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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 16 «Ентомологія сільськогосподарська» 

кількість кредитів ЄКТС – 6; кількість годин – 180 годин, у тому числі 100 

аудиторних годин, 80 години самостійна робота; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, IV – семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

«Ентомологія сільськогосподарська» належить до нормативної навчальної 

дисципліни, освітній компонент циклу професійної та практичної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Біологія», «Мікробіологія», «Ентомологія 

загальна». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Інтегрований та біологічний захист 

рослин». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Ентомологія сільськогосподарська» ґрунтується на 

вивченні особливостей біології шкідників та регуляції їх чисельності на посівах 

сільськогосподарських культур. 

Ентомологія займає провідне місце. Вона вивчає з одного боку - головних 

шкідників польових культур і багаторічних насаджень, а з другого - захист цих 

культур від пошкоджень шкідниками, які іноді можуть повністю знищити врожай. 

Тому без глибокого вивчення цих питань не можливо кваліфіковано  без 

нанесення шкоди довкіллю захистити врожай і зберегти корисну фауну від впливу 

пестицидів. Мета вивчення навчальної дисципліни 

5.2. Метою викладання навчальної дисципліни «Ентомологія 

сільськогосподарська» є надання студентам теоретичних знань і формування 

професійних умінь щодо захисту сільськогосподарських культур від шкідливих 

організмів. Крім того, навчити їх, на основі аналізу досягнень науки і передової 

практики, самостійно впроваджувати у виробництво інтегровані системи захисту 

посівів в умовах конкретного господарства з урахуванням місцевих умов, видового 

складу шкідливої і корисної флори та фауни. 

5.3. Задачі вивчення дисципліни 

Ентомологія сільськогосподарська 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 
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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. 

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. Зміст навчальної дисципліни 
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Навчальна дисципліна «Ентомологія сільськогосподарська» належить до 

нормативних дисциплін. Предметні компетентності: мати чітке уявлення про 

видовий склад шкідників сільськогосподарських культур, які розповсюджені на 

Україні і які вивчає ентомологія згідно робочої програми. Повинен знати групи 

шкідників, які пошкоджують різні культури, їх морфологічні ознаки, біологічні 

особливості, строки нанесення пошкоджень та строки і заходи захисту рослин. 

Він повинен уміти визначити будь-яку фазу розвитку шкідника, (імаго, 

личинку, яйця), а також видову їх приналежність за допомогою визначника, фази 

розвитку шкідника, яка наносить пошкодження рослині. Уміти дати  

кваліфіковану оцінку проблемній ситуації, яка складається після проведення 

фітосанітарного обстеження і виявлення чисельності шкідливих груп на тих чи 

інших рослинах. Він повинен уміти планувати і проектувати заходи із захисту, 

забезпечувати їх екологічну та економічну ефективність і доцільність. 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 
 

 
Назви змістових атестацій і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Атестація 1. Загальна частина 
Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу 

«Ентомологія сільськогосподарська». Місце 

комах у системі тваринного світу 

6 2 2   2 

Тема 2. Морфологія комах. 6 2 2   2 

Тема 3. Анатомія і фізіологія комах . 6 2 2   2 

Тема 4. Розмноження та розвиток комах. 6 2 2   2 

Тема 5. Систематика і класифікація. 6 2 2   2 

Тема 6. Екологія комах. 6 2 2   2 

Тема 7. Методи регулювання чисельності 

шкідників. 
6 2 2 

  
2 

Тема 8. Основні риси біології багатоїдних 
шкідників. 

8 2 2 
  

4 

Тема 9. Шкідники зернових злакових к-р. 8 2 2   4 

Тема 10. Шкідники однорічних та 
багаторічних культур 

8 2 2 
  

4 

Тема 11. Шкідники цукрових буряків. 8 2 2   4 

Тема 12. Шкідники льону та конопель. 8 2 2   4 

Разом за атестацію 1 82 24 24   34 

Атестація 2. 

Тема 13. Шкідники соняшника та картоплі. 8 2 2   4 

Тема 14. Шкідники капустяних культур. 8 2 2   4 

Тема 15. Шкідники лілійних овочевих 
культур. 

8 2 2 
  

4 

Тема 16. Шкідники зонтичних овочевих 
культур. 

8 2 2 
  

4 

Тема 17. Шкідники гарбузових овочево- 

баштанних культур. 
8 2 2 

  
4 
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Тема 18. Шкідники овочевих культур у 
закритому ґрунті. 

8 2 2 
  

4 

Тема 19. Шкідники овочевих культур у 
відкритому ґрунті. 

8 2 2 
  

4 

Тема 20. Шкідники плодових зерняткових 
культур. 

8 2 2 
  

4 

Тема 21. Шкідники плодових кісточкових 
культур. 

8 2 2 
  

4 

Тема 22. Шкідники смородини та аґрусу. 6 2 2   2 

Тема 23. Шкідники малини і суниці. 6 2 2   2 

Тема 24. Шкідники виноградної лози. 6 2 2   2 

Тема 25. Шкідники зерна і зернопродуктів у 
період зберігання. 

8 2 2 
  

4 

Разом за атестацію 2 98 26 26   46 

Усього годин 180 50 50 
  

80 

 

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 

20 3 рази в 
семестр 

Усне опитування 

3 Робота над рефератами та 
презентаціями 

20 щотижнево Усне опитування 

4 Робота над тестовими 
завданнями 

20 щотижнево Усне та письмове 

(тестове) 

опитування 

Разом 80 - - 

 
Список основної та додаткової літератури 

Основна література 

1. Рубан М.Б., Гадзало Я.М. та ін. Сільськогосподарська ентомологія : 

Підручник – К.: Арістей, 2008. – 520с. 

2. Рубан М.Б., Гадзало Я.М. та ін.. Практикум із сільськогосподарської 

ентомології: – К.: Арістей, 2009. – 472с. 

3. Сельскохозяйственная энтомология / А.А.Мигулин, Г.Я.Осмоловский, 

Б.М.Литвинов и др.; Под ред. А.А. Мигулина и Г.Я. Осмоловского. – М.: 

Колос, 1976. – 447 с. 

4. Сельскохозяйственная энтомология. Вредители сельскохозяйственных 

культур и меры борьбы с ними / Бей-Биенко Г.Я., Богданов-Катьков Н.Н., 

Фалькенштейн Б.Ю. и др.; Под ред. В.Н.Щеголева. – М. –Л.: ОГИЗ 

Сельхозгиз, 1949. – 764 с. 

5. Сільськогосподарська ентомологія: Підручник / За ред. Б.М.Литвинова, 
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М.Д.Євтушенка. – К.: Вища освіта, 2005. – 511 с. 

6. Шкідники сільськогосподарських рослин /Федоренко В.П., Покозій Й.Т., 

Круть М.В. – «Колообіг», 2004. – 356с. 

7. Федоренко В.П. Стратегія і тактика захисту рослин. Т1. К. Альфа- стевія. 

2012. 524 с. 

8. Бондаренко Н.В., Поспелов СМ., Персов М.П. Общая и 

сельскохозяйственная энтомология. – Л.:Агропромиздат, 1991.–432 с. 

9. Шкідники польових культур: Практикум / М.Б. Рубан, С.І. Антонюк, О.І. 

Гончаренко та ін.; За ред. М.Б.Рубана. – К.: Урожай, 1996. – 232 с 
 

Додаткова література 

1. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений: В 3 т. 

Під ред. В.П.Васильева. – К.: Урожай, 1987–1989. Т.1: Вредные нематоды, 

моллюски, членистоногие. – 1987.-440 с. Т.2.: Вредные членистоногие, 

озвоночные. – 1988. – 576 с. Т.З. Методы и средства борьбы с вредителями, 

системы мероприятий по защите растений. -1989. – 408 с. 

2. Ермоленко В.М. Атлас насекомых-вредителей полевых культур (на 

украинском языке). К.: Урожай, 1971. – 176 с. 

3. Єфремова Т.Г, Тимченко В.И. Шкідники та хвороби овочевих, баштанних 

культур і картоплі. – К.: Урожай, 1970. – 180 с 

4. Атлас вредителей и болезней овощных, бахчевых культур и картофеля. 

Тимченко В.И., Ефремова Т.Г. – К.: Урожай, 1974. – с. 184 (на украинском языке). 

5. Білик О.М. і ін.. Захист злакових і бобових культур від шкідників, хвороб і 

бур'янів /Білик М.О., Марютін Ф.М. ін.. За ред. проф. Пантелеева В .К. – Харків: 

Еспада, 2005 – 672с. 

 
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 
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тем, своєчасність виконя самостійної роботи, заохочення студентів до науково-

дослідної роботи. 


