
 



 
 



 

1. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

професійних знань та умінь із морфолого-біологічних властивостей фітофагів, їх 

поширення, ролі та значення в житті і господарській діяльності людини. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4,0  

Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність  

202 «Захист і карантин 

рослин» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й 1-й 

Індивідуальне завдання  

(алгоритм і програма) 
Семестр 

Загальна кількість  

годин − 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійна робота 

студента − 3 

Освітній ступінь: 

магістер 

18 год. 4 год 

Практичні 

- - 

Лабораторні 

18 год. 8 

Самостійна робота 

84 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: 

- завдання, мету і об’єкти загальної ентомології та акарології; 

- будову комах і кліщів та їх біологічні властивості; 

- особливості розвитку комах і кліщів фітофагів; 

- типи пошкоджень рослин певними групами фітофагів; 

- методи захисту рослин від шкідників лісу та декоративних насаджень.  

студент повинен вміти: 

- виявляти різні групу фітофагів за типами пошкоджень рослин; 

- визначити види фітофагів за їх морфологічними ознаками; 

- виявляти корисні види акаро- та ентомофагів; 

- встановлювати здатність фітофагів до спалахів масового розмноження. 

 



 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

Шифр Результат навчання 

РН 5. Володіти знаннями з фундаментальних дисциплін. 

РН 7. Володіти спеціальними знаннями. 

РН 9. Володіти сучасними методологіями наукових досліджень. 

РН 10. Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні процеси для 

захисту і карантину рослин. 

РН 11. Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин, 

використовуючи спеціальні знання  

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 5.  РН 7.  РН 9. РН 10. РН 11. 

ФК 1 + +  +  

ФК 3   +  + 

ФК 4  +   + 

ФК 6 + + + + + 

ФК 7 +   +  

ФК 9  +  + + 

 

 

ФК 1. Здатність обґрунтовувати методики з визначення та ідентифікації шкідливих 

організмів, проводити діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, нематод, гризунів та 

бур'янів за стадіями розвитку і етапами органогенезу рослин. 

ФК 3. Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення шкідливих організмів і 

розробляти науково-організаційні основи застосування заходів захисту і карантину рослин. 

ФК 4. Здатність встановлювати та оцінювати сезонну і багаторічну динаміку чисельності 

регульованих шкідливих організмів та високоефективно застосовувати методи ліквідації 

шкідливих організмів у часі та просторі. 

ФК 6. Здатність систематизувати дані спалахів чисельності регульованих шкідливих 

організмів за матеріалами фітосанітарних служб і наукових установ, а також електронних 

геоінформаційних служб. 

ФК 7. Здатність проводити дослідження циркуляції шкідливих організмів із розробкою 

інноваційних імпортозаміщувальних засобів моніторингу, діагностики та заходів захисту і 

карантину рослин. 

ФК 9. Здатність розробляти комплексні заходи із захисту і карантину рослин для 

підприємств, установ, організацій усіх форм власності, діяльність яких пов'язана з 

користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням рослин сільськогосподарського 

та іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням в 

сучасних формах землекористування. 

 



 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

М
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Модуль 1 

К
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д
и
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іл
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к
іс
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б
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Лекції 2,0 9,0 18,0 

Лабораторні роботи 2,0 9,0 18,0 

Самостійна робота 5,0 2,0 10,0 

Модульна контрольна робота* 14,0 1,0 14,0 

Разом:  60 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем1 

Шифр результату 

навчання 
Вид заняття 

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН 7, РН 13 Лк 1, Лб 2, Лб 6-9, Ср 1 10,0 17,0 

РН 8, РН 10, РН 13 Лк 2, Лк 3, Лб 3-5, 6,0 10,0 

РН 12, РН 13 Лк 4-9, Лб 1, Ср 2 11,0 19,0 

РН 7, РН 8, РН 14 МКР1 9,0 14,0 

Разом: 36 60 

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентності студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у 

формі тестування. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення 

практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з 

навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 

контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  



Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимально можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 

40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові 

питання, що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 (М1). 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Кліщі-фітофаги хвойних рослин лісу (типи 

пошкоджень, морфологічні та біологічні особливості поширених фітофагів хвойних порід, 

Спалахи масового розмноження. Акарофаги та їх ефективність і методи колонізації.  

Тема 1 (Т1). Комахи-фітофаги листяних порід лісу (типи пошкоджень, 

морфологічні та біологічні особливості розвитку). Будова імаго комах-фітофагів. 

Здатність до спалахів масового розмноження поширених видів. Ентомофаги, їх 

ефективність, способи колонізації і сприяння масового розмноження та підвищення їх 

ефективності зниження щільності фітофагів.  

Тема 2 (Т2). Стовбурові шкідники хвойних та листяних порід лісу (типи 

пошкоджень, морфологічні та біологічні особливості розвитку). Здатність до спалахів 

масового розмноження поширених видів. Ентомофаги, їх ефективність, способи 

колонізації і сприянню масового розмноження та підвищення їх ефективності зниження 

щільності фітофагів.  

Тема 3 (Т3). Карпофаги хвойних та листяних порід лісу (морфологічні і 

біологічні особливості розвитку). 

Тема 4 (Т4). Кліщі-фітофаги хвойних рослин декоративних насаджень (типи 

пошкоджень, морфологічні та біологічні особливості поширених фітофагів хвойних порід, 

Спалахи масового розмноження.  

Тема 5 (Т5). Комахи-фітофаги листяних порід декоративних насаджень 

(типи пошкоджень, морфологічні та біологічні особливості поширених фітофагів 

листяних порід, Спалахи масового розмноження.   

Тема 6 (Т6). Карпофаги хвойних та листяних порід декоративних насаджень. 

Тема 7 (Т7). Еколого-трофічні групи фітофагів (філофаги, лімфофаги, 

ксилемофаги, флеофаги, карпофаги тощо). 

Тема 8 (Т8). Концептуальні аспекти захисту рослин від шкідників в умовах лісу. 

Тема 9 (Т9). Концептуальні аспекти захисту рослин від шкідливих 

організмів в умовах міста. 

 

9. Теми лекцій 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1.  

Змістовий модуль 1. Шкідники лісу та декоративних насаджень 



1 Т1 Кліщі-фітофаги хвойних рослин лісу (типи пошкоджень, 

морфологічні та біологічні особливості поширених фітофагів 

хвойних порід, Спалахи масового розмноження 

2 0,5 

2 Т2 Комахи-фітофаги листяних рослин лісу (типи пошкоджень, 

морфологічні та біологічні особливості поширених фітофагів 

хвойних порід, Спалахи масового розмноження 

2 0,5 

3 Т3 Карпофаги рослин лісу (типи пошкоджень, морфологічні та 

біологічні особливості поширених фітофагів-капофагів. Спалахи 

масового розмноження 

2 - 

Змістовий модуль 2. Захист полезахисних лісових смуг від шкідників 

4 Т4 Шкідливі організми полезахисних лісових смуг 2 0,5 

5 Т5 Захист від шкідливих організми рослин полезахисних лісових 

смуг 
2 0,5 

Змістовий модуль 3. Стовбурові шкідники хвойних та листяних порід лісу  

6 Т6 Стовбурові шкідники хвойних та листяних порід лісу (типи 

пошкоджень, морфологічні та біологічні особливості розвитку). 

Здатність до спалахів масового розмноження поширених видів. 

2 0,5 

7 Т7 Захист рослин від стовбурових шкідники хвойних та листяних 

порід лісу 
2 0,5 

Змістовий модуль 4. Концептуальні аспекти захисту рослин від шкідливих організмів 

8 Т8 Концептуальні аспекти захисту рослин від шкідників в умовах 

лісу. 
2 0,5 

9 Т9 Концептуальні аспекти захисту рослин від шкідників в умовах 

міста. 
2 0,5 

Разом 18 4 
 

 

10. Теми лабораторних занять 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1.  

Змістовий модуль 1. Шкідники хвойних порід лісу 

1 Т1 Типи пошкоджень хвойних порід. 2 1 

2 Т1 Опис морфологічної будови фітофагів хвойних рослин. 2 1 

3 Т2 Визначення фітофагів за основними морфологічними ознаками 

їх будови. Уміння користуватися  кладистичними методами 

ідентифікації шкідливих організмів хвойних рослин. 

2 1 

Разом за модуль 1 6 3 

Змістовий модуль 2. Шкідники листяних порід лісу 

4 Т4 Типи пошкоджень листяних порід. 2 1 



5 Т4 Опис морфології фітофагів. Визначення фітофагів за основними 

морфологічними ознаками їх будови. Уміння користуватися  

кладистичними методами ідентифікації шкідливих організмів 

листяних рослин. 

2 1 

 Разом за модуль 2 4 2 

Змістовий модуль 3. Спалахи масового розмноження шкідників 

6 Т4 Визначення абіотичних і біотичних чинників масового 

розмноження фітофагів в умовах лісу. 
2 0,5 

7 Т4 Визначення абіотичних і біотичних причин масового 

розмноження фітофагів в умовах мегаполісів. 
2 1 

Разом за модуль 3 4 1,5 

Змістовий модуль 4. Фітосанітарний моніторинг  

8 Т8 Визначення основних  методів і засобів фітосанітарного моніторингу 

насаджень лісу. 
2 0,5 

9 Т9 Визначення основних методів і засобів фітосанітарного 

моніторингу урбофітоцезів. 
2 1 

Разом за модуль 4: 4 1,5 

Разом 18 8 

 



 

11. Самостійна робота 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1.  

Змістовий модуль 1. Будова кліщів-фітофагів 

1 Т1 Будова тіла кліщів-фітофагів. 8 14 

2 Т2 Гнатосома і опістосома і їх видозміни у павутинних, 

плоскотілих та чотироногих   кліщів. 

10 14 

3 Т3 Стадії розвитку кліщів-фітофагів (яйце, личинка, німфа, імаго). 8 10 

Змістовий модуль 2. Будова тіла комах-фітофагів 

4 Т4 Будова тіла імаго (голова, груди, черевце) 10 15 

5 Т5 Будова личинок і лялечок комах. 10 10 

Змістовий модуль 3. Типи ротових органів комах і кліщів   

6 Т6 Гризучі ротові  органи фітофагами (жуків і їх личинок, 

пильщиків тощо). 
10 10 

7 Т7 Колюче-сисний ротовий апарат – хоботок (клопи, попелиці, 

листоблішки, кокциди тощо). 
8 10 

Змістовий модуль 4. Спалахи масового розмноження фітофагів 

8 Т8 Спалахи масового розмноження фітофагів в умовах лісу та ГІС 

технології надзору лісопатологічного стану. 
10 15 

9 Т9 Спалахи масового розмноження фітофагів урбофітоценозів. 10 10 

Разом 84 108 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні заняття проводяться у 

лабораторіях із забезпеченням усіх необхідних матеріалів та обладнання . 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 
 

Основна 

1. Бузун В. О. Книга лісів Житомирщини: історико-економічний нарис: монографія 

/ В. О. Бузун, В. М. Турко, Ю. В. Сірук. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. - 440 с. 

2. Вигера С.М., Чумак П.Я., Ковальчук В.П., Дмитрієва О.Є.,Бабич О.А., 

Федоренко А.В. Екологічні основи  захисту урбофітоценозів. Монографія. За ред.  Вигери 

С.М. К.: . 2016. ЦП Компринт, 2016. -  473 с. 

3. Воронцов А. И. Лесная энтомология / А. И. Воронцов. – Высшая школа, 1982. – 

383 с. 

4. Гусев В.И. Определитель повреждений лесных, декоративных и плодовых 

деревьев и кустарников/В.И..Гусев. – М.: Лесн.пром.,1984.– 472 с. 

5. Дмитриев Г.В. Основы защиты зеленых насаждений от вредных членистогогих / 

Г.В. Дмитриев. К.: Урожай, 1969. – 411 с. 



6. Екологія міських систем: навчальний посібник. Частина 2. / О.М. Климчук, А.П. 

Багмат, Є.М. Данкевич, С.І. Матковська, за ред. О.М. Климчук. – Житомир: Видавець О.О. 

Євенок, 2017. 460 с.  

7. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. – М.: Мир, 1990. – 246 с.   

8. Мозолевская Е.Г. Практикум по лесной энтомологии/ Е. Г. Мозолевская. – М.: 

Высшая школа, 1991. – 256 с. 

9. Падій М. М. Лісова ентомолоія / М. М. Падій. – К.: Вид-во УСГА, 1993. – 352 с.  

10. Росс Г. и др. Энтомология: Перевод с англ. / Росс Г., Росс Ч., Росс Д. – М.: Мир, 

1985. – 576 с.  

Допоміжна  

11. Земкова Р.И. Вредители генеративных органов лиственных интродуцентов / 

Р.И. Земкова. – К.: Наук.думака, 1980. – 200 с. 

12. Краснов В.П., Ткачук В.І., Орлов О.О. Довідник із захисту лісу. – К.: 

Видавничий дім «ЕКО-інформ», 2011. – 528 с.  

13. Мєшкова В. Л. Історія і географія масових розмножень комах-

хвоєлистогризів. — Харків: Майдан, 2002. — 244 с.  

14. Козаржевская Э.Ф. Определитель повреждений плодов и семян деревьв и 

кустарноков степной зоны европейской састи СССР. – М.; Л.: Гщслебуиздат, 1961. – 30 с.  

15. Сметанин А.Н. Защита семян хвойных пород в условиях заповедных 

насаждений. –К.: Наук.демка, 1977. – 60 с.  

16, Стадницкий Г.В. Вредители семян ели. - М.: Лесн.пром-сть, 1971. – 47 с.  

Інформаційні ресурси 

17. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фондина 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласноїуніверсальної 

наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/,10014, м. Житомир, Новий 

бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотекиУкраїни ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчяЖовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших 

бібліотек (на розсуд викладача). 

18. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати та дисертації, 

навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні 

програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

19. сайт основ фітопатологічного моніторингу:  

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/bolezni_i_vrediteli_v_lesakh_rossii_2004_3.pdf 
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