




 

1. Мета навчальної 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. 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни Показників 

денна  заочна 

Кількість кредитів -4 Галузь знань 20 

Аграрні науки і 

продовольство 

 

Обов’язкова  
 

 

 
 Спеціальність 202 

«Захист і карантин рослин» 

  

Модулів-1  

 

 

 

 

 

 

СВО: 

Бакалавр 

Рік підготовки:  

Змістових модулів - 2 

 

3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання (реферат, 

самостійна робота, курсова 

робота) 
 

Семестр 

Загальна кількість годин -120 

 

5-й 

 

 
Лекції 

 

 

 

 

 

 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 
 

18 год. 6 

Лабораторні  

24-год. 6 

Практичні  
-  

Самостійна 

робота 

 

78 год. 108 

аудиторних- 4 

 

Індивідуальні 

завдання: 

 

сам. роб. студента. - 4 

 

-год.  

 

Вид контролю: 

ІСПИТ 

 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: 

загальну будову тіла комахи; особливості внутрішньої будови комах; фізіологію комах і 

специфіку їх реакції на зміни в навколишньому середовищі; нервову систему комах 

(периферичну, центральну, симпатичну або вісцеральну); екологіу комах; метаморфоз та 

життєві форми комах у біоценозі. 

 

студент повинен вміти: 

розпізнавати зовнішні ознаки кожної стадії індивідуального розвитку комах різних рядів;  



проводити спостереження за фенологією комах на різних стадіях розвитку; проводити 

облік чисельності та розмноження шкідливих комах;  складати морфологічний опис 

комах;  розраховувати суму ефективних температур біологічного розвитку комах.  

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

 

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 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН4 РН6 РН14 

ЗК2 + + + 

ЗК3 + + + 

ЗК9 + + + 

 

ЗК2. Здатність застосовавути знання у практичних ситуаціях. 

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

ЗК9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Вид заняття 
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Модуль 1 
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Лекції 1,5 9 13,5 

Лабораторні роботи 2,5 12 30,0 

Самостійна робота 1,5 3 4,5 

Модульна контрольна робота* 12,0 1 12,0 

Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 60 

 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка  складає не менше 20% 

від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю за 

накопичувальною системою (60 балів). 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем1 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН4 Лк1, Лк2, Лк3, Лк4 Лк5, Лб1, Лб2, Лб3, 

Лб4, Лб5, Лб6,Ср1 
14,4 24,0 

РН6 Лк6, Лк7, Лб7, Лб8, Лб9, Ср2  
7,2 12,0 

РН14 Лк8, Лк9, Лб10, Лб11, Лб12, Ср3 7,2 12,0 

РН4, РН6, 

РН14 
МКР1 7,2 12,0 

Разом: 36 60 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів.  

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі тестування на 

ПК. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену є 

перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 

окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові 

питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають вирішення типових 

професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень підготовки 

студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  



Студент не може бути допущений до складання екзамену, 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 

екзамену, дорівнює 24. Максимально-можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 

що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

 

8. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 (М1). Загальні обґрунтування завдань загальної ентомології 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Загальна будова тіла комахи, анатомія, морфологія, фізіологія 

комах. 

Тема 1 (Т1). Вступ. Предмет і завдання курсу «Загальна ентомологія» 

Тема 2 (Т2). Морфологія комах 

Тема 3 (Т3). Анатомія комах 

Тема 4 (Т4). Фізіологія комах 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Розвиток комах з перетворенням. 

Тема 5 (Т5).Ембріональний розвиток 

Тема 6 (Т6). Постембріональний розвиток 

Тема 7 (Т7). Дорослий розвиток комахи 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3). Основні ряди комах повного та неповного перетворення за 

метаморфозом. 

Тема 8 (Т8).Класифікація комах по номенклатурах 

Тема 9 (Т9).Бінарна і трибінарна номенклатура 

Тема 10 (Т10).Основні ряди за систематикою комах 

Тема 11 (Т11).Ряди неповного перетворення 

Тема 12 (Т12). Ряди повного перетворення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Теми лекцій 

 

№ 

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.  

2 0,5 

2 Т2 Будова   тіла   комах. 

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. 

2 1 

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. 

2 0,5 

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 

2 1 

Разом за ЗМ1: 8 3 

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. 

 

2 

 

 

1 



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: відкриті, покриті, сховані. 

Стадія дорослої комахи. 

2 

 

 

 

 

 

1 

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. 

2 

 

Разом за ЗМ2: 6 2 

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 

 

2 

 

0,5 

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 

 

 

2 

0,5 

Разом за ЗМ3: 4 1 

Разом за М1: 18 6 

 

 

 

 

 

Теми лабораторних занять 



№ 

з/п 

Теми Назва теми Кількість годин,  

денна Заочна 

 МОДУЛЬ 1. Загальні обґрунтування завдань загальної ентомології 

1 Т1 Загальна будова тіла комах 4 2 

Будова голови та її придатки 

Будова ротових органів 

Будова вусиків 

Будова зорового аппарату 

2 Т2 Будова грудного відділу комахи 

Тип ніг та їх будова 

Типи крил та їх будова 

Будова черевця та його придатки 

Типи черевця 

3 Т3 Шкірні покриви та їх придатки 4 

Система травлення 

Система виділення 

Система дихання 

Кровоносна система комах 

Статева система комах 

4 Т4 Центральна нервова система комах 2 

Переферична нервова система комах 

Симпатична нервова система комах 

Разом за ЗМ1: 10 2 

Змістовний модуль 2. Біологічні та екологічні особливості розвитку комах 

5 Т5 Будова яйця та його придатків 2 2 

 

 

 

 

Типи яєць комах 

Метаморфоз комах  

 

 

4 

6 Т6 Неповне перетворення 

Тип личинок неповного перетворення 

Т7 Повне перетворення 

7 Тип личинок повного перетворення 

Камподеоподібні личинки 

Червоподібні личинки та їх типии 

Гусеницеподібні личинки та їх типии 

Типи лялечок повного перетворення 

Відкриті лялечки та їх представники 

Прикриті лялечки та їх представники 

Закриті або приховані лялечки та їх представники 

Разом за ЗМ2: 6 2 

 Змістовний модуль 3. Систематика комах  

8 Т8 Ряд рівнокрилі 4  

 

 

2 

Ряд прямокрилі 

9 Т9 Ряд напівтвердокрилі або клопи 

Ряд торочко рилі або трипси 

10 Т10 Ряд твердокрилі 4 

Ряд лускокрилі 

11 Т11 Ряд двокрилі 

12 Т12 Ряд перетинчастокрилі Ряд сітчастокрилі 

Разом за ЗМ3: 8 2 

Разом за М1: 24 6 

Самостійна робота 



№ 

з/п 

Теми Назва теми Кількість годин,  

денна Заочна 

 МОДУЛЬ 1. Загальні обґрунтування завдань загальної ентомології 

1 Т1 Коли з'явилися перші згадки про комах-шкідників 

сільськогосподарських рослин ? 
2 4 

Хто із стародавніх вчених присвятив свої наукові 

трактати опису комах ? 
2 4 

Назвіть вчених Сходу, які вивчали комах. 2 4 

Назвіть частини тіла комах з їх придатками. 2 4 

Що змінилося у  спостереженнях   за   комахами   із   

винайденням мікроскопа ? 
2 4 

2 Т2 В якому столітті ентомологія сформувалася як окрема 

наука ? 
2 4 

Назвіть перші ентомологічні товариства. 2 4 

Що є емблемою Українського ентомологічного 

товариства ? 
2 4 

Яку користь та яку шкоду можуть приносити людині 

комахи ? 
2 4 

3 Т3 Для чого людям потрібні знання про зв'язки між 

комахами в біоценозах ? 
2 4 

Назвіть відомих вам корисний комах. 2 4 

В чому суть закону екологічних пірамід ? 2 4 

В чому різниця між простими і складними очима у 

комах? 
2 4 

4 Т4 Яку частину спектра добре розрізняють бджоли? 2 4 

Які придатки є членистими і які не членистими ? 2 4 

Як проявляється статевий диморфізм у будові вусиків 

комах? 
2 4 

Який тип ротового апарату вважається 

найдосконалішим? 
2 4 

З яких видозмінених ротових частин утворився хоботок у 

клопів? 
2 4 

 Які придатки грудей є члениетими і які є нечленистими ? 2 4 

Разом за ЗМ1: 38 76 

Змістовний модуль 2. Біологічні та екологічні особливості розвитку комах 

5 Т5 Який тип ротового апарату має кімнатна муха? 2 4 

З яких видозмінених ротових частин утворився хоботок у 

метеликів? 
2 1 

Чим пояснюється різноманітність типів ніг у комах? 2 1 

Що являє собою крило комахи? 2 1 

Як проходить процес дихання у комах? 2 1 

Перечислить і охарактеризуйте типии личинок комах. 2 1 

В чому різниця між справжніми і несправжніми 

гусеницями? 
2 1 

6 Т6 Перечислить і охарактеризуйте типи лялечок комах. 2 1 

Які основні функції дорослої комахи? 

Що таке додаткове живлення? 
2 1 

Дайте характеристику способів розмноження у кома 2 1 



Характеристика комах, що розвиваються з повним і з 

неповним перетворенням. 
2 1 

7 Т7 Характеристика агротехнічного методу захисту 

рослин. 
2 1 

Характеристика абіотичних чинників. 1 1 

Фенологічний календар одного з найпоширеніших 

нидів шкідників  
1 1 

Характеристика ряду рівнокрилих 2 1 

Характеристика ряду сітчастокрилих 2 1 

Разом за ЗМ2: 31 19 

Змістовний модуль 3. Систематика комах 

8 Т8 Як класифікуються крила комах залежно від кількості 

жилок? 

1 1 

На які періоди поділяють онтогенез комах? 1 1 

Дати визначення і навести приклали 

моновольтинних, полівольтинних видів і видів з 

багаторічною генерацією. 

1 1 

9 Т9 Перечисліть і охарактеризуйте типи метаморфозу у 

комах. 
1 2 

Які є типи діапаузи? 1 2 

10 Т10 Дайте коротку характеристику ряду твердокрилих, 

або жуків. 
1 2 

11 Т11 Дайте коротку характеристику ряду 

перетинчастокрилих. 
2 2 

12 Т12 Що таке температурний поріг розвитку? 2 2 

Разом за ЗМ3: 9 13 

Разом за М1: 78 108 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Лабораторні роботи проводяться у ентомологічній 

лабораторії, яка обладнана колекціями, лабораторним інвентарем (лупи, препаративні голки, 

бінокуляри та ін..) 

 

 

 

 

13. Виконати курсову роботу  

Розрахунок для курсової роботи 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до 41 до 18 до 41 100 

 

Курсова робота оцінюється у 100 балів як окремий заліковий кредит. 

 

 



 

Критерії оцінки курсової роботи 

Критерії оцінки Кількість балів 

Пояснювальна 

записка Складність, науковість і повнота розкриття теми 15 балів максимально 

Аргументованість висновків 8 балів максимально 

Актуальність та елемент творчості 6 балів максимально 

Стиль, грамотність 6 балів максимально 

Якість оформлення 6 балів максимально 

Разом 41 бал максимально 

Ілюстративна частина 

Доцільність використання наочних матеріалів 6 балів максимально 

Якість використання наочних матеріалів 6 балів максимально 

Вміння використовувати наочні матеріали 6 балів максимально 

Разом 18 балів максимально 

Захист роботи 

Аргументоване доведення проблеми 15 балів максимально 

Чіткість, логічність, лаконічність викладання матеріалу 8 балів максимально 

Повнота і вичерпність відповідей 6 балів максимально 

Культура мовлення 6 балів максимально 

Активна кваліфікована участь у веденні дискусії 6 балів максимально 

Разом 41 бал максимально 

Всього 100 балів максимально 
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13. Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо): 

– бібліотеки Поліського національного університету http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ 



http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ ;  

– 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://irbis-

nbuv.gov.ua/irbis_nbuv.html , Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших 

бібліотек. 

2. Інституційний репозитарій Поліського університету (наукові статті, автореферати 

дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, 

патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти) 

http://ir.znau.edu.ua/community-list . 

4. Ресурси мережі Інтернет:  

 Закон України «Про захист рослин»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-14#Text 

 Міжнародна конвенція про захист рослин https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_805  

 Угода про заснування Світової організації торгівлі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_342 ; 

 Міжнародні стандарти з фітосанітарних заходів (МСФЗ) 

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

 Електронна енциклопедиція сільського господарства: 

https://agroscience.com.ua/views/perelik-pest-all ;  

 Інформаційний портал аграрія GROWEX: https://www.youtube.com/c/GROWEX/videos  

 Журнал «Пропозиція»: http://www.propozitsiya.com/ ; 

 Журнал «Агробізнес сьогодні»: http://agro-business.com.ua/ ; 

 Головний сайт для агрономів: https://superagronom.com/blog/539-efektivnist-gerbitsidiv-

v-umovah-posuhi-kanadskiy-dosvid 
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