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1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра захисту рослин 

Освітній ступінь –  бакалавр 

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 – 3-й рік; 5-й семестр 

Компонент освітньої програми: обов᾿язкова 

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 

Загальна ентомологія як теоретична і спеціальна дисципліна дає змогу майбутнім 

спеціалістам ознайомитися з особливостями зовнішньої і внутрішньої будови комах, 

діяльністю їх органів і систем, життям, різноманітністю видів та внутрішньовидових 

форм, їх взаємодією між собою та із зовнішнім середовищем. При вивченні загальної 

ентомології, потрібні студентам для наступного студіювання таких дисциплін, як 

сільськогосподарська ентомологія, хімічний захист рослин, імунітет рослин до шкідників 

і хвороб, бджільництво, шовківництво, біологічний метод захисту рослин, карантин 

сільськогосподарських рослин тощо. В результаті вивчення дисципліни майбутні 

спеціалісти вивчають: розпізнавальні ознаки зовнішньої будови комах; особливості 

внутрішньої будови і фізіології комах і специфіку їх реакції на зміни в навколишньому 

середовищі; вплив факторів зовнішнього середовища на комах у різні стадії їх розвитку; 

зовнішні розпізнавальні ознаки кожної стадії індивідуального розвитку комах різних 

рядів; методику визначення систематичної належності комах, їх біологію, методику 

ведення спостережень за фенологією комах на різних стадіях розвитку; методи   

виявлення комах і ведення обліку чисельності їх на різних стадіях індивідуального 

розвитку; особливості пошкоджень рослин комахами залежно від будови ротового 

апарату; методику ведення спостережень за розмноженням шкідливих і корисних комах; 

поширення головних рядів комах у світі і зокрема в Україні 

 

 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-zr/m-sklad-zr/bakalova-alla-volodimirivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-zr/m-sklad-zr/bakalova-alla-volodimirivna
mailto:bakalova1970@ukr.net
http://185.25.118.66/course/view.php?id=1316


4. Мета та цілі 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. 

Ціль курсу полягає в забезпеченні володіти на операційному рівні методами 

спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів  

та підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 

ЗК2. Здатність застосовавути знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

. 

 

5. Організація навчання 

5.1 Обсяг дисципліни 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18  6  

Лабораторні роботи 24  6  

Самостійна робота 78  108  

Всього: 120 120 

 

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: екзамен. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

№ 

з/п 

Теми Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Загальні обґрунтування завдань загальної ентомології 

Змістовний модуль 1. Загальна будова тіла комахи, (анатомія, морфологія, фізіологія 

комах). 

1 Т1 Предмет і завдання курсу "Загальна 

ентомологія".  

Значення захисту сільськогосподарських 

культур під час їх вирощування.  

Завдання теорії і практичного застосування 

захисту рослин на 

сучасному етапі розвитку 

сільськогосподарського виробництва в 

Україні.  
Зміст і завдання загальної ентомології як науки 

про комах.  

10 10 

2 Т2 Будова   тіла   комах. 15 15 



Голова   комах та її придатки 

Практичне значення будови ротових органів і 

характер живлення шкідливих комах. 

Типи постави голови: гіпогнатичний, 

прогнатичний, опістогнатичний. 

Груди комах. Будова грудних сегментів та їх 

придатків. Типи ніг. Крила, їх походження, 

будова і видозміни. Типи крил. Особливості 

жилкування і їх значення для ідентифікації 

комах. Черевце та особливості будови його 

сегментів. 

3 Т3 Шкіряний покрив, його будова і похідні, 

значення як зовнішнього скелету.  

Кутикула, скульптурні і структурні    її 

придатки.  

Гіподерма і базальна перетинка,    їх значення.  

Шкіряні залози.  

Колір тіла комах: пігментний або хімічний, 

структурний або фізичний. 

М'язи комах. Особливості їх будови і 

розташування. 

  

4 Т4 Травна система. Будова і функції переднього, 

середнього і заднього відділів кишок у зв'язку 

з характером живлення. Слинні залози та їх 

функції.  

М'язовий шлуночок. Кровоносна система 

комах. Жирове тіло. Будова, склад, 

розташування його. 

Значення і функції жирового тіла у житті комах   

у різних стадіях розвитку, розмноженні, та під 

час зимівлі. Нервова система. Будова нервової 

системи комах. Центральна, симпатична і 

периферична. Рефлекторна дуга 

15 15 

Разом за ЗМ1: 50 50 

Змістовний модуль 2. Ембріональний та постембріональний розвиток комах. 

 

5 

 

 

 

 

Т5 

 

 

 

Ембріональний і постембріональний розвиток 

комах.  

Стадії розвитку: яйце, личинка, лялечка, 

доросла комаха.  

Типи яєць і яйцекладок. 

10 10 

6 

 

 

 

 

Т6 

 

Типи перетворення комах у процесі розвитку. 

Неповне перетворення /геміметабола/. 

Повне перетворення /голометабола/ і їх 

модифікації. Типи личинок. Личинки первинні, 

вторинні. Стадія лялечки. Типи лялечок: 

 

 

10 

 

 

10 



відкриті, покриті, сховані. Стадія дорослої 

комахи. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т7 

Основні екологічні фактори, їх вплив на комах 

і закономірності змін чисельності видів. 

Досягнення вітчизняних і  зарубіжних вчених у 

вивченні екології комах.  

Класифікація екологічних  факторів.  

 Екологічні властивості виду. 

Температура. Вплив температури на комах.   

Температурні межі та їх діяльності. 

Холодостійкість і теплостійкість комах і чим 

вони зумовлені.  

Вплив температури на швидкість розвитку 

комах, на роль інших факторів зовнішнього 

середовища і   на хід розмноження комах. 

Грунт як середовище для життя комах.  

Вплив механічного складу, температури, 

вологості, повітропроникності. 

Значення комах у процесах ґрунтоутворення і 

для визначення типів ґрунтів. 

10 
10 

Разом за ЗМ2: 30 30 

Змістовний модуль 3. Основні ряди комах повного та неповного перетворення за 

метаморфозом. 

8 Т8 Завдання і значення систематики при вивченні 

і визначенні видів шкідливих і корисних комах. 

Система таксонів і принципи   класифікації,   

що  використовуються   у   систематиці комах. 

Вид   як    основна   таксономічна   одиниця 

20 20 

9 Т9 Ряд рівнокрилі 

Ряд прямокрилі 

Ряд напівтвердокрилі або клопи 

Ряд торочко рилі або трипси 

Ряд твердокрилі 

Ряд лускокрилі 

Ряд двокрилі 

Ряд перетинчастокрилі 

Ряд сітчастокрилі 

20 

20 

Разом за ЗМ3: 40 40 

Разом за М1: 120 120 

 

 

 

 



Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

 

 

Вид заняття 
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Модуль 1 
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Лекції 1 9 9 

Лабораторні заняття 1 12 12 

Самостійна робота 1 20 20 

Модульна контрольна робота 12,5 1 12,5 

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 

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. 

 

5. Результати навчання 

Отримані знання з дисципліни  «Загальна ентомологія» студенти можуть 

застосовувати в захисті рослин від шкідливих організмів.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Результати навчання 

 

Шифр Результат навчання 

РН4 Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, необхідному в 

професійній діяльності із захисту і карантину рослин 

РН6 Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття 

РН14 Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності 

 

 

 

7. Пререквізити 

Без обмежень. 

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 у лабораторії 

ентомології із забезпеченням усіма необхідними матеріалами та обладнанням. 
Передбачено використання дистанційної платформи Moodle 

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. Bakalova A.., Tytarenko V. Radko Т., Klymenko, Trembitska О. Improving the 

design elements of sprayers to improve technologies in the protection of black currant against 

pests. Eastern-euripean lournal of enterprise technologies. Engineering technological systems, 

2017. № 3/1(87). Р. 4–10. 

2. Бакалова А. В. Технологія комплексного захисту овочевих культур від 

шкідливих організмів у фермерських господарствах та на присадибних ділянках : практ. 

посібник / Бакалова А. В.,Грицюк Н. В.Дереча О. А. та ін. Житомир : Рута, 2019. 183 с. 

3. Біологічна стійкість смородини чорної проти брунькового смородинового кліща 



в Поліссі України / Бакалова А.В., Ткаленко Г.М., Дереча О. А. та ін. Карантин і захист 

рослин. 2019, № 11–12 (258), С. 5–9.  
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