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1.Опис навчальної дисципліни  

Найменування показників  Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни  

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання  

Кількість кредитів – 4  Галузь знань 10 

«Природничі науки» 

Нормативна  

Модулів – 2  

Змістовних модулів – 4  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – немає 

Загальна кількість годин – 

120 

Спеціальність  

091 -  «Біологія» 

Рік підготовки 

1-й  

Семестр  

 

 

 

 

 

 

 

Години для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4  

самостійної роботи 

студента – 3  

 

 

 

 

 

 

 

Освітній ступінь–  

бакалавр 

1-й   

Лекцій  

16 год  

Практичні, семінарські  

28 год  

Лабораторні  

  

Самостійна робота  

76 год  

Індивідуальні заняття  

  

Вид контролю – 

екзамен  
Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи і індивідуальної 

роботи становить :  

Для денної форми навчання – 44 : 46
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 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Сучасним напрямком підвищення урожайності і якості сіль- 

ськогосподарських культур є впровадження у виробництво ви- 

соких енергозберігаючих технологій із застосуванням біологічних препаратів 

Як показує екологічна ситуація в нашій державі, що склалася у 

результаті незбалансованого застосування мінеральних добрив і пес- 

тицидів, у структурі і функціях грунтового покриву та в рослинах від- 

буваються істотні, а інколи й незворотні зміни. 

Ці зміни відображаються на біологічній активності живих організ- 

мів, які є організуючим життєдайним фактором грунту. Так, рослини 

своїми кореневими виділеннями через ризосферу збагачують грунт 

різними азотними та вуглеводними сполуками, мікроелементами, амі- 

нокислотами, вітамінами, ферментами і ростовими речовинами. Тому 

для посилення цих процесів та зняття негативної дії хімічних препа- 

ратів у сільському господарстві необхідне застосування біологічно активних 

речовин.  

На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробни- 

цтва в інтегрованих системах захисту рослин використання біоло- 

гічного методу набуває все більшого поширення, оскільки він ба- 

зується на застосуванні нових ефективних та екологічно безпечних 

регуляторів росту і розвитку рослин, мікробіологічних препаратів, 

які здатні регулювати процеси життєдіяльності рослин та грунто- 

вої мікрофлори спрямовано, мобілізувати потенційні можливості, 

закладені у геномі природою і селекцією. Крім того, біологічний 

метод, на сьогодні, – реальний шлях зменшення забруднення до- 

вкілля, відтворення природної родючості грунтів, отримання еко- 

логічно чистої високоякісної продукції. Тому метою курсу є цілеспрямована 

підготовка кадрів, здатних застосовувати біометод як один із основних напрямків 

вдосконалення сільського господарства.  
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До основних завдань курсу відноситься:  

- формування у студентів уявлення про біологічно активні речовини – 

природу їх походження, види, структуру, вміст у рослинній речовині; 

- ознайомлення з методами виділення та подальшого використання 

біологічно активних речовин; 

- ознайомлення з методами створення та механізмом дії регуляторів росту 

рослин та мікробіологічних препаратів; 

- ознайомлення та дослідження впливу регуляторів росту рослин і 

мікробіологічних препаратів  на зміну фізіолого-біохімічних процесів у рослинах 

- отримання студентами практичних навичок застосування біологічно 

активних речовин у сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських 

культур.  

У результаті вивчення  курсу студенти повинні знати: 

- розуміння теоретичних особливостей будови, хімічний, біохімічний  склад, 

методів створення, етапів виділення та класифікації біологічно активних речовин;  

- орієнтуватися у різноманітті біологічно активних речовин рослинного 

походження; 

- здатність досліджувати механізм дії та специфіку впливу біологічно 

активних речовин на сільськогосподарські культури; 

- здатність аналізувати склад, концентрацію, вміст діючої речовини та 

спектр дії  рекомендованих у переліку препаратів регуляторів росту рослин та 

мікробіологічних препаратів.  

- здатність формувати теоретичні та практичні рекомендації щодо методів 

удосконалення застосування біологічно активних речовин у технологія 

вирощування сільськогосподарських культур.  

Теоретичні знання повинні дозволити студентам на практиці відповідно до 

методик вміти:  

- розуміти природу походження, склад діючої речовини рістрегуляторів, 

походження біологічного агента – компонента мікробіологічних препаратів;  
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- оцінювати рівень та перспективу стану біотехнологічних досліджень в 

Україні, направлених на отримання необхідних для сільського господарства 

біологічно активних речовин ; 

- розуміти механізм дії та специфіку впливу  рістрегуляторів, 

мікробіологічних препаратів на фізіолого-біохімічні процеси в рослинах та 

мікробіологічні у ґрунті;  

- демонструвати знання теоретичних та практичних засад застосування 

біологічно активних речовин у технологія вирощування сільськогосподарських 

культур;  

- уміти формувати власне бачення вирішення екологічної проблеми шляхом 

використання біологічно активних речовин у рослинництві та перспективи 

розвитку інтегрованої системи виробництва сільськогосподарської продукції.   

Інтегральна компетентність:  здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і 

технологічного характеру у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого 

природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теоретичних основ та методів технологій захисту навколишнього середовища, та 

характеризується комплексністю і невизначеністю умов. 

Загальні компетентності:   

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 - Знання і критичне розуміння предметної області та професійної 

діяльності.  

- Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

- Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

- Здатність розробляти та управляти проектами.  

-  Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення 

сталого розвитку суспільства.  

- Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
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необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

- Здатність до попередження забруднення довкілля та кризових явищ і 

процесів.  

- Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, 

проектувати, модифікувати, готувати до роботи та використовувати сучасну 

техніку і обладнання для захисту та раціонального використання повітряного та 

водного середовищ, земельних ресурсів, поводження з відходами.  

- Здатність проводити спостереження та інструментальний і лабораторний 

контроль навколишнього середовища, впливу на нього зовнішніх факторів, з 

відбором зразків (проб) природних компонентів.  

- Здатність здійснювати контроль за забрудненням повітряного басейну, 

водних об’єктів, ґрунтового покриву та геологічного середовища.  

- Здатність до розробки методів і технологій поводження з відходами та їх 

рециклінгу.  

- Здатність до проектування систем і технологій захисту навколишнього 

середовища та забезпечення їх функціонування.  

- Здатність до управління (розміщення і утилізація) відходами.  

- Здатність до забезпечення екологічної безпеки.  

- Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів та інших об’єктів 

господарської діяльності на довкілля. 
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3. програми навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО ДИСЦИПЛІНИ «БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ 

РЕЧОВИНИ В РОСЛИННИЦТВІ». КЛАСИФІКАЦІЯ, СКЛАД, ВПЛИВ БАР 

НА РОСЛИННИЙ ОРГАНІЗМ  

ЗМ 1. Основні групи біологічно активних речовин.  

Тема 1. Характеристика та специфіка дії регуляторів росту рослин. 

Тема 2. Мікробіологічні препарати як складова інноваційних, 

екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських 

культур.  

Тема 3. Фізіологічні зміни в рослинах і мікробіологічні в ґрунті за дії 

біологічних препаратів.   

ЗМ 2. Перспективи створення і використання препаратів на основі 

біологічно активних речовин.  

           Тема 4.  Сучасний стан та перспективи виробництва біологічно  

активних речовин в сільському господарстві.  

 Тема 5. Загальний огляд  рекомендованих  регуляторів росту рослин і 

мікробіологічних препаратів у посівах основних с.-г. культур.  

Тема 6. Технологія застосування та ефективність дії біологічно 

активних препаратів у посівах с.-г. культур.  

МОДУЛЬ 2. ВПРОВАДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ 

РЕЧОВИН В ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА.  

ЗМ 3.  БАР як головна умова створення сучасних інтенсивних технологій.  



 

 

 

9 

 

 Тема 7. Застосування біологічно активних речовин як важливий резерв 

реалізації біологічного потенціалу урожайності сільськогосподарських 

культур.  

ЗМ 4. Впровадження до застосування препаратів створених на основі БАР у 

різних галузях рослинництва.  

Тема 8. Застосування біологічно активних речовин в овочівництві та 

лісівництві.  
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 4. структура навчальної дисципліни 

Назва  змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
усього У тому числі усього У тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

М 1. ВСТУП ДО ДИСЦИПЛІНИ «БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ В 

РОСЛИННИЦТВІ». КЛАСИФІКАЦІЯ, СКЛАД, ВПЛИВ БАР НА 

РОСЛИННИЙ ОРГАНІЗМ 

ЗМ 1. Основні групи біологічно активних речовин.  

Тема 1. 

Характеристика та 

специфіка дії 

регуляторів росту 

рослин. 

 

13 2 2   9       

Тема 2. 

Мікробіологічні 

препарати як складова 

інноваційних, 

екологічно безпечних 

технологій 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур.  

 

13 2 2   9       

Тема 3. Фізіологічні 

зміни в рослинах і 

мікробіологічні в 

ґрунті за дії 

біологічних 

препаратів.   

 

16 2 4   10       

             

ЗМ 2. Перспективи створення і використання препаратів на основі 

біологічно активних речовин.  
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Тема 4.  Сучасний 

стан та перспективи 

виробництва 

біологічно  активних 

речовин в сільському 

господарстві. 

13 2 2   9       

 

Тема 5. Загальний 

огляд  

рекомендованих  

регуляторів росту 

рослин і 

мікробіологічних 

препаратів у посівах 

основних с.-г. 

культур.  

 

16 2 4   10       

Тема 6. 

Технологія 

застосування та 

ефективність дії 

біологічно активних 

препаратів у посівах 

с.-г. культур.  

 

15 2 4   9       

Разом по М 1 86 12 18   56       

М 2. ВПРОВАДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН В 

ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.  

 

ЗМ 3.  БАР як головна умова створення сучасних інтенсивних технологій.  

Тема 7. 

Застосування 

біологічно активних 

речовин як важливий 

резерв реалізації 

біологічного 

потенціалу 

урожайності 

сільськогосподарських 

культур. 

18 2 6   10       

ЗМ 4. Впровадження до застосування препаратів створених на основі БАР у 

різних галузях рослинництва.  
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Тема 8. 

Застосування 

біологічно активних 

речовин в 

овочівництві та 

лісівництві.  

 

16 2 4 10 

Разом по М2 34 4 10   20       

Усього годин  120 16 28   76       

    

5. Теми  практичних занять 

з/п Назва теми  Кількість годин 

денна заочна 

1 Правила техніки безпеки при роботі в 

лабораторіях. Основні групи біологічно активних 

речовин.  

2  

2 Загальна схема виробництва біологічно активних 

речовин.  

2  

3 Рослинні біологічно активні речовини, способи їх 

виділення. Алкалоїди. 

2  

4 Стадії очищення біологічно активних речовин. 

Методи осадження БАР. 

2  

5 Визначення енергії проростання насіння 

сільськогосподарських культур за дії регулятора 

росту рослин та мікробіологічного препарату. 

2  

6 Активність ферменту амілази у проростаючому 

насінні за дії регулятора росту рослин і 

мікробіологічного препарату.  

2  

7 Визначення схожості насіння 

сільськогосподарських культур за дії регулятора 

росту рослин та мікробіологічного препарату.  

 

2  

8  Розділення БАР за допомогою мембран. Діаліз і 

електродіаліз, ультрафільтрація. 

2  

9  Розділення БАР за допомогою мембран. 

Зворотний осмом, сорбція і сорбційні процеси. 
2  

10 Промислове виробництво БАР із  культури клітин 

рослин. Підготовка середовища для культивування 

продуцента посівного матеріалу 

2  

11 Промислове виробництво БАР із  культури клітин 

рослин. Біосинтез БАР. 

2  

12 Спектри функціональної активності основних 2  
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біоагентів мікробіологічних препаратів.   

13 Аналіз рекомендованих до використання в Україні 

мікробіологічних препаратів для рослинництва для 

зернових, технічних і не бобових культур.  

2  

14 Аналіз рекомендованих до використання в Україні 

мікробіологічних препаратів для рослинництва на 

бобових культурах.  

2  

Разом   28  

 

 

 

6. Самостійна робота  

№ з/п Назва теми  Кількість годин 

денна заочна 

1.  Біологічне рослинництво в екологічно безпечних 

технологія виробництва сільськогосподарської 

продукції.  

4  

2. Вплив біологічно активних речовин на 

культуральні рослини.  

4  

3. Основні ознаки біологічного рослинництва. 

Сучасні напрямки розвитку біометоду в 

сільському господарстві.  

4  

4.  Застосування регуляторів росту рослин у посівах 

рису, гречки, проса, зернобобових культурах. 

4  

5.  Використання біологічно активних речовин на 

квітках, кімнатних та декоративних рослинах.  

4  

6.  Вплив та ефективність дії регуляторів росту 

рослин на баштанні культури, плодово-ягідні 

насадження.  

4  

7.  Економічна ефективність застосування 

регуляторів росту рослин і мікробіологічних 

препаратів у посівах  сільськогосподарських 

культур.  

4  

8.  Технології застосування та ефективність дії 

біологічно активних речовин сумісно їх 

гербіцидами.  

4  

9.  Біотехнологія. Значення та основні напрямки ЕМ 

– технології в рослинництві (Використання 

корисних мікроорганізмів та мікробіологічних 

добрив).   

4  

10.  Технології, що передбачають застосування 4  
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«біологічно чистої води».  

11.  Вплив біологічно активних речовин на ріст і 

розвиток лісових та садових насаджень.  

4  

12.  Вплив допосівної обробки насіння біологічними 

препаратами.  

4  

13. Екологобезпечні елементи технології 

вирощування сільськогосподарських культур.  

4  

14.  Проблеми застосування БАР  при вирощуванні 

садивного матеріалу.  

4  

15.  Перспективи використання біологічно активних 

речовин різного походження в рослинництві.  

4  

16. Вплив біологічно активних речовин фосфат 

мобілізуючих штамів бактерій.  

4  

17. Розробка стратегій продовження ресурсу та 

впровадження комплексу БАР 

4  

18. Біологічно активні речовини мікробного синтезу 

в новітніх біотехнологіях.  

4  

19. Біологічно активні речовини рослинного 

походження з антибіотичними властивостями.  

4  

Разом  76  

7. Методи навчання 

Методи навчання передбачають лекції з використанням наглядного 

матеріалу, лабораторні заняття з використанням відповідних об’єктів досліджень 

та самостійна робота з детальнішим ознайомленням відповідних тем.                        

 

8. Методи контролю 

     Методи контролю: усне опитування, тестування по відповідному 

змістовному модулю, модульний контроль (тестування), екзамен. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

 

Модуль 

 1 

 

Модуль  

2 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о
н

тр
о

л
ь
 

(е
к
за

м
ен

) 

З
аг

ал
ьн

а 

су
м

а 
б

ал
ів

 

Кількість балів 

за модуль 
30 40 

30 100 

Змістові 

модулі 
ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 

в т.ч. за 

видами 

 робіт 

-індивідуальне 

опитування 

10 10 15 5 

- виконання 

СРС 
2 2 8 2 

-тестування за 

від повідним 

М 

6 10 
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 10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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