
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

Силабус дисципліни 

«Технологія вирощування і використання організмів  

у біологічному захисті рослин» 

 
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 – 1-й рік; 2-й семестр. 

Компонент освітньої програми: обов’язкова. 

Цикл підготовки: професійний. 

Мова викладання: українська. 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) к. б. н., доцент Іващенко І. В.  

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

zr/m-sklad-zr/m-ivashchenko-irina-viktorivna 

Контактна інформація 
моб. тел. +38-096-467-32-80 

e-mail: kalateja@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1150 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 14.00 

до 18.00 
 

3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна має 4 кредити та передбачає курсову роботу і іспит у вигляді тесту. 

Дисципліна має у своєму складі три змістових модуля, в яких розглядаються теоретико-

методологічні основи розведення зоофагів (комах, кліщів, нематод) для використання у 

біологічному контролі шкідливих організмів та визначення за якими параметрами 

можливо оптимізувати і підвищити процес розведення паразитів і хижаків. Навчальна 

дисципліна «Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті 

рослин» буде корисна майбутнім висококваліфікованим фахівцям із захисту рослин та має 

завдання ознайомити студентів із сучасними технологіями розведення корисних зоофагів. 

Після вивчення дисципліни студент повинен навчитися використовувати ці технології у 

біологічному та інтегрованому захисті рослин від шкідників у відкритому та закритому 

ґрунті. 

4. Мета та цілі дисципліни 

Мета дисципліни – формування у студентів цілісного уявлення про сучасні 

технології лабораторного та масового розведення  корисних зоофагів (комах, кліщів, 

нематод) для використання у біологічному та інтегрованому захисті рослин від шкідливих 

організмів у відкритому і закритому ґрунті. 
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Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 

ФК 7. Здатність розробляти технологічні регламенти ефективного контролю 

комплексу шкідливих організмів із оптимізованими науково обґрунтованими концепціями 

захисту і карантину рослин. 

ФК 9. Здатність обґрунтовувати методи для довгострокового 8 регулювання, 

розвитку, не допущення пошкодження та поширення шкідливих організмів на основі 

науковообґрунтованих моделей прогнозу, комплексних економічних порогів шкідливості, 

ефективності захисної дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних 

технологій, які забезпечують високоефективний захист і карантин рослин. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 24 6 

Лабораторні роботи 26 6 

Самостійна робота 70 108 

 

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: курсова робота та екзамен. 
 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

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 2 

2 Т2 Технологія лабораторного і промислового розведення трихограми 2 2 

3 Т3 Технологія розведення габробракона 2  

4 Т4 Лабораторне розведення клопа подізуса 2  

Змістовий модуль 2. Технологія розведення хижих комах та кліщів, яких використовують для 

контролю шкідників у закритому ґрунті 

5 Т5 Технологія розведення фітосейулюса 2  

6 Т6 Інтродукція та акліматизація хижого клопа перилюса-ентомофага 

колорадського жука 
2  

7 Т7 Біологічні особливості, практичне значення та технологія масового 

розведення хижого клопа макролофуса 
2  

8 Т8 Масове розмноження хижої галиці афідимізи 2  

9 Т9 Технологія лабораторного розведення золотоочки звичайної   

Змістовий модуль 3. Технологія розведення паразитичних комах та ентомопатогенних нематод, 

яких використовують для контролю чисельності шкідників у закритому ґрунті 

10 Т10 Технологія масового розведення енкарзії 2  

11 Т11 Особливості масового розведення та використання ентомопатогенних 

нематод 
2 2 

12 Т12 Технологія масового розведення хоййойї – ентомофага 
американського білого метелика 

2  

Разом: 24 6 
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Теми лабораторних  занять 

№
 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 Штучні поживні середовища для розведення комах 2 2 

2 Т2 Вивчення технології масового розведення габробракона 2  

3 Т3 Технологія масового розмноження комахи-фітофага фітомізи 2  

Змістовий модуль 2. Технологія розведення хижих комах та кліщів, яких використовують для 
контролю шкідників у закритому ґрунті  

4 Т4 Вивчення технології лабораторного розведення перилюса 2 2 

5 Т5 Вивчення технології масового розмноження фітосейулюса 2  

6 Т6 Вивчення етапів масового розведення хижої галиці афідимізи 2  

7 Т7 Ознайомлення з масовим розмноженням золотоочок. Визначення 

перспективних видів для практичного застосування у теплицях 

2 2 

8 Т8 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 ґрунті 

9 Т9 Вивчення технології масового розмноження афідіїд:лізіфлебуса, 
діеретіеля, афідіусаматрикарія 

2  

10 Т10 Ознайомлення з масовим розведенням хижих мух: вирощування 

попелиць, отримання яєць сирфід, вигодовування личинок до 
лялечок, зберігання 

2  

11 Т11 Вивчення технології розмноження хижого клопа оріуса 2  

12 Т12 Освоєння технологічних процесів масового розмноження 

ентомопатогенних нематод на вощаній молі та капустяній совці 

2  

13 Т13 Штучні живильні середовища для розведення ентомопатогенних 
нематод 

2  

Разом: 26 6 
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість балів 

за одиницю 

Модуль 1 

Кількість 

одиниць, год 

Максимальна 

кількість балів 

Лекції 0,5 12 6 

Лабораторні заняття 1 13 13 

Самостійна робота 1,5 14 21 

Модульна контрольна робота* 12 1 13,5 

Індивідуальні завдання 6,5 1 6,5 

Разом: - 60 

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 начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 

підсумкового контролю – 40 балів. 

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 



4 
 

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. 

6. Результати навчання 

Шифр Результат навчання 

РН 5. Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін. 

РН 10. 
Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси 

для захисту і карантину рослин. 

РН 12. 
Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин 

 

7. Пререквізити 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів із загальної 

ентомології, сільськогосподарської ентомології, мікробіології, фітопатології. 

8. Політики дисципліни 

Студенту рекомендовано не пропускати заняття, мати відповідний зовнішній 

вигляд, старанно виконувати завдання, брати активну участь в навчальному процесі. У 

разі відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття 

відпрацьовувати у визначений час за попередньою домовленістю із викладачем. Вітається 

використання інших джерел з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля 

формування продуктивної дискусії з проблем навчальної дисципліни. Обов’язковою 

вимогою є дотримання норм академічної доброчесності. Критеріями оцінювання знань за 

поточний контроль є успішність освоювання знань та набутих навичок на лекціях та 

практичних заняттях, що включає здатність здобувача вищої освіти засвоювати 

категорійний апарат, навички узагальненого мислення, логічність та повноту викладання 

навчального матеріалу, активність роботи на практичних заняттях, рівень знань за 

результатами опитування, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр розраховується 

як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, отриманих за 

результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума балів за семестр 

складає 100 балів. Гарантується забезпечення інклюзивності освітньої діяльності в умовах 

рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими потребами. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення  

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться із 

забезпеченням усіма необхідними матеріалами та обладнанням. Передбачено 

використання дистанційної платформи Moodle. 
 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 

1. Бакалова А. В., Іващенко І. В. Ентомофаги в системі управління шкідливістю 

фітофагів на полину естрагоновому. Вісник ЖНАЕУ. 2017. №1 (58), т.1. С.79–85. 
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