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1. Опис навчальної  дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, назва 

освітньої програми 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 

Денна форма  – 4 

Заочна форма – 4 

Галузь знань 

20 "Аграрні науки та 

продовольство" 
(шифр і назва) 

Обов’язкова 

 

 

Модулів – 3 

Спеціальність 

206 «Садово-паркове 

господарство» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –гербарій 

зразків пошкоджень 

шкідниками і 

збудниками хвороб 

декоративних рослин 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

6-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітній рівень   

перший (бакалаврський) 

 

Освітня програма 

Садово-паркове 

господарство 

28 (12) год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

32 (14) год. 4 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. 98 год. 

Індивідуальні завдання: 

Гербарій пошкоджених 

рослин 

Вид контролю:  

екзамен 

 



 4 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни є професійна підготовка бакалаврів садово-

паркового господарства в напрямку захисту лісостанів, зелених насаджень від 

шкідників, інфекційних збудників хвороб та несприятливих факторів 

зовнішнього середовища. Фітопатологія та ентомологія лісових рослин, як 

складова частина захисту лісу, є одним з провідних предметів професійної 

підготовки спеціалістів для садово-паркового господарства. Знання 

Фітопатологія та ентомологія лісових рослин необхідні фахівцям 

лісогосподарського профілю, котрі працюють практично на всіх рівнях 

управління: помічнику лісничого, лісничому, інженерам лісогосподарських 

підприємств (садово-паркового господарства, лісових культур, охорони та 

захисту лісу тощо), працівникам лісовпорядкувальних експедицій та 

спеціалізованих підприємств лісозахисту. 
 

Завдання вивчити  морфологію, біологію, екологію шкідників, збудників 

інфекційних та неінфекційних хвороб деревних рослин в розсадниках, 

культурах, середньовікових, пристигаючих і стиглих насадженнях в конкретних 

грунтово-кліматичних регіонах України. 

 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки здобувачів 

вищої освіти 

Разом з дисципліною захист зелених насаджень, дисципліна 

фітопатологія та ентомологія лісових рослин має озброїти майбутнього фахівця 

сучасними теоретичними знаннями і практичними навичками з питань захисту 

садово-паркових насаджень  від шкідливих організмів і навчити його на основі 

аналізу досягнень науки і передової практики, самостійно впроваджувати у 

виробництво інтегровані системи захисту садово-паркових насаджень з 

урахуванням місцевих умов та видового складу шкідливої і корисної флори та 

фауни. 

Для успішного вивчення даної дисципліни необхідно мати і правильно 

застосовувати знання із організації садово-паркового господарства, 

лісознавства, механізації лісогосподарських і садово-паркових робіт, 

інженерного обладнання садово-паркових об’єктів, інформатики. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: загальні відомості про основи класифікації комах, типи хвороб та їх 

збудників;  зовнішню і внутрішню будову комах; будову, розмноження та 

збереження грибів, бактерій, вірусів, фітоплазмових тіл; поширення та 

живлення збудників хвороб; стадії розвитку інфекційного процесу, фактори 

стійкості деревних, кущових, квіткових рослин до збудників хвороб та методи 

запобігання розвитку патологічного процесу; основні біологічні, хімічні 

препарати та антисептики. Крім того: 

 – головні хвороби плодів і насіння, сіянців, хвої, листків; головні 

негнилеві хвороби гілок і стовбурів; кореневі гнилі деревних рослин; стовбурні 

гнилі деревних рослин. Необхідно знати і вміти визначити які збудники  і як 

руйнують зрубану деревину на складах, особливості гниття деревини в 

холодних спорудах та житлових будівлях. Опанувати методи фітопатологічних 
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обстежень лісів та інших насаджень із деревних і кущових рослин; методи 

діагностики та фітопатологічних досліджень; особливості прогнозування 

хвороб у лісі; 

– основних шкідників лісу 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, фактори стійкості  рослин до 

шкідників та методи запобігання розвитку і поширенню шкідників; 

вміти: проводити фітопатологічне і ентомологічне обстеження 

розсадника, культур, молодняків, середньовікових, стиглих та перестійних 

насаджень; здійснити фітопатологічне і ентомологічне обстеження деревини на 

складах і будівлях; провести фітопатологічне і ентомологічне дослідження і за 

допомогою визначників встановити вид шкідника і збудника хвороби; 

розпізнавати головних шкідників та збудників хвороб за окремими стадіями їх 

розвитку та за зовнішніми ознаками їх прояву (типами пошкодження) на 

деревних рослинах; запроектувати відповідні прийоми захисту із виявленими 

шкідниками та збудниками хвороб; провести короткотерміновий, 

довготерміновий та багаторічний прогнози розвитку шкідників і збудників 

хвороб; вміти оцінювати фактори, які впливають на розвиток чисельності 

шкідників та збудників хвороб; планувати і проектувати економічно та 

екологічно вигідні методи захисту насаджень від шкідників і хвороб.  

 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі садово-паркового і 

мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується 

комплексністю та відповідністю природних зональних умов 

  
Загальні компетентності бакалавра з садово-паркового господарства - 

здатності до реалізації навчальних та соціальних завдань. 
ЗК.1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК.2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК.3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК.4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК.5. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

ЗК.6. Навички здійснення безпечної діяльності.  

ЗК.7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК.8. Уміння планувати та організовувати свою професійну діяльність.  

ЗК.9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

 

 Фахові компетентності бакалавра з садово-паркового господарства – 

здатності до реалізації професійних обов’язків за видами професійних робіт: 

СК.1. Здатність застосовувати знання зі спеціалізованих підрозділів науки 

(екології, ботаніки, дендрології, фізіології рослин, генетики та селекції 

декоративних рослин, ґрунтознавства міських екосистем, агротехніки 

вирощування декоративних рослин, проектування, формування та експлуатації 
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компонентів садово-паркових об’єктів, захисту декоративних рослин від 

шкідників та хвороб, механізації садово-паркових робіт тощо). 

СК 2. Здатність проектувати, створювати й експлуатувати об’єкти садово-

паркового господарства.  

СК.3. Здатність формувати й підтримувати в належному стані газонний 

покрив об’єктів садовопаркового господарства. 

СК 4.Здатність оцінювати, інтерпретувати та синтезувати теоретичну 

інформацію і практичні, виробничі й дослідні дані у галузі садово-паркового 

господарства. 

СК.5. Здатність безпечно використовувати агрохімікати й пестициди, беручи 

до уваги їх хімічні і фізичні властивості та вплив на навколишнє середовище. 

СК.6. Здатність зберігати та охороняти біологічне різноманіття на об’єктах 

садово-паркового господарства, підвищувати їх екологічний потенціал. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Аналізувати основні етапи та закономірності історичного розвитку для 

формування громадянської позиції, національної гідності та патріотизму.  

ПРН 2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.  

ПРН 3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовами і 

аналізувати отриману інформацію. 

ПРН 4. Володіти навичками працювати самостійно та як лідер, отримувати 

результат за обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність під час 

вирощування декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті, 

проектування, створення та експлуатації об’єктів садово-паркового 

господарства.  

ПРН 5. Уміти кваліфіковано застосовувати технології вирощування 

посадкового матеріалу декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті. 

ПРН 6. Проектувати та організовувати заходи з вирощування садивного 

матеріалу декоративних трав’яних та квіткових рослин відкритого і закритого 

ґрунту та формувати об’єкти садовопаркового господарства відповідно до 

сучасних наукових методик і вимог замовника.  

ПРН 7. Координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів у садово-парковому господарстві.  

ПРН 8. Планувати ефективно час для отримання необхідних результатів у 

виробництві.  

ПРН 13. Результативно працювати у колективі.  

ПРН 14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати 

технологію їх виконання та навчати інших.  

ПРН 15. Організувати результативні та безпечні умови праці.  

ПРН 16. Співпрацювати з фахівцями інших галузей знань, робити фаховий 

внесок у колективну роботу в рамках комплексних проектів формування 

об’єктів садово-паркового господарства, що охоплюють різні галузі знань. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1.  Фітопатологія. 

  Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Вступ.  Загальні відомості про хвороби деревних рослин. 

 General information about diseases of woody plants.  

Тема 2. Неінфекційні фактори і причини, які викликають хвороби 

лісостанів та зелених насаджень. 

Тема 3. Збудники інфекційних хвороб рослин: (гриби, бактерії, 

актиноміцети, мікоплазми, ріккетсії, віруси, квіткові напівпаразити, 

фітонематоди). 

Тема 4.  Патогенез і динаміка інфекційних та неінфекційних хвороб у 

лісових і зелених насадженнях. Імунітет деревних рослин до інфекційних 

хвороб.  

Змістовий модуль 2. 
Тема 5. Хвороби плодів і насіння. 

Тема 6. Хвороби сіянців і молодняків. 

Змістовий модуль 3. 
Тема 7. Судинні, некрозно-ракові хвороби деревних порід. 

Тема 8. Гнилеві хвороби деревних порід. 

Тема 9. Руйнування деревини на складах, технічних спорудах і 

будинках 

 

МОДУЛЬ 2.  Ентомологія. 

Змістовий модуль 4.  

Тема 10. 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.  

Тема 11. Морфологічні, анатомічні і біологічні особливості комах 
 Зовнішня будова тіла комах. Відділи тіла комах та їх функції. 

   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 12. 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 13. Основи екології комах та інших шкідників рослин 

Організм та навколишнє середовище. Вибірковість та екологічна 

пластичність комах. Класифікація екологічних чинників.  
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Тема 14. Методи захисту  рослин від шкідників 
Організація захисту садово-паркових насаджень  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. 

 

Змістовний модуль 5  

Тема 15.  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 16.  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). 

 

Тема 17.  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 
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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 18.  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 6. Шкідники деревини та виробів з неї 

Тема 19.  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. 

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 
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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 20. 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 гербарія;  (зразків пошкоджень шкідниками і 

збудниками хвороб садово-паркових 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 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Вступ.  

Загальні 

відомості про 

хвороби 

деревних рослин. 

General 

information about 

diseases of woody 

plants 

13 1 2   10 6 0,5 0,5   5 

Тема 2. 

Неінфекційні 

фактори і 

причини, які 

викликають 

хвороби 

лісостанів та 

зелених 

насаджень 

4 2    2 5,5 0,5    5 

Тема 3. 

Збудники 

інфекційних 

хвороб рослин: 

(гриби, бактерії, 

актиноміцети, 

мікоплазми, 

ріккетсії, віруси, 

квіткові 

напівпаразити, 

фітонематоди) 

4 2    2 5,5 0,5    5 

Тема 4. 

Патогенез і 

динаміка 

інфекційних та 

неінфекційних 

хвороб у лісових 

і зелених 

насадженнях. 

4 2    2 5     5 
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Імунітет 

деревних рослин 

до інфекційних 

хвороб. 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

25 7 2   16 22 1,5 0,5   20 

Змістовний модуль 2. 

Тема 5. Хвороби 

плодів і насіння.  
7 2 1   4 10 1 1   8 

Тема 6. Хвороби 

сіянців і 

молодняків.  

9 2 3   4 8 1    7 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

16 4 4   8 18 2 1   15 

Змістовний модуль 3. 

Тема 7. Судинні, 

некрозно-ракові 

хвороби 

деревних порід 

8 2 4   2 6,5 0,5 0,5   5,5 

Тема 8. Гнилеві 

хвороби 

деревних порід. 

8 2 4   2 5,5 0,5    5 

Тема 9. 

Руйнування 

деревини на 

складах, 

технічних 

спорудах і 

будинках 

7 1 4   2 12 1    11 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

23 5 12 0 0 6 24 2 0,5 0 0 21,5 

Усього за 

модулем  1 
64 16 12 6 0 30 64 5,5 2 0 0 56,5 

Модуль 2. 

Змістовний модуль 4. 
Тема 1.   Предмет 

та завдання 

лісової 

ентомології 

1 1 - - - - 2 - - - - 2 

Тема 2. 

Морфологічні, 

анатомічні і 

біологічні 

особливості комах 

4 2 2 - - - 3 0,5 0,5 - - 2 
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Тема 3. 

Систематика і 

класифікація 

комах 

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

Тема 4. Основи 

екології комах та 

інших шкідників 

рослин 

1 - 1 - - - 2 - - - - 2 

Тема 5. Методи 

захисту  рослин 

від шкідників 
1 1 - - - - 2 - - - - 2 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

8 4 4 - - - 11,5 0,5 1 - - 10 

Тема 6.  

Шкідники 

коріння та захист 

від них 

8 2 2 - - 4 4,5 - 0,5 - - 4 

Тема 7. 

Шкідники 

розсадників і 

дерев в молодих 

насадженнях та 

заходи захисту 

від них 

8 2 2 - - 4 4,5 - 0,5 - - 4 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

16 4 4 - - 8 9 - 1 - - 8 

Тема 8. Хвоє- та 

листогризучі 

шкідники та 

заходи захисту 

від них 

 

7 1 2 - - 4 9 0,5 0,5 - - 8 

Тема 9. Комахи-

карпофаги 

(конобіонти), 

шкідники 

шишок, плодів 

та насіння 

5 1 2 - - 2 7,5 0,5 - - - 7 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

12 2 4 - - 6 16,5 1 0,5 - - 15 

Тема 10.  

Комахи-

ксилофаги та 

заходи захисту 

4 1 1 - - 2 4,5 0,5 - - - 4 
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від них 

Тема 11. 

Технічні 

шкідники та 

заходи захисту 

деревини від них 

6 1 1 - - 4 5 0,5 - - - 4,5 

Разом за 

змістовим 

модулем 4 

10 2 2 - - 6 9,5 1 - - - 8,5 

Усього за 

модулем  2 
46 12 14 0 0 20 46 2,5 2 0 0 41,5 

Модуль 3 

Гербарій - - - - 10 - - - - - 10 - 

Усього за 

модулем  3 

- - - - 10 - - - - - 10 - 

Усього годин 120 28 26 6 10 50 120 8 4 0 10 98 
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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 

Тема №1. Типи проявлення хвороб 

деревно-чагарникових порід. Types of 

manifestation of diseases of tree and 

shrub species 

 

2 
0,5 

2 
2 

Тема №2   Хвороби плодів і насіння.  2 1 

3 Тема №3. Хвороби сходів і сіянців. 2 - 

3 

4 Тема №4. Хвороби хвої і листя. 2 0,5 

5 Тема №5. Некрозно-судинні хвороби. 2 - 

6 Тема №6 Ракові хвороби хвойних і 

листяних порід. 
2  

7 Тема №7. Стовбурні гнилі хвойних і 

листяних порід. 

2 

 
 

8 Тема №8. Складські і домові гриби. 2  

4. 

9 
Морфологічні, анатомічні і біологічні 

особливості комах 
2 0,5 

10 Систематика і класифікація комах 2 - 

11 
Типи пошкоджень лісових культур 

шкідниками 
2 - 

5. 

12 
Шкідники коріння та заходи захисту 

від них 
2 0,5 

13 

Шкідники розсадників і дерев в 

молодих насадженнях та заходи 

захисту від них 

2 0,5 

6. 

14 
Хвоє- та листогризучі шкідники та 

заходи захисту від них 
2 - 

15 
Комахи-карпофаги (конобіонти), 

шкідники шишок, плодів та насіння 
2 - 

6. 

16 
Комахи-ксилофаги та заходи захисту 

від них 
1 - 

16 
Технічні шкідники та заходи захисту 

деревини від них 
1 - 

  ВСЬОГО 32 4 
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7. Теми лабораторних занять  

№ 

ЗМ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

  Не передбачено   

 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма  

Заочна 

форма  

1. Систематика грибів. 2 4 

2. Хвороби кореневищ, цибулин, бульбоцибулин, 

насіння квіткових рослин. 
2 4 

3. Хвороби квіткових рослин відкритого і 

закритого ґрунту. 
2 4 

4. Хвороби плодів і насіння.  2 4 

5. Хвороби сходів і сіянців. 2 4 

6. Хвороби хвої і листя. 2 4 

7. Некрозно-судинні хвороби. 2 4 

8. Ракові хвороби хвойних і листяних порід. 2 4 

9. Класифікація гнилей. Кореневі гнилі. 2 4 

10. Стовбурні гнилі хвойних і листяних порід. 2 4 

11. Складські і домові гриби. 2 4 

12. Основні хвороби рекреаційних насаджень  2 4 

13. Засоби і заходи захисту. 2 4 

14. Загальна характеристика груп шкідників 

лісових  культур (комах, нематод, кліщів, 

голих слимаків, гризунів) у межах 

кваліфікаційних категорій,  їх шкідливість  та 

можливі втрати урожаю. 

2 4 

15. Фенограми розвитку комах та 

використання їх для прогнозування розвитку 

видів і раціонального планування строків 

боротьби. 

2 4 

16 

Характеристика та систематичні ознаки 

основних рядів комах (прямокрилі, 

напівтвердокрилі, терміти, рівнокрилі, трипси, 

твердокрилі, сітчастокрилі, лускокрилі, 

перетинчастокрилі, двокрилі). 

2 4 

17 

Популяція комах (щільність, просторова 

структура, ріст). Динаміка чисельності 

популяції комах. Типи динаміки популяції. 

2 4 
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Прогноз чисельності популяцій. 

Поняття про стації та біотип, агроценоз і 

зони шкідливості. Прогнозування чисельності 

шкідників і сигналізація їх строків появи. 

18 

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. 

2 4 

19 
Шкідники скелетних частин: склівка, 

червиця в’їдлива, червиця пахуча та ін. 
2 4 

20 
Сисні шкідники: попелиці, листоблішки, 

кокциди, клопи, кліщі. 
2 4 

21 

Основні хвоє-, листогризні шкідники в 

насадженнях лісництва та інтегровані заходи 

регулювання їх чисельності (вихідні дані 

додаються) 

2 4 

22 

Найбільш небезпечні комахи-ксилофаги в 

насадженнях лісництва та заходи боротьби з 

ними (вихідні дані додаються) 

2 2 

23 

Найбільш небезпечні комахи-фітофаги, які 

пошкоджують молоді насадження та 

розсадники в умовах лісництва, заходи захисту 

від них (вихідні дані додаються) 

1 2 

24 

Потенційні шкідники хвої та листя в зелених 

насадженнях парку (лісопарку) та інтегровані 

заходи з регулювання їх чисельності (вихідні 

дані додаються) 

1 2 

25 
Шкідники декоративних рослин закритого та 

відкритого грунту 
1 2 

26 
Ентомопатогенні гриби та особливості їх 

використання для боротьби із шкідниками лісу 
1 2 

27 

Вплив хребетних тварин на лісових комах. 

Приваблення птахів для профілактики 

поширення шкідливих комах 

1 2 

28 

Проектування і проведення авіаційної 

боротьби з хвоє- та листогризучими 

шкідниками 

1 2 

    

    

 Разом 50 98 
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9. Індивідуальні завдання 

№ 

з/п 
Назва завдання 

Кількість 

годин 

Денна 

форма  

Заочна 

форма  

1. Збір і монтування гербарія;  (зразків 

пошкоджень шкідниками і збудниками хвороб 

садово-паркових рослин) 

10 10 

 Разом 10 10 

 

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; 

- 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  
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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. ТЕСТИ. Завдання для контролю вивчення навчальної дисципліни „Лісова 

фітопатологія” для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах 

II-IV рівнів акредитації за напрямом 205 і 206 Лісове та садово-паркове 

господарство”, Умань. – 2019. – 45 с. 

2. Збирання і оформлення гербарію. Методичні рекомендації для вивчення 

навчальної дисципліни „Лісова фітопатологія” при підготовці фахівців в 

аграрних вищих навчальних закладах II - IV рівнів акредитації за напрямом 205 

і 206 Лісове і садово-паркове господарство стаціонарної і заочної форм 

навчання, Умань. – 2019. – 20 с. 

3. Хвороби лісових і чагарникових рослин. Методичні вказівки для 

проведення лабораторних занять з дисципліни "Лісова фітопатологія". 2020 р., 

24 с. 

4. Крикунов І.В., Ентомологія. Частина 1 / І.В. Крикунов, С.В. Суханов, – 

Умань: Редакційно видавничий відділ Уманського НУС, 2022. – 72 с. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Мостов’як С.М. Лісова фітопатологія. Навчально-методичний посібник. – 

Умань, 2019. – 186 с. 

2.  Шевченко С.В., Цилюрик А.В. Лісова фітопатологія. – Київ: Вища школа . – 

1986. – 381 с. 

3. Федоров Н.І. Лісова фітопатологія – підручник для сільгоспвузів. – Мінськ.: 

Вища школа. – 1992. – 317 с. 

4. Шкідники і хвороби квіткових і декоративних рослин / За ред. В.В. 

Синадського. – М.: Наука. – 1982 – 592 с. 

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

Допоміжна 

1. Цилюрик А.В., Шевченко С.В. Лісова фітопатологія. Практикум. – Корсунь-

Шевченківський.: Поліграфічний центр „Ірена”. – 1999. – 203 с. 

2. Цилюрик А.В., Шевченко С.В. Гриби лісових біоценозів. Атлас. – К.: Вища 

школа. – 1989. – 255 с 15. 

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

456 с.  

5. 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/ 

https://www.izan.kiev.ua/library.htm
http://sadvinogradvino.org.ua/
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16. Зміни у робочій програмі на 2022-2023 н. р. 

1. Дисципліна «Фітопатологія та ентомологія декоративних рослин» у 2022-

2023 н.р. викладається вперше. 
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