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1. Мета навчальної дисципліни 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія вирощування і 

використання організмів у біологічному захисті рослин» є ознайомлення студентів з 
теоретико-методологічними основами розведення зоофагів (комах, кліщів, нематод) для 
використання в біологічному контролі шкідливих організмів, зокрема комах, кліщів і 
бур’янів, та визначення за якими параметрами можливо оптимізувати та підвищити 
процес розведення паразитів і хижаків. 
 

2. Обсяг навчальної дисципліни 
 
 

Найменування  
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

денна форма заочна 
форма 

Кількість кредитів – 4,0  
 

Галузь знань 
20 «Аграрні науки та 

продовольство» обов’язкова 
Спеціальність 202 «Захист і 

карантин рослин» 

Модулів – 1 

Освітній ступінь: 
магістр 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3 1-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  ( курсова 
робота) 

Семестр 

Загальна кількість годин − 120 
 

1-й 
Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних –  3 
сам. роб. студ. −  7 

18 год. 6 год. 
Практичні, семінарські 

 - год. 
Лабораторні 

22 год. 6 год. 
Самостійна робота 

110 год. 138 год. 
Індивідуальні завдання:  

- год 
Вид контролю: 

іспит 
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3. Передумови для вивчення дисципліни 
 
Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 
 

студент повинні знати:  
основних корисних комах та сучасні технології їх лабораторного та масового розведення 
для застосування у біологічному контролі. 
 
студент повинен вміти: 
використовувати сучасні біологічні технології розведення корисних комах на практиці. 
          

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 
 

Компетентності Програмні результати навчання 
РН7 РН8 

ЗК1 +  
ЗК2 + + 
ЗК3 +  
ЗК4  + 
ЗК5 +  
ЗК6 +  
ЗК7 +  
ЗК8  + 
ЗК9 +  
ЗК10 +  
ЗК11  + 
ЗК12 + + 
ФК3 + + 

 
ЗК1. – Здатність одержати конкурентоспроможні професійні та управлінські науково-
практичні результати. 
ЗК2. – Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами усно. Так і письмово. 
ЗК3. – Участь у розробленні  та виконанні державних наукоємних цільових програм із 
захисту і карантину рослин. 
ЗК4. – Навички використання психолого - комунікаційних технологій. 
ЗК5. – Проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних 
розробок в наукових установах і господарствах усіх форм власності. 
ЗК6. – Здатність генерувати ідеї науково-педагогічної та інноваційної діяльності. 

Шифр Результат навчання 
РН7. Володіти спеціальними знаннями 
РН8. Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 
підтримання  їх стабільності для збереження природного різноманіття 
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ЗК7. – Здатність застосовувати науково-обгрунтовані навички та досвід особистого 
високопрофесійного розвитку і самовдосконалення. 
ЗК8. – Здатність працювати в команді і розвивати ділові та культурні навички. 
ЗК9. – Здатність працювати в команді і розвивати ділові та культурні навички. 
ЗК10. – Навички використання теоретичних знань і практичного досвіду для кар’єрного 
зростання і здійснення управлінської діяльності. 
ЗК11. – Навички здійснення безпечної науково - виробничої діяльності. 
ЗК 12. – Здійснення моніторингу щодо збереження навколишнього середовища. 
 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
 
 
 

Вид заняття 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 
за

 
од

ин
иц

ю
 

Модуль 1 

К
іл

ьк
іс

ть
 

од
ин

иц
ь,

 г
од

 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 
 

Лекції 0,5 13 6,5 
Лабораторні заняття 1 15 15 
Самостійна робота 1,3 15 20 
Модульна контрольна робота* 12 1 12 
Індивідуальні завдання 6,5 1 6,5 

                                                                                    Разом: - 60 
 

*На модульні контрольні роботи (МКР) передбачити кількість балів, яка складає не менше 
20% від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 
контролю за накопичувальною системою (60 балів). 
 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання 
 

Шифр 
результату 
навчання 

Вид заняття Мінімальна 
кількість балів 

(репродуктивний 
рівень)** 

Максимальна 
кількість балів 

(творчий 
рівень) 

36  60 
РН7 Лк1-6, Лб1-7, СР(ЗМ1, 

ЗМ2,ЗМ3) 
13 20,5 

РН8 Лк7-9,Лб8-15, (ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3) 13 21 

РН7, РН8 Індивідуальні          завдання 2 6,5 
               МКР 8 12 

                                                       Разом: 36 60 
 

**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 
знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 
положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 
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використанням основних теоретичних положень. Студент з труднощами пояснює  
вирішення практичних завдань дисципліни. Виконання лабораторних, контрольних, 
індивідуальних завдань, курсової роботи значно формалізовано: є відповідь алгоритму, 
але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 
студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 
дисципліни – 36 балів. 

 
7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного й 

підсумкового контролю 
 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового іспиту.  
Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, 
логіки та взаємозв’язків між окремими розділами. Питання, які включені до іспиту, мають 
теоретичне та практичне спрямування та передбачають вирішення типових професійних 
завдань фахівця на робочому місці й дозволяють діагностувати рівень підготовки студента 
та рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Студент не може бути допущений до складання іспиту, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 
контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 
Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 
підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60. 

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 
іспиту, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на іспиті – 40. 

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 
іспиту та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
 

8. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Технологія розведення корисних комах, яких 
використовують для регулювання чисельності шкідників у відкритому ґрунті 
Тема 1. Вступ. Сучасний стан та перспективи розведення корисних організмів для 
захисту рослин 
Екологічні методи захисту сільськогосподарських культур. Сучасний                      стан 
розвитку біометоду. Історія біологічного методу захисту рослин. 
Технічна ентомологія виробництва біопрепаратів захисту рослин як підгалузь 
агробіотехнології. 
Тема 2. Технологія лабораторного і промислового розведення трихограми 
Технологічні ланцюги промислового розведення трихограми. Методи підвищення 
ефективності трихограми. Методи розселення трихограми.  
Тема 3. Технологія розведення габробракона 
Морфолого-біологічні особливості габробракона. Технологія розведення габробракона. 
Застосування габробракона в біологічному захисті рослин  
Змістовий модуль 2. Технологія розведення хижих комах та кліщів, яких 
використовують для контролю шкідників у закритому грунті. 
Тема 4. Технологія розведення фітосейулюса.  
Систематика, біологічні особливості хижого кліща фітосейулюса. Технологія розведення 
фітосейулюса. Застосування акарифага.  
Тема 5. Інтродукція та акліматизація хижого клопа  перилюса - ентомофага 
колорадського жука.  
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Природний ареал поширення хижого клопа периллюуса. Інтродукція та акліматизація  
перилюуса в Україні та перспективи його використання. 
Тема 6. ББііооллооггііччнніі  ооссооббллииввооссттіі,,  ппррааккттииччннее  ззннааччеенннняя  ттаа  ттееххннооллооггііяя  ммаассооввооггоо  
ррооззввееддеенннняя  ххиижжооггоо  ккллооппаа  ммааккррооллооффууссаа..    
ЗЗааггааллььннаа  ххааррааккттееррииссттииккаа,,    ссииссттееммааттииччннее  ппооллоожжеенннняя,,  ммооррффооллооггііяя,,  ооссооббллииввооссттіі  ббііооллооггііїї  іі  
ееккооллооггііїї  ххиижжооггоо  ккллооппаа  MMaaccrroolloopphhuuss  nnuubbiilluuss..  ППррааккттииччннее  ззннааччеенннняя  іі  ссппооссооббии  ввииккооррииссттаанннняя  
ммааккррооллооффууссаа  ддлляя  ззммеенншшеенннняя  шшккооддооччииннннооссттіі  шшккііддллииввиихх  ооррггааннііззмміівв..  ТТееххннооллооггііяя  
ллааббооррааттооррннооггоо  ммаассооввооггоо  ррооззввееддеенннняя  ммааккррооллооффууссаа  
 
Змістовий модуль 3. Технологія розведення паразитичних комах та 
ентомопатогенних нематод, яких використовують для контролю чисельності 
шкідників у закритому грунті. 
Тема 7. Масове розмноження хижої галиці афідимізи. 
Систематика та біологічні особливості галиці афідимізи. Способи масового розведення 
галиці афідимізи. Застосування хижака. 
Тема 8. Лабораторне розведення клопа подізуса 
Біологічні особливості клопа подізуса. Технологічний процес масового розведення 
подізуса.  Середні показники розвитку подізуса при оптимальних лабораторних умовах. 
Тема 9. Технологія лабораторного розведення золотоочки звичайної.  
Систематика золотоочки звичайної. Біологічні особливості золоочки звичайної. 
Технологія лабораторного розведення золотоочки звичайної. 

9. Теми лекцій 

№
 з/

п 

Т
ем

а  
Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

Змістовий модуль 1. Технологія розведення корисних комах, яких використовують 
для регулювання чисельності шкідників у відкритому ґрунті 

1 Т1 Вступ. Сучасний стан та перспективи розведення 
корисних організмів для захисту рослин 

2 1 

2 Т2 Технологія лабораторного і промислового 
розведення трихограми 

2 1 

3 Т3 Технологія розведення габробракона 2  
Змістовий модуль 2. Технологія розведення хижих комах та кліщів, яких 
використовують для контролю шкідників у закритому грунті 

4 Т4 Технологія розведення фітосейулюса. 2 1 
5 Т5 Інтродукція та акліматизація хижого клопа  

перилюса - ентомофага колорадського жука 
2 1 

6 Т6 ББііооллооггііччнніі  ооссооббллииввооссттіі,,  ппррааккттииччннее  ззннааччеенннняя  ттаа  
ттееххннооллооггііяя  ммаассооввооггоо  ррооззввееддеенннняя  ххиижжооггоо  ккллооппаа  
ммааккррооллооффууссаа  

2  

Змістовий модуль 3. Технологія розведення паразитичних комах та 
ентомопатогенних нематод, яких використовують для контролю чисельності 
шкідників у закритому грунті 

7 Т7 Масове розмноження хижої галиці афідимізи 2 1 
8 Т8 Лабораторне розведення клопа подізуса 2 1 
9 Т9 Технологія лабораторного розведення золотоочки 

звичайної 
2  

                                                                                 Разом: 18 6 
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10. Теми лабораторних занять 
 

Назва теми  
Кількість годин 

денна 
форма   заочна форма  

Змістовий модуль 1. Технологія розведення корисних комах, яких використовують 
для регулювання чисельності шкідників у відкритому грунті 

 
Штучні поживні середовища для розведення комах. 1 1 
Вивчення технології масового розведення габробракона. 1 1 
Технологія масового розмноження комахи-фітофага 
фітомізи 2  

Змістовий модуль 2. Технологія розведення хижих комах та кліщів, яких 
використовують для контролю шкідників у закритому грунті 
Вивчення технології лабораторного розведення 
перилюса. 2 1 

Вивчення технології масового розмноження 
фітосейулюса. 2 1 

Вивчення етапів масового розведення хижої галиці 
афідимізи. 2  

Ознайомлення з масовим розмноженням золотоочок. 
Визначення перспективних видів для практичного 
застосування у теплицях. 

2  

Освоєння технології масового розведення макролофуса і 
амблісейуса макензі. 2  

Змістовий модуль 3. Технологія розведення паразитичних комах та 
ентомопатогенних нематод, яких використовують для контролю чисельності 
шкідників у закритому грунті. 
Студентські презентації 2  
Вивчення технології масового розмноження афідіїд: 
лізіфлебуса, діеретіеля, афідіуса матрикарія, енкарзії, 
хижих мух. 

2  

Вивчення технології розмноження хижого клопа оріуса 1  
Освоєння технологічних процесів масового 
розмноження ентомопатогенних нематод на вощаній 
молі та капустяній совці. 

2 1 

Штучні живильні середовища для розведення 
ентомопатогенних нематод. 1  

Разом 22 6 
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11. Самостійна робота  

 

Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

Змістовий модуль 1. Технологія розведення корисних комах, яких використовують 
для регулювання чисельності шкідників у відкритому грунті 
Організація та устаткування біолабораторій по 
розведенню корисних організмів в біологічному захисті 
рослин 

8 10 

Стандарти якості розведення трихограми. Міжнародні 
правила та стандарти в галузі регулювання питань 
технології розведення ентомофагів. 

8 10 

Біотехнологічні аспекти виробництва трихограми на 
штучному живильному середовищі. 10 10 

 Перспективи застосування хижого клопа подізуса проти 
лускокрилих шкідників. 19 20 

Змістовий модуль 2. Технологія розведення хижих комах та кліщів, яких 
використовують для контролю шкідників у закритому грунті 
Роль медового підживлення в підвищенні плодючості 
самок золотоочка звичайного 5 10 

Методи розмноження хижого кліща амблісейюса на 
штучному живильному середовищі. 10 15 

Методика лабораторного розведення оріуса 5 6 
Стандартизація й контроль якості технологій розведення 
енкарзії 5 10 

Змістовий модуль 3. Технологія розведення паразитичних комах та 
ентомопатогенних нематод, яких використовують для контролю чисельності 
шкідників у закритому грунті 
Методи отримання культури афідіуса 10 17 

Технології контролю якості ентомопатогенних нематод. 5 5 

 Стандарти для розведення ентомофагів.  5 5 

Масове розведення афідіуса матрикарія 5 10 
Масове розведення амблісейуса макензі 5 10 
Разом 110 138 

 
12. Інструменти, обладнання. 

  
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 
передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться в лабораторії 
генетики, мікробіології та біотехнології. 
 

13. Рекомендовані джерела інформації 
     Основна 
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1. Стефановська Т. Р., Кава Л. П., Томчак А. Технологія вирощування і використання 
організмів у біологічному захисті рослин : підручник. Київ : Компринт, 2015. 410с. 
2. Стефановська Т. Р., Кава Л. П., Підліснюк В. Г. Технологія вирощування і 
використання організмів у біологічному захисті рослин : навч. посібник. Київ : 
Агроосвіта, 2015. 319 с. 

 
      Допоміжна 
 
1. Бредли С. Защита растений. Москва : Кладезь-Букс, 2003. 146 с. 
2. Імунітет рослин / [М. Д. Євтушенко, М. П. Лісовий, В. К. Пантєлєєв, О. М. 
Слісаренко] ; за ред. М. П. Лісового. Київ : Колообіг, 2004. 304 с. 
3. Будашкина Е. Б., Дьяков Ю. Т., Жуковский П. М. Генетические основы селекции 
растений на иммунитет. Москва : Наука, 1973. C. 24 – 28.  
4. Бондаренко Н. В. Биологическая защита растений. Изд. 2-е. Москва : 
Агропромиздат, 1986. 278 с. 
5. Вейзер Я. Микробиологические методы борьбы с вредными насекомыми : пер. с 
чешского. Москва : Колос, 1972. С. 37 – 44.  
6. Гулий В. В., Памужак Н. Г. Интегрированная защита растений. Кишинев : Картя 
молдовеняска, 1991. С. 18 – 22. 
7. Биологическая борьба с вредными насекомыми и сорняками : пер. с англ. / за ред. 
Де Бах П. Москва : Колос, 1968. С. 10 – 29. 
8.  Кандыбин Н. В. Бактериальные средства борьбы с грызунами и вредными 
насекомыми. Москва : Агропромиздат, 1989. С. 8 – 33.  
9.  Ковалев О. В., Резник С. Я., Виноградова Е. Б. Методические указания по 
расселению и производственными испытаниям амброзиевых листоедов рода Zygogramma 
в биологической борьбе с амброзиями полынно-листной й многолетней. Ленинград : 
Наука, 1986. 28 с. 
10.  Природоохранная технология защити растений / за ред. М. П. Лесового. Киев : 
Урожай, 1989. С. 12 – 27. 
11.  Суитмен X. Биологический метод борьбы с вредными насекомыми и растениями. 
Москва : Колос, 1964. 320 с. 
12.  Тамарина Н. А. Основы технической энтомологии. Москва : Изд-во МГУ, 1990. С. 
28 – 39.   
13.  Тишлер В. Сельскохозяйственная экология : пер. с нем. Москва : Колос, 1971. 453 
с. 
14.  Федоренко В. П. Энтомофаги и заболевания корневой свекловичной тли. Сб. науч. 
тр. ВНИС. Киев : ВНИС, 1980. С. 278–282. 
15.  Федоренко В. П. Особливості формування ентомологічних комплексів у сучасних 
агробіоценозах. Вісник аграр. науки. 2003. № 14. С. 12–16. 
 
Інформаційні ресурси 
 
1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 
електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http:www.lib.zt.ua/,10014, м. Житомир, Новий 
бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 
(http//www.nbuv.gov.ua/, Київ, проспект Голосіївський, 3, +380 (44) 525-81-04) та інших 
бібліотек. 
2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 
дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 
комп’ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об’єкти, наукові звіти). 
 


