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1. Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є засвоєння знань щодо особливостей зовнішньої та 

внутрішньої будови комах, діяльності їх органів та систем, різноманіття їх видів та 
внутрішньовидових форм, взаємодію між собою та з зовнішнім середовищем. 

 
 

Найменування  
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 3,0  
 

Галузь знань 
20 «Аграрні науки та 

продовольство» обов’язкова 
Спеціальність 202 «Захист і 

карантин рослин» 

Модулів – 2 

Освітній ступінь: 
магістр 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 1-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  (реферат, 
РГР, тощо) 

Семестр 

Загальна кількість годин − 150 
 

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 
 
 
 

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

професійних умінь щодо захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів 
студент повинен знати: 

особливості біології шкідників сільськогосподарських рослин; метаморфоз та життєві 
форми комах у біоценозі; екологію комах; місця мешкання різних популяцій; 

 
студент повинен вміти: 
своєчасно виявляти осередки спалаху шкідників та правильно встановлювати їх 

видову належність; проводити фенологічні спостереження за фітофагами на різних стадіях їх 
розвитку; проводити облік чисельності та розмноження шкідливих комах.  
 

 
 
 



4. Очікувані результати навчання з дисципліни  
Шифр Результат навчання 

РН7 Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 
ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 
підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

РН8 Володіти знаннями з професійних дисциплін (агрометеорології, ентомології, 
фітопатології, мікології, фітовірусології, фітогельмінтології, акарології, 
моніторингу шкідників, імунітету рослин, основ карантину рослин, 
родентології, гербології, фітофармакології, фітосанітарного моніторингу, 
механізації, електрифікації та автоматизації с.-г. виробництва, економіки і 
підприємництва, менеджменту, основ наукових досліджень, технології 
зберігання та переробки продукції рослинництва, овочівництва, 
плодівництва) в обсязі, необхідному для спеціалізованої професійної роботи 
за спеціальністю захист і карантин рослин. 

РН10 Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин, 
використовуючи спеціальні знання з ентомології, фітопатології, гербології, 
фітофармакології, фітосанітарного моніторингу. 

РН11 Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 
виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

 
5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

Компетентності Програмні результати навчання 
РН7 РН8 РН10 РН11 

КС3 + +   
КС4   + + 

КС3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
КС4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
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Модуль 1 

К
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ь 
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Лекції 1,5 10 15,0 
Практичні заняття - - - 
Лабораторні роботи 2,0 14 28,0 
Семінарські зняття - - - 
Самостійна робота 2,5 2 5,0 
Модульна контрольна робота* 12,0 1 12,0 
Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 60 
 

*На модульні контрольні роботи 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). 
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Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем1 

Шифр 
результату 
навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 
кількість балів 

(репродуктивний 
рівень)** 

Максимальна 
кількість балів 

(творчий 
рівень) 

36 60 
РН7 Лк1, Лк2, Лк3, Лб1, Лб2, Лб3, Лб4, 

Лб5, Лб6, Лб7, Ср1 12,6 21,0 

РН10 Лк4, Лк5, Лк6, Лк7, Лб8, Лб9 6,0 10,0 
РН11 Лк8, Лк9,  Лб10, Лб11, Ср2 10,2 17,0 

РН7, РН8, 
РН10 МКР1 7,2 12 

Разом: 36 60 
 
 

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 екзамену у формі 
тестування на ПК. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. 
Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, 
логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення 
практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які 
передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 
дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з 
навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, 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 
екзамену, дорівнює 24. Максимально-можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 
що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 
екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
8. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 (М1). Методи управління агроценозами 
Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Регулювання чисельністю комах фітофагів агроценозів 
агротехнічними заходами захисту  
Тема 1 (Т1). Роль і значення агротехнічних методів у регулюванні чисельністю комах-
фітофагів  
Тема 2 (Т2).Роль і значення організаційно-господарських та агротехнічних прийомів в 
управлінні чисельністю комах-фітофагів; 
Тема 3 (Т3). Значення фізико-механічного та біофізичного методу в управлінні чисельності 
комах-фітофагів; 
Тема 4 (Т4). Біологічний та нетрадиційний методи регуляції чисельності комах-фітофагів; 
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Тема 5 (Т5).Хімічний метод та карантин рослин як способи регуляції чисельності комах 
фітофагів 
Змістовий модуль 2 (М2). Спрямоване регулювання чисельності комах-фітофагів в 
агроценозах сільськогосподарських культур  
2 (ЗМ2). Регулювання чисельності комах-фітофагів сільськогосподарських культур. 
Тема 6 (Т6). Регулювання чисельності багатоїдних комах-фітофагів  
Тема 7 (Т7). Регулювання чисельності комах-фітофагів зернових та зернобобових культур  
Тема 8 (Т8). Регулювання чисельності комах-фітофагів цукрових буряків, картоплі, овочів  
Тема 9 (Т9). Регулювання чисельності комах-фітофагів плодово-ягідних культур  
 

9. Теми лекцій 
 

№ 
з/п 

Теми Назва теми Кількість годин 
денна  заочна 

МОДУЛЬ 1. Методи управління агроценозами  
Змістовний модуль 1. Регулювання чисельністю комах фітофагів агроценозів 

агротехнічними заходами захисту  
1 Т1 Роль і значення організаційно-господарських та 

агротехнічних прийомів в управлінні 
чисельністю комах-фітофагів; 

 
 
2 
 

 
 
 

 
2 Т2 Значення фізико-механічного та біофізичного 

методу в управлінні чисельності комах-
фітофагів; 

2 
 
 

 
 

3 Т3 Біологічний та нетрадиційний методи регуляції 
чисельності комах-фітофагів; 
 

 
2 

2 
 

 
4 Т4 Хімічний метод та карантин рослин як способи 

регуляції чисельності комах фітофагів 
2  

Змістовний модуль 2. Спрямоване регулювання чисельності комах-фітофагів в  
агроценозах сільськогосподарських культур 

5 
 

Т5 
 

Регулювання чисельності багатоїдних комах-
фітофагів; 

 
2 

 
 

6 
 

Т6 
 

Регулювання чисельності комах-фітофагів 
зернових культур; 

 
2 
 

 
 

 

7 Т7 Регулювання чисельності комах-фітофагів 
зернобобових культур; 

2 
 
 

 
4 

 
8 Т8 Регулювання чисельності комах-фітофагів 

цукрових буряків, картоплі, овочів ; 
2  

9 Т9 Регулювання чисельності комах-фітофагів 
плодово-ягідних культур; 
 

2  

  Усього годин 18 6 
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10.Теми лабораторних занять 

 
№ 
з/п 

Теми  
Назва теми 

Кількість  годин,  
денна  заочна 

МОДУЛЬ 1. Методи управління агроценозами 

1 Т1 Методи управління чисельністю комах 
фітофагів в агроценозах 
сільськогосподарських культур 

2  
 
 
2 2 Т2 Управління чисельністю комах-фітофагів 

зернових культур та розробка системи захисту 
2 

3 Т3 Управління чисельністю комах-фітофагів 
зернобобових культур та розробка системи 
захисту 

2 

4 Т4 Управління чисельністю комах-фітофагів 
цукрових буряків та розробка системи захисту 

2 

Змістовий модуль 2. Спрямоване регулювання чисельності комах-фітофагів в 
агроценозах сільськогосподарських культур 

5 Т5 Управління чисельністю комах-фітофагів 
картоплі та розробка системи захисту 

2  
 
 
 
4 

6 Т6 Управління чисельністю комах-фітофагів 
льону-довгунцю та розробка системи захисту 

2 

7 Т7 Управління чисельністю комах-фітофагів 
томатів, цибулі та розробка системи захисту 

2 

8 Т8 Управління чисельністю комах-фітофагів 
зерняткових-кісточкових та розробка системи 
захисту 

4 

9 Т9 Управління чисельністю комах-фітофагів 
ягідних культур та розробка системи захисту 

4 

  Всього годин 22 6 
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11. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Тема Назва теми Кількість  
годин,  

денна  заочна 

МОДУЛЬ 1.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ КОМАХ-
ФІТОФАГІВ ТА ЇХНІХ ЕНТОМОФАГІВ. ЕКОНОМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ РІВЕНЬ 
ЧИСЕЛЬНОСТІ. ЧИННИКИ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЙ. ТЕОРІЇ ДИНАМІКИ 
ПОПУЛЯЦІЙ. ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЙ 
1 Т1 Дайте визначення понять «популяція» та «вид». 5 7 

Назвіть і охарактеризуйте типи популяцій. 5 5 
Які існують структури популяції?  5 5 
Що таке паразитизм? 5 7 

2 Т2 Що називають прогнозом? 5 5 
Які існують теорії динаміки популяцій комах? 5 5 
Основні форми паразитизму 5 7 
Які існують види прогнозу? 5 5 

3 Т3 Охарактеризуйте системний підхід до 
прогнозування розвитку популяцій. 

5 5 

Що називають сумою ефективних температур і як 
її розраховують?  

5 5 

Основні місцеві види сонечок, особливості 
розвитку, значення в агроценозах 

5 7 

Інтродуковані види кокцинелід, особливості розвитк  
практичне значення у захисті рослин 

5 5 

4 Т4 Дайте визначення поняття діапауза. 5 5 
Які види діапаузи існують у комах?  5 5 
Мухи фазїї, основні види, особливості розвитку 5 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТА АГРОТЕХНІЧНІ 
ПРИЙОМИ УПРАВЛІННЯ КОМАХАМИ-ФІТОФАГАМИ. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ 
МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ ЧИСЕЛЬНІСТЮ КОМАХ-ФІТОФАГІВ 
  У чому полягають організаційно-господарські 

заходи управління чисельністю комах-фітофагів? 
5 5 

6 Т6 Які складники виділяють у біотехнічному методі 
управління чисельністю комах-фітофагів? 

5 10 

7 Т7 У чому полягає сутність біотехнічного методу 
управління чисельністю комах-фітофагів? 

5 10 

8 Т8 Що називають господарською ефективністю 
заходів захисту рослин від шкідників і як її 
визначають? 

5 10 

9 Т9 Що називають економічною ефективністю заходів 
захисту рослин від шкідників і як її визначають? 

5 10 

Які існують види карантинної експертизи? 10 10 
  Всього годин 110 138 

 
12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Лабораторні роботи проводяться у ентомологічній 
лабораторії, яка обладнана колекціями, лабораторним інвентарем (лупи, препаративні голки, 
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бінокуляри та ін..) 
 

 13. Рекомендовані джерела інформації 
Базові: 

1. Адашкевич Г. П. Ентомофаги вредителей овощных культур (Афидофаги). Москва : Колос, 
1975. 185 с. 
2. Беляев И. М. Вредители зерновых культур. Москва : Колос, 1974. 284 с. 
3. Біологічний захист рослин / М. П. Дядечко, М. М. Падій, В. С. Шелестова та ін. ; за 
ред. М. П. Дядечка, М. М. Падія. Біла Церква, 2001. 312 с. 
4. Васькин Д. В. Регуляция численности вредных и полезных насекомых на люцерне. Защита 
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Бібліотечно-інформаційний ресурс (Книжковий фонд, періодика, фонди на електронних 
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