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1. Опис навчальної дисципліни 

«Генетичний вплив чинників на фізіологічний  

стан та чисельність комах» 
 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
 

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

Освітньо-науковий рівень  третій                                                

Освітній ступінь  доктор філософії 

Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин» 

Спеціалізація ентомологія                                      

 

Характеристика навчальної дисципліни 
 

Вид обов’язкова  

Загальна кількість годин  150 

Кількість кредитів ECTS  5 

Кількість змістових модулів не передбачено 

Курсовий проект (робота)  не передбачено  

Форма контролю екзамен 
 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форми навчання 
 

 денна форма навчання заочна форма 

навчання 

Рік підготовки (курс) 1 1 

Семестр 1 1 

Лекційні заняття 20  20 

Практичні, семінарські заняття 30 30 

Лабораторні заняття   

Самостійна робота 100   100 

Індивідуальні завдання   

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми 

навчання 

4 

 

4 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

 

Мета навчальної дисципліни – дати пошукачам теоретичні та практичні 

знання щодо зовнішньої та внутрішньої будови, дихання, живлення, виділення, 

розмноження комах, а також органи кровообігу, нервової системи, мускульної, 

органів чуття, гормонів комах в залежності від чинників генетичного впливу.  

Завдання вивчення дисципліни «Генетичний вплив чинників на 

фізіологічний стан та чисельність комах» є оцінка генетичного впливу на будову 

комах, хімічний склад кутикули, загальний і основний газообмін, атрактанти і 

репеленти, органи виділення, захисні функції гемолімфи, вплив інсектицидів на 

нервову систему, значення гормонів в регуляції розмноження. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Генетичний вплив чинників 

на фізіологічний стан та чисельність комах» здобувач повинен: 

знати особливості та механізми впливу генетичних показників на покривні 

тканини, трахейну систему дихання, функції травної та видільної систем, імунні 

реакції гемолімфи, функціональну організацію нервової системи, хеморецептори, 

а також ендокринні органи комах; 

вміти при вивченні курсу фізіологія комах пошукач повинен одержати 

науково обгрунтовану уяву щодо генетичного впливу на основні фізіологічні 

властивості комах і особливості поведінки та розмноження їх в агробіоценозах. 

При цьому науково обґрунтувати зміни в системі дихання, живлення і виділення, 

а також функцій нервових центрів, хеморецепторів, ювеноїдів, ендокринних 

органів і гормонів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

  

Тема лекційного заняття 1. Предмет і завдання фізіології комах. Зв'язок 

фізіології комах з екологією комах, їх систематикою. Історія зародження і 

становлення фізіології комах. Покривні тканини комах і їх значення. Дихання 

комах.  

Тема лекційного заняття 2. Живлення і травлення комах. Ферменти і 

залози. Основні компоненти живлення. Атрактанти і репеленти. Виділення комах.   
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Тема лекційного заняття 3. Гемолімфа, жирове тіло та органи 

кровотворення. Імунні реакції гемолімфи. Регуляція кровообігу. 

Тема лекційного заняття 4. Нервова система. Вплив інсектицидів на 

нервову систему. Нервові клітини  і рефлекторні дуги. Функціональна організація 

нервових центрів. Нервово мускульний апарат. 

Тема лекційного заняття 5. Органи чуття. Гормональна регуляція 

розвитку комах. Роль статевих феромонів в розмноженні комах. Сучасні 

положення щодо розмноження фітофагів.  

 Тема лекційного заняття 6. Генетичні зміни в залежності від живлення і 

травлення комах. Показники змін ферментів і залоз. Вплив якості корму на 

генетичні зміни і фізіологію комах. 

Тема лекційного заняття 7. Структурні зміни гемолімфи, жирового тіла і 

органів кровотворення при сучасних генетичних модифікаціях комах. 

Визначення інтенсивності кровотворення в залежності від комплексного впливу 

факторів зовнішнього і між популяційного впливу. Контроль показників 

структурного складу гемолімфи при системному впливі негативних факторів 

середовища. 

Тема лекційного заняття 8. Генетичний контроль діяльності нервової 

системи. Віддалений моніторинг наслідків впливу на нервову систему 

застосувань технологій і систем захисних заходів. Зміни у функціональній 

організації нервових центрів основних шкідливих і корисних видів комах.  

Тема лекційного заняття 9. Генетичні зміни органів чуття в різних 

умовах розвитку і розмноження комах. Моделювання гормональної регуляції 

розвитку комах. Ефективність статевих феромонів комах при генетичних змінах 

фітофагів і корисних видів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

«Генетичний вплив чинників на фізіологічний стан та чисельність 

комах» 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л пр л інд с.р. л пр л інд с.р. 

Тема 1. Предмет і 

завдання фізіології 

комах 

15 2 3   10 15 2 3   10 

Тема 2. Живлення і 

травлення комах 

15 2 3   10 15 2 3   10 

Тема 3. Гемолімфа, 

жирове тіло та органи 

кровотворення 

15 2 3   10 15 2 3   10 

Тема 4. Нервова 

система 

15 2 3   10 15 2 3   10 

Тема 5. Органи чуття 15 2 3   10 15 2 3   10 

Тема 6. Генетичні 

зміни в залежності 

від живлення і 

травлення комах 

15 2 3   10 15 2 3   10 

Тема 7. Структурні 

зміни гемолімфи, 

жирового тіла і 

органів 

кровотворення при 

сучасних генетичних 

модифікаціях комах 

20 4 4   10 20 4 4   10 

Тема 8. Генетичний 

контроль діяльності 

нервової системи 

20 2 4   15 20 2 4   15 

Тема 9. Генетичні 

зміни органів чуття в 

різних умовах 

розвитку і 

розмноження комах 

20 2 4   15 20 2 4   15 

Всього годин 150 20 30   100 150 20 30   100 
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5. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет і завдання фізіології комах 3 

2 Живлення і травлення комах 3 

3 Гемолімфа, жирове тіло і органи кровотворення 3 

4 Нервова система 3 

5 Органи чуття 3 

6 Генетичні зміни в залежності від живлення і травлення комах 3 

7 Структурні зміни гемолімфи, жирового тіла і органів 

кровотворення при сучасних генетичних модифікаціях комах 

4 

8 Генетичний контроль діяльності нервової системи 4 

9 Генетичні зміни органів чуття в різних умовах розвитку і 

розмноження комах 

4 

 Всього: 30 

 

6. Методи навчання 

 

Під час вивчення дисципліни використовуються нормативні документи, 

наочне обладнання, комп’ютерні програми з відповідним програмним 

забезпеченням, наочні стенди, каталоги нормативних документів, Закон України 

тощо. 

7. Форми контролю: екзамен 

 

8. Методичне забезпечення 

 

Науко-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: навчальні 

плани, підручники, навчальні посібники, державні стандарти; методичні 

матеріали лабораторних та практичних занять; індивідуальні навчально-дослідні 

завдання; контрольні роботи; текстові та електронні варіанти тестів для поточного 

і підсумкового контролю, методичні матеріали для організації самостійної роботи 

здобувачів. 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Агроекологія: монографія / О.І. Фурдичко. – К.: Аграрна наука, 2014. – 

400 с. 
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2. Грибалкин Ф.Г. Механизмы фоторецептии насекомых / Ф. Г. Грибалкин. 

– Л., 1981. – 71 с. 

3. Ла Брек Генетические методы борьбы с вредными насекомыми 

(хемостерилизация насекомых) / Ла Брек, С. Смит [под ред. Б.И. Рукавишникова]. 

– М.: Колос, 1971. – 264 с.  

4. Тыщенко В.А. Физиология насекомых / В.А. Тыщенко. – М.: Высшая 

школа, 1986. – 302 с. 

5. Стратегія і тактика захисту рослин / за ред. В.П. Федоренка; 

Монографія. – К.: Альфа-Стевія, 2012. – 500 с. 

6. Руководство по физиологии органов чувств насекомых / под ред. Г.А. 

Мазохина-Поршнякова. – М., 1977. – 119 с. 

7. Біологічний захист рослин / Дядечко М.П., Падій М.М., Шелестова В.С. 

та ін.; за ред. М.П. Дядечка та М.М. Падія.  – Біла Церква, 2001. – 312 с. 

8. Плотникова С.И. Структурная организация центральной нервной 

системы насекомых / С.И. Плотникова. – Л., 1979. – 63 с. 

9. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений: в 3 т. / 

под ред. В.П. Васильева. – К.: Урожай, 1987 - 1989. – Т.1. Вредные нематоды, 

моллюски, членистоногие. – К.: Урожай, 1987. – 440с.; Т.2. Вредные  

членистоногие, позвоночные. – К.: Урожай, 1988. – 576с.; Т.3. Методы и средства 

борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. –  К.: Урожай, 

1989. – 408с. 

10. Довідник по захисту польових культур / Васильєв В.П., Лісовий М.П.,  

Веселовський І.В. та ін.; за ред. В.П. Васильева та М.П. Лісового. – К.: Урожай, 

1993. – 224 с. 

11. Черний А.М. Феромоны насекомых: достижения и перспективы 

использования / А.М. Черний // Защита растений. – 1990. - №. – С. 14 – 18. 

12. Основи біологічного методу захисту рослин / Дядечко М.П., Падій 

М.М., Шелестові В.С., Дегтярьов Б.Г.; [за ред. М.П. Дядечка]. – К.: Урожай, 1990. 

– 272 с. 
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13. Писаренко В.М. Захист рослин: фітосанітарний моніторинг, методи 

захисту рослин, інтегрований захист рослин / В.М. Писаренко, П.В. Писаренко. – 

Полтава, 2007. – 256 с. 

14. Писаренко В.М. Екологічні основи раціонального природокористування 

в аграрному виробництві / В.М. Писаренко, О.М. Куценко. – К.: НМК ВО, 1992. – 

132 с. 

15. Рубан М.Б. Практикум із сільськогосподарської ентомології: навч. пос. / 

М.Б. Рубан, Я.М. Гадзало; [за ред. М.Б. Рубана]. – К.: Арістей, 2010. – 472 с. 

16. Рубан М.Б. Сільськогосподарська ентомологія: підруч. / М.Б. Рубан, 

Я.М. Гадзало; [за ред. М.Б. Рубана]. – К.: Арістей, 2007. – 520 с. 

17. Шкідники овочевих і плодово-ягідних культур та заходи захисту від них 

/ Рубан М.Б., Гадзало Я.М., Бобось І.М.; [за ред. Рубана М.Б.] – К.: Урожай, 2004. 

– 204 с. 

10. Контрольні питання для визначення рівня 

засвоєння знань здобувачами 

 

1. Особливості впливу агроекосистеми (agro ecosystem) на фізіологічний стан 

та чисельність популяції комах. Дія системи саморегулювання за принципом 

зворотного зв'язку.  

2. В чому полягають особливості конкуренції  особини, популяції, виду або 

угрупування комах за умови дії факторів середовища? 

3. Основні характеристики комплексу морфо фізіологічних, поводжувальних, 

генотипових і інформаційно-біоценотичних особливостей, особини, популяції, 

виду або угрупування комах, який забезпечує успіх у конкуренції.  

4. Адаптивна або селекційна цінність корисних комах на прикладі 

репродуктивної ефективності організму комах (або генотипа).  

5. Особливості акліматизації зоофагів до нових умов існування після 

територіального, штучного або природного переміщення та утворення стабільних 

відтворювальних популяцій.  

6. Явище інтерференції за спільного існуван¬ня організмів різних видів комах.  

7. Характеристика біометричних параметрів, які відображають міру 

мінливості кількісної ознаки у групі особин комах. 

8. В чому полягає кількісна оцінка біологічної активності організму комах? 

9. В чому полягає явище коадаптації(coadaptation) видів комах в процесі 

еволюції?  
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10. В чому полягає коефіцієнт виживання (survivability coefficient) введений F. 

Brieger (1948)?. Наведіть конкретні приклади на основі популяції корисних комах. 

11. Коефіцієнт інбридингу (inbreeding coefficient), та його визначення на 

прикладі популяції корисних комах. 

12.  Коефіцієнт розмноження(propagation index), та його визначення на прикладі 

популяції корисних комах. 

13. Коефіцієнт смертності(mortality coefficient), та його визначення на прикладі 

популяції корисних комах. 

14. В чому полягає процес колонізації(colonization)? Наведіть конкретні 

приклади  утворення нової лабо¬раторної колонії на прикладі корисних видів 

комах. 

15. Крива розмноження» (multiplication curve) та її визначення.  

16. К-стратегія(K-strategy) та її тлумачення на прикладі виду комах.  

17. Як ви розумієте термін «культура  комах(insect culture)»? Його відмінність з 

терміном «культуральний процес (cultural process).  

18. Летальні фактори збалансовані та їх використання В. А. Струнниковим 

(1969) в селекції корисних комах. Наведіть конкретний приклад. 

19. Материнський ефект(maternal effect) та його використання в селекції комах. 

20. Меридичний раціон (meridic diet) та його використання за лабораторного 

культивування комах. 

21. Маточна (племінна) культура (parent (breeding) culture) та її використання в 

селекції комах. 

22. В чому полягає біотехнічний метод боротьби (biotechnical control method)?  

Наведіть конкретний приклад його використання. 

23. В чому полягає автоцидний метод боротьби з шкідливими комахами 

(autocide pest control method)? Наведіть конкретний приклад його використання. 

24. В чому полягає метод збереження генофонду культур(culture genofond 

conservation method)? Наведіть конкретний приклад його використання. 

25. В чому полягає метод кліматичних аналогів (climatic analogue method)? 

Наведіть конкретний приклад його використання. 

26. За яких умов виявляються генотипово закріплені межі модифікаційної 

мінливості у конкретного організму? Наведіть конкретний приклад. 

27. Класифікація  ( категорії) ознак добору при селекції комах (features of 

selection when selecting. 

28. В чому виражається опір середовища за культивування корисних комах? 

29. В чому виражається організація вирощування комах(insect rearing 

management) ?  Наведіть конкретний приклад. 

30. Програма селекції(selection program). Чим відрізняється відбір послідовний 

та відбір за загальною оцінкою? Наведіть конкретний приклад. 
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31. В чому виражається комплекс заходів для забезпечення стабільності, 

надійності і своєчасності виробництва продукції корисних комах. Наведіть 

конкретний приклад. 

32. Опишіть метод збереження генофонду культур комах. 

33. В чому виражається комплекс заходів для збереження штучної популяції, 

яку відтворюють у великих кількостях у промислових умовах? 

34. За яких умов виявляються гени малого ефекту? Опишіть конкретний 

приклад.  

35. Яка мета підтримання культури комах на протязі багатьох послідовних 

генерацій?  

36. В чому відмінність спонтанних і індукованих мутацій за розведення 

корисних комах? Наведіть конкретний приклад.  

37. Наведіть конкретний приклад отримання популяції комах із заданим рівнем 

якості.  

38. З якою метою проводиться видалення  з лабораторної ко¬лонії комах 

поганої якості, низької плодовитості або з повільним розвитком? Наведіть 

конкретний приклад. 

39. Що визначає розмір  і стадія розвитку колонії або субколонії в будь-який 

момент часу? Наведіть конкретний приклад. 

40. Наведіть конкретний приклад генетичної  здатності організмів комах 

створювати адаптовані до місцевих умов популяції. 

41. Що таке афагія? Наведіть конкретний приклад.  

42. На конкретному прикладі опишіть гістогенез. 

43. За яких змін відбувається пристосування  організмів корисних комах до 

нових умов існування? 

44. На прикладі корисних комах опишіть особливості  форми розмноження, за 

якої у розвитку яйцеклітини бере участь лише чоловіче ядро. 

45. В чому полягає метод  індикації навколиш¬нього середовища за 

використання як індикаторів живих орга¬нізмів комах? 

46. В чому відмінність стресу і дистресу? Наведіть конкретний приклад. 

47. В чому полягає ефект гетерозису при екологічному схрещуванні? Наведіть 

конкретний приклад.  

48. Як називається вид або інший таксон, що зустрічається лише в даній 

зоогеографічній області? Наведіть конкретний приклад. 

49. В чому полягає процес колонізації? Наведіть конкретні приклади  утворення 

нової лабо¬раторної колонії на прикладі корисних видів комах. 

50. Яку функцію в організмі комах виконують дизруптанти?  Наведіть 

конкретні приклади. 
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51. В чому полягає явище інтерференції (interference)?  Наведіть конкретні 

приклади. 

52. В чому полягає оцінка різновидно¬сті генофонду культури за генотипом? 

Наведіть конкретний приклад. 

53. В чому полягає комплекс заходів, спрямованих на підтри¬мання і 

підвищення якості  штучної популяції комах? Наведіть конкретний приклад. 

54. Наведіть конкретний приклад К-стратегії(K-strategy) для видів, адаптованих 

до життя в стабільних умовах. 

55. Наведіть конкретний приклад культурального процесу (cultural process) за 

розведення штучної популяції комах. 

56. Яким чином забезпечується життєздатність гетерозиготних носіїв за 

розведення штучної популяції комах? Наведіть приклад використання летальних 

факторів В. А. Струніковим (1969). 

57. Наведіть конкретний приклад лінії комах бездіапаузної (diapauseless lines of 

insects). 

58. Яким чином відбувається встановлення генних локусів за розведення 

корисних комах? 

59. В чому полягає сутність мальтузіанських умов(malthusianian conditions) за 

розведення корисних комах? 

60. В чому полягає материнський ефект(maternal effect) за розведення корисних 

комах?    

61. Меридичний раціон (meridic diet) та його використання за лабораторного 

культивування комах. 

62. Маточна (племінна) культура (parent (breeding) culture) та її використання в 

селекції комах. 

63. В чому полягає біотехнічний метод боротьби (biotechnical control method)?  

Наведіть конкретний приклад його використання. 

64. В чому полягає автоцидний метод боротьби з шкідливими комахами 

(autocide pest control method)? Наведіть конкретний приклад його використання. 

65. В чому полягає метод збереження генофонду культур(culture genofond 

conservation method)? Наведіть конкретний приклад його використання. 

66. В чому полягає метод кліматичних аналогів (climatic analogue method)? 

Наведіть конкретний приклад його використання. 

67. За яких умов виявляються генотипово закріплені межі модифікаційної 

мінливості у конкретного організму? Наведіть конкретний приклад. 

68. Класифікація  ( категорії) ознак добору при селекції комах (features of 

selection when selecting. 

69. В чому виражається опір середовища за культивування корисних комах? 
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70. Як ви розумієте термін «культура  комах(insect culture)»? Його відмінність з 

терміном «культуральний процес (cultural process).  

71. Летальні фактори збалансовані та їх використання В. А. Струнниковим 

(1969) в селекції корисних комах. Наведіть конкретний приклад. 

72. Материнський ефект(maternal effect) та його використання в селекції комах. 

73. Меридичний раціон (meridic diet) та його використання за лабораторного 

культивування комах. 

74. Маточна (племінна) культура (parent (breeding) culture) та її використання в 

селекції комах. 

75. В чому полягає біотехнічний метод боротьби (biotechnical control method)?  

Наведіть конкретний приклад його використання. 

76. В чому полягає мейотичний дрейф(meiotic drift)  та його використання за 

лабораторного культивування корисних комах? 

77. В чому полягає метод боротьби генетичної (genetic control method) ? 

Наведіть конкретний приклад його використання. 

78. Крива розмноження» (multiplication curve) та її визначення.  

79. К-стратегія(K-strategy) та її тлумачення на прикладі виду комах.  

80. Як ви розумієте термін «культура  комах(insect culture)»? Його відмінність з 

терміном «культуральний процес (cultural process).  

81. Летальні фактори збалансовані та їх використання В. А. Струнниковим 

(1969) в селекції корисних комах. Наведіть конкретний приклад. 

82. Материнський ефект(maternal effect) та його використання в селекції комах. 

83. Меридичний раціон (meridic diet) та його використання за лабораторного 

культивування комах. 

84. Маточна (племінна) культура (parent (breeding) culture) та її використання в 

селекції комах. 

85. В чому полягає біотехнічний метод боротьби (biotechnical control method)?  

Наведіть конкретний приклад його використання. 

86. В чому полягає автоцидний метод боротьби з шкідливими комахами 

(autocide pest control method)? Наведіть конкретний приклад його використання. 

87. В чому полягає метод збереження генофонду культур(culture genofond 

conservation method)? Наведіть конкретний приклад його використання. 

88. В чому полягає метод кліматичних аналогів (climatic analogue method)? 

Наведіть конкретний приклад його використання. 

89. За яких умов виявляються генотипово закріплені межі модифікаційної 

мінливості у конкретного організму? Наведіть конкретний приклад. 

90. Класифікація  ( категорії) ознак добору при селекції комах (features of 

selection when selecting. 
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91. В чому полягає автоцидний метод боротьби з шкідниками рослин (autocide 

pest control method) ? Наведіть конкретний приклад. 

92. Яку функцію в організмі комах виконують дизруптанти?  Наведіть 

конкретні приклади. 

93. В чому полягає явище інтерференції (interference)?  Наведіть конкретні 

приклади. 

94. В чому полягає оцінка різновидно¬сті генофонду культури за генотипом? 

Наведіть конкретний приклад. 

95. В чому полягає комплекс заходів, спрямованих на підтри¬мання і 

підвищення якості  штучної популяції комах? Наведіть конкретний приклад. 

96. Наведіть конкретний приклад К-стратегії(K-strategy) для видів, адаптованих 

до життя в стабільних умовах. 

97. Наведіть конкретний приклад культурального процесу (cultural process) за 

розведення штучної популяції комах. 

98. В чому полягає метод збереження генофонду культур(culture genofond 

conservation method) штучної популяції комах? Наведіть конкретний приклад. 

99. В чому полягає метод сезонної колонізації (seasonal colonization method) 

популяції комах? Наведіть конкретний приклад. 

100. В чому полягає метод автоцидного пригнічення виду-мішені популяції 

комах? Наведіть конкретний приклад. 

 


