
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Біометоди в агроекології» 

для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Агроекологія 

другого (магістерського) рівня Магістр 

спеціальності 101 Екологія 

 

Обов’язкова частина, дисципліни професійної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 180 годин 6 кредитів 

ЄКТС. 

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

Програма навчальної дисципліни «Біометоди в агроекології» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми Агроекологія спеціальності 

101 Екологія підготовки СВО Магістр. 

Мета навчальної дисципліни: вивчення основних біологічних методів 

в агроекології, а саме захист рослин. 

Основними завданнями є: формування цілісного уявлення про 

біологічний захист сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів, 

на основі знань про досягнення науки і передового досвіду; формування 

здатності самостійно впроваджувати у виробництво біологічний захист, 

інтегровані системи захисту посівів і плодово-ягідних насаджень у 

виробничих умовах різних форм господарювання з урахуванням видового 

складу шкідливої та корисної фауни і флори, агрокліматичних умов району, 

тощо. 

Програма навчальної дисципліни: 

Предмет і завдання біологічного захисту рослин. Історія розвитку 

біологічного захисту та роль українських та зарубіжних вчених. Праці 

видатних вчених: В.І.Вернадського, В.П.Поспєлова, М.А.Теленга та їх 

послідовників. 

Агробіоценози та їх енергетична структура. Рослинний покрив і його 

продуктивність. Гетеротрофна частина агроценозу. Грунт і атмосфера. 

Форми взаємовідносин між організмами в біоценозі. Симбіотичні 

відносини та їх модифікація (форезія, мутуалізм, коменсалізм). Паразитизм 

облігатним та випадковий. Кето- і ендопаразитизм. Первинний, вторинний та 

гіперпаразитизм. Моноксенний та гетероксенний паразитизм. Поодинокий та 

груповий, постійний та переодичний паразитизм. Хижацтво. Канібалізм, як 

одна з форм хижацтва. Антибіоз. 

Загальні відомості про хвороби комах та їх збудників. Перші наукові 

відомості про хвороби комах їх збудники. Інфекційні та неінфекційні хвороби 

комах. Симптоми захворювань, інфекційність, патогенність, вірулентність. 

Способи передачі інфекції (горизонтальний і вертикальний). Форми перебігу 

хвороби (гостра чи латентна). Інтенсивність епіозоотичного процесу. 



Класифікація ентомопатогенних мікроорганізмів і типів спричинюванних 

ними захворювань. Віруси і вірусні хвороби комах. Класифікація основних 

родин вірусів. Бактерії збудники хвороб комах. Гриби та грибні хвороби комах 

(представники роду ентомофторові класу зигоміцети, представники класу 

дейтероміцети). 

Найпростіші протозої та протозойні хвороби комах (клас споровики, 

кнідоспорідії – ряд мікроспорідії). Нематоди та нематодні хвороби комах 

(родина штейнерматиди – ряд рабдитиди). 

Хижі павукоподібні та їх  роль в зниженні чисельності шкідливих комах 

та кліщів. Хижі павуки (родини: анастиди, хейлетиди, стигмеїди, бделіди, 

пузаті кліщі, червонотілки). 

Ентомофаги та акарифаги з класу комах. Особливості розмноження та 

розвитку ентомофагів. Місця відкладання яєць. Особливості морфології, 

дихання та живлення личинок в зв’язку з паразитичним способом життя. 

Місця та особливості залялькування ентомофагів. Роль додаткового живлення 

на плодючість і виживання деяких видів. Огляд основних ентомофагів та 

акарифагів з класу комах: ряд богомолові, клопи, трипси, жуки, сітчастокрилі, 

верблюдки, перетинчастокрилі (над родина їздці родини: драконіди, афідіїди, 

надродина хальцидові – родини: афеніліди, птеромаліди та ін.). 

Використання зоофагів. Напрямки біологічного захисту рослин. Способи 

застосування біологічних засобів захисту рослин. Сезонна колонізація 

зоофагів. Інтродукція та акліматизація зоофагів та акарифагів. Внутрішньо 

ареальне переселення ентомофагів. 

Огляд ентомофагів та акарифагів шкідників сільськогосподарських 

культур. 

Продукти життєдіяльності організмів (токсини, антибіотики, 

фітоалексини, гормони, речовини, що впливають на поведінку комах) 

Препарати на основі  біологічно-активних речовин (алелопатиків). 

Мікробіологічні препарати проти шкідників сільськогосподарських 

рослин (бактеріальні, вірусні, грибні). 
 


