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ВСТУП 

 

Використання хімічного контролю шкідливих організмів – невід’ємна складова 

технологій вирощування сільськогосподарських культур. Щорічно у світі 

використовується близько 3 млн. т пестицидів. Їх залишки виявляються в 40 % 

зерна, ягід плодів і овочів. Щорічно реєструється 25 млн випадків отруєння 

пестицидами, в тому числі 20 тис. смертельних. Надзвичайно важливою проблемою 

є стійкість шкідливих організмів до пестицидів. 

У світі занепокоєння постійно зростає внаслідок послаблення контролю над 

використанням пестицидів, особливо в країнах, що розвиваються, в країнах з 

перехідною економікою і слаборозвинених країнах.  

Біологічний контроль шкідливих організмів заслуговує на увагу як 

альтернатива повної заміни хімічних пестицидів або використання в інтегрованих 

системах захисту рослин. З середини XX століття виникла потреба у масовому 

розведенні багатьох фіто- та зоофагів, до того ж не тільки комах, а також кліщів та 

нематод з метою їх використання для біологічного контролю шкідливих організмів, 

що спричиняють зниження врожайності сільськогосподарських культур. Швидкий 

розвиток комерційного біологічного контролю шкідливих організмів ґрунтується на 

масовому виробництві природних ворогів, зокрема комах, кліщів, нематод, вірусів, 

грибів, найпростіших та бактерій.  

Масове виробництво зоофагів – це кваліфікована і чітко визначена процедура 

розведення видів ентомофагів у інсектаріях (біофабриках), що забезпечує 

економічно виправдане виробництво мільйонів корисних організмів, що 

використовують для біологічного контролю шкідників сільськогосподарських 

культур. Виконання і захист студентом курсової роботи є одним із заключних 

етапів навчання з дисципліни «Технологія вирощування організмів у 

біологічному захисті рослин», який має систематизувати теоретичні знання, 

набуті на лекціях, і закріпити практичні навички, які студенти отримали під час 

лабораторних занять. Накопичення та аналіз інформації сприяють поглибленому 

вивченню біотехнологічних процесів вирощування корисних організмів для 

екологічно безпечного біологічного захисту рослин. Крім основної мети - 

розвитку навичок самостійної роботи, закріплення та поглиблення набутих 

знань з навчальної дисципліни, курсова робота повинна розв’язувати ще й інші 

завдання. Основні з них такі: 

а) набути вміння та навичок роботи з літературою (апаратом книги, 

каталогом бібліотеки, МБА, з інтернетом тощо); 

б) навчитись систематизувати знання, результати спостережень; 

в) закріпити навички роботи з комп’ютером; 

г) вміння аналізувати дані, узагальнювати їх, чітко формулювати правильні 

висновки на їх основі. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Перед тим, як розпочати виконання курсової роботи необхідно опрацювати 

рекомендовану літературу (список додається нижче), за потреби використовуючи 

додаткову. Лише після загального ознайомлення із викладеним у літературі 

матеріалом, студент має приступити до опанування певних розділів, виконати 

теоретичну, а потім практичну частину роботи. 

Вимоги щодо оформлення курсової роботи. Курсову роботу необхідно 

виконувати з вимогами методичних вказівок: українською мовою на одному боці 

аркуша паперу форматом А4 і вона має становити не більше 30 сторінок. Роботу 

необхідно брошурувати і підписати, вказавши дату подання на кафедру для 

реєстрації і перевірки.  

Після титульної сторінки курсової роботи, згідно свого індивідуального 

завдання виконувати усі розділи стосовно змісту. Власне текст курсової роботи 

повинен бути зрозумілим і н е  допускається використовувати ідіоми, 

техніцизми, жаргонні вирази, довільні словотворення, скорочення слів (крім тих, 

які дозволені правилами орфографії, державними стандартами, або зазначені у цій 

курсовій роботі). Перелік скорочень слів регламентується ГОСТ 2.310. Якщо у 

курсовій використовується особлива система скорочень, то перелік таких 

скорочень має бути наведено окремим списком. Не допускається скорочувати 

назви одиниць фізичних величин, якщо вони використовуються у тексті без цифр; 

використовувати математичні знаки без числових значень. 

Наприклад, у тексті слід писати: 

 «розміри тіла від кількох сантиметрів до 1 м», а не «від кількох см»; 

 «більше», а не «>»; 

 «мінус», а не «-» , 

 «відсоток», а не «%» тощо.  

Проте можна писати 15 см, 90 % та ін. 

Назви та скорочення фізичних величин повинні відповідати ГОСТ 8.417. 

Числові значення можна записувати цифрами при наявності одиниць 

фізичних величин або одиниць обліку (підрахунку), а числа без фізичних одиниць 

та числа від одиниці до дев’яти слід записувати словами. Наприклад, слід писати 

«комахи мають шість ходильних ніг», проте можна писати «висота цих дерев 

досягає 30 м». 

Якщо у тексті курсової наведений діапазон числових значень, то позначення 

фізичної величини наводять після останнього числового значення діапазону, 
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наприклад «при температурах від плюс 10 до плюс 30 С». Не можна писати «при 

t= 10–30 С», бо тоді незрозуміло, про який діапазон температур йдеться. 

Не можна відривати одиниці фізичних величин від їх числових значень, 

тобто переносити на наступну сторінку чи навіть рядок. 

В тексті повинні бути посилання на авторів, літературні дані яких 

використані. Для цього в тексті у квадратних дужках (наприклад [1, 2, 3]) 

приводиться порядковий номер автора із списку використаних літературних 

джерел. Список літератури оформляється згідно вимог, що існують на даний 

період. 

Після перевірки викладачем курсова робота повертається студенту, який 

згідно зауважень вносить зміни і доповнення. Захист курсової роботи проводиться 

в присутності двох чи трьох викладачів, що ознайомилися з нею. 

Курсова робота виконана без урахування методичних вказівок (відсутність 

рисунків, зміна структури змісту і т.д.) до захисту не допускається. 

Студенти денної та заочної форм навчання з курсу «Технологія вирощування 

організмів у біологічному захисті рослин» повинні написати курсову роботу за 

наступним змістом. 

 

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Вступ. 

Зміст. 

Розділ 1. Систематика та морфологія ентомофага (за обраною темою).  

Розділ 2. Біологічні та екологічні особливості (за темою).  

Розділ 3. Найпоширеніші шкідливі організми проти яких застосовують 

ентомофаг (за темою). 

Розділ 4. Технологія масового розведення ентомофага (за темою). 

Розділ 5. Застосування ентомофаг в Україні та світі (за темою). 

Висновки. 

Список використаної літератури. 

Додатки. 
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ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

У «Вступі» слід розкрити актуальність і значення теми курсової роботи, 

визначити мету і завдання, які необхідно розв’язати з конкретної теми. Викласти 

історію й ступінь вивчення даного питання, відзначити невирішені питання теми. В 

цілому студент повинен показати вміння розглядати власну наукову роботу, її 

актуальність і загальне значення. 

 
ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 
Головними вимогами до основної частини мають бути логічність побудови і 

викладення матеріалу; достовірність експериментальних та літературних даних, 

які використовуються у курсовій роботі. 

Як правило, основна частина роботи складається з п’яти розділів, кожен 

розділ може бути розбитий на підрозділи (але це не обов’язково). Кожний розділ, 

підрозділ та пункт записують, починаючи з нового абзацу. 

У «Розділі 1» необхідно описати систематику та морфологію комахи за 

обраною темою курсової роботи, провести коротку морфологічну характеристику 

комах відділу перетворення (метаморфозу) даного ряду та за допомогою 

визначників, атласів установити належність виду, ряду й родини, після чого 

описати весь хід визначення з показом порядкових номерів тез, а також їх повного 

текстового змісту, що характеризує морфологію даної комахи. 

Наприклад, при користуванні визначальною таблицею із практикуму 

ентомології (Бондаренко М.В., Глущенко Л.Ф., 1985, С. 220) для визначення родини 

черепашки запис має виглядати таким чином: 

8/1/. Вусики довгі, більші довжини голови або рівні їй. Добре помітні при 

розгляданні комахи зверху. Живуть комахи на суші та на поверхні води (але не у 

воді). 

14/9/. Нижній бік тіла не вкритий густими короткими, сріблясто-

відблискуючими волосинками, хоча часто буває вкритий рідкими та довгими 

волосками. 

32/15/. Вусики – 5-членикові, лапки – 3-членикові. 

33/34/. Щиток дуже великий, закриває майже все черевце і досягає його 

вершини.  

При цьому, основа щитка ширша заднього краю передньоспинки між задніми 

(але не бічними) кутами. Родина щитники черепашки – Scuttelleidae. Слід також 

відзначити, які з перелічених ознак є найбільш типовими для представників даної 

родини, зробити рисунок комахи та позначити ці ознаки. 

У «Розділі 2» необхідно текстово подати чітку характеристику біологічних  

особливостей розвитку комахи за такою схемою: 

1. Зовнішні ознаки комахи. 
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2. Тип яєць та яйцекладу. 

3. Тип личинки та її характерні ознаки. 

4. Тип лялечки та її характерні ознаки. 

5. Наявність або відсутність кокона. 

6. Статевий диморфізм та поліморфізм у дорослих комах. 

7. Зимуюча стадія. 

8. Місце зимівлі. 

9. Тип діапаузи та її характеристика. 

Дати загальне визначення діапаузи, назвати фактори, що викликають її 

виникнення і сприяють реактивації. Відзначити роль фотоперіоду як провідного 

регулюючого фактора при діапаузі. Вказати, яку діапаузу (обов’язкову чи 

факультативну) має даний вид та в якій стадії розвитку, де і в яку пору року має 

місце. 

Згідно з темою курсової роботи, потрібно визначити, до якої життєвої форми 

належать комахи родини чи ряду: геобіонти, геофіли, геоксени; ксилобіонти; 

гідробіонти; гігрофіли, термофіли, кріофіти. 

Вплив факторів зовнішнього середовища у житті комах, згідно з тематикою, 

слід представити  за такою схемою: 

 

1. Абіотичні фактори: 

а) користуючись багаторічними метеоданими, наведеними у додатку 4,  

необхідно розрахувати тривалість розвитку однієї генерації та число можливих 

поколінь з урахуванням гідротермічних факторів у конкретних місцях знаходження 

виду. Побудувати кліматограму із вищевказаних гідротермічних показників; 

б) сумісна дія на вид (родину, ряд) температури та вологості довкілля. 

За допомогою фенологічного календаря та кліматограми розробити  

біоклімограму комахи за вказаною темою. З побудованої динаміки біологічного 

розвитку виду потрібно представити короткий висновок відносно можливого 

сприятливого або несприятливого впливу температури та опадів у поточному році 

на чисельність особин; 

в) роль світла у житті виду (родини, ряду). 

Описати в загальних рисах роль світла у формуванні річного та сезонного 

циклів розвитку комах, залежність їх життєдіяльності від часу доби, належність до 

сутінкових або нічних життєвих форм; 

г) значення руху повітря (вітер) в розселенні комах; 

д) значення рельєфу. 

 

2. Гідро-едафічні фактори: 

описати вплив водного середовища та ґрунту на представників виду (родини), 

вказати на їх роль у ґрунтоутворенні та колообігу речовин у природі. 
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3. Біотичні фактори: 

враховуючи взаємовідносини комах з біотичними факторами середовища, 

виявити трофічні зв'язки, які проявляються у харчовій спеціалізації першого (а) та 

другого (б) порядку, вказати на належність до життєвої форми: 

а) фітофаги, зоофаги (хижаки або паразити), сапрофаги, некрофаги, попрофаги, 

пантофаги; 

б) монофаги, олігофаги, поліфаги. 

Коротко охарактеризувати категорію харчової спеціалізації, до якої належить 

даний вид (родина). Відзначити роль рослин (або інших джерел живлення) в житті 

комахи: вплив на процес живлення, швидкість росту та розвитку, плодючість виду. 

У «Розділі 3» необхідно описати найбільш шкідливі та найпоширеніші види 

комах, їх систематику а також морфологічні ознаки, біологічні особливості виду,  

поширення, шкідливість та ілюстративний матеріал. 

 

Ілюстративний матеріал. 

Якщо у роботі є таблиці, малюнки, схеми, інші ілюстрації, вони повинні 

мати назву і бути пронумеровані. Наприклад, Табл. 3 (і далі назва таблиці) або 

Схема 1 (і далі назва схеми). Номер таблиці та її назву (заголовок) розміщують 

над таблицею. Нумерація таблиць має бути суцільною в межах курсової роботи. 

Якщо у таблиці наведено не ваші власні дані, треба вказувати джерело, яким 

ви користувалися (наприклад, вказати у дужках [1–4] – це дозволить відшукати 

потрібну інформацію згідно вашого списку літератури. 

Розміщувати ілюстративний матеріал дозволяється як по тексту курсової у 

відповідних розділах (підрозділах, пунктах); так і наприкінці курсової роботи, у 

додатках. Нумерація малюнків може бути суцільною в межах курсової роботи, 

але допускається й нумерація малюнків у межах розділу. В останньому випадку 

номер малюнка складається з номерів розділу, підрозділу та порядкового номеру 

малюнка, розділених крапкою. Зверніть увагу, що у курсовій роботі, як і у 

технічній літературі використовують скорочення рис., а не мал. Наприклад, 

Рис. 1, Рис. 2. На відміну від таблиць, нумерацію та назви малюнків слід 

розміщувати під малюнком (або ін. ілюстративним матеріалом). 

Кількість таблиць, графічного та ілюстративного матеріалу повинна бути 

достатньою для пояснення тексту. На всі таблиці, малюнки тощо у тексті мають 

бути посилання. При цьому слід писати слово «таблиця» або «малюнок» тощо і 

вказувати відповідний номер. Це можна робити й наприкінці речення, у дужках 

- наприклад, (табл. 3) або (див. рис. 5). 

Матеріал, що доповнює основний зміст роботи (таблиці великого формату, 

карти, розрахунки, фотографії тощо) звичайно виносять окремо, у вигляді 

додатків, які розміщують наприкінці курсової роботи, нумерують (великими 

літерами) і вказують у змісті (на сторінці 2). 

Якщо таблиці, малюнки, фотографії тощо наведені у додатках, вони 

повинні мати окрему нумерацію. Наприклад, «Табл. В.1» – це перша таблиця у 
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додатку В. 

У «Розділі 4» при дослідженні життєвого циклу ентомофага (за темою в 

лабораторних умовах, необхідна індивідуальна дієта та живильне середовище. А 

тому, необхідно досконало описати технологію масового розведення ентомофага 

на прикладі личинок (вощинної вогнівки, млинової вогнівки і т.д. ). 

У «Розділі 5» висвітлити застосування даного ентомофага (за індивідуальним 

завданням) в Україні та світі із узагальненням новітніх досягнень науки і практики. 

У «Висновках» викладається особиста думка студента про стан вивчення даної 

проблеми, перспективи і напрями теоретичних та практичних розробок. 

Висновок має бути чітким, конкретним (одна, максимум дві сторінки тексту), 

а краще формулювати його у вигляді пронумерованих тез (хоч це не 

обов’язково). Головною вимогою до висновків має бути їх доказовість і 

переконливість. Бажано на основі висновків наводити певні рекомендації, 

пропозиції. Можна сказати, що на основі розгляду певного матеріалу (в основній 

частині курсової роботи) студент проаналізував певні дані і на основі цього 

аналізу підтвердив (або, навпаки, спростував) певні з наведених положень. Саме 

цей результат аналітичної роботи студента і формулюється в кінці курсової роботи 

як висновок. 

 

Cписок використаної літератури 

При виконанні курсової роботи студент має опрацювати не менше 20–30 

літературних джерел, згідно з  вимогами, представленими у додатку 1. Список 

подають в алфавітному порядку прізвищ авторів. Спочатку назвати праці 

вітчизняних, а – потім іноземних авторів мовою оригіналу. Іноземні джерела 

розташовують згідно з латинським алфавітом. 
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ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ У БІОЛОГІЧНОМУ 

ЗАХИСТІ РОСЛИН» 

 

№  

п/п 
Теми курсової роботи 

1 Технологія масового розведення трихограми. 

2 Технологія масового розведення габробракона. 

3 Технологія розведення подізуса та перилюса.  

4 Технологія масового розведення фітосейулюса.  

5 Технологія масового розведення аблісейусів.  

6 Технологія масового розведення макролофуса.  

7 Технологія масового розведення хижої галиці афідимізи.  

8 Технологія розмноження енкарзії. 

9 Технології розведення ентомофагів мінуючих мух дігліфуса та дакнузи. 

10 Біотехнологія виробництва триходерміну. 

11 Устаткування біолабораторій та біофабрик. 

12 Біотехнології виробництва вірусних біопрепаратів. 

13 Технологія отримання Гаупсину. 

14 Технологія масового розведення хижих грибів. 

15 Використання ДНК технологій та біобезбека. 

16 Технології масового розведення ентомофагів для використання для 

регуляції чисельності у відкритому ґрунті. 

17 Огляд основних корисних комах , які застосовують у закритому ґрунті. 

18 Наукові основи використання ентомофагів у закритому ґрунті. 

19 Виробництво Вертициліну. 

20 Біотехнологічне виробництво бактеріальних препаратів, що 

застосовуються в біологічному захисті рослин. 

21 Біотехнологія виробництва віринів. 

22 Технології розмноження основних комах ( вощаної молі та інших) 

господарів для масового розмноження корисних комах. 

23 Сучасні технології розмноження корисних комах. 

24 Мікробіологічні методи боротьби із шкідливими комахами. 
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ТИТУЛЬНА СТОРІНКА 

 
Титульна сторінка є першою сторінкою курсової роботи. Її номер (1) на 

титульному аркуші не ставлять, але враховують у загальну кількість сторінок. 

Титульну сторінку виконують на аркуші паперу формату А4 у відповідності 

до ГОСТ 2.301. 

 
Поле 1 

---------------------------------------------------------- 

Поле 2 

---------------------------------------------------------- 

 
Поле 3 

----------------------------- 

 
Поле 4 

---------------------------------------------------------- 

Поле 4 

---------------------------------------------------------- 

Поле 5 

---------------------------------------------------------- 

 
Поле 6 

----------------------------- 

----------------------------- 

Поле 7 

----------------------------- 

----------------------------- 

 
Поле 8 

---------------------------------------------------------- 

 
Перше поле (рядок) містить назву міністерства. Друге поле (рядок) – повну 

назву вищого навчального закладу. Обидва розташовані зверху сторінки, по 

центру. 

У третьому полі (рядок справа) вказують назву кафедри, викладачі якої 

забезпечують викладання навчальної дисципліни, з якої навчальним планом 

передбачено виконання цієї курсової роботи. 

Посередині аркуша, по центру, великими літерами розташовують слова 

«КУРСОВА РОБОТА» (поле 4). У наступному рядку вказують, з якої 

навчальної дисципліни вона виконується (назву навчальної дисципліни пишуть у 
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лапках з великої літери). 

У наступному полі (поле 5) вказують тему курсової роботи. Пишуть слова 

«на тему» (шрифт той самий, як і у останньому рядку поля 4), ставлять двокрапку 

і лише тоді вказують назву теми (вона може займати 2–3 рядки, тому слова 

розмішують симетрично, відносно центру кожного рядка). 

Нижче теми курсової роботи вказують прізвище та ініціали виконавця (поле 6), 

а далі – прізвище та ініціали тих, хто перевірятиме роботу (поле 7). Обидва 

написи: 

«Виконав:» та «Перевірили:» розташовують праворуч (як раніше поле 3). 

Після слова «Виконав:» пишуть «студент», вказують групу, курс, факультет 

(в разі необхідності – спеціальність та спеціалізацію, форму навчання), а лише 

потім – прізвище та ініціали студента. 

Після слова «Перевірили:» пишуть посади, прізвища та ініціали викладачів 

(кафедру вказувати не потрібно – її назву вказано вище). 

Нарешті, у полі 8, вказують місто і рік виконання курсової роботи. Їх записують 

у один рядок, знизу титульної сторінки, по центру. Розділових знаків (крапки, 

коми, тире або дужок) між словом Житомир та цифрами року ставити не потрібно. 

Зразок оформлення титульної сторінки наведено нижче (Додаток А). 

Захист курсової роботи 

Захист курсової роботи відбувається наприкінці другого семестру, до сесії, 

згідно графіку деканату. 

Курсова робота перевіряється викладачем (термін перевірки - не пізніше, ніж 

5 днів з дня реєстрації курсової роботи у спеціальному журналі на кафедрі). 

Курсові роботи, оформлення (або зміст) яких не відповідає вимогам, не 

приймаються і не реєструються. 

Якщо робота потребує доопрацювання, то на титульній (першій) сторінці 

викладач пише «на доопрацювання» і вказує, які саме розділи або сторінки слід 

доопрацювати. У цих випадках студент забирає роботу для доопрацювання (під 

особистий розпис) і знову приносить її викладачу для перевірки після 

доопрацювання. 

У тих випадках, коли зауваження до роботи незначні, викладач пише «після 

доопрацювання - до захисту». В цьому випадку вдруге здавати курсову роботу 

не потрібно: досить виправити помилки, чітко сформулювати висновки, уточнити 

список літератури або доопрацювати інші зауваження. 

Якщо на титульній сторінці написано просто «До захисту», то робота написана 

у відповідності до вимог, правильно оформлена і не потребує доопрацювання. 

Власне захист курсових робіт відбувається у присутності комісії, до складу 

якої крім викладачів, що перевіряли роботу, можуть входити завідувач кафедри, 

представники деканату, інші викладачі. 

На захисті студент насамперед чітко називає власне прізвище і тему роботи. 

Потім доповідає, чому він обрав саме цю тему (чим вона його зацікавила, 

актуальність тощо). Далі пояснює структуру курсової роботи: розділи і підрозділи 
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основної частини, яка проблема розглядається і яким питанням приділено 

найбільшу увагу. Якщо це необхідно, студент може користуватися таблицями, 

графіками, слайдами або іншим ілюстративним матеріалом. 

Після того, як студент виклав сутність курсової, він оголошує висновки, до 

яких прийшов у результаті роботи, вносить пропозиції або рекомендації. На весь 

виступ відводиться звичайно до п’ятнадцяти хвилин. Якщо у викладачів виникають 

питання, студент повинен дати обґрунтовану відповідь на задане питання. 

Оцінки за курсові роботи виносяться на титульну сторінку курсової роботи, 

записуються цифрою і в дужках прописом, після оцінки викладачі ставлять власні 

підписи. 

Оцінки оголошуються всім студентам після заповнення відомості і 

виставляються в залікову книжку. 
 

Рекомендована література для написання курсової роботи: 

 

Основна: 

1. Стефановська Т. Р., Кава Л. П., Томчак А. Технологія вирощування і 

використання організмів у біологічному захисті рослин : підручник. Київ : 

Компринт, 2015. 410 с. 

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 
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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). 
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Додаток А 

Зразок титульної сторінки: 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
 

 
Кафедра захисту рослин 

 

 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА 
з навчальної дисципліни  

«Технологія вирощування організмів у біологічному захисті рослин» 

на тему: 

«________________________________________________» 

(назва теми) 

 
 
 

Виконавець: 

студент ____   курсу ____ 

групи 

спеціальності 

202 «Захист і каранти рослин» 

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)   

Реєстраційний номер _______  

Захист відбувся____________ 
(дата) 

Оцінка     _________________  

 

Викладач: 
 

 
 

Житомир–2019 
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Додаток Б 
 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ ЗГІДНО 

ДСТУ 8302:2015 «ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 

Характеристика 

джерела Приклад оформлення 

Книги 

Один автор 
Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової 

трансформації : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 

375 с. 

Два автора 
Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління 

персоналом : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 

2005. 308 с. 

Три автора 
Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. 

Підприємництво у сільській місцевості : довідник. 

Житомир, 2013. 321 с. 

Чотири автори 

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., 

Лобастов І. В., Нечипорук А. А. Київ : 

Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с. 

 

П’ять і більше авторів 

Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. Житомир, 

2003. 174 с. 
 
Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів 

/ Андрющенко А. І. та ін. ; за ред. М. В. Гринжевського. 

Київ, 1998. 124 с. 

Колективний автор 

Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. 

матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / 

Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : Полісся, 2015. 

648 с. 
 
 

 
Багатотомне видання 

Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. / 

гол. ред. В. В. Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с. 

За редакцією 
Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / 

за ред. І. Я. Коцюмбаса. Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с. 

 
 
Автор і перекладач 

Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / пер. с англ. 

В. Б. Боброва. Москва, 1996. 698 с. 
 
Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту / пер. з 

англ. В. Біленького та ін. Київ : Молодь, 1997. 998 с. 
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Частина видання 

Розділ книги 

Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній 

сфері виробництва. Основи аграрного 

підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. Київ, 2000. С. 5–15. 

Тези доповідей, 

матеріали 

конференцій 

Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих 

органічних відходів на природні ресурси світу. 

Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. 

матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 

Житомир : Полісся, 2014. С. 103–108. 

Статті з 

продовжуючих та 

періодичних видань 

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети 

інноваційногорозвитку підприємництва в аграрній сфері. 

Вісник Київського національного університету ім. 

Т. Шевченка. Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–34. 
 

Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і 

ефективності виробництва органічної агропродовольчої 

продукції. Агросвіт.  2016. № 6. С. 23–28. 

 

Dankevych Ye. M., Dankevych V. Ye., Chaikin O. V.  Ukraine 

agricultural land market formation preconditions. Acta 

Universitatis Agriculturae et Silviculturae 

Mendelianae Brunensis. 2017. Vol. 65, №. 1. P. 259–271. 

Електронні ресурси 

Книги Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна 

політика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 

281 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf 

(дата звернення: 10.11. 2017). 

Законодавчі 

документи 

Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. 

№ 1315. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315- 18 

(дата звернення: 02.11.2017). 
 
Концепція Державної цільової програми розвитку 

аграрного сектору економіки на період до 2020 року : 

проект / М-во аграр. політики та продовольства України. 

URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата звернення: 

13.10.2017). 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822
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Періодичні видання 

Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного 

виробництва та ринку органічної продукції в Україні. 

Ефективна економіка. 2013. № 10. URL: 

http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna- 

ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 12.10.2017). 

 

Colletta L. Political Satire and Postmodern Irony in the Age of 

Stephen Colbert and Jon Stewart. Journal of Popular Culture. 

2009. Vol. 42, № 5. P. 856–874. DOI: 10.1111/j.1540-

5931.2009.00711.x. 

Сторінки з веб-сайтів Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? 

Екологія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-

live.com.ua (дата звернення: 12.10.2017). 

Інші документи 

Законодавчі і 

нормативні документи 

(інструкції, накази) 

Конституція України : станом на 1 верес. 2016 р. / Верховна 

Рада України. Харків : Право, 2016. 82 с. 
 
Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення 

деяких положень : Закон України від 5 жовт. 2017 р. № 2164. 

Урядовий кур’єр. 2017. 

9 листоп. 

Стандарти ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління якістю. 

[Чинний від 2001-06-27]. Київ, 2001. 24 с. (Інформація та 

документація). 

 
 
Патенти 

Комбайн рослинозбиральний універсальний : пат. 77937 

Україна : МПК A01D 41/02, A01D 41/04, A01D 

45/02. № а 2011 09738 ; заявл. 05.08.2011 ; опубл. 

11.03.2013, Бюл. № 5. 

Авторські свідоцтва А. с. 1417832 СССР, МКИ A 01 F 15/00. Стенка рулонного 

пресс-подборщика / В. Б. Ковалев,  В. Б. Мелегов. № 

4185516 ; заявл. 22.01.87 ; опубл. 23.08.88, Бюл. № 31. 

Дисертації, 

автореферати 

дисертацій 

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів 

до організму мешканців сільських територій Полісся 

України : дис. … д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Житомир. нац. 

агроекол. ун-т. Житомир, 2011. 392 с. 

 

 

http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;j=efektyvna-ekonomika&amp;s=ua&amp;z=2525
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;j=efektyvna-ekonomika&amp;s=ua&amp;z=2525
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;j=efektyvna-ekonomika&amp;s=ua&amp;z=2525
http://www.eco-live.com.ua/
http://www.eco-live.com.ua/
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Навчальне видання 

 

Бакалова Алла Володимирівна 

Іващенко Ірина Вікторівна 

Ключевич Михайло  Михайлович 

Грицюк Наталя Вікторівна 

Столяр Світлана Григорівна 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо виконання курсової роботи 

з навчальної дисципліни 

 

«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ  

І ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗМІВ  

У БІОЛОГІЧНОМУ ЗАХИСТІ РОСЛИН» 
 

для студентів ОС «Магістр»  

спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» денної та заочної форм  

галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 26.10.2019 р. 

Наклад 300 примірників. Зам № 

Житомирський національний 

агроекологічний університет 

10008, м. Житомир, бульвар Старий,7 
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