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1. Опис навчальної  дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 

Денна форма  - 3 

Заочна форма – 3,8 

Галузь знань 
20 "Аграрні науки та 

продовольство" 
(шифр і назва) 

Обов’язкова 

 

 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

205 «Лісове 

господарство»  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – колекція 

комах, гербарій 

пошкоджених рослин 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

6-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітній рівень   
перший (бакалаврський) 

36 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

38 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання: 

Колекція комах  

Гербарій пошкоджених 

рослин 

Вид контролю:  

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить:  (%) 

для денної форми навчання –   57,8 : 42,2 

для заочної форми навчання –  11,1 : 89,1 

 



 4 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни є професійна підготовка бакалаврів лісового 

господарства в галузі захисту лісу від потенційних шкідників. Лісова 

ентомологія, як складова частина захисту лісу, є одним з провідних предметів 

професійної підготовки спеціалістів для лісового господарства. Знання лісової 

ентомології необхідні фахівцям лісогосподарського профілю, котрі працюють 

практично на всіх рівнях управління: помічнику лісничого, лісничому, 

інженерам лісогосподарських підприємств (лісового господарства, лісових 

культур, охорони та захисту лісу тощо), працівникам лісовпорядкувальних 

експедицій та спеціалізованих підприємств лісозахисту. 
 

Завдання ознайомитися з основними групами та видами комах, які є 

шкідниками лісу і садово-паркових культур, а також оволодіти сучасними 

методами та засобами захисту рослин від цих комах. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
- основи класифікації комах; 

- зовнішню і внутрішню будову комах; 

- основних шкідників лісу і садово-паркових культур по зовнішньому 

вигляду імаго та за іншими стадіями їх розвитку, а також за 

пошкодженнями, які вони завдають; 

- особливості екології комах – шкідників та умови формування осередків 

їх масового розмноження; 

- основних ентомофагів та збудників хвороб ентомошкідників; 

- фактори стійкості  рослин до шкідників та методи запобігання розвитку 

і поширенню шкідників; 

- сучасні інтегровані методи та засоби захисту лісових культур від 

шкідників. 

 

вміти:  
 - проводити лісопатологічний моніторинг, методики обліків чисельності 

та прогнозування розвитку осередків масового розмноження комах-

фітофагів;; 

- здійснювати ентомологічне обстеження деревини при зберіганні; 

- прогнозувати розвиток шкідників; 

- використовувати ентомофаги та збудники хвороб ентомошкідників для 

проведення біологічного захисту; 

- оцінювати фактори , які впливають на розвиток чисельності шкідників; 

- правильно використовувати сучасні біологічні та хімічні препарати при 

проведенні боротьби із шкідливими комахами; 

- планувати і проектувати заходи по захисту, забезпечувати їх екологічну 

та економічну ефективність і доцільність. 
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Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності за 

спеціальністю і застосовувати теоретичні знання та методи у виробничих 

ситуаціях, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

 
Загальні компетентності бакалавра з лісового господарства - здатності 

до реалізації навчальних та соціальних завдань: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Здатність працювати в команді. 

ЗК 7. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 8. Здатність використання інформаційних технологій. 

ЗК 9. Навички здійснення безпечної діяльності. 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

  
Фахові компетентності бакалавра з лісового господарства – здатності до 

реалізації професійних обов’язків за видами професійних робіт: 

ФК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику шкідливих комах, 

кліщів, нематод та гризунів за новітніми принципами і методами. 

ФК 2. Здатність інспектувати об'єкти регулювання з метою забезпечення 

дотримання фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання, 

транспортування, реалізації під час експорту, імпорту, транзиту продукції 

лісового і садово-паркового походження. 

ФК 3. Здатність виявляти, локалізовувати і ліквідовувати регульовані 

шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної 

діагностики. 

ФК 4. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів в лісових і садово-паркових екосистемах. 

ФК 5. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на 

об’єктах лісового, садово-паркового та іншого призначення. 

ФК 6. Здатність обирати та використовувати базові знання зі 

спеціалізованих підрозділів сільського господарства і лісництва. 

ФК 7. Здатність оцінювати фітосанітарні ризики (біологічні, екологічні, 

економічні) внаслідок занесення чи поширення регульованих шкідливих 

організмів. 

ФК 8. Уміння науково-обґрунтовано використовувати засоби захисту 

рослин та добрива, з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та 

впливу на навколишнє середовище. 

ФК 9. Здатність організовувати роботи зі зберігання, транспортування, 

торгівлі та застосування засобів захисту рослин. 
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Програмні результати навчання: 

ПР 1. Володіти методиками спостереження за появою шкідників їх 

чисельністю і шкідливістю. 

ПР 2. Вміти ідентифікувати шкідливих комах, кліщів, нематод та 

гризунів. 

 ПР 3. Знати особливості біології, морфології та екології шкідливих 

організмів. 

ПР 4. Вміти використовувати допоміжну, додаткову і спеціальну 

літературу необхідну для вдосконалення володіння знаннями із лісової 

ентомології. 

ПР 5. Вміти аналізувати компоненти агробіоценозів, що впливають на 

фітосанітарний стан лісових і садовопаркових рослин. 

ПР 6. Вміти визначати кількісні показники змін структур шкідливих 

організмів у часі і просторі  

ПР 7. Вміти здійснювати багаторічний довгостроковий, 

короткостроковий, фенологічний прогноз шкідливості комах, кліщів, нематод 

та гризунів а також прогноз активності ентомофагів і акарифагів. 

ПР 8. Вміти складати технологічні карти і календарі проведення робіт із 

захисту лісових і садовопаркових рослин від шкідників.  

ПР 9. Організовувати результативні і безпечні  умови роботи. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ 1 

 

Змістовний модуль 1.  Загальна частина 

Тема 1.   Предмет та завдання  ентомології 

Виникнення ентомології як науки про будову та життя комах. Коротка 

історія розвитку лісової ентомології в Україні та в інших країнах. Місце комах 

в системі тваринного світу. Предмет та завдання лісової ентомології. Втрати, 

яких завдають комахи лісовому господарству. Лісова ентомологія як 

теоретична база захисту лісу від комах-фітофагів, які можуть пошкоджувати 

ліси. Організація лісозахисту в Україні. Рекомендована література з предмету. 

   Сучасна структура служби захисту лісу в Україні. 

 

Тема 2.   Морфологічні, анатомічні і біологічні особливості комах 
 Зовнішня будова тіла комах. Відділи тіла комах та їх функції. 

   Внутрішня будова комах. Покриви комах, зовнішній скелет. Будова 

кровоносної системи, склад, властивості та функції гемолімфи. Будова органів 

дихання. Травна система комах. Органи виділення, мальпігієві судини та 

жирове тіло. Будова та функціювання нервової системи комах. Статева система, 

генеталії та їх використання в систематиці.  

Біологія комах. Два типи індивідуального розвитку (онтогенезу) – 

ембріональний і постембріональний. Яйце, його типи. Личинки, їх типи і 

розвиток.  

   Способи розмноження комах. Поняття про покоління, життєві і річні 

цикли розвитку.  

  Фенограми розвитку комах та використання їх для прогнозування 

розвитку видів і раціонального планування строків боротьби. 

 

Тема 3. Систематика і класифікація комах 

Систематичні категорії. Вид і внутрішньовидові форми. Загальні 

властивості виду. Стабільність і мінливість. Характеристика та систематичні 

ознаки основних рядів комах (прямокрилі, напівтвердокрилі, терміти, 

рівнокрилі, трипси, твердокрилі, сітчастокрилі, лускокрилі, перетинчастокрилі, 

двокрилі). 

 

Тема 4. Основи екології комах та інших шкідників рослин 

Організм та навколишнє середовище. Вибірковість та екологічна 

пластичність комах. Класифікація екологічних чинників.  

    Абіотичні фактори. Вплив температури на активність, розвиток, 

виживання та плодючість комах. Оптимальні температури розвитку комах. 

Температурні пороги розвитку комах. Сума ефективних температур та способи 

її визначення. Сублетальні та летальні температури. Зимова діапауза. Вплив 
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температури на тривалість розвитку комах. Вплив світла на життєдіяльність 

комах. Фотоперіодична реакція комах. 

     Вологість середовища. Класифікація комах за вимогами до вологості. 

Спільний вплив вологості та температури на розвиток та виживання комах. 

Гідротермічний коефіцієнт. 

     Гідроедафічні чинники. Грунт як середовище життя багатьох видів 

комах. Значення фізико-механічних властивостей грунту для розвитку та 

розселення комах. Вода як середовище життя деяких комах. 

   Біотичні фактори. Трофічні зв’язки в біоценозах. Трофічна спеціалізація 

комах. Вплив живлення на розвиток, ріст, плодючість та смертність лісових 

шкідників. Міжвидові відносини комах (конкуренція, симбіоз, паразитизм, 

хижацтво). 

   Антропогенні чинники. Вплив господарської діяльності людини на 

розмноження та розселення комах: способи рубок, лісовідновлення, лісові 

пожежі, випасання худоби). 

  Популяція комах (щільність, просторова структура, ріст). Динаміка 

чисельності популяції комах. Типи динаміки популяції. Прогноз чисельності 

популяцій. 

  Основні теорії динаміки чисельності лісових комах – шкідників 

(кліматична, синоптична, трофічна, біоценотична, паразитична, стійкість дерев, 

тощо). Модифікуючі та регулюючі фактори. Функціональна та чисельна 

реакція. 

 

Тема 5. Методи захисту  рослин від шкідників 
Організація лісозахисту  в Україні. Нагляд за появою шкідників. Види 

нагляду. Прогнозування масового розмноження шкідників. Класифікація 

методів та засобів захисту лісів від комах – шкідників (селекційно-

насінницький, агротехнічний, біологічний, біофізичний, механічний, хімічний). 

Засоби хімічного захисту їх перевага і недоліки. 

  Організаційно-господарські та агротехнічні методи захисту рослин від 

шкідників. Їх профілактична ефективність і значення в підвищенні 

ефективності інших заходів. 

  Біологічний метод захисту рослин від шкідників. Біологічні засоби 

(паразитичні і хижі комахи, кліщі та інші безхребетні, хвороботворні для 

шкідників мікроорганізми), їх наукові основи та головні напрями застосування. 

  Хімічний метод і його значення в комплексі заходів захисту рослин від 

шкідників. 

  Генетичний метод та використання біологічно активних речовин. 

Променева і хімічно – статева стерилізація шкідливих видів. 

  Фізико-механічний метод. Короткий огляд прийомів цієї категорії 

засобів боротьби. Застосування комбінованих пасток з використанням світла.  

  Імунологічний метод. стійкість сортів сільськогосподарських культур 

проти шкідників, її суть, методи оцінки і шляхи підвищення. 

  Організаційно-законодавчі заходи (рослинний карантин). Визначення 

терміну карантину рослин. Категорії карантинних об’єктів лісу та 

характеристика шляхів їх проникнення. Головні оздоровчі та карантинні заходи 
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і методи  ліквідації осередків карантинних об’єктів. Організаційна структура 

служби карантину в Україні і за кордоном. 

 

 

Змістовний модуль 2.  Шкідники коріння і дерев в молодих насадженнях  
 

Тема 6.  Шкідники коріння та захист від них 
Загальна характеристика групи. Видовий склад, фенологія, екологія, 

біологічні особливості. Характер поширення та пристосування до життя в 

ґрунті. Вплив ґрунтових умов на розвиток комах, що пошкоджують коріння. 

Паразити та хвороби. Динаміка чисельності. Методи нагляду за розвитком 

комах, які пошкоджують коріння. Обстеження ділянок на заселеність 

шкідниками коріння. Прогноз можливої шкоди. Огляд основних видів. Родина 

пластинчатовусі (травневі хрущі, строкаті хрущі, червневий хрущ, волохаті 

хрущі, кузьки, коренегризи, квітоїди). Родина ковалики (особливості розвитку, 

основні представники). Родина чорниші (характер розвитку, основні 

представники). Вовчок звичайний (фенологія, умови розвитку). Вплив 

агротехніки створення лісових культур на особливості формування вогнищ 

комах, які живляться корінням. Лісогосподарські заходи попередження 

розвитку шкідників коріння. Хімічний захист сіянців, саджанців та молодих 

культур від комах, які живляться корінням. 

 

Тема 7.  Шкідники розсадників і дерев в молодих насадженнях та 

заходи захисту від них 

Загальна характеристика групи (видовий склад, неоднорідність за еколо-

гічними умовами розвитку). Огляд потенційно-шкідливих видів: комахи які 

завдають шкоди на стадії приживання дерев (великий сосновий довгоносик, 

совка-гамма, озима совка, кравчик, довгоногі комарі); комахи, які 

пошкоджують стовбури (малий сосновий довгоносик, малий осиковий вусач); 

комахи, які пошкоджують пагони (пагонов'юни, соснова пагонова вогнівка), 

комахи-фітофаги із сисним ротовим апаратом (сосновий підкоровий клоп, 

хермеси, попелиці, кокциди, листоблішки, медяниці), комахи-філофаги 

(шпанська мушка, листоїди, галиці, горіхотвірки, трубкокрути). 

Методи запобігання розмноження шкідливих комах в розсадниках та в 

молодих насадженнях. Агротехніка вирощування посадкового матеріалу, підбір 

порід при створенні лісових культур, заходи з підвищення біологічної стійкості 

молодих насаджень. Системи заходів захисту дерев від соснового підкорового 

клопа, великого соснового довгоносика, пагонов'юнів, кокцид та ін. 

Лісогосподарські методи попередження розвитку комах-фітофагів у молодих 

насадженнях. Біологічні, фізико-механічні та хімічні заходи захисту від комах-

фітофагів у молодих насадженнях. 
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Змістовний модуль 3.  Шкідники листя, хвої, плодів і насіння 

 

Тема 8.  Хвоє- та листогризучі шкідники та заходи захисту від них 
Систематичний склад групи філлофагів. Біологічні особливості групи 

(відкритий спосіб життя, особливості живлення, плодючість). 

  Особливості розвитку (типи життєвих циклів, фенологічні групи, 

кормова спеціалізація). Закономірності формування вогнищ та динаміка 

чисельності. Фази спалаху, їх тривалість та особливість. Показники спалаху 

(якісні та кількісні). Типи вогнищ масового розмноження (первинні, вторинні, 

третього порядку, міграційні). 

  Характеристика окремих видів хвоєгризучих шкідників (сосновий 

шовкопряд, шовкопряд-черниця, соснова сова, сосновий п’ядун, ялицевий 

п’ядун, модринова листовійка, звичайний сосновий пильщик, рудий сосновий 

пильщик, пильщики-ткачі). Особливості рекогносцирувального та детального 

нагляду за хвоєгризучими шкідниками. Захист насаджень від хвоєгризучих 

шкідників. 

  Характеристика окремих видів листогризучих шкідників (непарний 

шовкопряд, кільчастий шовкопряд, зимовий п’ядун, п’ядун-обдирало, 

листовійки (зелена дубова, глодова та ін.), золотогуз, вербова хвилівка, білан 

жилкуватий, дубовий похідний шовкопряд, червонохвіст, лунка срібляста, 

дубова чубатка, ранньовесняні совки, білий американський метелик, дубова 

широкомінуюча міль). Захист насаджень від листогризучих шкідників. 

  Нагляд за розмноженням масових видів хвоє- та листогризучих 

шкідників. облік чисельності шкідників. Використання феромонних пасток, для 

обліку чисельності. Прогноз розвитку вогнищ. Оцінка рівня загрози 

пошкодження насаджень на весну наступного року 

 

 

Тема 9.  Комахи-карпофаги (конобіонти), шкідники шишок, плодів та 

насіння 

Видовий склад та біологічні особливості плодожерок, листовійок, 

вогнівок, довгоносиків та ін. потенційних шкідників плодів і насіння. Нагляд за 

появою та поширенням карпофагів, експертиза насіння. Характеристика заходів 

захисту з обмеження чисельності комах-карпофагів. 

 

Змістовний модуль 4. Шкідники деревини та виробів з неї 

 

Тема 10.  Комахи-ксилофаги та заходи захисту від них 
Загальна характеристика групи, систематичний склад та біолого-

екологічні особливості (потайний спосіб життя, симбіотичні взаємозв'язки із 

грибами, життєві цикли). Типи ослаблення дерев: комлевий (кореневий), 

верхівковий, стовбуровий, одночасний, місцевий. Формування екологічних 

груп комах-ксилофагів. Групи стовбурових шкідників за ступенем активності: 

фізіологічні (фізіолого-технічні); власне вторинні шкідники; шкідники третього 

порядку. Комахи-ксилофаги весняної та літньої екологічних груп. Характер 

формування вогнищ комах-ксилофагів (причини виникнення та затухання), 

типи осередків та фази їх розвитку. Динаміка чисельності комах-ксилофагів. 
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Характеристика основних родин та видів комах-ксилофагів. Родина 

короїди (підродини: короїди, лубоїди, заболонники). Характеристика основних 

видів. Лубоїди: великий та малий соснові, пухнастий поліграф, великий 

ялиновий, великий та малий ясенові. Короїди: шестизубий, вершинний, друкар 

(типограф), двійник, гравер, смугастий деревинник, західний непарний. 

Заболонники: дубовий, в'язові (струменястий, руйнівник, пігмей), березовий, 

грабовий. Родина вусачі (поділ на підродини, будова личинок, особливості 

розвитку). Характеристика основних видів: чорні хвойні вусачі, тетропіуми, 

сірий довговусий вусач, коротковусий вусач, великий та малий дубові вусачі, 

строкаті дубові вусачі, великий та малий осикові вусачі. Загальна 

характеристика родини златки. Особливості розвитку основних видів комах-

ксилофагів з родини златки (синя соснова, чотирьохкрапкова, дубова бронзова, 

вузькотілі златки). Родина довгоносики. Характеристика основних видів, які 

розвиваються на стовбурах дерев (сосновий жердняковий смолюх, ялиновий 

жердинний смолюх, стовбуровий сосновий смолюх, ялицевий смолюх). Родина 

рогохвости, характеристика особливостей розвитку основних видів (великий 

хвойний рогохвіст, синій рогохвіст, березовий рогохвіст, ксифідрія дубова). 

Родина червиці. Особливості розвитку червиць в'їдливої та пахучої. Родина 

склівки, особливості розвитку великої тополевої та темнокрилої склівок. 

Попередження масового розвитку комах-ксилофагів. "Санітарні правила в 

лісах України". Дотримання санітарних правил. Загальна характеристика 

заходів захисту від комах-ксилофагів (викладка ловильних дерев, використання 

атрактантів та феромонів, використання біологічних методів захисту, хімічний 

захист деревини, знищення комах в період додаткового живлення). 

 

 

Тема 11. Технічні шкідники та заходи захисту деревини від них 
Характеристика групи та еколого-біологічні особливості розвитку. 

Фізіологія живлення, симбіоз із грибами. Огляд основних представників групи: 

шашелі (меблевий та домовий), домові вусачі (чорний та рудий), фіолетовий 

плескатий вусач, капюшонник-капу-цин, свердлики (листяний, хвойний та 

корабельний), деревогризи, довгоносики (довгоносик-трухляк), терміти. Заходи 

боротьби. Захист деревини на складах і в будівлях (профілактика та вини-

щувальні заходи захисту). 

 

 

МОДУЛЬ 2 

 
Збір і монтування колекції шкідників. 

Збір і монтування зразків пошкоджень шкідниками лісових рослин.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальна частина 
Тема 1.   Предмет та 

завдання лісової 

ентомології 
2 2 - - - - 2,5 0,5 - - - 2 

Тема 2. 

Морфологічні, 

анатомічні і 

біологічні 

особливості комах 

4 2 2 - - - 4,5 0,5 2 - - 2 

Тема 3. Систематика 

і класифікація комах 
1 - 1 - - - 2  - - - 2 

Тема 4. Основи 

екології комах та 

інших шкідників 

рослин 

3 2 1 - - - 2,5 0,5 - - - 2 

Тема 5. Методи 

захисту  рослин від 

шкідників 
2 2 - - - - 2,5 0,5 - - - 2 

Разом за змістовим 

модулем 1 
12 8 4 - - - 14 2 2 - - 10 

Змістовий модуль 2. Спеціальна частина.  

Шкідники коріння і дерев в молодих насадженнях.   

Тема 6.  Шкідники 

коріння та захист 

від них 

10 4 2 - - 4 12 1 1 - - 10 

Тема 7. Шкідники 

розсадників і дерев 

в молодих 

насадженнях та 

заходи захисту від 

них 

10 4 2 - - 4 12 1 1 - - 10 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

20 8 4 - - 8 24 2 2 - - 20 

Змістовний модуль 3. Спеціальна частина.  

Шкідники листя, хвої, плодів і насіння 

Тема 8. Хвоє- та 

листогризучі 

шкідники та заходи 

9 4 2 - - 3 10,5 0,5 - - - 10 
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захисту від них 

 

Тема 9. Комахи-

карпофаги 

(конобіонти), 

шкідники шишок, 

плодів та насіння 

9 4 2 - - 3 10,5 0,5 - - - 10 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

18 8 4 - - 6 21 1 - - - 20 

Змістовний модуль 4. Спеціальна частина.  

Шкідники деревини та виробів з неї 

Тема 10.  Комахи-

ксилофаги та 

заходи захисту від 

них 

10 6 2 - - 2 5,5 0,5 - - - 5 

Тема 11. Технічні 

шкідники та заходи 

захисту деревини 

від них 

10 6 2 - - 2 5,5 0,5 - - - 5 

Разом за 

змістовим 

модулем 4 

20 12 4 - - 4 11 1 - - - 10 

Усього годин 70 36 16 - - 18 70 6 4 - - 60 

Модуль 2 

Колекція - - - - 10 - - - - - 10 - 

Гербарій - - - - 10 - - - - - 10 - 

Разом за модулем 2 - - - - 20 - - - - - 20 - 

Усього годин 90 36 16 - 20 18 90 6 4  20 60 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

ЗМ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

  Не передбачено   

                                                                                                              

 

 

6. Теми практичних занять  

№ 

ЗМ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. 

1. 
Морфологічні, анатомічні і біологічні 

особливості комах 
2 2 

2. Систематика і класифікація комах 1 - 

3. 
Типи пошкоджень лісових культур 

шкідниками 
1 - 

2. 

4. 
Шкідники коріння та заходи захисту 

від них 
2 1 

5. 

Шкідники розсадників і дерев в 

молодих насадженнях та заходи 

захисту від них 

2 1 

3. 

6. 
Хвоє- та листогризучі шкідники та 

заходи захисту від них 
2 - 

7. 
Комахи-карпофаги (конобіонти), 

шкідники шишок, плодів та насіння 
2 - 

4. 

8. 
Комахи-ксилофаги та заходи захисту 

від них 
2 - 

9. 
Технічні шкідники та заходи захисту 

деревини від них 
2 - 

     

  ВСЬОГО 16 4 

                                                                                                              

 

7. Теми лабораторних занять  

№ 

ЗМ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

  Не передбачено   

 

 

 

 



 15 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма  

Заочна 

форма  

1 

Загальна характеристика груп шкідників 

лісових  культур (комах, нематод, кліщів, 

голих слимаків, гризунів) у межах 

кваліфікаційних категорій,  їх шкідливість  та 

можливі втрати урожаю. 

2 4 

2 

Фенограми розвитку комах та 

використання їх для прогнозування розвитку 

видів і раціонального планування строків 

боротьби. 

2 4 

3 

Характеристика та систематичні ознаки 

основних рядів комах (прямокрилі, 

напівтвердокрилі, терміти, рівнокрилі, трипси, 

твердокрилі, сітчастокрилі, лускокрилі, 

перетинчастокрилі, двокрилі). 

2 4 

4 

Популяція комах (щільність, просторова 

структура, ріст). Динаміка чисельності 

популяції комах. Типи динаміки популяції. 

Прогноз чисельності популяцій. 

Поняття про стації та біотип, агроценоз і 

зони шкідливості. Прогнозування чисельності 

шкідників і сигналізація їх строків появи. 

1 4 

5 

Класифікація методів та засобів захисту 

рослин  від  шкідників і необхідність інтеграції 

окремих методів у єдиній системі впливу на 

середовище шкідників і рослин. Поняття про 

інтегрований захист рослин від шкідників. 

1 4 

6 
Шкідники скелетних частин: склівка, 

червиця в’їдлива, червиця пахуча та ін. 
1 4 

7 
Сисні шкідники: попелиці, листоблішки, 

кокциди, клопи, кліщі. 
1 4 

8 

Основні хвоє-, листогризні шкідники в 

насадженнях лісництва та інтегровані заходи 

регулювання їх чисельності (вихідні дані 

додаються) 

1 4 

9 

Найбільш небезпечні комахи-ксилофаги в 

насадженнях лісництва та заходи боротьби з 

ними (вихідні дані додаються) 

1 4 

10 

Найбільш небезпечні комахи-фітофаги, які 

пошкоджують молоді насадження та 

розсадники в умовах лісництва, заходи захисту 

від них (вихідні дані додаються) 

1 4 



 16 

11 

Потенційні шкідники хвої та листя в зелених 

насадженнях парку (лісопарку) та інтегровані 

заходи з регулювання їх чисельності (вихідні 

дані додаються) 

1 4 

12 
Шкідники декоративних рослин закритого та 

відкритого грунту 
1 4 

13 
Ентомопатогенні гриби та особливості їх 

використання для боротьби із шкідниками лісу 
1 4 

14 

Вплив хребетних тварин на лісових комах. 

Приваблення птахів для профілактики 

поширення шкідливих комах 

1 4 

15 

Проектування і проведення авіаційної 

боротьби з хвоє- та листогризучими 

шкідниками 

1 4 

 Разом 18 60 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

№ 

з/п 
Назва завдання 

Кількість 

годин 

Денна 

форма  

Заочна 

форма  

1. Збір і монтування колекції шкідників 10 10 

2. Збір зразків пошкоджень шкідниками 

сільськогосподарських рослин 

10 10 

 Разом 20 20 

 

Студенти збирають колекцію шкідників і  зразків пошкоджень деревних 

порід за місцем їх проживання, визначають видовий склад шкідливих комах, 

що дуже важливо для планування захисних заходів. Колекція монтується на 

ентомологічних шпильках чи на ватних матросиках з подаванням необхідних 

етикеток. Комахи – шкідники визначаються студентом за допомогою 

визначників чи атласів. 

За колекцію студентам також виставляються бали, які включаються в 

підсумкову рейтингову оцінку знань студентів з предмету “Лісова ентомологія”  

Викладач визначає список видів, котрі рекомендуються збирати в 

колекцію. На основі студентських колекції нагромаджується матеріал для 

лабораторних занять. 

 

 

 

10. Методи навчання 

Під час занять використовуються слідуючи методи навчання: 

- пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод: 

викладач організує сприймання та усвідомлення студентами інформації, а 

студенти здійснюють сприймання (рецепцію), осмислення і запам'ятовування її; 
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- репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого учні 

здобувають уміння застосовувати знання за зразком; 

- дослідницький: викладач ставить перед студентами проблему, і ті 

вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього 

необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо. 

 
 

11. Методи контролю 
Визначення рівня засвоєння матеріалу відбувається по кожній темі  

шляхом поточно-модульного контролю у вигляді тестування  

 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Інд. робота 

Підсумков

ий тест 

(екзамен) 
Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

Змістовий 

модуль 

№1 

Змістовий 

модуль 

№2 

Змістовий 

модуль 

№3 

Змістовий 

модуль 

№4 

к
о
л
ек

ц
ія

 

ге
р
б

ар
ій

 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 10 10 30 100 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

                                                                        
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 

1. Мусатенко М.Я., Ентомологія. Частина 1 / М.Я. Мусатенко, С.В. Суханов, 

І.В. Крикунов, В.І. Германова, А.С. Слонь. – Умань: Редакційно видавничий 

відділ Уманського НУС, 2012. – 72 с. 

2. Германова В.І. Методичні рекомендації "Збирання і оформлення колекції 

шкідників і гербарію пошкоджених рослин" / В.І. Германова, М.Я. Мусатенко, 

І.В. Крикунов. –  Умань: Редакційно видавничий відділ Уманського НУС, 2011. 

– 24 с. 

3. Германова В.І. Методичні рекомендації по вивченню дисципліни і 

виконанню контрольної роботи, студентам заочної форми навчання за 

напрямом підготовки 6.090103  Лісове і садово-паркове господарство / В.І. 

Германова, І.В. Крикунов. –  Умань: Редакційно видавничий відділ Уманського 

НУС, 2010. – 12 с. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 
1. Завада М.М. Лісова ентомологія / М.М. Завада - К.: КВІЦ, 2007. - 216 с. 

2.  Падій М.М. Лісова ентомологія. / М.М. Падій – К.: Вид. УСГА, 1993. - 352 с. 

3. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений: В 3 т. / Под 

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

моллюски, членистоногие. -1987. - 440 с. Т.2.: Вредные членистоногие, 

позвоночные. -1988. - 576 с. Т.3. Методы и средства борьбы с вредителями, 

системы мероприятий по защите растений. - 1989. - 408 с. 

4. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии / Ю.А. Захваткин. – М.: Колос, 

2001. – 376 с. 

5. Справочник по защите леса от вредителей и болезней / Г.А.Тимченко 

И.Д.Авраменко Н.М.Завада и др. – К : Урожай, 1988. -224 с. 

 

Допоміжна 

1. Довідник із захисту рослин / [Бурлин Л.І.,  Васечко Г.І., Васильев В.П. та ін.] 

; За ред. М.П.Лісового.  – К.: Урожай, 1999. – 744с. 

2. Червона книга України. Тваринний світ. – Українська енциклопедія, 1994, - 

456 с.  

3. Мешкова В.А. Історія і географія масових розмножень комах-

хвоєлистогризів / В.А. Мешкова. - Х.: Майдан, 2002. - 243 с. 
 

15. Інформаційні ресурси 

1. Відловлення комах та оформлення колекції // Сайт журналу "Вестник 

Зоологии" (Електронний ресурс). – 2019 р.  Режим доступу до сайта 

https://www.izan.kiev.ua/library.htm 

2. Шкідники багаторічних насаджень // Сайт журналу "Сад і вино України" 

(Електронний ресурс). – 2019 р.  Режим доступу до сайта 

http://sadvinogradvino.org.ua/ 

3. Электронный атлас чешуекрылых (Lepidoptera) (Електронний ресурс). – 

2019 р.  Режим доступу до сайта http://omflies.ru/ 

 

https://www.izan.kiev.ua/library.htm
http://sadvinogradvino.org.ua/
http://omflies.ru/

