
1  

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Ентомологія загальна 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця 2020 р. 
 

  



2  

1. Відомості про викладача, який викладає навчальну 

дисципліну 

Рудська Ніна Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, електронна 

адреса: nina.rudska@gmail.com 
2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 15 «Ентомологія загальна» 

кількість кредитів ЄКТС – 4; кількість годин – 120 годин, у тому числі 

60 аудиторних годин, 60 години самостійна робота; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестри, III – семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

«Ентомологія загальна» належить до нормативної навчальної 

дисципліни, освітній компонент циклу професійної та практичної 

підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, 

отримані з таких дисциплін (пререквізитів): «Біологія», «Зоологія», 

«Мікробіологія». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися 

при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Ентомологія 

сільськогосподарська» «Інтегрований та біологічний захист рослин». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

«Ентомологія загальна» призначена для вивчення особливостей 

зовнішньої і внутрішньої будови комах, їх онтогенезу, класифікації та 

систематики, а також вплив навколишнього середовища на особливості 

поширення та адаптивні реакції організму комах; значення комах в природі і 

житті людей. 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни – поглиблення та 

узагальнення знань, навичок і вмінь студентів із захисту і карантину рослин 

про морфо-фізіологічні особливості комах, основні їх біологічні риси, 

класифікації на базі сучасних даних систематики комах і формування 

професійних умінь щодо захисту культур від шкідливих організмів. 

5.3 Задачі вивчення дисципліни 

Ентомологія загальна нормативна дисципліна формується із 

наступних програмних компетентностей:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми професійної діяльності з захисту і карантину рослин або у процесі 

навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, з 

використанням теорій і методів біології та аграрних наук 

Загальна компетентність: 

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

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Фахова компетентність 

ФК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, 

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

методами. 

ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів. 

ФК 4. Здатність виявляти, локалізувати і ліквідовувати регульовані 

шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної 

експертизи. 

ФК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на 

об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення. 

ФК 10. Здатність організовувати роботи зі зберігання, транспортування, 

торгівлі та застосування засобів захисту рослин, спрямовані на адаптацію 

європейських вимог. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 3. Вільно спілкуватися усно і письмово українською та іноземною 

мовами з професійних питань, що належать до спеціальності «Захист і 

карантин 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 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 11. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і карантину 

рослин та оперативно реагувати на зміни в законодавстві. 

ПРН 12. Дотримуватися вимог охорони праці. 
 

5.4 План вивчення навчальної дисципліни 
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Назви атестацій і тем Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Атестація 1. Загальні відомості про комах 

Тема 1–2. Вступ. Предмет 

завдання курсу «Ентомологія 

загальна» 

6 2 2   2 

Тема 3. Морфологія комах 16 4 4   8 

Тема 4. Будова грудного 

черевного відділу 

14 4 4   6 

Тема 5. Анатомія і фізіолог 

Комах (травна та кровоносна 

система) 

10 2 2   6 

Тема 6–7. Анатомія і фізіолог 

комах (дихальна, видільна 

репродуктивна система) 

16 4 4   8 

Разом за атестацію 1 62 16 16   30 

Атестація 2. Розвиток та розмноження комах. Систематика і класифікація Екологія, 

динаміка чисельності та поширеності комах 

Тема 8-9. Розмноження розвиток 

комах 

10 2 2   6 

Тема 10. Систематика 

класифікація комах. 

10 2 2   6 

Тема 11. Характеристика  клас 

вищі ,або крилаті комахи 

8 2 2   4 

Тема 12. Екологія комах. 8 2 2   4 

Тема 13. Антропогенні фактор 

навколишнього середовища та 

вплив на комах 

8 2 2   4 

Тема 14. Особливості 

поширення та виживання комах 

6
 

2 2   2 

Тема 15. Основи біоценології 

комах 

8 2 2   4 

Разом за атестацію 2 58 14 14   30 

Усього годин 120 30 30   60 

 
6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Графік самостійної роботи 
№ 
з/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 
виконання 

Форма та метод 
контролю 

1 Підготовка до практичних занять 20 щотижнево Усне та письмове 

(тестове) 
опитування 

2 Виконання індивідуальних 
завдань 

10 3 рази в 
семестр 

Усне опитування 
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3 Робота над рефератами та 
презентаціями 

20 щотижнево Усне опитування 

4 Робота над тестовими 
завданнями 

10 щотижнево Усне та письмове 

(тестове) 

опитування 

Разом 60 - - 

Список основної та додаткової літератури 

Основна література 

1. Осмоловський Г.Є., Бондаренко Н.В. Ентомологія. – : Колос, 1980. – 359 

с. 

2. Бондаренко Н.В., Поспєлов С.М., Персов М.П. Загальна і 

сільськогосподарська ентомологія. – Л.: Агропромвидав. – Лен. видання, 

1991. 
3. Бей-Бієнко Г.Я. Загальна ентомологія. – М.: Вища школа. – 1980. 

4. Бей-Бієнко Г.Я., Скорикова О.О. Лабораторні заняття з ентомології. – 

Держсільгоспвидав УРСР, 1966. – 243 с. 

5. Дмитрик П. М. Ентомологія. Анатомія комах. Методичні 

рекомендації / Дмитрик П. М. – Івано-Франківськ, 2016. – 28 с. 

6. Дудник А. В. Сільськогосподарська ентомологія : навчальний 

посібник / А. В. Дудник. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 389 с. 
7. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии. – М.: Агропромиздат, 1986. – 320 

с. 

8. Яковлєв Б.В. Общая энтомология. – М.: Высшая школа, 1974. 
Допоміжна 

1. Определитель сельскохозяйственных вредителей по повреждениям 

культурных растений /под ред. Г.Е. Осноловского. – Л.: Колос, 1976. – 696 с. 
2. Павлов І.Ф. Агротехнічні і біологічні методи захисту рослин. – М.: 

Россільгоспвидав., 1976. 

3. Інтегрована система захисту зернових культур від шкідників, хвороб 

та бур’янів /за ред. А.К, Ольховської-Буркової, Ж.П. Шевченко. – К.: Урожай, 

1990. 280 с. 

4. Славгородская-Курпиева Д.Е., Славгородский В.Е., Попов П.Г. 

Защита сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней: Справочное 

пособие. Симферополь: Бизнес-информ, 2001. – 344 с. 

5. Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В.,Вергелес П.М.,Коваленко Т.М., Окрушко 

С.Є. Загальна ентомологія. Практикум для студентів агрономічного 

факультету (спеціальність 6.090.101. «Агрономія»). – Вінниця ОЦ ВДАУ, 

2017. 

 

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 
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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. 


