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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Систематична ентомологія» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 

8.04010207 «Зоологія» за програмою підготовки «Зоологія». 

Предметом навчальної дисципліни «Систематична ентомологія» є біологічне різноманіття, 

еволюція і практичне значення окремих рядів комах.  

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна спеціалізації «Систематична ентомологія» є 

складовою циклу самостійного вибору навчального закладу підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом «Зоологія». У цій дисципліні студенти 

мають можливість ознайомитися з різноманіттям найбільшим за кількістю видів класом 

живих організмів - Комахами (Insecta), з’ясувати причини біологічного прогресу окремих 

груп, визначити роль комах в екосистемах та житті людини, отримати навички підготовки 

ентомологічних колекцій і роботи з колекційним матеріалом. Навчальна дисципліна 

«Систематична ентомологія» тісно пов’язана з такими фундаментальними дисциплінами, 

як загальна зоологія, анатомія і 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. Комахи з неповним перетворенням. 

2. Комахи з повним перетворенням. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни  

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Систематична ентомологія» є ознайомити 

студентів з різноманіттям світу комах, системою класу до рівня підрядів і родин, морфо-

екологічними особливостями і еволюцією окремих рядів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Систематична ентомологія» є:  

1) ознайомити із сучасною системою класу Комахи;  

2) надати базові знання про морфологію, фізіологію, екологію, поведінку, систематику 

і еволюцію окремих рядів комах;  

3) сформувати уявлення про головні напрямки еволюції окремих рядів комах; 

4) надати практичні навички визначення комах. 

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

знати:  
- сучасну систему класу Комахи на рівні вищих таксонів; 

- головні етапи еволюції і філогенетичні зв’язки різних груп комах; 

- роль окремих груп комах у сучасних і стародавніх екосистемах; 

- морфо-фізіологічні та етологічні особливості представників усіх рядів сучасних 

комах; 

- значення комах – представників окремих рядів в житті людини; 

вміти:  

- визначити комаху за спеціалізованим визначником; 

- розпізнавати представників головних рядів комах за їхнім зовнішнім виглядом; 

- розпізнавати представників найпоширеніших родин фауни України; 

- провести анатомічний розтин представника будь-якої групи комах. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/ 5 кредитів ECTS. Зокрема: 

лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., консультації – 2 год., самостійна робота – 100 год. 



2. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

3. Засоби діагностики успішності навчання: модульно-рейтингова система  

4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Комахи з неповним перетворенням 

Тема 1. Основи систематики Комах і початкові етапи еволюції групи. Прихованощелепові 

та Первиннобезкрилі. Ряди Одноденки, Бабки, Веснянки. (22 год.) 

Сучасна система типу Членистоногі та місце комах у ній. Філогенетичне дерево 

класу Комахи, його основні гілки. Система комах: Entognatha та Ectognatha 

(=Amyocerata), Apterygota та Pterygota, Hemimetabola та Holometabola. Головні етапи 

еволюції комах.  

Загальна характеристика прихованощелепових комах. Ряд Collembola (=Podura): 

загальна характеристика, поділ на екоморфи та підряди, морфо-фізіологічні та 

етологічні особливості, роль в екосистемах, господарсько-важливі види. Ряд Protura: 

загальна характеристика, особливості розвитку. Ряд Diplura: загальна характеристика, 

поділ на надродини, морфологічні та етологічні особливості. Загальна характеристика 

первиннобезкрилих комах. Ряд Мікрокоріфії, або Давньощелепові (Archaeognatha): 

загальна характеристика, морфологічні особливості, особливості шлюбної поведінки і 

розмноження, поширення на Україні. Ряд Лускатки (Zygentoma): загальна 

характеристика, морфо-фізіологічні особливості, особливості розмноження, головні 

екологічні групи, синантропні види. Еволюція комах у Карбоні: поява крилатих комах, 

екологічні особливості, огляд основних груп, можливі причини гігантизму. Ряд Одноденки 

(Ephemeroptera): загальна характеристика, морфологічні особливості самців, самок і 

личинок, особливості шлюбної поведінки, архіметаболія, морфотипи личинок. Ряд Бабки 

(Odonata): загальна характеристика, поділ на підряди, морфологічні особливості, 

особливості розмноження. Поява новокрилих комах: екологічні наслідки можливості 

складання крил, напрямки еволюції новокрилих. Ряд Веснянки (Plecoptera): загальна 

характеристика, морфологічні особливості імаго і личинок, особливості розмноження, 

поділ на підряди, найпоширеніші види у фауні України.   

Тема 2. Блаттоптероїдний і ортоптероїдний комплекси. (26 год.) 

Надряд Dyctioptera: загальна характеристика і склад групи, еколого-етологічні 

передумови розвитку соціальності. Ряди Богомоли (Mantodea) і Таргани (Blattodea, 

включно термітів). Надряд Orthopteroidea: загальна характеристика і склад групи. Огляд 

рядів Ембії (Embioptera), Тарганоцвіркуни (Notoptera), Шкірястокрилі (Dermaptera), 

Паличники (Phasmida), Гладіатори (Mantophasmatodea), Прямокрилі (Orthoptera).  

Тема 3. Геміптероїдний комплекс і споріднені групи (26 год.) 

Надряд Paraneoptera: загальна характеристика і склад групи, еволюція способів 

живлення, філогенетичні відносини всередині групи. Огляд рядів Трипси (Thysanoptera) і 

Сіноїди (Psocoptera, включно вошей). Геміптероїдний комплекс: загальна характеристика 

і склад. Огляд ряду Напівжорсткокрилі (Hemiptera: підряди Колеорінхи, Клопи, 

Грудохоботні і Шиєхоботні). Роль комах геміптероїдного комплексу в житті людини.  

Змістовий модуль 2. Комахи з повним перетворенням 

Тема 4. Невроптероїдний комплекс та ряд Жуки. Ряд Перетинчастокрилі. (42 год.) 

Надряд Neuropteroidea: загальна характеристика і склад групи. Огляд рядів 

Верблюдки (Raphidioptera), Великокрильці (Megaloptera), Сітчастокрилі (Neuroptera). Ряд 

Жуки (Coleoptera): загальна характеристика, морфологічні особливості та типізація 

імаго, лялечок і личинок, екоморфи, макросистема ряду, огляд головних родин, 

різноманіття жуків у фауні України, господарське значення. Ряд Перетинчастокрилі 



(Hymenoptera): загальна характеристика, морфологічні особливості, макросистема, 

екологічна пластичність групи, соціальність і паразитизм, огляд головних родин. 

Господарське значення перетинчастокрилих.  

Тема 5. Мекоптероїдний комплекс: ряди Волохокрильці, Метелики, Скорпіонниці, Блохи, 

Віялокрилі, Двокрилі (32 год.) 

 Надряд Mecopteroidea: загальна характеристика і склад групи. Ряд Волохокрильці 

(Trichoptera): загальна характеристика, морфо-біологічні особливості імаго і личинок, 

огляд головних родин. Ряд Метелики (Lepidoptera): загальна характеристика, 

морфологічні особливості імаго і личинок, екологічна пластичність групи, макросистема, 

найпоширеніші родини у фауні України, господарське значення. Огляд рядів Скорпіониці 

(Mecoptera), Блохи (Siphonaptera), Віялокрилі (Strepsiptera). Ряд Двокрилі (Diptera): 

загальна характеристика, морфо-біологічні особливості імаго і личинок, макросистема, 

найпоширеніші родини у фауні України, значення в житті людини. 
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