 С
64-74 Б
60-63 Е
35-59 ЕХ

не зараховано
1-34 Ж



При визначенні загальної оцінки враховуються, результати поточного, 
контролю з практичних занять, які відбулися в період, за який проводиться 
модульний контроль, а також результати самостійної аудиторної й поза 
аудиторної роботи аспірантів з даної дисципліни.

12. Принципи формування оцінки
Якщо програма навчальної дисципліни передбачає як лекційні, так і 

лабораторні, практичні заняття, максимальна сума балів, які здобувач може 
набрати протягом семестру, дорівнює 70 балів, максимальна сума балів 
семестрового екзамену (заліку) -  ЗО балів. Максимальна сума балів, які може 
набрати здобувач при вивченні навчальної дисципліни складає 100.

Поточний контроль знань аспірантів проводиться під час практичних 
занять. Оцінка за змістовним модулем виставляється за сумою балів, отриманих 
за темами, що входять до змістовного модуля навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль (екзамен) проводиться як контрольний захід з 
використанням екзаменаційних білетів у письмовій формі (відповіді на питання 
білету) та усного опитування.

Підсумковий контроль (залік) проводиться як контрольний захід шляхом 
усного опитування за програмними питаннями з навчальної дисципліни.

Загальна оцінка з навчальної дисципліни формується шляхом 
підсумовування балів за змістовні модулі та підсумковий контроль. При цьому 
аспірант повинен пройти усі форми контролю (поточний, модульний, 
підсумковий).

13. Кодекс академічної доброчесності
Порушення кодексу академічної доброчесності ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» є серйозним порушенням, 
навіть якщо воно є ненавмисним.

Дотримання кодексу доброчесності означає, що вся робота за модульного та 
підсумкового оцінювання має виконуватися індивідуально. Під час виконання 
самостійної роботи аспіранти можуть консультуватися з викладачами та 
науковими співробітниками Інституту, але повинні самостійно розв’язувати 
завдання, керуючись власними знаннями, уміннями та навичками. Посилання на 
всі ресурси та джерела (наприклад, у звітах, наукових публікаціях) повинні бути 
чітко визначені та оформлені належним чином.



14. Питання для поточного і підсумкового контролю
1. Ґрунтова біологія як комплексна наука. Об’єкт та предмет її вивчення. 

Зв'язок біології ґрунтів із біологічними науками та прикладними аграрними 
галузями.

2. Зародження та розвиток мікробіології як науки, історія розвитку біології 
ґрунтів, роль вітчизняних учених. Роль біології ґрунтів у вирішенні 
сучасних проблем аграрного виробництва та охорони природного 
середовища.

3. Зародження та розвиток мікробіології як науки, історія розвитку біології 
ґрунтів, роль вітчизняних учених. Роль біології ґрунтів у вирішенні 
сучасних проблем аграрного виробництва та охорони природного 
середовища.

4. Вищі рослини як первинні продуценти органічної речовини.
5. Ґрунтові водорості, їхній систематичний склад і видова різноманітність, 

розповсюдження у ґрунтах, екологічна роль.
6. Представленість грибів у ґрунті, їхній систематичний склад і видова 

різноманітність, екологічна роль ґрунтових грибів.
7. Лишайники як симбіотична екологічна група організмів, їхня роль на 

початкових етапах ґрунтоутворення
8. Ґрунт як середовище існування для тварин, їхній систематичний склад і 

видова різноманітність, чисельність різних груп ґрунтових тварин, розподіл 
у ґрунтових профілях. Найпростіші та інші безхребетні тварини, їхня 
екологічна роль

9. Сучасні уявлення про будову прокаріот. Хімічний склад і морфологія 
бактерій. Особливості будови бактеріальних оболонок. Екологічні умови 
існування бактерій.

10. Систематика бактерій. Різноманітність ґрунтових прокаріот. Бактеріальні 
збудники хвороб рослин.

11. Місце вірусів у системі органічного світу. Склад, структура та будова 
вірусів. Класифікація вірусів. Механізми інфікування вірусними 
частинками. Віруси як збудники хвороб рослин.

12. Екологічні функції ґрунтів. Особливості існування організмів у ґрунтовому 
середовищі. Тверда, рідка та газова фази ґрунту.

13. Типи зв’язків у біотичному угрупованні. Взаємовідносини мікроорганізмів з 
вищими рослинами та тваринами ґрунту.

14. Основні принципи біологічної індикації та діагностики ґрунтів
15. Методи дослідження ґрунтової біоти
16. Ієрархічні рівні організації мікробної системи ґрунту. Екологічні стратегії 

ґрунтових мікроорганізмів



17. Типи взаємовідносин між мікроорганізмами. Мікробні сукцесії.
18. Структура та функціонування комплексу ґрунтових організмів. 

Мікроскопічні методи дослідження мікроорганізмів.
19. Біологічна активність ґрунту. Методи її визначення.
20. Типи живлення мікроорганізмів. Джерела енергії та хімічних елементів для 

ґрунтових мікроорганізмів.
21. Елементарні ґрунтові та ґрунтово-біологічні процеси.
22. Роль мікробних екзоферментів. Методи дослідження ферментативної 

активності ґрунтів.
23. Процеси зв’язування (фіксації) вуглекислого газу. Бактеріальний 

фотосинтез і хемосинтез.
24. Особливості фотосинтезу у різних груп бактерій (ціанобактерії, сіркові 

пурпурні бактерії.
25. Загальне поняття про хемосинтез. Характеристика основних груп 

хемосинтезуючих бактерій, їхня екологічна роль.
26. Процеси мінералізації органічної речовини ґрунту.
27. Розкладання складних органічних сполук, які не містять нітрогену. 

Формування підстилки. Недоступний вуглець та його мобілізація.
28. Синтез азотовмісних сполук мікроорганізмами ґрунту (амінів, амінокислот, 

окремих вітамінів).
29. Біологічна азотфіксація. Амоніфікація. Нітрифікація. Денітрифікація. 

Методи дослідження мікробних угруповань, які беруть участь у 
трансформації нітрогену

30. Співвідношення С:И у різних органічних субстратах та їх вплив на 
мінералізацію і гуміфікацію; значення цього процесу в живленні рослин та 
можливому забрудненні довкілля.

31. Основні угруповання мікроорганізмів, які беруть участь у кругообігу сірки.
32. Мінералізація фосфорорганічних сполук. Мобілізація неорганічних сполук 

фосфору.
33. Трансформація калія. Мікробні угруповання, які здатні окислювати сполуки 

заліза, марганцю, алюмінію та ін. елементів. Роль мікрофлори у розкладанні 
та новоутворенні мінералів. Методи дослідження окремих мікробних 
угруповань, які беруть участь у трансформації мікро- та макроелементів.

34. Вплив агротехнічних заходів на ґрунтову біоту.
35. Техногенне забруднення ґрунтів. Біологічна деградація.
36. Основи біотехнології. Мікробні препарати на основі ґрунтових 

мікроорганізмів.



15. Інформаційні матеріали по курсу
Інформація про курс розміщена на сайті Інституту:
http://www.issar.com.ua/uk/osvitno-naukova-diyalnist

Рекомендована література 
Базова

1. Андреюк К.И., Валагурова Е.В. Основы экологии почвенных 
микроорганизмов. Київ : Наукова думка, 1992. 223 с.

2. Аристовская Т.В., Худякова Ю.А. Методы изучения микрофлоры почв и ее 
жизнедеятельности. Методы стационарного изучения почв. Москва : Наука, 
1977. С. 141-286.

3. Аристовская Т.В. Микробиология процессов почвообразования. Л.: Наука, 
1980.

4. Биорегуляция микробно-растительных систем: Монография / Андреюк Е.И. 
и др./ под ред. Г.А. Иутинской, С П. Пономаренко. К.: Ничлава, 2010. 470 с.

5. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології. К.: Вища школа, 1987.
6. Волкогон В.В., Надкернична О.В., Ковальова Т.М. Мікробні препарата в 

землеробстві. Теорія і практика. Київ : Аграрна Наука, 2006. 312 с.
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