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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 

20 "Аграрні науки та 

продовольство" 

Нормативна 

 

 

Модулів – 2 

Спеціальність  

202 "Захист і карантин 

рослин" 
(шифр і назва) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 3-4 – 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  курсова 

робота 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 210 

6-7 – 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітній ступінь 
бакалавр 

 

46 год. – 

Практичні, семінарські 

- – 

Лабораторні 

52 год. – 

Самостійна робота 

112 год. 

Курсова 

робота 

– 

Індивідуальні завдання:  

– 

Вид контролю: залік, 

курсова робота, екзамен 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить:  (%) 

для денної форми навчання –   46,7 : 53,3  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою навчальної дисципліни «Сільськогосподарська ентомологія» є 

формування у студентів комплексу наукових знань  про сучасну ентомологію: про 

морфофункціональну організацію комах, пристосування їх до середовища, про 

закономірності індивідуального та історичного розвитку комах, шляхи їх 

еволюції, про різноманіття видового складу комах в насадженнях 

сільськогосподарських культур, про їх вплив на вирощування 

сільськогосподарських культур та якість врожаю. 

Завдання навчальної дисципліни «Сільськогосподарська ентомологія» має 

ознайомити студентів з основними видами небезпечних комах і забезпечити  їх, 

як майбутніх спеціалістів сільського господарства обсягом знань, пов'язаних із 

сучасним сільськогосподарським виробництвом і його агрономічною галуззю. І у 

зв’язку з загально-біологічною освітою агронома навчити його пізнавати світ 

комах та будувати раціональні системи захисту рослин від шкідників. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основних, найбільш розповсюджених і небезпечних шкідників 

сільськогосподарських рослин за зовнішнім виглядом і характером шкідливості; 

особливості біологічного розвитку шкідників; особливості екології комах та 

умови формування осередків їх масового розвитку; закономірності взаємозв’язку 

комах і їх системних угрупувань із навколишнім середовищем. 

вміти: розрізняти за зовнішніми ознаками  різні види комах; оцінювати 

фактори, які впливають на чисельність комах; охороняти корисних комах і стації 

їх мешкання; прогнозувати шкідливість найбільш небезпечних видів і визначати 

доцільність та ефективність заходів і засобів регулювання їх чисельності. 

 

   Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми професійної діяльності за спеціальністю і 

застосовувати теоретичні знання та методи у виробничих ситуаціях, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності бакалавра із захисту і карантину рослин - 

здатності до реалізації навчальних та соціальних завдань: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Здатність працювати в команді. 

ЗК 7. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 8. Здатність використання інформаційних технологій. 

ЗК 9. Навички здійснення безпечної діяльності. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 



5 

 

  

  

Фахові компетентності бакалавра з захисту і карантину рослин – здатності до 

реалізації професійних обов’язків за видами професійних робіт: 

ФК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику шкідливих комах, 

кліщів, нематод та гризунів за новітніми принципами і методами. 

ФК 2. Здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою забезпечення 

дотримання фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання, 

транспортування, реалізації під час експорту, імпорту, транзиту продукції 

рослинного походження. 

ФК 3. Здатність виявляти, локалізовувати і ліквідовувати регульовані 

шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної 

діагностики. 

ФК 4. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів під час вирощування сільськогосподарських рослин. 

ФК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на 

об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення. 

ФК 6. Здатність обирати та використовувати базові знання зі 

спеціалізованих підрозділів аграрної науки. 

ФК 7. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, екологічні, 

економічні) внаслідок занесення чи поширення регульованих шкідливих 

організмів. 

ФК 8. Уміння науково-обґрунтовано використовувати засоби захисту 

рослин та добрива, з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та 

впливу на навколишнє середовище. 

ФК 9. Здатність координувати фітосанітарний моніторинг щодо виявлення, 

ідентифікації та визначення особливостей біології та екології шкідливих 

організмів в Україні та відповідно до угоди СОТ СФЗ та положень законодавств 

Європейського Союзу 

ФК 10. Здатність комплексно застосовувати 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 відповідно до угоди СОТ СФЗ та положень законодавств Європейського 

Союзу. 

ФК 11. Здатність організовувати заходи із захисту і карантину рослин 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами, 

діяльність яких пов'язана з користуванням землею, водними об'єктами, 

вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення, їх 

реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням відповідно до угоди СОТ 

СФЗ та положень законодавств Європейського Союзу .. 

ФК 12. Здатність організовувати роботи зі зберігання, транспортування, 

торгівлі та застосування засобів захисту рослин. 
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Програмні результати навчання: 

ПР 1. Володіти методиками спостереження за появою шкідників їх 

чисельністю і шкідливістю. 

ПР 2. Вміти ідентифікувати шкідливих комах, кліщів, нематод та гризунів. 

 ПР 3. Знати особливості біології, морфології та екології шкідливих 

організмів. 

ПР 4. Вміти використовувати допоміжну, додаткову і спеціальну літературу 

необхідну для вдосконалення володіння знаннями із ентомології. 

ПР 5. Вміти аналізувати компоненти агробіоценозів, що впливають на 

фітосанітарний стан сільськогосподарських рослин. 

ПР 6. Вміти визначати кількісні показники змін структур шкідливих 

організмів у часі і просторі  

ПР 7. Вміти здійснювати багаторічний довгостроковий, короткостроковий, 

фенологічний прогноз шкідливості комах, кліщів, нематод та гризунів а також 

прогноз активності ентомофагів і акарифагів. 

ПР 8. Вміти складати технологічні карти і календарі проведення робіт із 

захисту сільськогосподарських рослин від шкідників за культурами  

ПР 9. Організовувати результативні і безпечні  умови роботи. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Шкідники польових культур 

 Змістовий модуль 1. Шкідники зернових культур 

Тема 1. Багатоїдні шкідники (поліфаги) 

Тема 2. Шкідники зернових колосових культур з колючо-сисним ротовим апа-

ратом 

Тема 3. Шкідники зернових колосових культур з гризучим ротовим апаратом 

Тема 4. Шкідники кукурудзи 

  Змістовий модуль 2. Шкідники бобових культур 

Тема 5. Шкідники зернобобових культур 

Тема 6. Шкідники багаторічних бобових трав 

  Змістовий модуль 3. Шкідники технічних культур 

Тема 7. Шкідники буряків цукрових, кормових, столових 

Тема 8. Шкідники картоплі  

Тема 9. Шкідники соняшнику і льону 

Тема 10. Шкідники ріпаку 

Модуль 2. Шкідники багаторічних насаджень 

  Змістовий модуль 4. Шкідники плодово-ягідних культур 

Тема 11. Шкідники плодових зерняткових культур 

Тема 12. Шкідники плодових кісточкових культур 

Тема 13. Шкідники ягідних культур і винограду 

  Змістовий модуль 5. Шкідники овочевих культур 

Тема 14. Шкідники овочевих культур відкритого грунту 

Тема 15. Шкідники овочевих культур закритого грунту 

  Змістовий модуль 6. Шкідники запасів 

Тема 16. Шкідники зерна і зернопродуктів в умовах зберігання 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Шкідники польових культур 

Змістовий модуль 1. Шкідники зернових культур 

Тема 1. Багатоїдні шкідники (поліфаги) 16 4 - 4 - 8 
Тема 2. Шкідники зернових колосових культур з 

колючо-сисним ротовим апаратом 
14 4 - 2 - 8 

Тема 3. Шкідники зернових колосових культур з 

гризучим ротовим апаратом 
14 4 - 2 - 8 

Тема 4. Шкідники кукурудзи 10 2 - 2 - 6 
Всього змістовий модуль 1 54 14  10  30 

Змістовий модуль 2. Шкідники бобових культур 

Тема 5. Шкідники зернобобових культур 10 2 - 2 - 6 
Тема 6. Шкідники багаторічних бобових трав 12 2 - 4 - 6 
Всього змістовий модуль 2 22 4  6  12 

Змістовий модуль 3. Шкідники технічних культур 

Тема 7. Шкідники буряків цукрових, кормових, 

столових 
12 2 - 2 - 8 

Тема 8. Шкідники картоплі  12 2 - 2 - 8 
Тема 9. Шкідники соняшнику і льону 10 2 - 2 - 6 
Тема 10. Шкідники ріпаку 10 2 - 2 - 6 
Всього змістовий модуль 3 44 8 - 8 - 28 
Всього годин за модулем 1 120 26 - 24 - 70 

Модуль 2. Шкідники багаторічних насаджень 

Змістовий модуль 4. Шкідники плодово-ягідних культур 

Тема 11. Шкідники плодових зерняткових 

культур 
16 4 - 6 - 6 

Тема 12. Шкідники плодових кісточкових 

культур 
12 2 - 4 - 6 

Тема 13. Шкідники ягідних культур і винограду 14 4 - 4 - 6 
Всього змістовий модуль 4 42 10  14  18 

Змістовий модуль 5. Шкідники овочевих культур 

Тема 14. Шкідники овочевих культур відкритого 

грунту 
16 4 - 6 - 6 

Тема 15. Шкідники овочевих культур закритого 

грунту 
14 4 - 4 - 6 
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Всього змістовий модуль 5 30 8  10  12 

Змістовий модуль 6. Шкідники запасів 
Тема 16. Шкідники зерна і зернопродуктів в 

умовах зберігання 
6 2 - 2 - 2 

Курсова робота 12 - - 2 - 10 
Всього змістовий модуль 6 18 2  4  12 
Всього годин за модулем 2 90 20 - 28 - 42 

Всього годин  210 46  52 - 112 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  
денна 

форма 

заочна 

форма 

 Не передбачено   

                                 

                                                                              

6. Теми практичних занять  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 Не передбачено   

                                                                                                              

 

7. Теми лабораторних занять  

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. Багатоїдні шкідники (поліфаги) 4 - 

2. 
Шкідники зернових колосових культур з колючо-

сисним ротовим апа-ратом 
2 

- 

3. 
Шкідники зернових колосових культур з гризучим 

ротовим апаратом 
2 

- 

4. Шкідники кукурудзи 2 - 

5.  Шкідники зернобобових культур 2 - 

6. Шкідники багаторічних бобових трав 4 - 

7. Шкідники буряків цукрових, кормових, столових 2 - 

8. Шкідники картоплі  2 - 

9. Шкідники соняшнику і льону 2 - 

10. Шкідники ріпаку 2 - 

 Всього годин за модулем 1 24 - 

11. Шкідники плодових зерняткових культур 6 - 

12. Шкідники плодових кісточкових культур 4 - 

13. Шкідники ягідних культур і винограду 4 - 

14. Шкідники овочевих культур відкритого грунту 6 - 

15. Шкідники овочевих культур закритого грунту 4 - 

16. 
Шкідники зерна і зернопродуктів в умовах 

зберігання 

2 - 

17. Курсова робота  2 - 

 Всього годин за модулем 2 28  

 Всього годин 52  
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8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Багатоїдні шкідники (поліфаги) 8 

2. 
Шкідники зернових колосових культур з колючо-сисним 

ротовим апа-ратом 
8 

3. 
Шкідники зернових колосових культур з гризучим 

ротовим апаратом 
8 

4. Шкідники кукурудзи 6 

5. Шкідники зернобобових культур 6 

6. Шкідники багаторічних бобових трав 6 

7. Шкідники буряків цукрових, кормових, столових 8 

8. Шкідники картоплі  8 

9. Шкідники соняшнику і льону 6 

10. Шкідники ріпаку 6 

 Всього годин за модулем 1 70 

11. Шкідники плодових зерняткових культур 6 

12. Шкідники плодових кісточкових культур 6 

13. Шкідники ягідних культур і винограду 6 

14. Шкідники овочевих культур відкритого грунту 6 

15. Шкідники овочевих культур закритого грунту 6 

16. Шкідники зерна і зернопродуктів в умовах зберігання 2 

17.  Курсова робота 10 

 Всього годин за модулем 2 42 

 Всього годин 112 

 
 

 

КУРСОВА РОБОТА 

Курсова робота є завершальним етапом вивчення курсу ентомології. В 

курсовій роботі мають бути наведені результати власних розрахунків і 

спостережень. 

Тематика курсової роботи 

Комплексна система захисту_____________ від шкідників в умовах  
(культура) 

__________________України.   
 (зона) 

 

 



12 

 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ЕНТОМОЛОГІЇ 

Критерії за якими оцінюється робота 
Рейтинговий 

бал 

Бал 

перевірки 

1. Перевірка курсової роботи 61 0-61 

Відповідність змісту курсової роботи, завданню та вимогам 

навчально-методичним рекомендаціям щодо її втконання 
40 0-40 

Самостійність виконання 6 0-6 

Наявність елементів науково-дослідного характеру 6 0-6 

Використання комп’ютерних технологій 5 0-5 

2. Захист курсової роботи, в т.ч. 39 0-39 

доповідь 14 0-14 

правильність відповідей на поставлені питання 25 0-25 

Всього: 100 0-100 

 

9. Індивідуальні завдання 

№ 

з/п 
Назва завдання 

Кількість 

годин 

1 Збір колекції комах та гербарію пошкоджених рослин 
Під час 

літньої 

практики 

2. Індивідуальне завдання для виконання курсової роботи 
Протягом 

шостого 

семестру 

 
10. Методи навчання 

Під час занять використовуються слідуючи методи навчання: 

- пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод: викладач 

організовує сприйняття та усвідомлення студентами інформації, а студенти 

здійснюють сприймання (рецепцію), осмислення і запам'ятовування її; 

- репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого 

студенти здобувають уміння застосовувати знання за зразком; 

- дослідницький: викладач ставить перед студентами проблему, і ті 

вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього 

необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо. 
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11. Методи контролю 

Визначення рівня засвоєння матеріалу відбувається по кожній темі  шляхом 

поточно-модульного контролю у вигляді тестування та регулярної перевірки 

самостійної роботи студентів.                                                                        

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

З
ал

ік
 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 
Змістовний 

модуль 2 
Змістовний модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

100 

Модуль 2 

Змістовий модуль 4 
Змістовний модуль 

5 

Змістовний 

модуль 6 Підсумковий 

контроль Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 

15 15 20 15 15 20 

70 30 

 

Шкала оцінювання знань студентів: 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 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 

 
1. Мусатенко М.Я., Крикунов І.В., Суханов С.В., Германова В.І., Слонь А.С. 

Робочий зошит для практичних занять з дисципліни "Ентомологія"  для студентів, 

які навчаються   за напрямом  “Агрономія“ і «Захист рослин», Умань, 2012.–54 с. 

2. Мусатенко М.Я., Крикунов І.В., Германова В.І., Коларьков Д.Ю. Робочий 

зошит для виконання курсової роботи з дисципліни "Сільськогосподарська 

ентомологія"  для студентів, які навчаються   за напрямом   «Захист рослин», 

Умань, 2011.–27 с. 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология.– М.: Высшая школа, 1980.– 416 с. 

2. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений: В 3-х т. /  

Под общ. ред. В.П. Васильева.– Т.1. Вредные нематоды, моллюски, 

членистоногие / Ред. Тома В.Г. Долин.– К.: Урожай, 1987.– 440 с. 

3. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений: В 3-х т.–Т. 

2. Вредные членистоногие, позвоночные.– / Под общ. ред. В.П. Васильева; 

Ред-ры тома В.Г. Долин, В.Н. Стовбчатый.– К.: Урожай, 1988.– 501 с. 

4. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений: В 3-х т. / 

Под общ. ред. В.П. Васильева.– Т. 3. Методы и средства борьбы с 

вредителями, системы мероприятий по защите растений / Ред. Тома В.П. 

Васильев, В.П. Омелюта.– К.: Урожай, 1989.– 407 с. 

5. Сільськогосподарська ентомологія: Підручник / За ред. Б.М. Литвинова, М.Д. 

Євтушенка.– К.: Вища освіта, 2005.– 511 с. 

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

рослин.– Ніжин.– Колобіг, 2004.– 356 с. 

Допоміжна 

 

1. Бондаренко Н.В. и др. Вредные нематоды, клещи и грызуны / Под ред. 

Н.В. Бондаренко.– Л.: Колос, 1977.– 263 с. 
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2. Павлов И.Ф. Защита полевых культур от вредителей.– М.: 

Россельхозиздат, 1987.– 256 с. 

3. Биологическая защита зерновых культур от вредителей / Воронин К.Е., 

Шапиро В.А., Пукинская Г.А.– ВАСХНИЛ.– М.: Агропромиздат, 1988.– 

198 с. 

4. Володичев М.А. Защита зерновых культур от вредителей.– М.: 

Росагропромиздат, 1990.– 173 с. 

5. Биологические основы вредоносности насекомых / В.И. Танский.–

ВАСХНИЛ.– М.: Агропромиздат, 1988.– 182 с. 

6. Ижевский С.С., Гулий В.В. Словарь по биологической защите растений.– 

М.: Россельхозиздат, 1986.– 222 с. 

7. Єрмоленко В.М. Атлас комах-шкідників польових культур.– К.: Урожай, 

1971.– 176 с. 

8. Савковский П.П. Атлас вредителей плодовых и ягодных культур.– К.: 

Урожай, 1990.– 96 с. 

15. Інформаційні ресурси 
 
http://scilib-biology.narod.ru/Lamarck/index1.html 

http://www.simposium.ru/ru/node/551,   

http://batrachos.com/ 

http://scilib-biology.narod.ru/Lamarck/index1.html
http://www.simposium.ru/ru/node/551
http://batrachos.com/

