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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; 6-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 

В системі підготовки майбутніх спеціалістів вивчення дисципліни 

«Сільськогосподарська ентомологія», яка вивчає особливості розвитку шкідників та 

заходи боротьби з ними має велике практичне значення. Сільськогосподарська 

ентомологія, як спеціальна дисципліна дає змогу майбутнім спеціалістам опанувати 

знання з біологічних особливостей розвитку різних шкідників с.-г. культур і розробку та 

застосування у виробництві науково-обгрунтованих систем захисту посівів від комплексу 

шкідливих компонентів агроценозів. 

Основною складовою ланкою існуючих інтенсивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур є інтегрований захист посівів від хвороб та інших 

шкодочинних організмів агроценозів. Своєчасне застосування інтегрованих систем 

захисту посівів забезпечує прибавки урожаю сю-г. культур в нашому регіоні більше 40%. 

Набуті знання і вміння - ефективно захистити посіви с.-г. культур від шкідників при 

вивченні ентомології допомагають майбутнім спеціалістам більш глибоко опанувати такі 

дисципліни, як загальне землеробство, плодівництво, овочівництво, рослинництво, 

селекція і насінництво. 

Оскільки, інтегровані системи захисту повинні передбачати науково-обґрунтовані 

поєднання найбільш екологічно чистих, економічно ефективних всіх методів боротьби: 

організаційно-господарських, селекційно-насінницьких, агротехнічних, фізико-

механічних, біологічних та ін. заходів. 
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4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння знань щодо біологічних особливостей 

розвитку 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: 

СК1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах кліщів, 

нематод, гризунів та бурянів за сучасними принципами і методами. 

СК2. Здатність інспектувати об’єкти регулювання з метою забезпечення дотримання 

ними фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання, транспортування, 

реалізації, експорту, імпорту, транзиту продукції рослинного походження. 

СК8. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-господарські 

методи для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів 

до господарського невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних прогнозів 

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 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: екзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

№ 

з/п 

Теми Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Загальні обґрунтування завдань сільськогосподарської ентомології 

Змістовний модуль 1. Біологічні особливості розвитку зернових та зернобобових 

шкідників. 

1 Т1 Предмет і завдання курсу 

"Сільськогосподарська ентомологія".  

Значення захисту сільськогосподарських 

культур під час їх вирощування.  

Завдання теорії і практичного застосування 

захисту рослин на 

сучасному етапі розвитку 

сільськогосподарського виробництва в 

Україні.  

 

13 13 

2 Т2 Багатоїдні шкідники.  

 Саранові, особливості циклу їх розвитку. 

Дротяники і несправжні дротяники,  

пошкодження ними зернових та ін. 

Лучний метелик, його шкодочинність. 

Стебловий (кукурудзяний) метелик. 

Озима совка. її шкідливість і особливості 

біології.  

Листогризучі совки.  

Галова    нематода. 

13 13 

3 Т3 Сисні   шкідники   зернових   культур. 

Гризучі шкідники зернових злаків. Хлібна 

жужелиця, блішки, п'явиця, хлібні 

пильщики, хлібні жуки 

Гессенська муха, шведська муха, 

зеленоочка і ін. двокрилі, що шкодять 

зерновим злакам 

 

13 13 

4 Т4 Шкідники   зернобобових   культур 

Горохова попелиця, 

Бульбочкові довгоносики, 

Горохова зернівка, 

Горохова плодожерка 

 

13 13 

  Разом за модуль 1 52 52 

Змістовний модуль 2. Біологічні особливості розвитку шкідників технічних культур. 



1 Т5 Біологічні особливості розвитку картоплі  

Ковалик темний, 

Ковалик посівний, 

Ковалик смугастий, 

Ковалик степовий, 

Ковалик широкий, 

Ковалик блискучий, 

Мідяк кукурузник, 

Мідяк широкогрудий, 

Мідяк чорний, 

Кукурудзяний стебловий метелик. 

Біологічні особливості розвитку льону 

Льоновий трипс 

Льонова плодожерка 

Лучний метелик 

Оклична совка 

Біологічні особливості розвитку цукрових 

буряків  

Бурякова щитоноска 

Бурякова попелиця 

Звичайний буряковий довгоносик 

Сірий буряковий довгоносик 

Біологічні особливості розвитку хмелю 

Звичайний павутинний кліщ 

Хмелева попелиця 

Конопляна блішка 

13 

 

13 

2 Т6 Біологічні особливості розвитку коноплі  

Тютюновий трипс, 

Персикова попелиця 

13 13 

  Разом за модуль 2 26 26 

Змістовний модуль 3. Біологічні особливості розвитку шкідників саду та ягідних 

культур 

1 Т7 Сисні шкідники саду  14 14 

2 Т8 Сисні шкідники ягідних культур 14 14 

Ґрунтові шкідники ягідних культур 

3 Т9 Ґрунтові шкідники ягідних культур 14 14 
Шкідники напівтвердокрилі на ягідниках 

Разом за модуль 3 42 42 

Разом за модуль 1 120 120 

 

 

 

 

 



Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

 

 

Вид заняття 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а
л

ів
 

за
 о

д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

о
д
и

н
и

ц
ь

, 
г
о
д
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а
л

ів
  

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  «Сільськогосподарська ентомологія» студенти 

можуть застосовувати в захисті рослин від шкідливих організмів.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Результати навчання 

 

Шифр Результат навчання 

РН6 Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття 

РН7 Складати технологічні карти для організації із захисту рослин 

РН8 Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин 

РН9 Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин 

 

 

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.  

4. Фенологічні особливості розвитку смородинової вузькотілої златки в 

насадженнях смородини чорної в умовах Полісся України / Бакалова А. В., 

Ткаленко Г. М., Грицюк Н. В. та ін. Вісник ПДАА. 2019. № 3. С. 65–71. 

5. Дереча О. А., Бакалова А. В. Методи обліку чисельності шкідників, поширення 

та розвитку хвороб смородини чорної. Карантин і захист рослин. 2009. № 9. С. 16–21.  

6. Рубан М. Б. Практикум із сільськогосподарської ентомології : навч. посіб. / 

М. Б. Рубан, Я. М. Гадзало; за ред. М. Б. Рубана. Київ : Арістей, 2009. 472 с. 

7. Сільськогосподарська ентомологія : підруч. / М. Б.Рубан, Я. М. Гадзало ; за ред. 

Рубана М. Б. Київ : Арістей, 2008. 520 с. 

8. Федоренко В.П., Покозій Й.Т., Круть М.В. Шкідники сільськогосподарських 

культур.  Ніжин: Аспект-Поліграф, 2004. 355с. 

9. Лаврененко С.О., Мринський І.М. Шкідники та хвороби однорічних бобових 

культур: навчальний посібник ; за ред. І.М. Мринського. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020, 324 

с. 

10. Морфологія, біологія багатоїдних шкідників та заходи боротьби з ними в 

адаптивних технологіях вирощування : навчальн. посібник / І.М.Мринський, В.В. Урсал та 

ін. ; за ред. І.М. Мринського. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018, 90 с. 

11. Морфологія, біологія шкідників бобових культур  та заходи боротьби з ними в 

адаптивних технологіях вирощування : навчальн. посібник / І.М.Мринський, В.В. Урсал та 

ін. ; за ред. І.М. Мринського. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018, 92 с. 

12. Морфологія, біологія шкідників зернових культур та заходи боротьби з ними в 

адаптивних технологіях вирощування : навчальн. посібник / І.М.Мринський, В.В. Урсал та 

ін. ; за ред. І.М. Мринського. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018, 96 с. 

13. Морфологія, біологія шкідників овочевих культур  та заходи боротьби з ними: 

навчальн. посібник / І.М.Мринський, В.В. Урсал та ін. ; за ред. І.М. Мринського. Херсон : 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2019, 332 с. 

14. Секун М.П. Шкідлива черепашка. Київ : Світ, 2002. 24 с. 

15. Шкідники винограду : навчальний посібник / Мринський І.М., Воєводін В.В.; за 

ред. І.М. Мринського. Київ : Прин-Медіа, 2020, 520 с. 

16. Шкідники запасів рослинництва і тваринництва : навч. посібн. / Мринський 

І. М., Урсал В. В. та ін. ; за ред. І.М. Мринського. Херсон : ОЛДІ-Плюс, 2019. 412 с. 

17. Шкідники овочевих культур: навчальний посібник / Мринський І.М., Урсал 

В.В. та ін. ; за ред. І.М. Мринського. Київ, 2018, 432 с. 

18. Шкідники плодових культур : навчальний посібник / Мринський І.М., Урсал 

В.В. та ін. ; за ред. І.М. Мринського. Київ : Інтерконтиненталь 2019, 728 с. 

19. Шкідники ягідних культур : навчальний посібник / Мринський І. М. , Урсал 

В. В. , Тимощук Т. М. та ін. Київ : Інтерконтиненталь, 2018, 352 с. 

20. Фенологічні спостереження за розвитком шкідників : навчальн. посібник / 

І.М.Мринський ; за ред. І.М. Мринського. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020, 168 с. 

21. Хоменко І.І., Хоменко І.І. Атлас шкідників плодових і ягідних культур. Херсон : 

Айлант., 2010, 212 с. 

22. Стратегія і тактика захисту рослин. Т.1. Стратегія; під ред. В.П. Федоренка. 

Київ: Альфа-стевія, 2012. 200 с. 

23. Довідник із захисту рослин / за ред. М.П. Лісового. Київ : Урожай, 1999. 742 с. 

24. Тимченко В.Й., Єфремова Т.Г. Атлас шкідників та хвороб, овочевих баштанних 

культур і картоплі. Київ : Урожай, 1974, 184 с. 

25. Трибель С. О., Гаманова О. М., Свєнтославскі Я. Каштанова мінуюча міль.Київ 

: Колообіг. 2004. 70 с. 

26. Трибель С.О., Король Т.С. Колорадський жук.  Київ : Світ, 2001. 32 с. 



27. Трибель С.О., Федоренко В.П., Лапа О.М. Совки.  Київ : Колообіг, 2004. 71 с. 

28. Федоренко В.П. Ентомокомплекс на цукрових буряках. Київ : Аграрна наука, 

1998. 464 с. 

29. Федоренко В.П. Звичайний буряковий довгоносик.  Київ : Світ, 2002. 32 с. 

30. Федоренко В.П., Довгеля О.М. Ковалики на цукрових буряках.  Київ : Колообіг, 

2007. 32 с. 

31. Федоренко В.П., Лапа О.М., Омеюта В.П. Західний кукурудзяний жук 

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte.  Київ : Колобіг, 2003. 28 с. 

32. Федоренко В.П., Покозій Й.Т. Круть М.В. Шкідники сільськогосподарських 

культур.  Ніжин: Аспект-Поліграф, 2004. 355с. 

33. Федоренко В.П., Полішвайко М.Ю.  Бурякові блішки.  Київ : Світ, 2003. 24 с. 

34. Федоренко В.П., Соболь Т.Ю.  Шкідники експарцету.  Київ : Світ, 2002. 44 с. 

35. Федоренко В.П., Трибель С.О. Хлібні жуки.  Київ : Колообіг, 2008. 96 с. 

36. Федоренко В.П., Шутківська Н.І. Щитоноски.  Київ : Світ, 2003. 28 с. 

37. Міжнародна конвенція про захист рослин : затв. 29 сесією Конф. ФАО 1997 р., 

приєдн. України 31.01.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_805#Tex. 

38. Міжнародні стандарти з фітосанітарних заходів МСФЗ №1. Фітосанітарні 

принципи карантину та захисту рослин і застосування фітосанітарних заходів у 

міжнародній торгівлі / ФАО, Секретаріат Міжнар. конвенції із захисту рослин. Рим, 2006. 

URL: http://www.fitolab.volyn.ua/images/mz.pdf. 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_805#Tex
http://www.fitolab.volyn.ua/images/mz.pdf

	ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
	Силабус дисципліни
	2. Інформація про викладача
	3. Анотація до дисципліни
	Оскільки, інтегровані системи захисту повинні передбачати науково-обґрунтовані поєднання найбільш екологічно чистих, економічно ефективних всіх методів боротьби: організаційно-господарських, селекційно-насінницьких, агротехнічних, фізико-механічних, б...
	4. Мета та цілі дисципліни
	5. Організація навчання
	Система оцінювання навчальних досягнень студентів
	6. Результати навчання
	7. Пререквізити
	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. Передбаче...
	10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни

