
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

Силабус дисципліни 

“Патологія комах” 

 
1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 
Кафедра захисту рослин 

Освітній ступінь – другий (магістерський). 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство». 

Спеціальність: 202 «Захист і карантин рослин». 

Освітньо-професійна програма «Захист і карантин 

рослин». 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 2020 рік, I семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Цикл підготовки: загальний  

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач  Бакалова Алла Володимирівна 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-

zr/m-sklad-zr/bakalova-alla-volodimirivna 

Контактна інформація 
bakalova1970@ukr.net  

тел. 0987878540 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1316 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 14.00 

до 17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

Патологія комах є невід’ємною частиною на засвоєння знань і формування 

професійних умінь щодо захисту сільськогосподарських культур від шкідливих 

організмів, впровадження у виробництво інтегрованої системи захисту. Використання 

живих істот або продуктів їхньої життєдіяльності для зменшення збитків від шкідливих 

організмів. Застосування різних біологічних засобів для збереження навколишнього 

середовища й здоров’я людей забезпечує також високу технічну та економічну 

ефективність. Вплив факторів навколишнього середовища на фізіологічні процеси у 

комах, де можна цілком виключити хімічні заходи захисту рослин при 4–7-разовій 

окупності затрат. До того ж широке вивчення корисної ентомофауни дає змогу підвищити 

якість сільськогосподарської продукції. В регулюванні чисельністю шкідників варто 

визначати видову спеціалізацію і структуру ентомокомплексів сучасних агроценозів; 

оцінювати і моделювати кількісні та якісні зміни в організмі комах залежно від живлення; 

прогнозувати розмноження хвороб фітофагів в агроценозах. 

За допомогою набутих знань необхідних для спеціалізованої професійної роботи за 

спеціальністю захист і карантин рослин. 
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4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння знань щодо особливостей розвитку 

збудників хвороб у комах, закономірності розвитку хвороб комах, які знищують цілі 

популяції та види. 

Ціль курсу полягає в забезпеченні визначення видової спеціалізації та структури 

ентомокомплексів сучасних агроценозів, оцінювати і моделювати кількісні та якісні зміни 

в організмі комах залежно від процесу живлення, прогнозувати розмноження хвороб 

фітофагів в агроценозах. 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 

ЗК 4. Здатність проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та 

інноваційних розробок в наукових установах і господарствах усіх форм власності. 

 

5. Організація навчання 

5.1 Обсяг дисципліни 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 год 6 год 

Лабораторні роботи 24 год 6 год 

Самостійна робота 78 год 108 год 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), дистанційний. 

Для заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного 

форматів викладання дисципліни. 

Вид контролю: залік. 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

№ 

з/п 
Теми Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

МОДУЛЬ 1. Патологія комах  

Змістовний модуль 1. Неінфекційні хвороби комах. Типи пошкоджень, що виникають у 

комах 

1 Т1 Механічні пошкодження комах; 
2  

2 Т2 Пошкодження, що викликані фізичними факторами 

(високою і низькою температурами), токсичними 

речовинами; 

2  

3 Т3 Пошкодження, викликані паразитичними й хижими 

комахами і кліщами; 
2 2 

4 Т4 Хвороби комах, викликані отрутами; 
2  

Змістовний модуль 2. Інфекційні хвороби комах 

5 Т5 
Сучасні уявлення про захворювання комах, що 

викликані порушенням живлення; 

2  

6 Т6 
Поняття про інфекцію, епізоотію. Основні фактори 

епізоотій; 
2  

7 Т7 
Симптоми ураження комах інфекційними хворобами. 

Патологічні процеси; 
2 4 

8 Т8 Огляд основних бактеріальних, грибних, вірусних, 2  



мікоплазмених та нематод них захворювань комах; 

9 Т9 

Основні симптоми бактеріозів комах. Систематика та 

таксономія ентомопатогенних бактерій. Цикл розвитку 

та біологічні особливості; 

2  

Усього годин 18 6 

 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Теми  

Назва теми 

Кількість  

годин,  

Денна  заочна 

МОДУЛЬ 1. Змістовний модуль 1. Фізіологічні процеси регуляції фітофагів 

1 Т1 Аналіз гемолімфи комах для визначення 

фізіологічного стану популяції комах 

2  

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Т2 Патоморфологія бактеріальних хвороб комах 

на прикладі бактерії Ваcillus thiringiensis 

2 

3 Т3 Патоморфологія вірусних хвороб комах на 

приклади гранульозу яблуневої плодожерки 

та поліедрозу непарного шовкопряду 

2 

4 Т4 Патоморфологія грибкових захворінь комах 

на прикладі гриба Beauveria вassiana. 

4 

5 Т5 
 

Симптоми ураження комах нематод ними 

хворобами з роду Steinernema та 

Heterorhabditis 

2 

Змістовний модуль 2. Вплив умов навколишнього середовища на фізіологічні 

процеси комах 

6 Т6 Комахи  господарі та цикл розвитку 

ентомопатогенних нематод 

2  

 

 

 

 

 

4 

7 Т7 Патоморфологія хвороб комах, викликаних 

амебами, джугіковими, війчастими, 

грегарінами, гемоспорідіями та 

мікроспорідіями 

2 

8 Т8 
 

Систематика та таксономія 

ентомопатогенних нематод. 

2 

9 Т9 Систематика, таксономія та номенклатура 

основних ентомопатогенних вірусів комах. 

4 

  Всього годин 24 6 



 

5.4 Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

При вивченні дисципліни застосовується поточний, модульний та 
підсумковий семестровий форми контролю. Також, передбачено 
обов’язковий контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни, 
віднесеного на самостійну роботу.  
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю 
здобувачів вищої освіти, усне опитування, письмовий контроль, 
тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних завдань. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 
лабораторних та семінарських занять. Основне завдання поточного 
контролю – перевірка рівня підготовленості студентів до виконання 
конкретної роботи. 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид  
заняття 

Максимальна 
кількість балів 

за одиницю 

Модуль 1 

Кількість  
Одиниць 

Максимальна 
кількість балів 

Лекції 1,0 10,0 10,0 
Лабораторні 
заняття 

2,0 12,0 24,0 

Самостійна 
робота 

7,0 2,0 14,0 

Модульна 
контрольна 
робота

 
6,0 2,0 12,0 

Разом: - 60 
 
Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти проводиться в 
усній, письмовій та дистанційній формах (опитування за результатами 
опрацьованого матеріалу).  
Модульний (рубіжний) контроль здійснюється після вивчення 
студентами логічно завершеної частини програми навчальної 
дисципліни. 
Підсумкова кількість балів, набрана студентами за виконання завдань з 

самостійної роботи, є однією з складових поточної успішності з 

дисципліни і за виставленні загальної кількості балів за поточну 

успішність додається з балами, одержаними за виконання інших видів 

поточної навчальної роботи. 
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 

. 
Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою 
формою контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Він 
проводиться в усній або письмовій формі у вигляді іспиту. Включає 
екзаменаційні білети, або тестування на платформі Moodle. 
Екзаменаційні тести та білети охоплюють програму навчальної 
дисципліни. 
Терміни проведення підсумкового семестрового контролю 
встановлюються графіком навчального процесу, а обсяг навчального 
матеріалу, який виноситься на підсумковий семестровий контроль, 
визначається робочою програмою дисципліни. 
Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за 
семестр розраховується як сума балів, отриманих за результатами 
поточного та підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума 
балів за семестр складає 100 балів. 
Набрана кількість рейтингових балів є основою для оцінки знань 
студента за шкалою. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент 
має певні знання, передбачені в силабусі, володіє основними 
положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як 
мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних 
положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення 
практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання 
практичних/ лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, 
курсового проекту/роботи значно формалізовано: є відповідність 
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. 
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.  

Критерії 

оцінювання 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 
кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. 
Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-
бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання 
навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 
рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 
Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку 
складання екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість 
балів, отриманих на екзамені – 40. 
Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на 
тестові питання чи питання у білеті. 
Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 
результатами поточної та підсумкової перевірки успішності, дорівнює 
60 балів. 



 

6. Результати навчання 

Шифр Результат навчання 

РН 7. Володіти спеціальними знаннями 

РН 8. 
Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття 

РН 10. 
Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для 

захисту і карантину рослин 

 

7. Пререквізити 

Без обмежень. 

8. Політики дисципліни 
 Курс передбачає як індивідуальну роботу так і роботу у складі груп;  
 Самостійне виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

 Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики;  
 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені 

терміни;  
 Під час аудиторних занять заборонено користуватися мобільними телефонами й 

іншими девайсами, вони мають бути вимкнені або переведені в беззвучний режим. 
Ноутбуки чи планшети можна використовувати лише для виконання навчальних завдань 
за вимогою. 

 Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, 
він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у 
встановлені викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального 
матеріалу;  

 У разі пропуску заняття без поважних причин оцінка за проміжний контроль 
автоматично знижується на 10 %. Якщо пропуски становлять більше 50 % аудиторних 
занять, то вважається, що такий студент не засвоїв у повному обсязі матеріал, 
передбачений програмою курсу, тому кількість балів на модульному контролі може 
становити не більше 60.  

 Під час навчання не допустимо порушення академічної доброчесності. У випадку 
плагіату при виконанні завдання студент отримує незадовільну оцінку. У разі повторного 
виявлення плагіату студент не допускається до екзамену.  

 Конфліктні ситуації відкрито обговорюються в академічних групах з викладачем, 
необхідно бути взаємно толерантним, поважати думку іншого. Плагіат та інші форми 
нечесної роботи неприпустимі. Недопустимі підказки і списування у ході лабораторних, 
семінарських і практичних занять, контрольних роботах, на екзамені. Норми академічної 
етики: дисциплінованість, дотримання субординації, чесність, відповідальність. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, 
порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати 
таке заняття.  

 Максимальна кількість балів за вивчення курсу становить 100 балів: 60 за 
поточний та 40 за підсумковий контроль знань.  

 
9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 
засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться із 
забезпеченням усіма необхідними матеріалів та обладнання. 
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