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ПЕРЕДМОВА 

 

Мікробіологія і вірусологія є складовими науки, яка проводить 

всебічне дослідження життєдіяльності мікроорганізмів і яка в останні роки 

одержала великі наукові досягнення з найважливіших проблем загальної 

біології, біотехнології, імунології, геронтології, генетики, охорони 

навколишнього середовища та ін. 

Мікробіологія і вірусологія, будучи теоретичною основою 

агрономічних дисциплін, вивчають морфологію, систематику, фізіологію і 

біохімію мікроорганізмів, їх роль і значення в кругообігу речовин в природі, 

в житті людини, тварин і рослин, вивчає умови життєдіяльності бактерій і 

вірусів з ціллю спрямування їх діяльності на користь людини – підвищення 

родючості ґрунтів і продуктивності вирощуваних культур, в переробці і 

зберіганні сільськогосподарських продуктів, одержанні різноманітних 

органічних і мінеральних сполук. 

В числі найважливіших умов підвищення врожайності всіх культурних 

рослин велике значення мають мікроорганізми, які знаходяться в великій 

кількості в родючому ґрунті. Мікроорганізми значно впливають на якість 

продукції рослинництва і тваринництва. Вони є причиною захворювань і, 

нерідко загибелі від заразних хвороб людини, тварин і рослин. Мікробіологія 

як наука має своєю ціллю не тільки вивчення і життєдіяльності мікробів, але 

і створення практичної можливості використання їх для потреб людей, в 

тому числі для підвищення врожайності сільськогосподарських культур і 

продуктивності тваринництва. Тому курс мікробіології займає важливе місце 

в системі підготовки спеціалістів для сільського господарства. Студентам 

необхідно ретельно познайомитись з мікроорганізмами і їх життєвими 

проявами, глибоко усвідомити значення мікрофлори для проходження і 

результативності біохімічних процесів в природі і покращення родючості 

ґрунту.  

В результаті вивчення мікробіології і вірусології студент повинен 

знати і вміти: 

- свідомо управляти мікробіологічними процесами, які проходять в 

ґрунті, підвищуючи його родючість; 

- позитивно впливати на життєдіяльність корисних мікроорганізмів 

при обробітках ґрунту, догляді за посівами і їх вирощуванні і активно 

боротись з патогенними мікроорганізмами; 

- активно впливати на життєдіяльність бактерій при перетворенні ними 

органічних сполук, недоступних для живлення рослин в доступні – 

мінеральні, тобто позитивно впливати на створення в ґрунті 

мінеральних добрив біологічним шляхом; 

- повинен знати мікробіологічні основи виробництва різних речовин, 

що базуються на промисловому використанні мікроорганізмів; 

- свідомо управляти мікробіологічними процесами при консервуванні 

плодів і овочів в виноробстві, в одержанні біологічно-активних 

речовин і енергії. 



ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ МІКРОБІОЛОГІЇ 

 

В цій частині курсу вивчаються загальні поняття про світ 

мікроорганізмів: їх значення, морфологія, фізіологія, систематика, 

розповсюдження в природі, вплив на них умов зовнішнього середовища. 

При ознайомленні студентів з цим розділом потрібно взяти до уваги 

необхідність глибокого засвоєння основних закономірностей життя 

мікроорганізмів і а тісний взаємозв’язок останніх з умовами їх існування при 

безперервному і багатогранному впливу природи на них ("Микробы - 

босконечно малые существа, играющие в природе бесконечно большую 

роль", - Луї Пастер, основоположник науки про мікроорганізми). Тому 

рекомендується в процесі засвоєння учбової літератури співставляти знання 

про мікроорганізми з уже відомими студентам факторами про властивість і 

діяльність бактерій, дріжджових і плісеневих грибів у побуті людини, 

природі, сільськогосподарській практиці. Студенту слід також добиватися 

того, щоб при засвоєнні ним положення з курсу мікробіології  

використовувались при вивченні наступних дисциплін у період навчання в 

університеті, а потім і в своїй виробничій діяльності. 

При вивченні курсу мікробіології необхідно приділити особливу 

увагу історії розвитку цієї науки, вияснити роль найбільш видатних 

мікробіологів, її основоположників, в тому числі вітчизняних. 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ МІКРОБІОЛОГІЇ 

 

Основна задача цього розділу – вияснення значень і можливостей 

використання мікроорганізмів в області сільського господарства взагалі і у 

садово-парковому господарстві зокрема. Це дасть можливість правильно 

використовувати одержані знання для досягнення високої продуктивності 

деревних рослин. Тому, отримуючи знання з курсу мікробіології як 

теоретичної основи агрономічних дисциплін, необхідно добиватись 

пов'язання їх з уже відомими студенту мікробіологічними процесами із 

особистої виробничої практики. 

Отже, цей розділ курсу має ярко виражене виробниче і агротехнічне 

значення, озброює студентів знаннями про життєдіяльність ґрунтових 

мікроорганізмів ("Растение само идет навстречу пище" – К. А. Тімірязєв). 

При вивченні цього розділу необхідно звернути увагу на засвоєння 

типових особливостей бактерій, які характеризують у фізіологічному 

відношенні дану групу мікроорганізмів (амоніфікуючі, нітрифікуючі і ін.), на 

процеси, які вони викликають у природі і на умови середовища, які або 

сприяють, або ж гальмують проходження таких процесів. 

У даному розділі курсу студент повинен усвідомити динаміку 

життєдіяльності груп мікроорганізмів, що вивчаються та їх вплив на 

родючість ґрунту. 

Мікроорганізми являють собою один із основних факторів, які 



впливають на результативність звичайних агрозаходів, і кожна із розглянутих 

груп мікроорганізмів, при всій своїй біологічній специфічності, постійно 

знаходиться під дією навколишнього середовища, і зокрема, наявності в 

ньому різноманітних видів бактерій. 
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1. С. 131–133 
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Застосування азотобактерину 1. С 323–325 

Бактеріальне добриво фосфоробактерин 1. С. 328 



Мікоризація рослин  1. С. 329 

ЗМ.8. Мікроорганізми зони кореня та поверхні рослин 

Мікрофлора ризоплану 1. С. 307 

Мікрофлора ризосфери 1. С. 308 

Види мікориз 1. С. 309–313 

ЗМ. 9. Розповсюдження мікроорганізмів у природі 

Поширення мікроорганізмів у воді 3. С. 329–334 

Очищення забруднених водоймищ 3. С. 134–139  

Поширення мікроорганізмів у повітрі 3. С. 339. 
 


