
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Біологія ґрунтів з основами сільськогосподарської мікробіології; 
3. Тип: вибірковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  Кучерова А.В., 
старший викладач 
9. Результати навчання: Формування знань про особливості умов існування у 
ґрунтовому середовищі, таксономічну та видову різноманітність ґрунтової біоти, про 
найважливіші ґрунтові процеси, що викликаються конкретними групами біоти, про 
методи та можливості впливу на ці процеси, про використання біологічних показників для 
діагностики ґрунтів; отримання практичних навичок мікроскопування і розгляду 
мікропрепаратів ґрунтових мікроорганізмів, визначення та аналізу біологічної активності 
ґрунтів; 
10. Форми організації занять: лекційні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота, 
контрольні заходи; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  Ботаніка, Хімія, 
Мікробіологія, Екологія, Ґрунтознавство, Біохімія рослин, Фізіологія рослин; 
12. Зміст курсу: Грунт як середовище існування живих організмів. Екологічні фактори та 
ґрунтова біота. Таксономічний склад ґрунтової біоти. Концепція комплексу ґрунтових 
організмів. Роль ґрунтових організмів у кругообігу біогенних елементів. Біологічні 
процеси в ґрунтоутворенні. Принципи біологічної індикації та діагностики ґрунтів; 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Звягинцев Д.Л. Биология почв / Звягинцев Д.Л., Бабьева И.П., Зенова Г.М. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 2005 - 445с.  2. Практикум по биологии почв / [Г.М. Зенова, А.Л. Степанова, 
А.А. Лихачева, Н.А. Манучарова ]. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 120 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 24 год. лабораторних робіт, 72 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 
засобів; 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
 Підсумковий контроль: залік в кінці 4 семестру. 
 Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування; 
16. Мова викладання: українська. 
 

 
 
 

В.о. завідувача кафедри                                             С.С. Трушева, к.с.-г.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code.  
2. Title. Soil Biology with the Fundamentals of Agricultural Microbiology. 
3. Type. The variative. 
4. Level of High Education. BSc (1st cycle) level 
5. Academic year 2 
6. Semester 4 
7. Credits 4 
8. Lecturer name, academic degree and position   Kucherova, A.V., Senior Lecturer. 
9. Results of studies. Formation of knowledge as for the peculiarities of habitat conditions in the 
soil environment, taxonomic and species diversity of soil biota, the most important soil processes 
caused by specific biota groups, the use of biological indicators for soil diagnostics; obtaining 
practical skills of microscopy, determination and analysis of soil biological activity. 
10. Forms of Studies. Lectures, laboratory lessons, students individual work. 
11. Mandatory previous educational disciplines. Botany, Chemistry, Microbiology, Ecology, 
Soil Science, Plant Biochemistry, Plant Physiology. 
12. Contents. Soil as a habitat of living organisms. Environmental factors and soil biota. 
Taxonomic composition of soil biota. Concept of a complex of soil organisms. The role of soil 
organisms in the cycles of nutrients. Biological processes in soil formation. Principles of 
biological indication and soil diagnostics. 
13. Recommended literature 
1. Звягинцев Д.Л. Биология почв / Звягинцев Д.Л., Бабьева И.П., Зенова Г.М. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 2005 - 445с.  
2. Практикум по биологии почв / [Г.М. Зенова, А.Л. Степанова, А.А. Лихачева, Н.А. 
Манучарова ]. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 120 с. 
14. Planned activities and teaching methods. 
24 hours lectures, 24 hours laboratory work, 72 hours independent work. Together - 120 hours. 
Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group 
research tasks, use of multimedia tools. 
15. Evaluation methods and criteria. 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final test : test, at the end of the 4th semester. 
Current control (100 points): testing, survey, report preparation. 
16. Teaching language. Ukrainian. 
 
Acting department head                                                     S. Trusheva, PhD, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


