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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. 

 
 

2. Обсяг навчальної дисципліни 
 

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» вибіркова 
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 − 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 

86 год. 108 год. 
Індивідуальні завдання:  

- год 
Вид контролю: 

іспит 
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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:  
проведення аналізу показників систем дихання, живлення, виділення, нервових 

центрів; використання основних властивостей комах і особливості їх поведінки та 
розмноження в коротко-та довгостроковому прогнозі їх чисельності; вплив факторів 
навколишнього середовища на фізіологічні процеси у комах; проведення аналізу 
показників систем дихання, живлення, виділення, нервових центрів; використання 
основних властивостей комах і особливості їх поведінки та розмноження в коротко-та 
довгостроковому прогнозі їх чисельності; вплив факторів навколишнього середовища на 
фізіологічні процеси у комах. 

студент повинен вміти: 
визначати видову спеціалізацію і структуру ентомокомплексів сучасних 

агроценозів; оцінювати і моделювати кількісні та якісні зміни в організмі комах залежно 
від живлення; прогнозувати розмноження фітофагів в агроценозах; визначати видову 
спеціалізацію і структуру ентомокомплексів сучасних агроценозів; оцінювати і 
моделювати кількісні та якісні зміни в організмі комах залежно від живлення; 
прогнозувати розмноження фітофагів в агроценозах. 

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, фітогельмінтології, акарології, моніторингу шкідників, 
імунітету рослин, основ карантину рослин, родентології, 
фітофармакології, фітосанітарного моніторингу, 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 загальної ентомології, 
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. 
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6. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

М
ак

си
ма

ль
на

 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 
за

 
од

ин
иц

ю
 

Модуль 1 

К
іл

ьк
іс

ть
 

од
ин

иц
ь 

М
ак

си
ма

ль
на

 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

Лекції 2,0 9 18,0 
Практичні заняття - - - 
Лабораторні роботи 2,0 12 24,0 
Семінарські зняття -  - 
Самостійна робота 2,0 3 6,0 
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). 

 
 
 

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, Лк4, Лб1, Лб2, Лб3, 

Лб4, Ср1 
10,8 18,0 

РН10 Лк5, Лк6, Лб5, Лб6, Лб7, Лб8, Ср2 8,4 14,0 
РН11 Лк7, Лк8, Лб9, Ср3 9,6 16,0 

РН7, РН8, 
РН10 

МКР1 7,2 12,0 

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.  
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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). Особливості живлення і травлення комах у ланцюгах трофічних зв’язків 
Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Фізіологічні процеси регуляції фітофагів 
Тема 1 (Т1). Живлення і травлення комах 
Тема 2 (Т2). Імунні реакції гемолімфи комах Імунні реакції гемолімфи комах  
Тема 3 (Т3). Роль ферментів і залоз у спеціалізації живлення комах; 
Тема 4 (Т4). Функціональна організація нервових центрів 
Тема 5 (Т5). Статеві ферамони та їх роль у захисті рослин  
Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Вплив екологічних факторів на фізіологічні процеси у комах в 
агроценозах  
Тема 6 (Т6). Системність та методи досліджень в екології комах. Основні поняття про 
аутекологію та  синекологію комах 
Тема 7 (Т7). Вплив кліматичних факторів на динаміку чисельності 
Тема 8 (Т8). Вплив світла інших абіотичних факторів на чисельність шкідників  
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9. Теми лекцій 
 

№ 
з/п 

Теми Назва теми Кількість годин 
денна  заочна 

МОДУЛЬ 1. Особливості живлення і травлення комах у ланцюгах трофічних 
зв’язків 

 

 Змістовний модуль 1. Фізіологічні процеси регуляції фітофагів  
1 Т1 Живлення і травлення комах; 

 
 

 
2 
 

 
1 
 
 

2 Т2 Імунні реакції гемолімфи комах; 2 
 
 

 
0,5 

 

3 Т3 Роль ферментів і залоз у спеціалізації 
живлення комах; 
 

 
2 

0,5 
 
 

4 Т4 Функціональна організація нервових центрів 2 0,5 

5 
 

Т5 
 

Статеві ферамони та їх роль у захисті рослин;  
2 

0,5 
 

Змістовний модуль 2. Регулювання чисельності комах-фітофагів  
сільськогосподарських культур 

6 
 

Т6 
 

Системність та методи досліджень в екології 
комах. Основні поняття про аутекологію та  
синекологію комах; 

 
2 
 

 
1 
 

7 Т7 Вплив кліматичних факторів на динаміку 
чисельності; 

2 
 
 

 
1 
 

8 Т8 Вплив світла інших абіотичних факторів на 
чисельність шкідників; 

2 0,5 

  Усього годин 16 6 
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10.Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Теми  
Назва теми 

Кількість  
годин,  

денна  заочна 

МОДУЛЬ 1. Змістовний модуль 1. Фізіологічні процеси регуляції фітофагів 

1 Т1 Шкіряний покрив, його будова і похідні, 
значення як зовнішнього скелету.  
Колір тіла комах: пігментний або хімічний, 
структурний або фізичний. 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 Т2 Травна система. Будова і функції переднього, 
середнього і заднього відділів кишок у 
зв'язку з характером живлення.  

 

2 

3 Т3 М'язи комах. Особливості їх будови і 
розташування. Слинні залози та їх функції.  

М'язовий шлуночок. 
Кровоносна система комах. Жирове тіло. 
Будова, склад, розташування його. 

 

2 

4 Т4 Значення і функції жирового тіла у житті 
комах у різних стадіях розвитку, розмноженні, 
та під час зимівлі. Нервова система. 

2 

5 Т5 Будова нервової системи комах. Центральна, 
симпатична і периферична. Рефлекторна дуга. 
Статеві феромони комах  

2 

Змістовний модуль 2. Вплив умов навколишнього середовища на фізіологічні 
процеси комах 

6 Т6 Живлення як фактор впливу на комах 2  
 
 
 
 
 
4 

7 Т7 Вплив вологості та опадів на комах - 
фітофагів 

2 

8 Т8 Вплив температури на комах 2 

9 Т9 Життєві форми та класифікація комах 2 

  Всього годин 18 6 
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11. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Тема Назва теми Кількість  
годин,  

денна  заочна 
МОДУЛЬ 1. Змістовний модуль 1. Фізіологічні процеси регуляції фітофагів 
1 Т1 Захисні функції та імунні реакції гемолімфи у 

регуляції чисельності шкідників с/г культур 
5 5 

Перспективи використання гормонів у регуляції 
чисельності шкідників 

5 5 

Розробка фізіологічних методів регуляції 
чисельності основних шкідників плодових 
культур 

5 5 

Розробка фізіологічних методів регуляції 
чисельності основних шкідників хмелю  

5 5 

Розробка фізіологічних методів регуляції 
чисельності основних шкідників картоплі 

5 5 

Розробка фізіологічних методів регуляції 
чисельності основних шкідників кукурудзи 

5 5 

2 Т2 Розробка фізіологічних методів регуляції 
чисельності основних шкідників озимої 
пшениці 

5 5 

Розробка фізіологічних методів регуляції 
чисельності основних сисних шкідників 

5 5 

3 Т3 Розробка фізіологічних методів регуляції 
чисельності основних шкідників проса 

5 5 

Розробка фізіологічних методів регуляції 
чисельності основних шкідників гарбузів 

5 5 

4 Т4 Розробка фізіологічних методів регуляції 
чисельності основних шкідників запасів 

5 5 

5 Т5 Розробка фізіологічних методів регуляції 
чисельності основних шкідників жита 

5 5 

Генетичні методи боротьби з шкідниками 5 5 
Змістовний модуль 2. Вплив екологічних факторів на фізіологічні процеси у комах в 

агроценозах  
6 Т6 Розробка екологічних методів регуляції 

чисельності основних шкідників смородини 
5 5 

7 Т7 Розробка екологічних методів регуляції 
чисельності основних шкідників аґрусу 

3 10 

Розробка екологічних методів регуляції 
чисельності основних шкідників картоплі 

3 10 

8 Т8 Основні інсектициди та їх застосування для 
боротьби з шкідниками 

5 10 

9 Т9 Розробка екологічних методів регуляції 
чисельності основних шкідників хрестоцвітих 
культур 

5 8 

  Всього годин 86 108 
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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, бінокуляри та ін..) 

 

 13. Рекомендовані джерела інформації 
Базові: 
1. Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология. Москва : Высш. школа, 1980. C. 125 – 137. 
2. Бей-Биенко Г. Я., Скорикова О. А. Лабораторные занятия по энтомологии. Москва : 
Сельхозгиз, 1958. 254 с. 
3. Бондаренко Н. В., Глущенко А. Ф. Практикум по общей энтомологии. Ленинград : 
Колос, 1972. С. 88 – 91. 
4. Бондаренко Н. В., Глущенко А. Ф. Практикум по общей энтомологии. Ленинград : 
Агропромиздат, 1985. С. 12 - 66. 
5. Бруннер Ю. Ю. Учебная практика по энтомологии. Харьков : ХСХИ, 1980. С. 25 – 
88. 
6. Осмоловский Г. Е., Бондаренко Н. В. Энтомология. Ленинград : Колос, 1980. С. 32 – 49. 
7. Довідник із захисту рослин / за ред. М. П. Лісового. Київ : Урожай, 1999. С. 66 – 89.  
8. Добровольский Б. Ф. Фенология насекомых. Москва : Высш. школа, 1969. С. 32 
– 48. 
9. Захваткин Ю. А. Курс общей энтомологии. Москва : Колос, 2001. С. 43 – 55. 
10. Єрмоленко Н. В. Атлас комах–шкідників польових культур. Київ : Урожай, 1984. С. 
22 – 44. 
11. Росс Т. Энтомология. Москва : Мир, 1985. С. 23 – 43. 
12. Федоренко В. П., Покозій Й. Т., Круть М. В. Шкідники сільськогосподарських 
культур. Ніжин : Аспект Поліграф, 2004, 355 с. 
Допоміжна: 
1. Омелюта В. П. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур. Київ : 
Урожай, 1986. 296 с. 
2. Бондаренко Н. В. Вредные нематоды, клещи, грызуны. Ленинград : Колос, 1977. С. 
33 – 49. 
3. Бондаренко Н. В. Практикум по вредным нематодам, клещам, грызунам. 
Ленинград : Колос, 1980. С. 32 – 77. 

13. Інформаційні ресурси 
 
Бібліотечно-інформаційний ресурс (Книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської універсальної наукової 
бібліотеки ім.. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua) 10014, м. Житомир, Новий бульвар, 
(0412) 37-84-33, Національної бібліотеки ім.. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua), 
м. Київ, проспект 40 річчя Жовтня, (044)525-81-04. 

Інформаційний депозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати десиртацій та 
десиртації, навчальні матеріали, студентські наукові роботи, наукові конференції, патенти, 
комп’ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об’єкти, наукові звіти). 
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