
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМІЧНИЙ 

 

Силабус дисципліни 

 

“Кліщі, гризуни та нематоди фітоценозів” 

 

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» першого (бакалаврського) рівня 

Кількість кредитів – 4,0 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 3 н. р., 5 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладачів 

Викладач (-і) Гурманчук Олексій Вікторович, 

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

zr/m-sklad-zr/gurmanchuk-oleksij-viktorovich 

Контактна інформація Тел. +380979987853, E-mail: gurmanchuka@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://10.0.2.12/course/view.php?id=1314 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 13.00 

до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

У багатьох сільськогосподарських підприємствах не приділяється значна увага 

захисту культур від нематод, кліщів та гризунів. Науковцями підраховано, що близько 

12% всіх втрат урожаю у світі завдають нематоди. При переході на мінімальний та 

нульовий обробітки ґрунту значні недобори урожаю отримують від життєдіяльності 

гризунів. Також, у останні роки спостерігається висока активність кліщів на 

сільгоспкультурах, що більш за все пов’язано зі змінами клімату. Дисципліна «Кліщі, 

гризуни та нематоди фітоценозів» вивчає біологію, екологію нематод, кліщів та гризунів, 

та методи регулювання їх чисельності у агрофітоценозах. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування компетентностей у здобувачів вищої 

освіти щодо знання особливостей зовнішньої і внутрішньої будови фітонематод, 

паразитичних кліщів та гризунів; пізнання закономірностей динаміки їх чисельності; 

сучасних та перспективних напрямів захисту рослин від паразитичних нематод, кліщів та 

гризунів. 

У ході вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен оволодіти 

наступними компетентностями: 

СК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, 

нематод, гризунів та бур’янів за сучасними принципами і методами. 
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СК 2. Здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою забезпечення дотримання ними 

фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, 

експорту, імпорту, транзиту продукції рослинного походження. 

СК 8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-господарські методи 

для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів до 

господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, 

ефективності дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, 

які забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 6 

Лабораторні 24 6 

Самостійна робота 78 108 

 

 

5.2. Формат дисципліни 

Дисципліна викладається очно для денної і заочної форм навчання, хоча за 

необхідності (карантинні обмеження, тощо) може викладатися дистанційно через систему 

Moodle. Можливим є поєднання очного та дистанційного форматів викладання 

дисципліни. 

 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 
Систематика і класифікація нематод. Особливості екології 

фітонематод 
12 12 

2 Т2 Основні типи та ознаки ураження рослин нематодами 12 12 

3 Т3 Способи виявлення фітонематод в ґрунті і рослинах 12 12 

4 Т4 Нематициди. Способи їх застосування і ефективність дії. 12 12 

5 Т5 

Класифікація кліщів. Методика та техніка збирання, 

фіксації та виготовлення препаратів для діагностики. 

Способи польових обстежень та обліків кліщів 

12 12 

6 Т6 Характеристика підкласу кліщів. Біологія та екологія 12 12 

7 Т7 
Біологія розмноження кліщів. Розвиток і перетворення. 

Життєвий цикл і роль діапаузи 
12 12 

8 Т8 Систематика гризунів та зайцеподібних 12 12 

9 Т9 Особливості пристосування гризунів до довкілля 12 12 

10 Т10 
Особливості захисту сільськогосподарських культур від 

гризунів 
12 12 

Разом: 120 120 

 

 

 

 

 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 

 

Загальна система оцінювання 

дисципліни 

Максимально студент може отримати 100 балів за 

пройдений курс Навчання під час семестру / залік – 60 / 40 

балів. 

Система оцінювання кожної 

активності здобувача вищої 

освіти 

Лекції – 2,0 бала (всього 18 балів), практичні – 2,0 бала за 1 

заняття (24 балів), самостійна – 10,0 бала за реферат, 

презентацію, тощо. Заохочувальні бали (участь у 

конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо) 8 балів. 

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 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

До підсумкового контролю допускаються студенти, які 

отримали під час навчання 36-60 балів. 

Критерії оцінювання 

Підсумковий контроль результатів навчання здійснюється на 

підставі проведення заліку за однією із форм (тестування, усного 

опитування, написання письмової роботи) за програмою 

навчальної дисципліни. Підсумкова оцінка з двох блоків 

дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

заліку та балів, отриманих під час поточного контролю. 

Підсумкові завдання дозволяють перевірити розуміння студентом 

програмного матеріалу. Тестові питання теоретичного та 

практичного спрямування передбачають вирішення практичних 

професійних завдань й дозволяють діагностувати рівень 

підготовки студента та рівень його компетентностей з навчальної 

дисципліни. 

Результати складання заліку фіксується у залікову відомість, 

заліковій книжці, індивідуальному плані студента. 

 

 

 

 

 

 



6. Результати навчання 

РН 06. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та підтримання їх 

стабільності для збереження природного різноманіття.  

РН 07. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.  

РН 08. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

РН 09. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин. 

 

7. Пререквізити 

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни: без обмежень. 

 

8. Політика дисципліни 

Засвоєння пропущеної теми лекції студентом з поважної причини перевіряється 

перед або під час складання підсумкового контролю. Пропуск лекції ним без поважної 

причини відпрацьовується під час консультацій (співбесіди), або у вигляді реферату, 

презентації, тощо. 

Пропущені практичні заняття студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій 

викладача або самостійно виконує завдання по пропущеній темі (реферат, презентація, 

тощо). 

Інклюзивність навчального процесу для осіб з особливими потребами 

застосовується з урахуванням їхніх можливостей і потреб (дистанційне навчання в системі 

Moodle, тощо). 

 

9. Технічне та програмне забезпечення 

Для якісного викладання дисципліни необхідне забезпечення мультимедійною 

установкою, ноутбуком, навчальною лабораторією. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

1. Бондарева Л. М., Тимощук Т. М. Кліщі : навч. посіб. Ч. 1. Київ : НУБіП України, 

2020. 383 с. 

2. Бондаренко Н. В., Поляков И. Я., Стрелков А. А. Вредные нематоды, клещи, 

гризуны. Ленинград : Колос, 1977. 263 с. 

3. Деккер Х. Нематоды растений и борьба с ними. Москва : Колос, 1972. 445 с.  

4. Картопляні цистоутворюючі нематоди (Globodera spp.) в Україні / О. М. Мовчан, 

І. Д. Устінов, Д. Д. Сігарьова та ін. Захист рослин. 2003. № 12. С. 25–27. 

5. Кирьянова Е. С., Кралль Э. Л. Паразитические нематоды растений и меры 

борьбы с ними. Ленинград : Наука, 1971. Т. ІІ. 522 с. 

6. Прикладная нематология / Н. Н. Буторина, С. В. Зиновьева, О. А. Кулинич и др. 

Москва : Наука, 2006. 350 с.  

7. Родентологія : навч. посіб. /Л. М. Бондарева, І. П. Леженіна, С. В. Лапа, Ю. В. 

Васильєва. Київ : Агроосвіта, 2015. 292 с. 

8. Гурманчук О. В. Вплив інсектицидів на чисельність картопляної нематоди в 

грунті. Вісник Сумського нац. аграр. університету. 2013. № 3. С. 39-42. 

9. Сигарева Д. Д. Методические указания по выявлению и учету паразитических 

нематод полевых культур. Киев : Урожай, 1986. 41 с. 

10. Шкаруба М. Г., Гадзало Я. М., Шкаруба С. М. Родентологія 

сільськогосподарська. Київ : Урожай, 2007. 260 с. 

 

 




