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1. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння знань щодо біологічних особливостей 

розвитку комах, різноманіття їх видів та внутрішньовидових форм, взаємодію між собою та з 

зовнішнім середовищем. 

 

 
2. Обсяг навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна Заочна 

Кількість кредитів - 4 Галузь знань 20 

Аграрні науки і 

продовольство 

Обов’язкова  

 Спеціальність 202 
«Захист і карантин рослин» 

 

Модулів-1  

 

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 

 

3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання (реферат, 

курсова робота, самостійна 

робота) 
 

Семестр 

Загальна кількість годин -120 

 

6-й 

 

 

Лекції 

 

 

18 год. 6 

 

 

Практичні 

 

 

  

 

 

Лабораторні  

 

 

24 год. 6 

 

 

Самостійна робота 

Тижневих годин для денної 

 

78 год. 108 

Форми навчання: 

 

Індивідуальні 

завдання: 

 

Аудиторних 3 -год.  

сам. роб. студента 4 

 

 

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; екологію комах; 

метаморфоз та життєві форми комах у біоценозі. 

студент повинен вміти: 
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розраховувати суму ефективних температур біологічного розвитку комах, розпізнавати 

зовнішні ознаки кожної стадії індивідуального розвитку комах різних рядів; проводити облік 

чисельності та розмноження шкідливих комах, проводити та складати фенологічні календарі 

комах на різних стадіях розвитку. 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

 

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 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН6 РН7 РН8 РН9 

СК1 + + + + 

СК2 + + + + 

СК8 + + + + 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Вид заняття 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
ал

ів
 

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 

РН6 Лк1, Лк2, Лб1, Лб2, Лб3, Ср1 7,0 12,0 

РН7 Лк3,Лк4, Лб4, Лб5,Лб6, Ср2 7,0 12,0 

РН8 Лк5, Лк6, Лб7, Лб8, Лб9,  Ср 3 7,0 12,0 

РН9 Лк7, Лк8, Лк9, Лб10, Лб11, Лб12, Ср4 7,0 12,0 

РН6, РН7, 

РН8, РН9 
МКР1 8 12 

Разом: 36 60 

 
**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 

знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ 

лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, значно формалізовано: є відповідність 

алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

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

дисципліни – 36 балів.  
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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. 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 сільськогосподарської ентомології 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Біологічні особливості розвитку зернових та зернобобових 

шкідників. 

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

Тема 2 (Т2). Основні  багатоїдні  шкідники     с.-г.    культур    та    заходи боротьби з ними. 

Тема 3 (Т3). Шкідники пшениці, жита і ін. зернових злакових культур 

Тема 4 (Т4). Шкідники зернобобових культур і багаторічних трав 

Модуль 2 (М2). Домінуючі групи шкідників картоплі, льону, хмелю, буряків. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Біологічні особливості розвитку шкідників технічних культур. 

Тема 5 (Т5). Шкідники картоплі  

Тема 6 (Т6). Шкідники льону  

Тема 7 (Т7). Шкідники хмелю та цукрових буряків 

Модуль 3 (М3). Домінуючі групи шкідників кісточкових та плодово-ягідних культур. 

Змістовий модуль 3 (ЗМ3). Біологічні особливості розвитку шкідників саду та ягідних 

культур 

Тема 8 (Т8). Сисні шкідники саду  

Тема 9 (Т9). Твердокрилі шкідники саду 
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9. Теми лекцій 

№ 

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.  
Зміст і завдання загальної ентомології як науки 

про комах.  

2 0,5 

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. 

 

2 0,5 

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 

 

2 0,5 

4 Т4 Шкідники   зернобобових   культур 

Горохова попелиця, 

Бульбочкові довгоносики, 

Горохова зернівка, 

Горохова плодожерка 

 

2 0,5 

  Разом за модуль 1 8 2 

 

Змістовний модуль 2. Біологічні особливості розвитку шкідників технічних культур. 

1 Т5 Біологічні особливості розвитку картоплі  

Ковалик темний, 

Ковалик посівний, 

2 

 

 

1 
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Ковалик смугастий, 

Ковалик степовий, 

Ковалик широкий, 

Ковалик блискучий, 

Мідяк кукурузник, 

Мідяк широкогрудий, 

Мідяк чорний, 

Кукурудзяний стебловий метелик. 

 

Т6 Біологічні особливості розвитку льону 

Льоновий трипс 

Льонова плодожерка 

Лучний метелик 

Оклична совка 

 

Т7 Біологічні особливості розвитку цукрових буряків  

Бурякова щитоноска 

Бурякова попелиця 

Звичайний буряковий довгоносик 

Сірий буряковий довгоносик 

Т8 Біологічні особливості розвитку хмелю 

Звичайний павутинний кліщ 

Хмелева попелиця 

Конопляна блішка 

2 Т9 Біологічні особливості розвитку коноплі  

Тютюновий трипс, 

Персикова попелиця 
 

2 1 

  Разом за модуль 2 4 2 

Змістовний модуль 3. Біологічні особливості розвитку шкідників саду та ягідних культур 

1 Т10 Сисні шкідники саду  1  

 

2 
Твердокрилі шкідники саду 2 

2 Т11 Сисні шкідники ягідних культур 1 

Ґрунтові шкідники ягідних культур 

3 Т12 Ґрунтові шкідники ягідних культур 2 

Шкідники напівтвердокрилі на ягідниках 

  Разом за модуль 3 6 2 

  Усього годин 18 6 
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10.Теми лабораторних занять 

 
№ 

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 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. 

 

2 0,5 

2 Т2 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 

 

2 0,5 

3 Т3 Сисні шкідники   зернобобових   культур 

Горохова попелиця, гороховий трипс 
2 0,5 

4 Т4 

Твердокрилі зернобобових культур 

Бульбочкові довгоносики 

Горохова зернівка 

Горохова плодожерка 

 

4 0,5 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Домінуючі групи шкідників картоплі, льону, хмелю, буряків. 

5 Т5 Біологічні особливості розвитку картоплі  

Ковалик темний, 

Ковалик посівний, 

Ковалик смугастий, 

Ковалик степовий, 

Ковалик широкий, 

Ковалик блискучий, 

Мідяк кукурузник, 

Мідяк широкогрудий, 

4 1 
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Мідяк чорний, 

Кукурудзяний стебловий метелик. 

 
6 Т6 Біологічні особливості розвитку льону 

Льоновий трипс 

Льонова плодожерка 

Лучний метелик 

Оклична совка 

 
7 Т7 Біологічні особливості розвитку цукрових буряків  

Бурякова щитоноска 

Бурякова попелиця 

Звичайний буряковий довгоносик 

Сірий буряковий довгоносик 
8 Т8 Біологічні особливості розвитку хмелю 

Звичайний павутинний кліщ 

Хмелева попелиця 

Конопляна блішка 

4 1 

9 Т9 Біологічні особливості розвитку коноплі  

Тютюновий трипс, 

Персикова попелиця 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. Домінуючі групи шкідників кісточкових та плодово-ягідних 

культур. 
10 

 

Т10 Сисні шкідники саду  4 2 

Твердокрилі шкідники саду 

11 Т11 Сисні шкідники ягідних культур 

Моніторинг насаджень смородини чорної щодо 

визначення ступеня заселеності смородиновим 

бруньковим кліщем 
12 Т12 Ґрунтові шкідники ягідних культур 

Ґрунтові шкідники ягідних культур 

Шкідники напівтвердокрилі на ягідниках 2 

  Всього годин 24 6 
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11. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Теми Назва теми Кількість  

годин  

денна  

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Загальні обґрунтування завдань сільськогосподарської ентомології 

1 Т1 Коли      з'явилися       перші      згадки      про      

комах-шкідників сільськогосподарських 

рослин ? 

2 2 

Хто із стародавніх вчених присвятив свої 

наукові трактати опису комах ? 
2 2 

Назвіть вчених Сходу, які вивчали комах. 2 2 

Назвіть частини тіла комах з їх придатками. 2 2 

Що змінилося у  спостереженнях   за   комахами   

із   винайденням мікроскопа ? 
2 2 

В якому столітті ентомологія сформувалася як 

окрема наука ? 
2 2 

Назвіть перші ентомологічні товариства. 2 2 

Що є емблемою Українського ентомологічного 

товариства ? 
2 2 

2 Т2 Яку користь та яку шкоду можуть приносити 

людині комахи ? 
2 2 

Для чого людям потрібні знання про зв'язки 

між комахами в біоценозах ? 
2 2 

Назвіть відомих вам корисний комах. 2 2 

В чому суть закону екологічних пірамід ? 2 2 

В чому різниця між простими і складними очима 

у комах? 
2 2 

3 Т3 Яку частину спектра добре розрізняють бджоли? 2 2 

Які придатки є членистими і які не членистими ? 2 2 

Як проявляється статевий диморфізм у будові 

вусиків комах? 
2 2 

Який тип ротового апарату вважається 

найдосконалішим? 
2 2 

4 Т4 З яких видозмінених ротових частин утворився 

хоботок у клопів? 
2 2 

Які придатки грудей є члениетими і які є 

нечленистими ? 
2 2 

МОДУЛЬ 2. Біологічні та екологічні особливості розвитку комах 

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

З яких видозмінених ротових частин утворився 

хоботок у метеликів? 
2 2 

Чим пояснюється різноманітність типів ніг у 

комах? 
2 2 

6 6 Що являє собою крило комахи? 2 2 

Як проходить процес дихання у комах? 2 2 

Перечислить і охарактеризуйте типи личинок 

комах. 
2 2 

В чому різниця між справжніми і несправжніми 2 2 
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гусеницями? 

7 7 Перечислить і охарактеризуйте типи лялечок 

комах. 
2 2 

Які основні функції дорослої комахи? 

Що таке додаткове живлення? 
2 2 

Дайте характеристику способів розмноження 

у кома 
2 2 

Характеристика комах, що розвиваються з 

повним і з неповним перетворенням. 
1 2 

8 8 Характеристика агротехнічного методу 

захисту рослин. 
1 2 

Характеристика абіотичних чинників. 2 2 

Фенологічний календар одного з 

найпоширеніших нидів шкідників  
2 2 

Характеристика ряду рівнокрилих 2 2 

Характеристика ряду сітчастокрилих 2 2 

МОДУЛЬ 3. Систематика комах 

9 Т9 Як класифікуються крила комах залежно від 

кількості жилок? 

1 4 

На які періоди поділяють онтогенез комах? 1 4 

10 Т10 Дати визначення і навести приклали 

моновольтинних, полівольтинних видів і 

видів з багаторічною генерацією. 

1 4 

11 Т11 Перечисліть і охарактеризуйте типи 

метаморфозу у комах. 
1 4 

Які є типи діапаузи? 1 4 

Дайте коротку характеристику ряду 

твердокрилих, або жуків. 
1 4 

12 Т12 Дайте коротку характеристику ряду 

перетинчастокрилих. 
1 4 

Що таке температурний поріг розвитку? 1 4 

  Всього годин 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. Рекомендовані джерела інформації  
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 
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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. 
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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. 

 

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 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_805#Tex
http://www.fitolab.volyn.ua/images/mz.pdf
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
http://www.lib.zt.ua/
http://irbis-nbuv.gov.ua/irbis_nbuv.html
http://irbis-nbuv.gov.ua/irbis_nbuv.html
http://ir.znau.edu.ua/community-list
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_805
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_342
http://www.fitolab.volyn.ua/images/mz.pdf
https://agroscience.com.ua/views/perelik-pest-all
https://www.youtube.com/c/GROWEX/videos
http://www.propozitsiya.com/
http://agro-business.com.ua/

