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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Ентомологія» складена 

відповідно до освітньої програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань «біологія» напряму 

підготовки «біологія», спеціальності 6.040102 – «біологія». 

Предметом навчальної дисципліни «Ентомологія» є загальні питання 

біології й таксономії комах, а саме їх морфології, фізіології, екології, 

поведінки та еволюції. В ході вивчення дисципліни наводиться чи 

демонструється практичне застосування отриманих знань в фундаментальних 

та прикладних напрямках сучасної ентомології, а також у господарчій 

діяльності людини.  

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Ентомологія» є 

складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» за напрямом «біологія», спеціальність «біологія». У цій 

дисципліні студенти мають можливість ознайомитися з найбільшою за 

кількістю видів групою живих організмів, комахами (клас Insecta), з’ясувати 

причини біологічного прогресу групи, визначити роль комах в екосистемах 

та житті людини, отримати навички проведення ентомологічного 

дослідження. Навчальна дисципліна «Ентомологія» тісно пов’язана з такими 

фундаментальними дисциплінами, як фізіологія тварин, екологія, 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. Зовнішня будова, травлення, метаболізм, осморегуляція та екскреція 

комах. 

2. Дихання, розмноження і розвиток комах, інтегративні системи. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни  

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Ентомологія» є ознайомити 

студентів з особливостями будови, фізіології, поведінки, екології та еволюції 

комах, а також із напрямками розвитку сучасної ентомології. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Ентомологія» є: 

1) ознайомити із особливостями будови комах;  

2) надати базові знання із фізіології, екології та поведінки комах;  

3) сформувати уявлення про різноманіття життєвих форм комах, їх місце 

в сучасних екосистемах, причин біологічного прогресу цієї групи 

тварин та головних напрямків їх еволюції;  

4) надати практичні навички препарування комах та підготовки 

колекційного матеріалу;  



5) сформувати уявлення про сучасні напрямки фундаментально-наукових 

та прикладних досліджень в ентомології. 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати:  
- особливості будови комах, їх фізіології, екології, поведінки та 

еволюції; 

- роль окремих груп комах у наземних та водних екосистемах; 

- головні етапи еволюції комах, причини біологічного прогресу групи; 

- основні напрямки сучасних ентомологічних досліджень; 

- значення комах в житті людини; 

- основні методи досліджень комах. 

вміти:  

- обрати методи для здійснення конкретних досліджень у галузі 

ентомології; 

- провести повний анатомічний розтин комахи; 

- дослідити будову окремих систем органів; 

- приготувати препарати кутикули різних частин комашиного тіла; 

- дослідити деякі фізіологічні показники комахи; 

- визначити екологічні особливості комахи за особливостями її будови. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/ 2 кредити ECTS. 

Зокрема: лекції – 30 год., самостійна робота – 42 год. 

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

3. Засоби діагностики успішності навчання: модульно-рейтингова 

система  

4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Зовнішня будова, травлення, метаболізм, осморегуляція 

та екскреція комах 

 

Тема 1. Покриви та опорно-рухова система (16 год.). 

Загальна характеристика комах. Будова покривів. Фізико-хімічна 

характеристика кутикули. Линяння. Вирости кутикули. Забарвлення. 

Опорно-рухова система комах. Морфо-функціональна спеціалізація тагм. 

Склерити та мембрани. Поняття про екзо- та ендоскелет, загальні 

особливості мускулатури. Голова та її додатки. Груди та їхні додатки. 

Особливості крокування й польоту комах. Черевце: сегментарний склад, 

додатки.  

 

Тема 2. Травна система і типи живлення (18 год.). 

Споживання їжі: стимули, регуляція. Позакишкове травлення та його 

механізми. Симбіонти як постачальники ферментів та вітамінів. Відділи 

травної системи: передротова порожнина, глотка, стравохід, 

провентрикулюс, середня кишка та її пілоричні вирости, задня кишка, 

ректальний міхур. Слинні залози та їхнє значення у травленні. Травлення у 



середній кишці. Перитрофічна мембрана. Всисання поживних речовин та 

води в кишечнику. Особливості будови травної системи залежно від 

трофічної спеціалізації. Нервова та гуморальна регуляції травлення.  

 

Тема 3. Метаболізм, осморегуляція, екскреція (14 год.). 

Загальний план будови кровоносної системи. Особливості будови та 

функціювання серця. Кровообіг. Склад гемолімфи та її функції. Формені 

елементи. Імунітет та резистентність, шляхи їх забезпечення. Будова та 

функції жирового тіла. Нервова та гуморальна регуляція діяльності 

кровоносної системи. Видільні (екскреторні) органи у комах. Мальпігієві 

судини, їх будова, типи та функціонування. Ректальні сосочки. Особливі 

органи виділення (видільні трубки попелиць тощо). Нервова та гуморальна 

регуляція екскреції.  

Змістовий модуль 2. Дихання, розмноження і розвиток комах, інтегративні 

системи 

 

Тема 4. Дихання та газообмін (14 год.). 

Механізми газообміну: загальні принципи. План будови і елементи дихальної 

системи: будова і функції. Регуляція дихання: вентиляція,  дихальні рухи, 

робота стигм, трахеолярна регуляція. Газообмін у водяних мешканців та 

паразитів. 

 

Тема 5. Статева система, розмноження, розвиток (16 год.). 

Особливості розмноження комах у зв’язку із первинно наземним способом 

життя. Типи розмноження. Способи закладання статі у комах, 

бактеріальна регуляція статі. Жіночі та чоловічі статеві органи, статеві 

клітини, будова і функції яйцевих оболонок, сперматофор. Осім’янення і 

запліднення. Шлюбна поведінка. Відкладання яєць, яйцеживородіння, 

живородіння. Особливості ембріонального розвитку. Постембріональний 

розвиток: анаморфоз і епіморфоз, архі-, гемі і голометаболія. Розвиток з 

повним перетворенням: його поширення, адаптаційні переваги, головні 

етапи, типізація личинок і лялечок. Складні життєві цикли комах.  

 

Тема 6. Інтегративні системи: нервова та ендокринна. Органи чуття. 

Особливості поведінки комах (20 год.). 

Центральна нервова система: план будови та його головні філо- і 

онтогенетичні зміни, будова черевного ганглію та мозку, типи нейронів та 

рефлекторні дуги. Морфо-функціональна організація мозку комах. Функції 

черевних гангліїв. Вегетативна нервова система: план будови, функції. 

Передача імпульсів: організація синапсів, медіатори, вплив інсектицидів на 

нервову систему. Елементи ендокринної системи комах. Функції головних 

гормонів. Морфо-функціональна організація органів чуття. Класифікація 

рецепторів та видів чутливості. Морфо-функціональні ознаки рецепторів 

різних типів. Основні типи сенсилл комах. Будова органів зору комах. Роль 



органів чуття в житті комах. Прикладне значення вивчення сенсорних 

систем комах. Механізми роботи ЦНС і поведінка: сучасні підходи до 

вивчення, інстинкти, рефлекси, асоціативне навчення, інсайти. Детекторні 

механізми управління поведінкою. Орієнтація в часі і просторі. Сигналізація 

в комах, звукова і хімічна комунікація. Передсоціальний рівень організації 

комах (агрегація, турбота про нащадків, обмін симбіонтами). Складні 

форми поведінки комах. Організація угруповань комах. Сенсорні основи 

управління поведінкою комах: принципи і підходи.  
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