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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Колісник Олег Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, електронна адреса: ooov@i.ua 

2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 36 «Родентологія» 

кількість кредитів ЄКТС - 4; кількість годин - 120 годин, у тому числі 26 

аудиторних годин, 94 години самостійна робота. 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, VІ семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

«Родентологія» належить до нормативної навчальної дисципліни, освітній 

компонент циклу професійної та практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з таких 

дисциплін (пререквізитів): «Зоологія». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Моніторинг поширення шкідників, 

хвороб і бурʼянів» «Агрофармакологія», «Інтегрований захист рослин», 

«Рослинництво». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Родентологія вивчає біорізноманіття гризунів і зайцеподібних у різних 

ландшафтно-географічних зонах, ознайомлення з таксономічними категоріями, 

визначення шкідливих гризунів і зайцеподібних на основі глибоких знань їх 

біології та екології, поведінки та стану популяції за різних умов існування. 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 

Основна задача курсу «Родентологія» – оволодіння знаннями щодо 

біорізноманіття гризунів і зайцеподібних у різних ландшафтно-географічних 

зонах, ознайомлення з таксономічними категоріями, визначення шкідливих 

гризунів і зайцеподібних на основі глибоких знань їх біології та екології, 

поведінки та стану популяції за різних умов існування. На базі цих знань студент 

має розумно планувати винищувальні заходи з урахуванням економічного порогу 

шкідливості. 

5.3 Задачі вивчення дисципліни 

Теоретична задача курсу - вивчення анатомо-морфологічних, 

фізіологічних та біолого-екологічних особливостей гризунів, систематичного 

положення ряду, їх шкідливості з метою підбору кращих способів захисту 

сільськогосподарських культур. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Родентологія» належить до нормативних 

дисциплін. Формується із наступних програмних компетентностей:  

Загальна компетентність: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

Фахова компетентність 
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ФК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, 

комах, кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за сучасними принципами і 

методами. 

ФК 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. 

ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів. 

ФК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на 

об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення. 

ФК 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. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку господарств 

сільськогосподарського призначення усіх форм власності та використовувати в 

професійній діяльності фахівця з захисту і карантину рослин  

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 6. Коректно використовувати доцільні методи спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів агробіоценозів та 

підтримання їх стабільності для збереження природного різноманіття. 

ПРН 7. Складати технологічні карти для організації заходів із захисту 

рослин. 

ПРН 8. Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин. 

ПРН 9. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів 

діяльності із захисту і карантину рослин. 

ПРН 12. Дотримуватися вимог охорони праці. 

План вивчення навчальної дисципліни 
 

 

№ 

Назва теми Форми організації 

навчання та кількість 

годин 

 

Самостійна 

робота, 

кількість годин 
Лекційні 

заняття 

Практичні 

заняття 

1 
Загальна характеристика 

гризунів 

1 2 12 

2 Економічне значення гризунів та 

їх роль у природних і 

антропогенних екосистемах 

1 2 12 



3 
Систематичний огляд гризунів

 і зайцеподібних України 2 2 12 

4 Біоенергетика гризунів 2 2 12 

5 
Екологія гризунів. 

Формування популяцій. 

Екологічні групи гризунів 

1 2 12 

6 Проблема динаміки 

чисельності гризунів 
1 2 12 

7 
Прогноз динаміки популяції та 

шкідливості мишоподібних 

гризунів 

1 2 12 

8 Регулювання чисельності 

мишоподібних гризунів 
1 2 10 

 РАЗОМ 10 16 94 

 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

1. Систематика гризунів. Принцип класифікації гризунів. Визначення 

важливіших представників шкідливих гризунів. 

2. Описування анатомо-морфологічної будови двох-трьох гризунів 

(індивідуально для кожного студента), які пошкоджують різні с. г. 

культури. 

3.  Методика обстеження посівів с.-г. культур і складів на заселеність 

гризунами. 

4.  Визначення та описування 4-6 гризунів із різних груп, їх шкідливість 

та заходи по регулюванню чисельності (згідно індивідуальних завдань. 

5.  Складання прогнозу динаміки чисельності гризунів на обстежених с. г. 

угіддях. 
 

№ 

з/п 

Вид самостійної 

роботи 

Години Термін 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до 

практичних занять 

64 щотижнево Усне та письмове 

(тестове) 

опитування 

2 Виконання 

індивідуальних 

завдань 

30 2 рази в 

семестр 

Усне опитування 

 РАЗОМ 94 - - 

 

Список основної та додаткової літератури 
 

1. Бондарева Л.М. Родентологія / Л.М. Бондарева, І.П. Леженіна, С.В. 

Лапа, Ю.В. Васильєва. – К.: Агроосвіта, 2015. – 292 с. 



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

клещи, грызуны. 2-е перер. И доп. Изд-Л. Колос,1977.-261. 

3. Бондаренко Н.В., Пегельман С.Т., Таттар А.В.Практикум по вредным 

нематодам, клещам, грызунам.-Л.: Колос,1980. –207 с. 

4. Шкаруба М.Г., Гадзало Я.М., Шкаруба С.М. Сільськогосподарська 

родентологія. - вид. “Урожай ”, 2008.-257 с. 
 

Дотаткова 

1. Колос А.М. Грызуны-вредители сельского хозяйства. - М., 1960-205 с. 

2. Поляков И.Я. Вредные грызуны и борьба с ними. – Л.: Колос. 1968-255 

с. 

3. Башенина Н.В. Экология обыкновенной полевки. – М.: Изд-во. МГУ, 

1962-350 с. 

4. Башенина Н.В. и др. Грызуны – вредители садов и огородов. М.: Изд- 

во. МГУ, 1957-95 с. 

5. Сокол В.Е. Систематика млекопитающих. Отряды: зайцеобразных, 

грызунов. М.: Высшая школа. 1977-494 с. 

 
7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і 

видами контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність 

заявленим компетентностям за результатами практичних та семінарських 

занять – 50 балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, 

повідомлення на задану тему та ін. та письмовий контроль: контрольна 

робота в письмовій формі, реферат, виклад матеріалу на задану тему в 

письмовому вигляді та ін.); рубіжний контроль (контрольна робота у 

письмовій формі) – 20 балів; підсумковий контроль, (іспит в усній або 

тестовій формі) – 30 балів. Якщо студент протягом семестру набрав 

(отримав) менше 35 балів, він до іспиту не допускається. Крім того, 

обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та 

рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової контрольної 

роботи. 

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / 

інформальній освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з 

НП передбачено опанування освітнього компонента. 

 

8. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час 

опитування, відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в 

обговоренні дискусійних тем, своєчасність виконя самостійної роботи, 

заохочення студентів до науково-дослідної роботи. 

 


