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Мета програми: поглиблення знань про взаємозв’язки живих організмів 

у довкіллі, із людиною та між собою; детальне вивчення біології жуків різних 

систематичних таксонів; популяризація ентомологів серед студентів та 

магістрів; оволодіння основними методиками наукових досліджень в 

ентомології, виховування у гуртківців почуття любові до рідного краю та його 

природи, почуття патріотизму, колективізму;  сприйняття розвитку людських 

цінностей студентів та магістрів; проведення серед профорієнтаційної роботи; 

сприяння розвитку, стимулюванню та реалізації інтелектуального та 

духовного потенціалів студентів та магістрів у процесі вивчення і охорони 

навколишнього середовища.  

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 

1. Поглиблення знань, умінь, навичок, набутих під час вивчення 

природничих дисциплін. 

2. Активізація пізнавальної діяльності, розвиток творчих здібностей, 

залучення до дослідницької роботи. 

3. Засвоєння знань про типових представників природи рідного 

краю. Ознайомлення з сучасною систематикою ентомологічного світу та 

характерними ознаками представників різних систематичних груп. 

4. Формування вмінь проводити дослідження. 

5. Розвиток екологічного мислення. 

6. Дотримання правил з техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 

вимог. 

7. Розвиток почуття колективізму та відповідальності. 

8. Залучення, по можливості, студентів та магістрантів до участі в 

конференціях ат наукових зібраннях. 

9. Засвоєння правил та норм оформлення літератури та наукових і 

магістерських робіт. 

10. Виховувати здатність до систематичної самостійної роботи та 

самоконтролю. 

 



Основні форми й методи навчання: 

Лекція, бесіда, співбесіда, дискусія, семінар, лабораторні практикуми, 

науково-практична конференція, метод проектів, самостійна робота з 

науковою літературою, написання рефератів та статей, повідомлень, творчий 

звіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОТОЧНИЙ ПЛАН 

Роботи ентомологічного гуртка 

                                         кафедри захисту рослин 

                                    на 2018 – 2019 навчальний рік 

 

№ Місяць Тема засідання наукового 

ентомологічного гуртка  

Форма 

засідання 

1 Вересень Методики ентомологічних досліджень, 

їхні особливості та способи їх 

проведення. 

Бесіда, 

співбесіда 

2 Жовтень Розгляд основних моментів систематики 

та біології в ентомології. Теоретична 

підготовка науковців-ентомологів та її 

роль для написання науково-дослідної 

роботи з ентомології.  

Семінар 

3 Листопад Написання теоретичної частини 

науково-дослідної роботи. Підбір 

матеріалу та правильний виклад 

інформації у руслі змісту дослідної 

роботи. Обговорення представників 

типу членистоногі поширених у нашому 

краєві. 

Семінар 

4 Грудень Написання практичної частини науково-

дослідної роботи. Відбір методик для 

проведення досліджень.  

Практична 

робота 

5 Лютий Джерела наукової інформації. Обробка 

та оформлення списку використаних 

джерел. Формування висновків науково-

дослідної роботи. 

Практична 

робота 

6 Березень Написання тез на конференції по 

результатам дослідження в науково-

дослідній роботі. Підготовка та 

написання наукової доповіді. 

Практична 

робота 

7 Квітень Основні моменти захисту науково-

дослідної роботи. Етикет захисту. 

Вимоги до оформлення науково-

дослідної роботи. 

Семінар, бесіда 

8 Травень Підбиття підсумків роботи 

ентомологічного гуртка кафедри 

екології, охорони навколишнього 

середовища та збалансованого 

природокористування 

Співбесіда 

 

 


