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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Географія карантинних організмів» 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Галузь знань 0901 «Сільське господарство і 

лісництво» 
(шифр і назва) 

Освітня програма  «Карантин рослин» 

Спеціальність 202 захист і карантин рослин 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

 

ОКР «Магістр» 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид вибіркова 

Загальна кількість годин  120 

Кількість кредитів ECTS  4 

Кількість змістових модулів 3 

Курсовий проект (робота) 

(якщо є в робочому 

навчальному плані) 

 

Форма контролю Екзамен 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм 

навчання 

 денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Рік підготовки 2 1 

Семестр 1 2 

Лекційні заняття 15 год.  

Практичні, семінарські 

заняття 

       

Лабораторні заняття 15 год.  

Самостійна робота 90 год.  

Індивідуальні завдання   

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних   

самостійної роботи студента 

− 

 

 

2 год. 

120 год. 
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ВСТУП 
 

Навчальна дисципліна "Географія карантинних організмів" є 
однією з основних начальних дисциплін теоретичної та професійної 
підготовки магістрів із захисту і карантину рослин. 

У курсі навчальної дисципліни розглянуто просторове 

розміщення карантинних шкідливих організмів на Земній кулі та в 

окремих її регіонах, основні причин і закономірності такого 

розміщення. Описано принцип порівняльно-географічного аналізу 

ареалів, фаун, флор, рослинності, тваринного світу Землі, особливості 

розподілу та просторову організацію карантинних шкідливих 

організмів у різних регіонах Земної кулі, роль окремих природних і 

антропогенних чинників у сучасному та можливому у майбутньому 

розміщенні карантинних шкідливих організмів. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни "Географія 

карантинних організмів" є ареали карантинних шкідливих організмів. 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів знань 

стосовно просторового розміщення карантинних шкідливих 

організмів на Земній кулі та в окремих її регіонах, основних причин і 

закономірностей такого розміщення. 
Міждисциплінарні зв’язки: «Біогеографія», «Мікробіологія», 

«Загальна ентомологія», «Сільськогосподарська ентомологія», 
«Загальна мікологія», «Загальна фітопатологія», 
«Сільськогосподарська фітопатологія», «Кліщі», «Нематоди», 
«Гербологія», «Хімічний захист рослин (фітофармакологія) з 
основами токсикології», «Моніторинг шкідників 
сільськогосподарських культур», «Основи карантину рослин», 
«Карантинні шкідливі організми». 

Як результат вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 
знати: 

• основні терміни зоогеографії (фауна, флора, ареал, 

фауністичний комплекс); 

• роль абіотичних, біотичних і антропогенних чинників у 

поширенні карантинних шкідливих організмів у різних регіонах 

Земної кулі; 

• роль окремих природних і антропогенних чинників у 

сучасному та можливому у майбутньому розміщенні карантинних 

організмів; 
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• принципи порівняльно-географічного аналізу ареалів, фаун, 

флор, рослинності, тваринного світу Землі; 

• особливості розподілу та просторової організації карантинних 

шкідливих організмів у різних регіонах Земної кулі; 

• господарське значення зміни ареалів карантинних організмів; 

уміти: 

• оцінювати ймовірність поширення небезпечних видів 

карантинних шкідливих організмів і загрозу для рослин і рослинної 

продукції; 

• розаховувати рівень господарських втрат внаслідок зміни 

ареалів карантинних організмів. 
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ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль  Змістовий модуль  

Обсяг годин для окремих видів 
навчальних занять і самостійної роботи 

№ назва № назва лекції 
лабораторні 

заняття 
самостійна 

робота 
разом 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Основи географії 

карантинних 

організмів 

1.1 Мета і завдання географії карантинних організмів. 2 2 4 8 

1.2 Екологічні основи географії карантинних 

організмів. 

4 4 8 16 

Всього за модуль 
6 6 12 24 

2 Розселення 

карантинних 

видів 

2.1 Хорологія. 4 4 8 16 

2.2 Карантинна ентомофауна. 4 4 8 16 

2.3 Зоогеографічний поділ суші. 4 4 8 16 

Всього за модуль 12 12 24 48 

3 Чинники впливу 

на карантинну 

ентомофауну 

3.1 Карантинна ентомофауна лісу. 4 4 8 16 

3.2 Вертикальна зональність. 4 4 8 16 

3.3 Антропогенний вплив на карантинну 

ентомофауну. 

4 4 8 16 

Всього за модуль 12 12 24 48 

Разом годин з навчальної дисципліни 30 30 60 120 



 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ГЕОГРАФІЇ КАРАНТИННИХ 

ОРГАНІЗМІВ 

 

1.1. Мета і завдання географії карантинних організмів. 

 

Основні розділи географії карантинних організмів. Зв’язок із 

іншими науками. Мета та завдання географії карантинних організмів. 

Історія розвитку. 

Загальні географічні закономірності поширення шкідливих 

організмів на земній кулі. Аналіз агрокліматичних умов країн світу і 

України та адаптаційні можливості адвентивних видів шкідливих 

організмів. 

 

1.2. Екологічні основи географії карантинних організмів. 

 

Біосфера. Чинники довкілля. Екологічна толерантність 

карантинних організмів. Умови існування карантинних організмів. 

Особливості поширення карантинних організмів. 

 

МОДУЛЬ 2. РОЗСЕЛЕННЯ КАРАНТИННИХ ВИДІВ. 

 

2.1. Хорологія. 

 

Ареал. Розселення карантинних організмів. Активне і пасивне 

розселення. Міграції періодичні та не періодичні. Центри поширення 

та походження видів.  

Вчення М.І. Вавілова «Про центри походження культурних 

рослин» 

 

2.2. Карантинна ентомофауна. 

 

Визначення, структура. Автохтонні та алохтонні види. 

Ендемізм. Склад і поширення карантинної ентомофауни земної кулі. 



 

 

 

Географія поширення шкідливих організмів в країнах Європи. 

Адаптаційні можливості адвентивних видів шкідливих організмів. 

Географія поширення шкідливих організмів в країнах Азії. 

Адаптаційні можливості адвентивних видів шкідливих організмів. 

Географія поширення шкідливих організмів країн Північної, 

Центральної і Південної Америки. Адаптаційні можливості 

адвентивних видів шкідливих організмів. 

Географія поширення шкідливих організмів країн Африки. 

Адаптаційні можливості адвентивних видів шкідливих організмів. 

 

2.3. Зоогеографічний поділ суші. 

 

Царство Палеогея (Палеотропічне). Царство Арктогея 

(Голарктичне). Палеарктичне підцарство. Царство Неогея. 

 

МОДУЛЬ 3. ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КАРАНТИННУ 

ЕНТОМОФАУНУ. 

 

3.1. Карантинна ентомофауна лісу. 

 

Карантинна ентомофауна лісостепової зони. Карантинна 

ентомофауна степової зони. 

 

3.2. Вертикальна зональність. 

 

Карантинна ентомофауна Карпат і Криму. Карантинна 

ентомофауна антропоценозів. 

 

3.3. Антропогенний вплив на карантинну ентомофауну. 

 

Господарська діяльність. Зведення лісів. Греблі. Торгівля. 

Інтродукція. Червона книга. Об’єкти природно-заповідного фонду. 

 

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 



 

 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ГЕОГРАФІЇ КАРАНТИННИХ 

ОРГАНІЗМІВ. 

 

1.1. Оцінити первинні та вторинні ареали найбільш важливих 

для України карантинних організмів. 

1.2. Провести оцінку чинників, які впливають на поширення 

карантинних організмів. 

1.3. Визначення ймовірності адаптації шкідливих організмів в 

новому ареалі. “Спорідненість” кліматичних умов країн походження 

шкідливих організмів до умов різних регіонів України 

 

МОДУЛЬ 2. РОЗСЕЛЕННЯ КАРАНТИННИХ ВИДІВ. 

 

2.1. Визначити карантинні види котрі розширюють ареали 

активно і пасивно. 

2.2. Розділити карантинні види за материками на яких 

знаходяться їхні первинні ареали. 

Аналіз агрокліматичних умов країн Європи: Іспанія, Португалія,  

Франція, Англія, Греція, Італія, Нідерланди, Бельгія, Болгарія та ін. 

Аналіз агрокліматичних умов країн Азії: Китай, Японія, Корея, 

В’єтнам, Індія, Іран, Пакистан, Афганістан, Туреччина, Узбекистан та 

інші. 

Аналіз агрокліматичних умов країн Пн. та Пд. Америки: Канада, 

США, Куба, Мексика, Ямайка, Бразилія, Венесуела та ін. 

Аналіз агокліматичних умов країн Африки: Туніс, Алжир, 

Єгипет, Кенія, ПАР, Ефіопія, Судан, Ангола, Заїр та ін.      

2.3. Проаналізувати зоогеографічний поділ суші за 

карантинними видами. 

 

МОДУЛЬ 3. ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КАРАНТИННУ 

ЕНТОМОФАУНУ. 

 

3.1. Проаналізувати видовий склад ентомофауни лісостепової та 

степової зон. 



 

 

 

3.2. Проаналізувати видовий склад ентомофауни Карпат і 

Криму. 

3.3. Визначити карантинні види, які значною мірою залежні від 

людини під час розширення ареалу 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА  

 

Самостійна робота студентів з вивчення навчальної дисципліни 

"Географія карантинних організмів" базується на двох складових: 

підготовка здобувачів до навчальних занять та виконання 

індивідуальних завдань. 

АФР шкідливих організмів з країн Європи для південних, 

центральних та північних регіонів України: комахи, збудники 

хвороби, нематоди, бур’яни (за вибором студента) 

АФР шкідливих організмів з країн Азії для південних, 

центральних та північних регіонів України: комахи, збудники 

хвороби, нематоди, бур’яни (за вибором студента) 

АФР шкідливих організмів з країн Пн. та Пд. Америки для 

південних, центральних та північних регіонів України: комахи, 

збудники хвороби, нематоди, бур’яни (за вибором студента) 

АФР шкідливих організмів з країн Африки для південних, 

центральних та північних регіонів України: комахи, збудники 

хвороби, нематоди, бур’яни (за вибором студента) 
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