




Abstract 

Faculty VNT /Course Code - Production technologies for microbial 

preparations intended for agriculture 

2020-2021 

Course Description 

The objective of the subject matter is formation of awareness of microbial 

preparations and their production technology for postgraduate students. At the 

same time, the following tasks are resolved, namely: looking at beneficial 

microbial bioagents of microbial preparations for agriculture; looking at features of 

growth and cultivation of beneficial microorganisms under controlled conditions; 

familiarization with the main production stages for biopreparations. 

Key words: microbial preparations, technology, microorganisms, bioagent, 

cultivation.  



 

1 Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 20 Аграрні 

науки та продовольство 
Нормативна 

Спеціальність 201 

Агрономія 

Модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й – 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – програмою 

не передбачено 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

3-й – 4-й 

 

Тижневих годин: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи 

аспіранта – 4. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

третій (освітньо-

науковий) рівень 

 

Лекції 

20 год. 

Практичні, лабораторні 

20 год. 

Самостійна робота 

80 год. 

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю:  

Залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить 1:2. 

 

Передумовою для вивчення дисципліни є успішне засвоєння дисциплін: 

«Сучасні теорії пізнання», 

«Методика дослідної справи та організація підготовки дисертаційної 

роботи», 

«Наукові основи сучасного аграрного виробництва». 

 



2 Мета і завдання дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни - формування у аспірантів системи знань 

про мікробні препарати і технології їх виробництва.  

Завдання, які вирішуються в процесі вивчення дисципліни: 

1. Вивчення корисних мікроорганізмів-біоагентів мікробних препаратів 

для сільського господарства.  

2. Вивчення особливостей росту і культивування корисних мікроорганізмів 

в контрольованих умовах. 

3. Ознайомлення аспірантів з стадіями виробництва біопрепаратів. 

 

3 Компетентності, які отримують аспіранти після вивчення навчальної 

дисципліни «Технології виробництва мікробних препаратів для 

сільського господарства» 

Загальні компетентності: 

ЗК 5. Комплексність та системний підхід до проведення наукових 

досліджень на рівні доктора філософії. 

ЗК 9. Здатність оцінювати та забезпечувати високу якість виконаних 

робіт. 

ЗК 13. Комплексність у розробці та реалізації наукових проектів та 

програм. Здатність розробляти та реалізовувати наукові проекти і програми в 

галузі сільськогосподарської мікробіології. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

ФК 2. Здатність до ретроспективного аналізу наукового доробку за  

напрямом досліджень сільськогосподарська мікробіологія. 

ФК 4. Комплексність у проведенні критичного аналізу різних 

інформаційних джерел, авторських методик, конкретних освітніх, наукових 

та професійних текстів у галузі агропромислового виробництва, агрономії і 

сільськогосподарської мікробіології. 



ФК 5. Комплексність у виявленні, постановці та вирішенні наукових 

задач та проблем у галузі агропромислового виробництва і 

сільськогосподарської мікробіології. 

ФК 6. Здатність створювати нові знання через оригінальні 

дослідження, якість яких може бути визнана на національному та 

міжнародному рівнях. 

ФК 11. Компетентність у пошуку алгоритму антропогенного впливу на 

колообіг поживних речовин в агроценозах. 

ФК 12. Компетентність у науково-методологічних підходах щодо 

створення мікробних препаратів для сільськогосподарського виробництва. 

 

4 Очікувані результати навчання з дисципліни 

Під час вивчення дисципліни Інститут має досягти або вдосконалити 

наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою 

програмою: 

ПРН 7. Організовувати творчу діяльність та процес проведення 

наукових досліджень. 

ПРН 8. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПРН 9. Критично сприймати та аналізувати чужі думки й ідеї, шукати 

власні шляхи вирішення проблеми, здійснювати критичний аналіз власних 

матеріалів. 

ПРН 10. Генерувати власні ідеї та приймати обґрунтовані рішення. 

ПРН 17. Проводити критичний аналіз різних інформаційних джерел, 

конкретних освітніх, наукових та професійних текстів у галузі агрономії і 

сільськогосподарської мікробіології. 

ПРН 19. Створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість 

яких може бути визнана на національному та міжнародному рівнях. Брати 

участь у наукових дискусіях на міжнародному рівні, відстоювати свою 

власну позицію на конференціях, семінарах та форумах. 



ПРН 26. Знання теоретичних основ управління мікробіологічними 

процесами у ґрунті. Створення та застосування мікробних препаратів у 

технологіях вирощування сільськогосподарських культур для підвищення їх 

урожайності та якості продукції. 

ПРН 27. Знання основних закономірностей процесів деструкції-

гуміфікації мікроорганізмами органічної речовини різного походження. 

Оптимальні рішення щодо регулювання мікробіологічних процесів 

гумусоутворення та розробка заходів відтворення родючості ґрунтів. 

ПРН 28. Знання ролі мікроорганізмів у формуванні родючості ґрунтів 

за різних систем землеробства. Визначення фізіологічно доцільних доз 

добрив у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. 

ПРН 29. Знання методологічних принципів керованого компостування 

органічної речовини за участі селекціонованих штамів бактерій. Створення 

біоорганічних добрив з високим вмістом агрономічно цінних мікроорганізмів 

та фітогормонів рістстимулювальної дії. 

ПРН 30. Знання особливостей формування мікробних сукцесій та 

біохімічних змін продуктів у процесі силосування. Використання сучасних 

методів для поглибленого дослідження мікробіологічних та біохімічних 

процесів у консервованих кормах. 

ПРН 31. Знання технології створення та застосування мікробних 

препаратів для поліпшення якості та збереження кормів. Вдосконалення 

технологічних прийомів консервування кормів з використанням мікробних 

консервантів, здійснення селекції активних штамів корисних мікроорганізмів 

з адаптивними властивостями до умов консервування кормів. 

 



У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен: 

знати: 

1) мікроорганізми-біоагенти мікробних препаратів та особливості їх дії; 

2) особливості культивування корисних мікроорганізмів в 

контрольованих умовах; 

3) етапи виробництва біопрепаратів; 

4) основне обладнання для виробництва мікробних препаратів. 

вміти: 

1) проводити аналіз та визначати якісні показники мікробних препаратів 

для сільського господарства; 

2) розробляти лабораторні та дослідно-промислові регламенти 

виробництва біопрепаратів. 

 

 

5 Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: 

- залік; 

- тестові та контрольні завдання; 

- презентація результатів виконаних завдань та досліджень; 

- анотація прочитаної додаткової літератури з курсу. 

 



6 Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ 

Тема 1. Мікробні препарати на основі азотфіксувальних і 

фосфатмобілізівних мікроорганізмів. 

Мета і зміст дисципліни. Основні поняття. Азотфіксувальні і 

фосфатмобілізівні мікроорганізми-біоагенти мікробних препаратів. Основні 

характеристики біопрепаратів для поліпшення живлення рослин.  

Тема 2. Біопрепарати для захисту рослин. 

Мікроорганізми-біоагенти препаратів для захисту рослин. 

Характеристика біопрепаратів для боротьби з хворобами і шкідниками 

рослин.   

Тема 3. Мікробні препарати на основі пробітичних бактерій. 

Пробіотичні мікроорганізми як основа біопрепаратів. Характеристика 

мікробних препаратів для тваринництва і кормовиробництва.  

 

Змістовий модуль 2. КУЛЬТИВУВАННЯ БАКТЕРІЙ У 

КОНТРОЛЬОВАНИХ УМОВАХ. 

Тема 4. Параметри росту бактерій. 

Поняття про ріст бактерій. Фази та параметри кривої росту. Ріст 

бактерій у періодичній і безперервній культурі. Методи визначення титру 

клітин.  

Тема 5. Поживні середовища для культивування мікроорганізмів. 

Типи живлення мікроорганізмів. Головні і мінорні біоелементи. Типи 

поживних середовищ для культивування мікроорганізмів. Контроль якості 

середовищ.  



Тема 6. Умови культивування бактерій. 

Особливості вирощування аеробних, анаеробних та мікроаерофільних 

мікроорганізмів. Значення температури при культивуванні бактерій. 

Вирощування бактерій в чистих і змішаних культурах.  

 

Змістовий модуль 3. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

БІОПРЕПАРАТІВ. 

Тема 7. Стерилізаційне обладнання.  

Теоретичні основи стерилізації. Методи стерилізації. Автоклав і 

принцип його роботи. Обладнання для стерилізації повітря. Використання 

сушильних шаф для стерилізації.  

Тема 8. Виробниче культивування мікроорганізмів. 

Реактори біологічні і поділ їх на групи за способом вводу енергії в апарат, 

особливостями культивування мікроорганізмів і призначенням. Принцип 

роботи мікробіологічних качалок. Термостати.  

 

Змістовий модуль 4. ОСНОВІНІ ЕТАПИ ВИРОБНИЦТВА МІКРОБНИХ 

ПРЕПАРАТІВ. 

Тема 9. Стадії виробництва мікробних препаратів. 

Стадії допоміжних робіт. Основний технологічний процес. 

Знезараження відходів. Упаковка, маркування і зберігання готового 

продукту. Контроль якості біопрепаратів. 

Тема 10. Безпека біотехнологічного виробництва 

Загальні питання з охорони праці на підприємствах мікробіологічної 

промисловості. Оцінювання санітарно-мікробіологічного стану довкілля 

біотехнологічних виробництв.  



7 Структура навчальної дисципліни  

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин для денної 

форми навчання 

В
сь

о
г
о

 

У тому числі 

Лек. Прак. 

Примітка до 

виконання 

практ.робіт 

Сам. 

роб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ  

1 Мікробні препарати на основі 

азотфіксувальних і 

фосфатмобілізівних мікроорганізмів 

10 2 2  6 

2 Біопрепарати для захисту рослин 10 2 1  7 

3 Мікробні препарати на основі 

пробітичних бактерій 

10 2 1  7 

  Разом за змістовим модулем 1 30 6 4 - 20 

Змістовий модуль 2 

КУЛЬТИВУВАННЯ БАКТЕРІЙ У КОНТРОЛЬОВАНИХ УМОВАХ 

4. Параметри росту бактерій 10 2 2  7 

5. Поживні середовища для 

культивування мікроорганізмів 

10 2 1  6 

6. Умови культивування бактерій 10 2 1  7 

 Разом за змістовим модулем 2 30 6 4 - 10 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПРЕПАРАТІВ 

7. Стерилізаційне обладнання 15 2 4  9 

8. Виробниче культивування 

мікроорганізмів 

15 2 2  11 

  Разом за змістовим модулем 3 30 4 6 - 20 

Змістовий модуль 4 

СТАДІЇ ТА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 

БІОПРЕПАРАТІВ 

9. Стадії виробництва мікробних 

препараів 

15 2 4  9 

10. Безпека біотехнологічного 

виробництва  

15 2 2  11 

  Разом за змістовим модулем 4 30 4 6 - 20 

  Усього годин за дисципліну 120 20 20 - 80 

 



8 Теми практичних занять 

  
№ 

пп 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Визначення активності продукування фізіологічно активних речовин 

азофіксувальними і фосфатмобілізівними бактеріями  

2 

2 Дослідження антагоністичних властивостей бактерій  2 

3 Приготування поживних середовищ 2 

4 Вплив фізико-хімічних чинників на ріст мікроорганізмів 2 

5 Методи та обладнання для стерилізації поживних середовищ, 

інструментів і посуду  

4 

6 Культивування мікроорганізмів за використання качалок і реактору 

біологічного 

2 

7 Технологічні етапи виготовлення мікробних препаратів 2 

8 Визначення якості біопрепаратів 2 

9 Техніка безпеки при виробництві біопрепаратів 2 

Разом 20 

 

9 Самостійна робота 
№ 

пп 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Характеристика мікробних препаратів на основі азотфіксувальних і 

фосфатмобілізівних мікроорганізмів 

6 

2 Характеристика біопрепаратів для захисту рослин від хвороб і 

шкідників 

7 

3 Характеристика мікробних препаратів на основі пробітичних 

бактерій 

7 

4 Параметри росту бактерій та принципи їх визначення 7 

5 Поживні середовища для культивування мікроорганізмів 6 

6 Умови культивування бактерій 7 

7 Особливості технологічного процесу виготовлення мікробних 

препаратів 

9 

8 Якість біопрепаратів та її контроль 11 

9 Стерилізаційне обладнання, яке використовується при 

виготовленні мікробних препаратів 

9 

10 Обладнання для культивування мікроорганізмів  11 

Разом 80 

 

 

10 Індивідуальні завдання 

Робочим планом не передбачено. 

 



11 Методи навчання 

Лекційний матеріал подається у вигляді розповіді, пояснення, 

роз’яснення, бесіди, демонстрації та ілюстрації з використанням 

мультимедійного обладнання, плакатів та натуральних предметів. 

Під час практичних робіт перевіряється засвоєння аспірантами 

теоретичного матеріалу, відбувається корекція знань та формування навичок 

розв’язування ситуаційних задач та здійснення науково-пошукової 

діяльності, що стосуються тематики згідно начальної програми.  

12 Форми контролю 

Поточний контроль проводиться шляхом спілкування із аспірантами під 

час практичних занять та консультацій, опитування та тестування, і має на 

меті перевірку рівня підготовленості аспіранта до виконання конкретної 

роботи. 

Загальні оцінки за усну відповідь, звіти за практичні роботи по кожному 

модулю виводяться як відношення суми зароблених балів по кожному виду 

робіт до кількості робіт кожного виду. 

Бали, набрані аспірантом під час поточного контролю, дораховуються до 

балів за практичні роботи, доповіді та модульні контрольні роботи і 

отримуються модульні оцінки за відповідні модулі. 

Семестровий контроль за результатами вивчення дисципліни 

проводиться в останній атестаційний тиждень семестру (сесію). Аспіранти, 

які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з дисципліни 

за результатами поточного та модульного контролів (набрали більше 60 

балів), отримують залік автоматично, можуть не складати залік і залишити 

набрану кількість балів, як підсумкову оцінку. У випадку, якщо аспірант не 

набрав достатню кількість балів (менше 60 балів), він відповідає на залікові 

питання. Залікові питання знаходяться в пакеті документів на дисципліну.  

Аспірант може отримати більше ніж 90 балів за семестр при умові 

отримання додаткових балів (участі у конференціях і семінарах). 



Поточний контроль  

Модуль за тематичним планом дисципліни та форма контролю Кількість 

балів 

Змістовий модуль 1. Вступ до маркетингових досліджень 0-22 

1. Усна відповідь 

2. Доповідь 

3. Тести 

0-6 

0-6 

0-10 

Змістовий модуль 2. Якісні маркетингові дослідження 0-22 

1. Усна відповідь 

2. Доповідь 

3. Тести 

0-6 

0-6 

0-10 

Змістовий модуль 3. Кількісні маркетингові дослідження 0-23 

1.  Усна відповідь 

2. Доповідь 

3.  Тести 

0-7 

0-6 

0-10 

Змістовий модуль 4. Напрямки маркетингових досліджень 0-23 

1. Усна відповідь 

2. Доповідь 

3. Тести  

0-7 

0-6 

0-10 

Кількість балів за поточний контроль 0 – 90 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

0-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

 

13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

Лекційний матеріал подається у вигляді презентацій за допомогою 

медіа-проектора. Під час лекцій аналізуються проблемні ситуації, 

організується зворотний зв'язок з аудиторією шляхом формулювання 

запитань і стислих відповідей з обох сторін. Для проведення практичних 



завдань використовується обладнання лабораторії фізіології мікроорганізмів 

(мікроскоп, термостат, сушильна шафа, качалки тощо). 
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