
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ЕНТОМОЛОГІЯ» 

Для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня «Бакалавр» напрям 
підготовки  6.09010101 «Агрономія» 

 

      Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин  та кредитів становить 126 години  4 кредитів ЄКТС. 

       Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 
– обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Сільськогосподарська ентомологія» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР 
«Бакалавр» спеціальності 6.09010101 «Агрономія». 

 Мета навчальної дисципліни: Метою навчальної дисципліни 
«Сільськогосподарська ентомологія» 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. 

 

Завдання навчальної дисципліни: є вивчення студентами ентомофауни 
посівів сільськогосподарських культур, можливості оцінки появи шкідників та 
запобігання шкоди заподіяної комахами-шкідниками, вивчення особливостей 
біології та морфології для визначення якісного і кількісного складу 
сільськогосподарських шкідників. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Ентомологія як наука, загальні відомості про комах шкідників. 

Тема 2. Шкідники зернових культур. 

Тема 3. Шкідники буряка цукрового. 

Тема 4. Багатоїдні шкідники. 

Тема 5. Шкідники бобових культур. 



Тема 6. Шкідники хрестоцвітих культур. 

Тема 7. Шкідники овочевих культур. 

Тема 8. Шкідники плодових культур. 

        У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 
сформовані наступні компетентності: 

              Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- вміння виявити, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно. 

       Спеціальні предметні компетентності: 

- Можливість визначення шкідників с-г культур; 
- Навички обліку шкідників; 
- Базові знання що, до прогнозування появи комах-шкідників; 
- Загальні відомості про заходи попередження появи комах шкідників; 
- Способи зменшення втрат заподіяних у зв’язку з комахами фітофагами; 

 

        Результати навчання: 

- уміти своєчасно виявляти шкідників і 
правильно встановлювати їх видову належність; 

- на основі економічних порогів шкідливості 
(ЕПШ) правильно підбирати найбільш ефективний комплекс заходів 
обмеження чисельності шкідників; 

- прогнозування й попередження появи комах 
фітофагів; 
 

 

       Основними  формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Сільськогосподарська ентомологія» є лекції, лабораторні заняття та 
самостійна робота    здобувачів вищої освіти   

        Вид підсумкового контролю – іспит. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


