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І. Історія розвитку мікробіології. 

1. Внесок вітчизняних вчених у розвиток мікробіології: роботи І.І. Мечникова, 

С.М. Виноградського, В.Л. Омелянського, Д.К. Заболотного та інших.  

2. Становлення та розвиток мікробіології. Описовий або морфологічний період 

розвитку мікробіології (1676–1857 рр.).  

3. Розвиток мікробіології у XX столітті. Становлення генетики мікроорганізмів. 

4. Диференціація мікробіології на ряд напрямів (загальну, медичну, технічну, 

сільськогосподарську) та удосконалення її методів (1891 р. – до наших днів). 

5. Еколого-фізіологічний період розвитку мікробіології. Відкриття Луї Пастера. 

Розробка Р. Кохом методу чистих культур мікроорганізмів. Тріада Коха. 

Основні дослідження, виконані в області сільськогосподарської та ґрунтової 

мікробіології в цей період. Роботи М.В. Бейеринка, Г. Гельригеля, М.С. 

Вороніна, С.М. Виноградського, П.А. Костичева. 

 

ІІ. Природа мікроорганізмів, їх організація, функціонування. 

1. Місце мікроорганізмів у природі. Прокаріоти та еукаріоти. Загальні 

властивості мікроорганізмів. 

2. Морфологія мікроорганізмів: бактерій, мікроміцетів, дріжджів.  

3. Прокаріоти. Основні морфологічні форми бактеріальних клітин. Будова, 

хімічний склад і функції різних структур клітин. 

4. Поверхневі структури клітинної стінки. Мембрани мікробних клітин. 

Внутрішньоклітинні структури. 

5. Полісахариди мікроорганізмів, їх локалізація, структурна організація, 

функціональні аспекти.  

6. Ліпіди мікроорганізмів, їх локалізація, структурна організація, функціональні 

аспекти. 



7. Білки мікроорганізмів, їх локалізація, структурна організація, функціональні 

аспекти.  

 

8. Структурно-функціональна перебудова клітин бактерій в циклі розвитку та 

під впливом факторів зовнішнього середовища.  

9. Способи розмноження мікроорганізмів. Спори як фаза спокою 

прокаріотичних мікроорганізмів. 

10. Еукаріоти: коротка характеристика груп мікроорганізмів (грибів, 

водоростей).  

11. Генетичні особливості мікроорганізмів. Генотип, фенотип. Хромосома 

мікроорганізмів. Плазміди бактерій та їх біологічна роль.  

12. Плазміди бактерій та їх біологічна роль. 

13. Генетичні методи в мікробіології. Мутагенез, гібридизація, клітинна 

інженерія.  

  

ІІІ. Систематика основних груп мікроорганізмів 

1. Основні поняття в систематиці мікроорганізмів (таксономія, класифікація, 

ідентифікація, номенклатура). 

2. Методичні підходи для класифікації мікроорганізмів (морфофізіологічний, 

хемотаксономічний, молекулярно-генетичний). Філогенетична класифікація. 

3. Систематика бактерій. Характеристика і особливості окремих груп 

грамнегативних та грампозитивних бактерій. Хемотрофні і фототрофні 

бактерії. 

4. Еукаріоти. Організація і функціонування еукаріотичної клітини. Відмінності 

прокаріот та еукаріот. 

5. Будова грибів, їх біологічно активні речовини, положення грибів серед 

живих організмів. 

 

ІV. Мікроорганізми і зовнішнє середовище. 

1. Взаємодія мікроорганізмів з рослинами та тваринами. 

2. Ріст і розмноження мікроорганізмів. Ріст бактерій у періодичній культурі 

(параметри кривої росту). 



3. Типи живлення мікроорганізмів. Активний і пасивний транспорт речовин. 

Потреби мікроорганізмів у факторах росту. Методи культивування 

мікроорганізмів (елективні середовища). 

4. Вплив зовнішніх факторів на ріст та життєдіяльність мікроорганізмів. Дія 

фізичних факторів (вологість, температура, світло та інші) на мікроорганізми. 

5. Вплив зовнішніх факторів на ріст та життєдіяльність мікроорганізмів. 

Значення хімічних факторів для розвитку мікроорганізмів. Адаптивні реакції 

бактерій на зміни умов існування в природі (хемотаксис, реакція на стресові 

фактори). 

 

V. Метаболізм. 

1. Поняття про катаболізм та біосинтез. Ферменти мікроорганізмів, їх роль у 

метаболізмі. Класи ферментів. 

2. Основні шляхи метаболізму вуглеводів – гексоз і пентоз (шляхи Ембдена-

Мейергофа, Ентнера-Дудорова, пентозофосфатний). Цикл трикарбонових 

кислот. 

3. Дихальний ланцюг і фосфорилювання (синтез АТФ) при перенесенні 

електронів. 

4. Типи енергетичних процесів, характерних для мікроорганізмів: бродіння, 

анаеробне дихання, використання бактеріями енергії сонячного 

випромінювання. 

5. Авто- і гетеротрофне засвоєння Карбону мікроорганізмами. Біосинтез 

амінокислот, нуклеотидів, жирних кислот, вуглеводів. Регулювання 

активності ферментів та обміну речовин. 

 

VІ. Участь мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі. 

1. Колообіг Карбону та кисню. Фіксація вуглекислого газу мікроорганізмами в 

процесі фотосинтезу. Основні процеси бродіння. Мікроорганізми, що їх 

викликають. Продукти, які утворюються при різних типах бродіння. 

2. Аеробне та анаеробне розщеплення целюлози. Мікробіологічна 

трансформація лігніну, пектину, хітину, крохмалю. Роль мікроорганізмів у 

розкладі та новоутворенні гумусу. 



3. Колообіг азоту. Амоніфікація білків. Мікроорганізми, що її викликають. 

Нітрифікація, фази процесу за С.Н. Виноградським. Мікроорганізми, які 

беруть участь у цьому процесі. 

4. Біологічна фіксація молекулярного азоту. Хімізм фіксації мікроорганізмами 

молекулярного азоту. 

5. Вільноіснуючі азотфіксувальні мікроорганізми. Продуктивність процесу. 

6. Симбіотична азотфіксація у бобових рослин. Бактерії, які беруть участь у 

цьому процесі.  

7. Етапи формування бобово-ризобіального симбіозу. Продуктивність 

симбіотичної азотфіксації.  

8. Асоціативна азотфіксація. Особливості взаємовідносин бактерій і рослин в 

умовах асоціативного симбіозу. Продуктивність процесу. 

9. Методи визначення активності азотфіксації. 

10. Колообіг фосфору. Розчинення, мінералізація та іммобілізація фосфору 

мікроорганізмами в ґрунті. Механізм перетворення сполук фосфору. 

Мікроорганізми, які беруть участь у цих процесах. Вплив на родючість 

ґрунту. 

11. Колообіг сірки. Мікроорганізми, які його забезпечують. Асиміляція 

сульфату, розщеплення органічних сполук, утворення сірководню. 

12. Мікробіологічне перетворення сполук заліза. 

 

VІІ. Ґрунтовий процес і формування  мікробних ценозів ґрунту. 

1. Ґрунти як екологічна ніша мікроорганізмів. Рівні організації мікробної 

системи ґрунту, її функціонування.  

2. Фактори середовища, які визначають розвиток мікробного ценозу ґрунту. 

Вплив антропогенних факторів на мікробіологічну активність ґрунту.  

3. Методи визначення складу і активності ґрунтових мікроорганізмів. 

4. Мікробіологічний моніторинг ґрунтів. 

5. Органічна речовина ґрунту. Процес утворення ґрунту і діяльність 

мікроорганізмів. 

6. Процес трансформації гумусу. Накопичення гумусу і формування структури 

ґрунту. 



7. Особливості трансформації гумусу в сучасних агроценозах. Регулювання 

мікробіологічних перетворень у ґрунті основних елементів живлення рослин. 

8. Іммобілізація азоту. Денітрифікація, мікроорганізми-денітрифікатори. Вплив 

мікробіологічного перетворення азоту на родючість ґрунту. 

9. Мікробіологічні процеси при підготовці органічних добрив. Технології 

одержання компостів.  

10. Реакція мікробіоти ґрунту на застосування хімічних засобів захисту рослин. 

11. Трансформація пестицидів мікроорганізмами. Рекультивація антропогенно 

забруднених ґрунтів. 

 

VІІІ. Взаємодія мікроорганізмів і рослин. 

1. Мікроорганізми зони кореня і їх вплив на рослину. 

2. Роль ґрунтових мікроорганізмів у мінеральному живленні рослин. 

3. Основні методи вивчення взаємовідносин між мікроорганізмами та 

рослинами. 

4. Бобово-ризобіальний симбіоз, мікориза. 

5. Епіфітні мікроорганізми і їх взаємовідносини з рослинами. Алелопатичні 

взаємовідносини мікроорганізмів і рослин. 

6. Мікроорганізми – збудники хвороб зернових, бобових, круп’яних та інших 

культур. Поширення фітопатогенних мікроорганізмів, їх взаємодія з 

рослиною.  

7. Особливості перебігу фітопатогенних процесів. Патогенність, вірулентність і 

фактори агресії фітопатогенних мікроорганізмів. 

 

ІХ Мікробні препарати та їх ефективність. 

1. Мікробні препарати, їх загальна характеристика, принцип дії, біоагенти 

препаратів. 

2. Можливості управління мікробіологічними процесами в ґрунті. Селекція 

штамів мікроорганізмів з господарсько-цінними ознаками. 

3. Дослідження в області сільськогосподарської мікробіології в науково-

дослідних інститутах країни.  

4. Розвиток біотехнології (виробництво мікробних препаратів для сільського 

господарства). 



5. Вплив мікробних препаратів на формування рослинно-мікробних асоціацій. 

Використання мікробних препаратів для поліпшення живлення рослин. 

6. Препарати азотфіксувальних бактерій. Технологія виготовлення мікробних 

препаратів. 

7. Препарати фосфатмобілізувальних бактерій. Основні принципи застосування 

мікробних препаратів. 

8. Мікроби – антагоністи фітопатогенних мікроорганізмів. Мікробні препарати 

для боротьби із збудниками хвороб та шкідниками рослин 

9. Мікробні препарати для силосування: біоагенти препаратів, технологія 

виготовлення та застосування. Ефективність препаратів.  

10. Мікробіологічні та ферментативні процеси при силосуванні кормів. 

Використання мікроорганізмів для консервації кормів.  

11. Пробіотики: механізм дії, ефективність використання в тваринництві. 

12. Використання мікроорганізмів для одержання практично важливих 

метаболітів: амінокислот, спиртів, органічних кислот, стимуляторів росту та 

ін.  

13. Антибіотики: фізико-хімічні властивості, механізм дії, продуценти.  

 

Х. Методи вивчення мікроорганізмів 

1. Загальні правила роботи з культурами мікроорганізмів. Способи стерилізації 

середовищ, приладів, інструментів. Аероби та анаероби. 

2. Виділення чистих культур мікроорганізмів. Перевірка чистоти виділеної 

культури.  

3. Вивчення морфологічних особливостей мікроорганізмів: мікроскопія, 

приготування препаратів культур мікроорганізмів для досліджень. 

4. Вивчення основних фізіолого-біохімічних властивостей мікроорганізмів. 

5. Виявлення основних фізіологічних груп мікроорганізмів у ґрунті та облік 

чисельності мікроорганізмів. 

 

ХІ  Наукові основи сучасного аграрного виробництва 

1. Ґрунтово - кліматичні умови України.  

2. Виробничий потенціал продовольчого ринку.  

3. Земельні ресурси та їх грошова оцінка.  



4. Екологічні умови аграрного виробництва.  

5. Розвиток орендних земельних відносин.  

6. Організаційно-економічні і правові засади формування ринкового обігу 

земель сільськогосподарського призначення.  

7. Розвиток ринкових організаційно-господарських структур.  

8. Формування особистих селянських господарств.  

9. Розвиток фермерських господарств.  

10. Становлення інтегрованих агропромислових формувань.  

11. Раціональні розміри сільськогосподарських формувань.  

12. Трансформація зональної спеціалізації в сучасних умовах.  

13. Наукові принципи організації сталого землекористування.  

14. Системи обробітку ґрунту.  

15. Організаційно-економічні заходи відтворення родючості ґрунтів.  

16. Сучасний стан галузі рослинництва.  

17. Напрями розвитку зернової галузі.  

18. Інтенсивні технології вирощування зернових та круп’яних, технічних та 

олійних культур, овочівництва і баштанництва.  

19. Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва. 

20. Зернобобові культури – основа кормовиробництва. Сіножаті і пасовища. 

Природні та сіяні кормові угіддя, їхнє значення у кормовиробництві. 

Система заготівлі кормів.  

21. Стан галузі насінництва і сучасні умови виробництва насіння. Агротехнічні 

умови вирощування насіння зернових, зернобобових, круп’яних та технічних 

культур.  

22. Перспективні напрями розведення і відтворення молочної худоби.  

23. Перспективи розвитку свинарства, вівчарства, конярства та птахівництва.  

24. Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва. 

25. Страховий захист аграрних підприємств.  

26. Державна підтримка сільського господарства  в Україні. 

27. Інноваційний розвиток аграрного виробництва і сільських територій. 

28. Розвиток системи інформаційного забезпечення аграрного ринку. 

 

 



 

 

  

 


