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1. Мета і завдання навчальної практики 

Мета навчальної практики – є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей набуття бази фундаментальних знань щодо біології та екології лісових комах, 

впливу їх шкодочинності на лісові дерева і насадження та методи боротьби з ними. 

Завдання навчальної практики – є створення базових знань, що пов’язані з головними 

групами та видами шкідників деревних рослин, їх впливом на погіршення стану, зниження 

стійкості, продуктивності лісостанів та їх захисних санітарно-гігієнічних функцій, а  також з 

сучасними засобами і методами захисту об’єктів лісового господарства. 

Студент повинен знати: 

 особливості екології лісових комах-шкідників та умови формування осередків їх 

масового розмноження;  

 основних шкідників деревних порід по зовнішньому вигляду імаго та за іншими 

стадіями їх розвитку, а також за пошкодженнями, і вони наносять деревним породам;  

 засоби лісопатологічного моніторингу;  

 методики ентомологічних обстежень; 

 методи обліку чисельності комах-шкідників та прогноз їх розвитку;  

 основних ентомофагів та збудників хвороб ентомошкідників;  

 сучасні біологічні препарати та інсектициди;  

 сучасні інтегровані методи та засоби захисту лісу від шкідників. 

Студент повинен вміти: 

 проводити нагляд за основними шкідниками; 

 здійснювати облік чисельності комах-шкідників та прогнозувати їх розвиток; 

 використовувати ентомофагів для проведення біологічного захисту лісових 

насаджень від шкідливих комах; 

 правильно використовувати біо- та хімічні препарати при проведенні боротьби із 

шкідливими комахами; 

 планувати і проектувати заходи по захисту лісу, забезпечувати їх екологічну та 

економічну ефективність і доцільність. 

2. Опис навчальної практики 

Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика  
навчальної практики 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 1 Галузь знань 20 «Аграрні 

науки та продовольство» 

 

Нормативна 

 
Загальна 

кількість годин – 

30 

Спеціальність 205 «Лісове 
господарство» 

 

Освітній ступінь: 

«Бакалавр» 

 

Рік підготовки: 

3-й 

Семестр 

6-й 

Вид контролю 
 

Залік 

 

3. Передумови для проходження навчальної практики 
 

Проходження навчальної практики передбачає попереднє засвоєння кредитів із основ 

фахової підготовки, фізіології рослин з основами цитології, лісової зоології, загальної екології, 

лісової селекції та генетики, лісової ентомології, лісівництва. 

 

 



4. Очікувані результати навчання 

Шифр Результат навчання 

РН10 Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників 

дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, 

стану мисливських тварин та їх кормової бази. 

РН11 Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, 

деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану 

мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки. 

РН15 Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до 

природи лісівництва. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

 

Компетентності Програмні результати навчання 

РН10 РН11 РН15 

ІТН + + + 

ЗК8  + + 

СК4 + +  

СК11 +  + 

Проходження навчальної практики надає здобувачам освіти можливість набути такі 

компетентності та результати навчання: 

ІТН. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та 

відповідністю природних зональних умов. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

СК 4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на 

основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів. 

СК 11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні  заходи з організації 

господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого 

на екологічних засадах, використання лісових ресурсів. 

6. Організація навчальної практики 

   Відповідно  до  навчального  плану для  виконання  програми  практики  з лісової 

ентомології відводиться 30 годин. Практика триває 5 днів. 

6.1. Лісопатологічні обстеження 

Роботи, які виконуються студентами в процесі навчальної практики, проводяться у 

вигляді лісопатологічних обстежень. Кожен вид лісопатологічних обстежень включає три 

етапи робіт: підготовчі, польові і камеральні. 

При підготовчих роботах необхідно ознайомитися з матеріалами лісовпорядкування, 

попереднього лісопатологічного обстеження, документів, які характеризують санітарний 

стан лісів і ефективність застосування заходів боротьби шкідливими комахами. Велике 

значення має і попереднє ознайомлення з природно-історичними умовами господарства, 

типами лісу, особливостями метеорологічних умов попередніх років (наявність посух, 

надмірних  опадів,  сильних  вітрів,  катастрофічних  морозів), зміною рівня ґрунтових вод, а 

також з технікою і якістю виконання лісогосподарських заходів. 



Польові роботи здійснюються двома методами - рекогносцирувальним і детальним. 

При рекогносцирувальних обстеженнях проводиться огляд уражених насаджень по 

ходових лініях. Для цього використовуються дороги, просіки, візири і для кожного 

таксаційного виділу встановлюється окомірно відсоток ураження дерев. 

Детальне обстеження супроводжується закладкою пробних площ з взяттям  

модельних  дерев,  іноді  і  розкопкою  кореневих  систем.  Усе  це конкретизує матеріали 

рекогносцирувального обстеження, необхідні для розробки заходів боротьби. 

Специфіка й особливості проведення польових робіт змінюються в залежності від 

об'єктів досліджень. 

Камеральні роботи полягають в обробці зібраних польових матеріалів, визначенні  

площ  і  інтенсивності  ураження,  визначення  видового  складу шкідників, обсягу робіт, 

складанні звіту про виконану роботу тощо. У звіті приводиться видовий склад шкідливих 

комах, вказуються фактори і причини, які спричинили пошкодження, а також пропонуються 

конкретні заходи по боротьбі з шкідливими комахами та оздоровленню насаджень. 

 

6.2. Зберігання, препарування та колекціонування комах 

 

Студенти повинні вміти укомплектовувати та готувати колекції найбільш 

розповсюджених шкідників та їх ентомофагів. Збір комах і зразків пошкоджень необхідні для 

ознайомлення з ними в процесі самостійного вивчення курсу. 

Багато видів хвоє- та листогризучих шкідників заляльковуються в підстилці  і  

грунті,  де  їх  неважко  зібрати.  Слід  мати  на  увазі,  що  при лісопатологічних 

обстеженнях облік заселеності насаджень багатьма видами ведуть саме в підстилці і 

грунті. Для цього закладають визначену кількість площадок і підраховують там лялечок 

зимуючих гусениць і т. ін. Потім знімають і проглядають шар підстилки, що 

напіврозклалась, і вибирають в ньому комах. Ряд видів заляльковуються в грунті на різній 

глибині (як правило близько 3-5 см), тому, для виявлення личинок і лялечок грунт знімають 

шарами. 

Личинки хрущів, дротяників і інші грунтові комахи краще всього збирати при 

обстеженні грунту, яке щорічно проводиться в лісництвах. При обстеженні викопують ями 

розміром 1х1м. і глибиною до 0,5м. При цьому руками перебирають весь грунт і 

підраховують личинок. 

Багато комах летять на світло і їх також можна збирати ввечері після настання 

темноти. 

Зібраних комах необхідно зразу ж заморити, використовуючи морилки. Вони   

являють   собою   широкогорлу   баночку,   щільно   закриту   корковою пробкою. В банку 

накладають довгі полоски паперу. В нижню частину корку шпилькою приколюють ватний 

тампон, який періодично змочують  ефіром. Після трьохгодинного заморювання морилки 

відкривають, а комах розкладають в коробки на вату. Гусениць розміщують в баночки з 70 

% спиртом. Білих личинок хрущів, вусачів, златок, короїдів перш ніж розміщувати в 

баночки з спиртом, необхідно прокип’ятити протягом 4-5 хвилин, інакше вони почорніють. 

Пошкоджене листя висушують, перекладають папером, як для гербарію. Зразки деревини і 

кори випилюють не великими пластинками розміром 2-3дм2 так, щоб на них були ходи комах, 

вилітні і вхідні отвори, лялечкові колисочки. Не слід наколювати на шпильки або 

розправляти комах, а також наклеювати їх на папір. До зібраного матеріалу необхідно 

прикласти етикетку, вказавши час і місце збору, деревну породу. Зібраний матеріал повинен 

бути якісним. 

 



 

7. Програма навчальної практики 

К-сть 

годин 

Зміст Види робіт Завдання 

6 Найнебезпечніші шкідники 

плодів і насіння 

Обстеження плодів і насіння основних 

лісоутворюючих порід на наявність 

шкідників та пошкоджень 

Індиві-

дуальні 

завдання 

6 Найпоширеніші види 

шкідників і пошкоджень 

лісових розсадників та 

незімкнених культур 

Обстеження лісових розсадників та 

незімкнених культур на наявність 

шкідників і пошкоджень 

Індиві-

дуальні 

завдання 

6 Шкідники лісових 

насаджень різного віку, 

складу, походження, 

бонітету та повноти 

Обстеження лісових насаджень різного 

віку, складу, походження, бонітету та 

повноти 

Індиві-

дуальні 

завдання 

6 Власна ентомологічна 

колекція 

Збір ентомологічної колекції комах 

(зразки пошкоджень рослин лісовими 

комахами, ходи в деревині, лялечки, 

личинки, яйцекладки (не менше 10) 

Індиві-

дуальні 

завдання 

6 Зібрані зразки пошкоджень Визначення зібраних видів хвоє- 

листогризучих,  стовбурових,  шкідників  

коріння  тощо, користуючись 

визначником . Підготовка зразків 

пошкоджень і колекції шкідників 

Індиві-

дуальні 

завдання 

 

 

План звіту: 

1. Характеристика природно-кліматичних  умов  регіону  дослідження  (коротко, де 

проходив збір зразків). 

2. Опис зібраних (сфотографованих) видів комах (резервації, біологія, життєвий 

цикл, фенограма розвитку тощо (фото обов’язково). 

3. Зразки пошкоджень рослин, ходи в деревині, лялечки, личинки, яйцекладки, тоді, 

опис комахи, яка спричинила дане пошкодження. 

4. Заходи боротьби з шкідливими комахами та оздоровлення насаджень. 

 

8. Вимоги до оформлення звіту (щоденника) навчальної практики 

Звіт (щоденник) навчальної практики «Лісова ентомологія» – це основний документ, 

який надає можливість проаналізувати й оцінити успішність закріплення  теоретичних  знань 

та  набуття  студентами  навичок ознайомлення  з  санітарним  станом  насадження  та  

видовим  складом основних шкідливих комах. 

Звіт (щоденник) навчальної практики виконують друкованим способом на аркушах 

формату А4. В ньому студенти відображають зміст опрацьованих тем практичної роботи 

(тема, обладнання і матеріали заняття, результати виконаних завдань/досліджень, висновки). 

Записи у звіті (щоденнику) повинні бути лаконічними, за потреби доповнені рисунками, 

оформленні охайно. 

По закінченню навчальної практики студент подає на перевірку викладачеві звіт 

(щоденник), а також готує виступ, в якому викладає основні теоретичні та прикладні 

навички, отримані упродовж навчальної практики. 

 

 

 

 



9. Критерії оцінювання навчальної практики 

Навчальна практика «Лісова ентомологія» оцінюється за 100-бальною шкалою і 

національною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), формується з 

рейтингу виконання практичної роботи, усного опитування, оформлення звіту (щоденника), 

захисту звіту (щоденника). 

Оцінювання практичної роботи і усне опитування студентів здійснюється кожної теми 

навчальної практики за традиційною 5-бальною системою («відмінно» – 5, «добре» – 4, 

«задовільно» – 3, «незадовільно» – 2) з подальшим перерахунком оцінок у багатобальну шкалу. 

Сума оцінок за практичну роботу і усне опитування кожної теми / кількість тем навчальної 

практики × 10 = 50 балів. 

Оформлення звіту (щоденника) навчальної практики залежно від змістовності   

опрацьованих   тем,   наявності   ілюстрацій,   аргументованості висновків оцінюється в 1‒10 

балів. 

Критерії оцінювання оформлення звіту (щоденника) навчальної практики:  

9–10 балів – теми навчальної практики опрацьовані в повному обсязі, результати 

виконаних завдань/досліджень і висновки характеризується логічністю викладу практичних 

знань. Записи у звіті (щоденнику) лаконічні, доповнені рисунками, оформленні охайно. 

7–8 балів – результати окремих виконаних завдань/досліджень є недостатньо 

змістовними, а висновки аргументованими. Записи у звіті (щоденнику) лаконічні, доповнені 

рисунками, оформленні охайно, інколи зустрічаються орфографічні помилки. 

5–6 балів – всі теми навчальної практики описані в звіті (щоденнику), але зміст 

окремих тем не відповідає вимогам, результати виконаних завдань/досліджень  і  висновки  

окремих  тем  не  мають  логічного  викладу практичних знань. 

1–4 бали – звіт (щоденник) оформлений неохайно, записи більшості тем відсутні, 

результати виконаних завдань/досліджень і висновки не відповідають програмі навчальної 

практики. 

Захист звіту (щоденника) оцінюється в балах від 1 до 40 з урахуванням виконання 

програми навчальної практики, відповідей студента на поставленні запитання. 

Критерії оцінювання захисту звіту (щоденника) навчальної практики:  35–40 балів – 

студент грамотно, логічно і бездоганно відповідає на всі поставлені практичні питання 

при захисті звіту (щоденника) навчальної практики; виявляє глибокі практичні знання з 

усього курсу; вміє застосовувати здобуті теоретичні знання у всіх видах практичної діяльності. 

28–34 балів – студент вільно відповідає на всі поставлені практичні питання при 

захисті звіту (щоденника) навчальної практики, але у відповідях не може вийти за межі теми; 

порушена послідовність висвітлення алгоритму доповіді. 

21–27 балів – студент при захисті звіту (щоденника) навчальної практики відповідає не 

на всі поставлені практичні питання, його знання зазвичай мають загальний характер; він 

слабко використовує набуті вміння у практичних ситуація; відсутня послідовність у відповіді. 

1–20 балів – студент нездатний аналізувати, узагальнювати, порівнювати, 

систематизувати всі поставлені практичні питання при захисті звіту (щоденника) 

навчальної практики; рівень знань ветеринарних термінів не дає змогу сформулювати 

відповідь; всі практичні навички на рівні розпізнавання. 

За результатами оцінки практичної роботи, усного опитування, оформлення звіту 

(щоденника) та його захисту виставляється загальний бал за 100-бальною шкалою, який 

фіксується у відомості та заліковій книжці студента. 

 

 



Загальна 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 75-81 С 

64-74 D  

задовільно 60-63 Е 

 

35-59 

 

FX 

незадовільно 

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

 

1-34 

 

F 

незадовільно 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
 

Навчальна практика проводиться шляхом виїзду у лісові масиви лісогосподарських 

підприємств, з якими укладені угоди про співпрацю. Обладнання, яке використовується під 

час проведення практики: мірна вилка, висотоміри, лопати, сачки, ножі, лупи, мірна стрічка, 

фотоапарат, пінцети, гербарні  сітки  для  збору і висушування пошкоджених та уражених 

листків і хвої, визначники, олівці, ручки, блокноти. 

11. Рекомендовані джерела інформації  

Базова 

1. Аверкиев И. С. Атлас вреднейших насекомых леса. М.: Гослесбумиздат, 1974. 265 с. 

2. Бей-Биенко Г. Я. Общая ентомология. М.: Высшая шк., 1980. 416 с. 

3. Берриман А. Защита леса от насекомых вредителей. Москва: Гослесбумиздат,1990. 234 

с. 

4. Воронцов А. И. Лесная энтомология.  Москва: Высш. шк., 1982. 383 с. 

5. Воронцов А.И., Мозолевская Е.Г., Соколова Э.С. Технология защиты леса. М.: 

Экология, 1991. 304 с. 

6. Голубев А. В., Инсаров Г. Э., Страхов В. В.. Математические методы в лесозащите 

(учет, прогноз, принятие решений). М. Лесн. пром-сть, 1980. 101 с.  

7. Гримальский В.И. Устойчивость сосновых насаждений против хвоегрызущих 

вредителей. М. : Лесн. пром-сть, 1971. 136 с. 

8. Гусев В. И. Определитель повреждений лесных, декоративных и плодовых деревьев и 

кустарников. М.: Лесн. пром., 1984. 472 с. 

9. Демаков Ю.П. Диагностика устойчивости лесных экосистем (методологические и 

методические аспекты): Научное издание. Йошкар-Ола, 2000. 416 с.  

10. Завада М.М. Лісова ентомологія. К.: КВІЦ, 2007. 216 с. 

11. Завада М.М., А. І. Гузій, М.В. Білокінь. Лісова ентомологія: підручник. Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. Київ: Аграр Медіа Груп, 2010. 404 с.  

12. Ильинский А.И., Ильинский А. И., Тропин И. В. Надзор, учет й прогноз массових 

размножений хвоє- и листогрызучих насекомых в лесах СССР. М.: Лесн. пром., 1965. 103 с. 

13. Исаев А.С., Г.И. Гирс. Взаимодействие дерева и насекомых-ксилофагов. Новосибирск: 

Наука, 1975. – 346 с. 

14. Крушев Л. Т. Биологические методы леса от вредителей. М.: Лесн. пром., 1973. 192 с. 

15. Лебедев В.Е., Прокопенко Н.И. Экономическая эффективность защиты леса от 

вредителей. Обзорная информация. М.: ЦБНТИ ГЛХ СССР. 1988. 36 с.  



16. Маслов А.Д., Кутеев Ф. С., Прибылова А. П. Стволовые вредители. М.: Высш. шк., 

1995. – 175 с. 

17. Мешкова В. Л. Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых. Х.: Новое слово, 

2009. 396 с. 

18. Храмцов Н. Н., Падій М. М. Стволовые вредители леса и борьба с ними. М.: Лесн. пром-

сть, 1965. 160 с. 

Допоміжна 

1 Мозолевская Е. Г., Катаев О. А., Соколова Э. С. Методы лесопатологического 

обследования очагов стволовых вредителей и болезней леса. М.: Лесн. пром-сть, 1984. 152 с. 

2 Основи біологічного методу захисту рослин. К: Урожай, 1990. 156 с.  

3 Падий Н. Н. Краткий определитель вредителей леса. М Высш. шк., 1972. 288 с. 

4 Рывкин Б.В. Энтомофаги и защита леса. Минск, 1963. 96 с. 

5 Справочник по защите леса от вредителей й болезней. М.: Лесная промышленость, 1980. 

246 с. 

6 Фабр Ж. А. Жизнь насекомых. М.: Эксмо, 2007. 703 с. 

7 Франц Й., Криг А. Биологические методы борьбы с вредителями. М.: Лесная 

промышленность, 1984. 166 с. 

12. Інформаційні ресурси 

1. Навчальне середовище Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398 ). 

2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 

статистичні матеріали, наукові звіти): 

– інституційний репозитарій Поліського національного університету 

(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ ); 

– Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича 

(http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, 4, (0414) 37- 

34-65); 

– Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, 

м. Київ, просп. Голосіївський, 3, +380 (44) 524-81-36). 
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