
 

  



ФІТОПАТОЛОГІЯ 

1. Біологічні системи та екосистеми 

Поняття про біологічну систему та екосистему. Характеристика основних 

біологічних систем. Клітина, організм, популяція, вид, екосистема, біосфера. 

Складові екосистем. Типи екосистем. Функціонування екосистем. 

Основні ієрархічні рівні організації життя на Землі: молекулярний, 

клітинний, організмовий, популяційно-видовий, біогеоцинотичний,  біосферний 

Біологічна активність ґрунту природних та антропогенних екосистем. 

Поняття гомеостазу як необхідної умови функціонування біологічних систем 

різних рівнів організації.  

 
2. Молекулярна біологія та генетика 

Сучасні уявлення про структуру гена. Реплікація, репарація і експресія 

генів.  

Організація геному. Генетична система прокаріотичних (нуклеоїд, 

плазміди) та еукаріотичних клітин. Регуляція активності генів.  

Методи генетичних досліджень (гібридологічний, близнюковий, 

цитологічний, популяційний (статистичний) біохімічний та молекулярно-

біологічний). Генетична термінологія та символіка.  

Закономірності успадкування, встановлені Г. Менделем.  

Взаємозв’язок між генотипом і фенотипом. Генотип як цілісна система.  

Мінливість ознак та її типи. Спадкова і неспадкова мінливість.  

Мутації, їх молекулярна основа. Мутагенні чинники: фізичні, хімічні, 

біологічні; їх вплив на живі системи. Значення мутацій.  

Етапи біосинтезу білка. Транскрипція: етапи, механізми, ферменти. 

Процесинг мРНК. Альтернативний сплайсинг. Транскрипція тРНК і рРНК. 

Основні ферменти, що забезпечують функціонування нуклеїнових кислот 

(полімерази, гелікази, топоізомерази, і т.і.) 

 

3. Біохімія клітини  

Біохімія рослинної клітини. Конституційні речовини цитоплазми і їх 

хімічний склад. Білки, амінокислоти, нуклеїнові кислоти, ліпіди, вуглеводи, 

ферменти, вітаміни.  

Біохімія грибної клітини. Білки, ліпіди, нуклеїнові кислоти, поліфосфати. 

Запасні речовини грибів: глікоген, трегалоза, манніт. Вторинні метаболіти 

грибів: токсини, антибіотики, фітогормони, пігменти.  Стероїди грибів та їх 

функції. 

Будова клітинної стінки рослин і грибів. Характеристика біополімерів 

целюлози, геміцелюлози, лігніну, хітину, глюканів. 

 

4. Селекція та біотехнологія 

Основи сучасної селекції, її завдання. Поняття сорту, породи, штаму. 

Внесок вітчизняних учених у розвиток селекції. Штучний добір та його форми. 



Методи селекції рослин і тварин (гетерозис, поліплоїдія, віддалена гібридизація 

і т. і.). Типи схрещувань і методи розведення. 

Селекція рослин. Центри різноманітності та походження культурних 

рослин. Селекція тварин. Селекція мікроорганізмів.  

Генетична і клітинна інженерія. Клонування ДНК (рекомбінантні ДНК та 

ПЛР) та організмів. Генетично модифіковані організми. Біотехнологія.  

Проблеми та перспективи розвитку селекції і біотехнології. 

 

5. Біорізноманіття 

Історія розвитку систем класифікації організмів. Принципи сучасної 

класифікації організмів.  

Вид як базовий таксон. Критерії виду. Бінарна номенклатура.   

Рівні і типи біологічного різноманіття. Значення біорізноманіття у природі 

і житті людини. Методи вивчення біорізноманітності: інвентаризація, 

моніторинг і складання екологічного прогнозу.  

Біоіндикація - метод визначення екологічного стану екосистем за видовим 

складом організмів-індикаторів. 

Трьохдоменна система живого світу. Загальна характеристика Архей, Бактерій 

та Еукаріотів. Місце вірусів у системі живої природи. 

Різноманітність, систематика та значення представників домену Бактерії.  

Сучасна систематика еукаріот: п’ять основних супергруп (Екскавати, 

Амебозої, Опістоконти, Архепластиди, SAR) та некласифіковані таксони, основні 

представники цих груп. Еволюційні зв’язки між еукаріотами та прокаріотами. 

Загальна характеристика та різноманітність наземних рослини. 

Різноманітність вищих спорових рослин. Різноманітність насінних рослин.  

Загальна характеристика та різноманітність грибів. 

Екосистемне біорізноманіття. Ендеміки, аборигени та космополіти. Зміни в 

біорізноманіття шляхом інтродукції та інвазії: причини, наслідки, перспективи. 

Вид і популяція. Популяційна генетика. Елементарні процеси еволюції: 

Закон Харді-Вайнберга, мутації, міграція, випадковий дрейф генів. Процес 

видоутворення. 

 

 

ЕНТОМОЛОГІЯ 

Вступ 

Загальна ентомологія – наука про комах. Значення комах в господарській 

діяльності і житті людини. Історія розвитку ентомології і сучасний стан її. 

Положення комах в системі тварин. 

 

1.1.  Морфологія  комах 

Зовнішня будова комах. Олігомеризація. Походження придатків тіла. Будова 

голови, її додатки, їх типи. Практичне значення знань про будову ротових 

апаратів. 

Будова грудей і черевця, їх додатків. Походження крил, їх жилкування, 

робота при польоті. Типи крил, ніг, черевця яйцекладів. Швидкість і дальність 



польоту. Практичне значення відомостей про груди і черевце для діагностики 

видів, їх життя. 

 

1.2.  Анатомія і фізіологія комах 

Будова шкіри. Гіподерма, кутикула. Линяння. Екзувії. Колір шкіри, його 

обумовленість, стійкість, зв’язок з температурою, вологою, фізіологічним станом 

комах. Мімікрія, криптома. Додатки шкіри, шкіряні залози. Практичне 

використання цих знань. 

Порожнина тіла комах і розташування в ній внутрішніх органів. Травна 

система комах, її відділи і функції. 

Кровоносна система і її функції. Клітини гемолімфи. Роль гемолімфи. 

Гуморальна регуляція. Автогеморагія.  

Будова видільної системи. Екскреторна, секреторна, ендокринна системи. 

Секрети, інкрети. Роль гормонів у розвитку комах, практичне їх використання для 

захисту рослин. Жирове тіло і його значення для виживання та зимостійкості 

комах і їх розмноження. Будова статевої системи. Статевий диморфізм і 

поліморфізм. 

Будова нервової системи комах. Органи чуття: зору (типи очей. Їх будова, 

апозиційний і суперпозицій ний зір), смаку, нюху, дотику, гідротермічне чуття. 

Поведінка комах і причини, що її обумовлюють. Рефлекси, таксиси, інстинкти в 

світі вчення І.П. Павлова. Явище поліетизму у бджіл.  

 

1.3. Біологія комах 

Розвиток комах (ембріональний і постембріональний), стадії розвитку. 

Будова, їх типи. Яйцекладки. Місця відкладання яєць. Типи яйцекладок, 

практичне значення цих знань для ідентифікації видів комах. Типи метаморфозу, 

личинок, лялечок. Значення кожної стадії розвитку в житті комах. Вік личинок.  

Імаго комах, його значення в житті виду.  

 

1.4. Систематика комах 

Значення систематики комах для діагностики видів. Основні таксони. Полі 

типовість видів. Класифікація комах. Характерні особливості комах рядів: 

одноденки, бабки, таргани, шкірястокрилі, прямокрилі, богомоли, терміти, їх 

підряди. Основні рослини, їх значення.  

Ряди: клопи, трипси, рівнокрилі. Поділ на підряди. Основні родини. Їх 

будова і господарське значення в рослинництві. 

Ряд твердокрилі і сітчастокрилі. Поділ на підряди. Головні родини, їх 

значення. Особливості зовнішньої будови личинок. Лялечок. 

Ряд лускокрилі. Основні підряди і родини. Їх зовнішні ознаки. Практичне 

значення. Ідентифікація по личинках і лялечках. 

Ряди перетинчастокрилі і двокрилі. Їх підряди. Відзнаки основних родин. Їх 

значення у рослинництві.  

 

1.5. Екологія комах 



Зміст екології як науки про взаємозв’язки організмів з навколишнім 

середовищем. Ареал, біотоп, біоценоз. Агроценоз, стація, екологічна ніша, 

екосистема біосфера, ноосфера. Аутекологія, синекологія, біоценологія. Зміна 

стацій. Фактори зовнішнього середовища, їх пряма, непряма комплексна дія. 

Екологічна пластичність виду. 

Абіотичні фактори: температура, світло, вологість, рух повітря, рельєф та їх 

дія на комах. Фізіологічний нуль. Ефективна температура. Термальна константа 

виду. Клімограми, біоклімограми. Практичне значення цих знань. 

Гідро-едафічні фактори. Вода і ґрунт як середовище життя комах і їх 

пристосування до нього. Вплив механічного і хімічного складу ґрунтів на комах, 

вплив на них вологості і температури ґрунтів. Роль комах у грунтоутворюванні. 

Зоологічна діагностика ґрунтів. Практичне значення цих знань. 

 

 

2. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ЕНТОМОЛОГІЯ  

 

1. Багатоїдні,  шкідники зенових та зернобобових культур, особливості 

їх розвитку 

 

1.1. Багатоїдні шкідники, особливості їх розвитку 

1.1.1. Багатоїдні прямокрилі та твердокрилі, їх біологічні особливості 

Саранові, коникові, цвіркуни: перелітна сарана, італійський прус, 

марокканська сарана, блакитнокрила, темнокрила та інші кобилки. Регулювання 

чисельності прямокрилих фітофагів з врахуванням зон шкідливості та 

фітосанітарного моніторингу сільськогосподарських угідь.  

Ковалики: посівний, широкий, степовий, буроногий, смугастий, блискучий, 

темний, червоно-бурий. Культури, що пошкоджуються ними. Роль едафічних 

факторів у регуляції чисельності коваликів. 

Роль агротехнічних заходів, хижих та паразитичних членистоногих, 

збудників хвороб у регуляції чисельності коваликів. 

Чорниші: піщаний, кукурудзяний, степовий, широкогрудий і чорний 

чорниші. Особливості їх розвитку й шкідливості. Економічні пороги шкідливості 

(ЕПШ). Методи й організаційні форми захисту рослин від коваликів і чорнишів. 

Небезпечні шкідники родини пластинчатовусих жуків: травневий, 

червневий, мармуровий і волосатий хрущі та кравчик-головач. 

Роль ентомофагів в обмеженні чисельності хрущів. 

 

1.1.2. Підгризаючі та листогризучі багатоїдні совки та вогнівки,  

  їх біологічні особливості 

Види підгризаючих совок: озима, оклична, совка-іпсилон. Особливості їх 

розвитку та шкідливості залежно від культури землеробства, кліматичних, 

біотичних та інших факторів. Значення багатоїдних та спеціалізованих видів 

зоофагів у регуляції чисельності підгризаючих совок. 



Види листогризучих совок: совка-гамма, люцернова, С-чорне, бавовникова, 

карадрина; особливості їх розвитку й шкідливості. Культури, що 

пошкоджуються. Хижаки та паразити-регулятори листогризучих совок. 

Агротехнічні заходи та хімічні засоби з урахуванням економічних порогів 

шкідливості, способів і методів в регуляції чисельності підгризаючих та 

листогризучих совок. 

Багатоїдні вогнівки: лучний та стебловий кукурудзяний метелики. 

Особливості їх розвитку, розмноження та шкідливості. Паразити, хижаки та 

хвороботворні мікроорганізми як регулятори чисельності лучного метелика та 

стеблового кукурудзяного метелика. Роль едафічних, агротехнічних та хімічних 

засобів у регуляції чисельності багатоїдних вогнівок. 

 

 

1.2. Шкідники зернових та зернобобових культур, особливості їх 

розвитку 

1.2.1. Сисні шкідники зернових та зернобобових культур, їх біологічні 

особливості 

Небезпечні сисні шкідники зернових злакових культур – хлібні клопи 

(шкідлива черепашка, маврський та австрійський клопи, гостроголовий клоп, 

мандрівний та хлібний клопики), цикадки (шестикрапкова, смугаста, темна), 

злакові попелиці (велика, звичайна та ячмінна, черемхово-злакова та ін.), трипси 

(пшеничний, різноїдний, житній, вівсяний та ін.). Горохова попелиця – на горосі. 

Специфіка пошкодження сільськогосподарських культур сисними шкідниками. 

Роль багатоїдних та спеціалізованих ентомофагів (паразитів та хижаків) у 

регуляції чисельності сисних шкідників зернових та зернобобових культур 

(попелиць, клопів, трипсів). 

 

1.2.2. Твердокрилі шкідники зернових та зернобобових культур, їх 

біологічні особливості 

Небезпечні твердокрилі шкідники зернових злакових культур в Україні – 

хлібна жужелиця, хлібні жуки (кузька, хрестоносець, красун), стеблові блішки 

(велика та звичайна), смугаста хлібна блішка, п`явиця червоногруда та синя.  

Значення жужелиць, стафілін, кліщів, тахін, їздців та інших зоофагів в 

обмеженні чисельності твердокрилих шкідників зернових та зернобобових 

культур. Вплив способів збирання врожаю та інших організаційно-агротехнічних 

заходів на чисельність, перезимівлю та плодючість хлібної жужелиці, хлібних 

жуків, зернівок тощо.  

 

1.2.3. Лускокрилі, двокрилі та перетинчастокрилі шкідники зернових 

та зернобобових культур, їх біологічні особливості 

Характеристика головних лускокрилих шкідників зернових (звичайна та сіра 

зернові совки, злакова листовійка; зернобобових – горохові плодожерки, бобова 

(акацієва) вогнівка). Вплив паразитів, хижаків та хвороб на чисельність зернових 

совок. Значення організаційно-господарських та агротехнічних заходів на 



обмеження чисельності  лускокрилих шкідників зернових та зернобобових 

культур. 

Характеристика головних двокрилих шкідників (шведських мух, гессенської 

мухи, меромізи, озимої мухи, зеленоочки, пшеничної мухи) та 

перетинчастокрилих (хлібного та чорного пильщиків). Особливості їх розвитку в 

різних агроекологічних зонах. Вплив паразитичних зоофагів (комах, нематод, 

кліщів) на чисельність двокрилих фітофагів. 

Вплив хімічних засобів з урахуванням економічних порогів шкідливості, 

способів, сортів та гібридів на регуляцію чисельності комах – фітофагів на 

зернових та зернобобових культурах.  

 

2. Шкідники цукрових буряків, льону, коноплі, соняшнику, тютюну, 

картоплі, овочевих культур відкритого та закритого ґрунту, особливості їх 

розвитку. 

 

2.1. Шкідники цукрових буряків, льону, коноплі, соняшнику, тютюну, 

картоплі, їх біологічні особливості 

 

Характеристика видового складу твердокрилих шкідників, а саме, 

звичайного, сірого, чорного бурякового довгоносиків, блішок (звичайної, 

південної, західної), бурякової щитоноски та крихітки, мертвоїдів (матового, 

голого, темного), поширення, шкідливість, біологія.  

Роль та значення організаційно-господарських і агротехнічних заходів, 

хижих та паразитичних зоофагів, збудників хвороб на чисельність комах-

фітофагів на посівах цукрових буряків. Вплив передпосівної обробки насіння та 

дрібно-краплинного внесення інсектицидів під час сівби в рядки на шкідливу та 

корисну фауну, а також способів надземної обробки посівів на чисельність 

фітофагів (довгоносиків, попелиць, блішок, бурякової мінуючої мухи, клопів, 

кореневої попелиці та ін.). 

 

Система заходів захисту льону, коноплі, соняшнику, тютюну та махорки від 

шкідників, спрямованої на регулювання їх чисельності з урахуванням рівнів 

ефективності ентомофагів та економічних порогів шкідливості. 

 

 

2.2. Шкідники картоплі (колорадський жук, попелиці, картопляний 

комарик), їх біологічні особливості 

 

Загальна характеристика видового складу багатоїдних та спеціалізованих 

шкідників. Колорадський жук, специфіка його біологічних особливостей (6 

стадій діапауз). Ентомофаги колорадського жука, їх роль. Сисні шкідники – 

переносники вірусних хвороб картоплі: велика та звичайна картопляна, 

крушинна, крушинникова, персикова попелиці; цикадки, особливості їх розвитку. 

Картопляна міль – карантинний та небезпечний шкідник у польових умовах та в 



картоплесховищах. Картопляний комарик та картопляна, або болотяна совка, їх 

біологічні особливості. 

Система захисту посівів (посадок) картоплі від колорадського жука та 

багатоїдних шкідників з урахуванням рівнів ефективності ентомофагів і 

економічних порогів шкідливості. 

 

 

2.3. Шкідники овочевих культур відкритого та закритого грунту, 

особливості їх розвитку 

 

Загальна характеристика шкідників. Роль багатоїдних і спеціалізованих 

видів. Загальна характеристика видового складу шкідників капустяних культур, 

їх біологічні особливості. Сисні шкідники.  

Специфіка регулювання чисельності комах – фітофагів на овочевих 

культурах у зв’язку з необхідністю одержання екологічно безпечної продукції для 

дитячого та дієтичного харчування. Фактори регуляції чисельності лускокрилих 

фітофагів; твердокрилих (хрестоцвітих блішок, довгоносиків), клопів, мух та ін. 

Використання організаційно-агротехнічних заходів, хижаків, паразитів, 

інсектицидних рослин для регулювання чисельності шкідників овочевих культур. 

Необхідність оптимізації застосування пестицидів з урахуванням економічних 

порогів шкідливості та рівнів ефективності ентомофагів. 

 

3. Шкідники плодових та ягідних культур, винограду ,зерна та 

продуктів його переробки, особливості їх розвитку 

 

3.1. Шкідники плодових культур (зерняткових та кісточкових), їх 

біологічні особливості 

 

Загальна характеристика шкідників плодових культур в Україні. Зв’язки 

шкідників із дикорослими плодовими і лісовими насадженнями. Формування 

складу шкідників у саду. 

 

3.1.1. Сисні шкідники плодових культур, їх біологічні особливості 

Попелиці (зелена яблунева, сливова запилена, вишнева); яблунева та 

грушева листоблішки; щитівки та несправжньощитівки (яблунева комоподібна, 

каліфорнійська щитівки та акацієва несправжньощитівка); грушевий клоп. 

Особливості їх розвитку в різних агроекологічних зонах.  

  

3.1.2. Листогризучі шкідники, їх біологічні особливості 

Плодові довгоносики (яблуневий квітогриз, бруньковий сірий, букарка, 

казарка, вишневий довгоносик); лускокрилі: яблунева міль, білан жилкуватий, 

кільчастий та непарний шовкопряди, мінуючі молі (верхньобокова та 

нижньобокова), золотогуз, американський білий метелик, зимовий п’ядун та 

п’ядун обдирало; листовійки (розанова, плодова, брунькова, смородинова); 

плодова міль. 



 

3.1.3. Шкідники генеративних органів, їх біологічні особливості 

Яблунева, грушева, сливова та східна плодожерки, яблуневий та інші 

пильщики (трачі), казарка, вишневий довгоносик, яблуневий квітогриз.  

 

3.1.4. Шкідники скелетних гілок та штамбів, їх біологічні особливості 

Яблунева склівка, червиця в’їдлива, деревоточець пахучий, короїди. 

Інтегрована система захисту плодових культур від шкідників в різних 

агроекологічних зонах з урахуванням економічних порогів шкідливості та рівнів 

ефективності ентомофагів. Оптимізація застосування пестицидів у плодових 

насадженнях у зв’язку з необхідністю одержання екологічно безпечної продукції. 

 

3.2. Шкідники зерна та продуктів його переробки при зберіганні, їх 

біологічні особливості 

 

Вплив пошкоджень зерна на насіннєві і продовольчі якості продукції. 

Фактори, які впливають на масове розмноження шкідників у сховищах і шляхи їх 

проникнення в нові складські приміщення. Твердокрилі шкідники: комірний та 

рисовий довгоносики, борошняний та малий борошняний хрущаки, хлібний 

точильник, мавританська кузька, сурінамський та булавовусий борошноїди. 

Лускокрилі шкідники: комірна та зернова молі, вогнівки (млинова, борошняна та 

південна комірна). 

Методи виявлення шкідників і визначення ступеня заселеності комор, тари, 

зерна, зерноочисних машин. 

Профілактичні та винищувальні заходи боротьби з шкідниками зерна та 

продуктів його переробки під час зберігання. 
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