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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Біологічні методи боротьби зі шкідниками» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 

8.04010207 «Зоологія» за програмою підготовки «Зоологія». 

Предметом навчальної дисципліни «Біологічні методи боротьби зі шкідниками» є широке 

коло питань, пов’язаних із використанням природних ворогів у контролі чисельності 

шкідливих організмів. В ході вивчення дисципліни формуються навички застосування 

отриманих знань в програмах контролю чисельності шкідників.  

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Біологічні методи боротьби зі 

шкідниками» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом «Біологія», спеціальність «Зоологія». У цій 

дисципліні студенти мають можливість ознайомитися з сучасними методами біологічного 

контролю чисельності шкідливих організмів з використанням природних ворогів. 

Навчальна дисципліна «Біологічні методи боротьби зі шкідниками» тісно пов’язана з 

такими фундаментальними дисциплінами, як екологія та етологія, а окремі її блоки 

містять інформацію прикладного характеру, зокрема у галузі медичної та ветеринарної 

ентомології, тваринництва, лісової, сільськогосподарської та технічної ентомології, а 

також захисту рослин.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Екологічні особливості шкідників та агентів біометоду. 

2. Методологія зниження чисельності шкідника. Біологічні особливості шкідників і їх 

природних ворогів. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни  

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Біологічні методи боротьби зі 

шкідниками» є ознайомити студентів з особливостями розробки, планування та 

застосування біологічних методів боротьби з шкідливими організмами. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Біологічні методи боротьби зі 

шкідниками» є:  

1) сформувати уявлення про біологічні та екологічні передумови спалахів чисельності 

шкідників,  

2) ознайомити з методами регулювання чисельності шкідників із застосуванням 

природних ворогів,  

3) ознайомити з проблемою біологічної інвазії та методами моніторингу і контролю 

чисельності інвазійних видів,  

4) надати практичні навички розробки комплексного методу біологічного контролю 

чисельності популяції шкідливого організму. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  
- біологічні та екологічні особливості шкідників, які сприяють виникненню спалахів їх 

чисельності; 

- головні методичні підходи у застосуванні біометоду; 

- основні групи шкідливих організмів; 

- способи моніторингу чисельності популяції шкідника; 

- основні групи організмів, які застосовують у біологічній боротьбі зі шкідливими 

організмами; 

- роль окремих груп членистоногих як чинних або потенційних агентів біометоду; 

вміти:  



- розпізнавати головні групи шкідників за пошкодженням, які вони спричинюють; 

- оцінити придатність застосування окремої групи або комплексу природних ворогів як 

потенційних агентів боротьби зі шкідником; 

- спланувати тестову програму зі зниження чисельності шкідника; 

- моделювати динаміку чисельності шкідника з урахуванням динамічного впливу 

трофічних ресурсів та агентів біометоду. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/ 4 кредити ECTS. Зокрема: 

лекції – 16 год., лабораторні – 18 год., консультації – 6 год., самостійна робота – 80 год. 

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

3. Засоби діагностики успішності навчання: модульно-рейтингова система  

 

4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Екологічні особливості шкідників та агентів біометоду 

Тема 1. Вступ. Історія застосування біологічних методів контролю чисельності шкідливих 

організмів (4 год.). 

Вступ. Термінологія. Значення біометоду для сільського, лісового і рибного 

господарства, медицини, ветеринарії, мисливського господарства, охорони природи та 

фауністики. Історія біометоду. Створення міжнародних організацій з біометоду. 

Сучасний стан питання в світі та в Україні, досягнення та перспективи. 

Тема 2. Динаміка природних популяцій як основа біологічного пригнічення шкідливих 

тварин (18 год.). 

Основні закономірності популяційної динаміки. Уявлення про швидкість росту 

популяції, ємність середовища, опір середовища, регулюючий вплив біотичних і 

абіотичних факторів. Класифікація факторів за типом зворотного зв’язку. Природне 

регулювання чисельності як екологічна основа стабільності популяцій. Взаємовідношення 

видів у екосистемі (уявлення про трофічну сітку, форми стосунків в біоценозі). Теорія 

ступінчастої регуляції чисельності й ультрастабільності популяції (Г.О.Вікторов). 

Математичне моделювання динаміки популяції з використанням комп’ютерних програм.  

Тема 3. Моніторинг популяції шкідника (18 год.). 

Біологічні та екологічні особливості шкідника, які є важливими для оцінки 

динаміки його чисельності. Складання таблиць виживання і прогнозу розвитку шкідника.  

Змістовий модуль 2. Методологія зниження чисельності шкідника. Біологічні 

особливості шкідників і їх природних ворогів 

Тема 4. Методичні підходи у сучасному біометоді (14 год.). 

Класичний біометод і проблеми використання інвазійних природних ворогів. Метод 

сезонної колонізації. Створення і охорона середовища для існування природних ворогів 

шкідника.   

Тема 5. Класифікація шкідників і їх природних ворогів за біологічними особливостями (8 

год.). 

Класифікація шкідників за об’єктами ушкодження, характером ушкодження, 

типом живлення. Класифікація природних ворогів шкідливих організмів за типом 

взаємодії зі шкідником і спеціалізацією. 

Тема 6. Систематичний огляд агентів біометоду (52 год.). 



 Патогенні організми та хвороби шкідників. Віруси. Рикетсії. Бактерії. Гриби. 

Протисти. Нематоди. Комахи-паразитоїди. Хижі членистоногі та хребетні тварини. 
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