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1. Мета дисципліни
Мета – формування у здобувачів вищої освіти чіткої системи знань про:

морфологію, фізіологію, ембріологію, систематику та екологію комах; виявлення
головних шкідників декоративних рослин та їх методи захисту.

У процесі вивчення дисципліни студент має засвоїти:
-  опису,  ідентифікації,  визначення  і  класифікації  головних  комах-

шкідників за морфологічними ознаками;
-  проведення  спостережень  за  пошкодженням  рослин  комахами  та

заходами боротьби з шкідниками;
- добору хімічних препаратів для захисту рослин з урахуванням характеру

пошкодження та фенології комах-шкідників.

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на наступні навчальні

дисципліни: «Ботаніка», «Дендрологія»

3. Результати навчання

Програмний
результат
навчання

Методи
навчання

Форми
оцінювання

Результати
навчання за

дисципліною 
ПРН  4.  Володіти
професійними
знаннями  для
вирішення завдань
з  організації  та
ведення  садово-
паркового
господарства.

Метод проблемного
викладання,
частково-
пошуковий,
дослідницький,
самостійна  робота,
індивідуальна
навчально-дослідна
робота, тестування, 
написання  есе,
рефератів,
підготування
презентацій,
дискусії.
Дистанційне
навчання
спрямоване  на
активізацію  та
стимулювання
навчально-
пізнавальної
діяльності
студентів
передбачає: 

Поточне оцінювання
включає  перевірку
знань  і  вмінь  на
практичних  заняттях
із  врахуванням  рівня
сформованості
програмних
компетенцій навчання
у формах:
- усного опитування;
- перевірки
письмових робіт;
- робота  з
колекціями шкідників.

Проміжне
оцінювання
проводиться  кілька
разів  на  семестр
наприкінці  логічно
завершеної  частини
навчальної
дисципліни.

Підсумковий
контроль – екзамен

ПРН 4.1. 
Використовувати 
інформацію про 
морфолого-анатомічні 
і фізіологічні та 
екологічні особливості
комах в професійній 
діяльності.
ПРН  4.2.
Застосовувати  методи
захисту  від  комах
шкідників.
ПРН  4.3.  Формувати
стійкі  декоративні
насадження.

ПРН  5.  Володіти
на  операційному
рівні  методами
спостереження,
опису,
ідентифікації,
класифікації,
культивування
декоративних
рослин  та

ПРН  5.1.  Визначати  і
класифікувати  комах
шкідників  та  характер
пошкодження рослин;
ПРН  5.2.  Проводити
рекогносцировочні
спостереження  та
заходи  боротьби  з
шкідниками;
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рослинних садово-
паркових
угруповань,
підтримання  їх
декоративності,
стійкості  і
стабільності  в
умовах
комплексної
зеленої зони міста.

4. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Загальна ентомологія
Модулем  передбачено  ознайомлення  здобувачів  вищої  освіти  із  об’єктом,

предметом,  завданнями  і  методами  ентомології.  Аналізується  історія  розвитку
ентомології як науки та її зв'язок з іншими науками. Розглядаються особливості
морфології  комах.  Розкриваються  питання  біології  розмноження  та  розвиток
комах, екологія, систематика походження комах.

Змістовий модуль 2. Первинні шкідники рослин
Даний модуль знайомить з особливостями будови, характером пошкодження,

екологією  головних  представників  комах-шкідників  листя  та  хвої,  а  також
шкідників розсадників та коріння.

Змістовий модуль 3. Вторинні шкідники рослин
Розглядаються  питання  про  біологічні  та  морфологічні  особливості

стовбурових шкідників. Знайомство з основними методами і засобами боротьби з
шкідниками.  Вивчення  класифікації  шкідників  стовбурових  та  технічних
шкідників.

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу

Змістові модулі 
Кількість годин

усього лек. практ. лаб. сам. роб.
МОДУЛЬ 1 150 30 30 - 90
Змістовий модуль 1 45 10 10 - 25
Змістовий модуль 2  45 12 10 - 23
Змістовий модуль 3 45 8 10 - 27
Підсумковий контроль 15 15

6. Теми лекцій 

Тема Зміст (план)
Кількість
ауд. годин

Модуль 1. 
Змістовий модуль 1 Загальна ентомологія

Тема 1. Вступ до 1. Предмет,  мета,  завдання  та 2
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ентомології методи ентомології.
2.  Основні  етапи  розвитку
ентомології
3.  Науково-практичне  значення
ентомології та її роль в професійній
підготовці

Тема 2. Особливості 
будови тіла комахи

1. Зовнішня будова тіла комахи. 
2. Внутрішня будова комахи

2

Тема  3. Біологія  та
екологія комах

1. Способи розмноження.
2. Типи яєць та яйцекладок.
3.  Ембріональний  та
постембріональний розвиток.
4. Типи личинок і лялечок.
5.  Поліморфізм  у  комах.  Захисні
забарвлення.
6.  Комплекс  факторів,  які
впливають на комах.

2

Тема  4. Систематика  і
класифікація комах

1. Завдання систематики.
2. Відділ комах з неповним 
перетворенням.
3. Відділ комах з повним 
перетворенням.

2

Змістовий модуль 2 Первинні шкідники рослин.
Тема  5.  Шкідники
плодів та насіння

1.Шкідники  шишок  та  насіння
хвойних рослин. 
2.  Шкідники  плодів  і  насіння
листяних рослин.
3.  Заходи  боротьби  з  шкідниками
плодів та насіння.

2

Тема  6. Шкідники
молодих насаджень

1.  Шкідники  бруньок  і  пагонів
хвойних рослин.
2. Шкідники хвої та листя.
3.  Шкідників  стовбурів  та  гілок
хвойних та листяних рослин.

4

Тема 7. Шкідники 
розсадників 

1. Основні представники шкідників
розсадників.
2. Види пошкоджень коріння

2

Тема 8. «Хвоєгризучі 
шкідники»

1.  Основні  представники  Родин:
коконопряди,  хвилівки,  совки,
п’ядуни, листовійки.
2. Система заходів боротьби.

2

Тема 9. «Листогризучі 
шкідники»

1.  Основні  представники  Родин:
хвилівки,  коконопряди,  чубатки,
листовійки,  похідні  шовкопряди,
п’ядуни, білани, ведмедиці.

2
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2. Система заходів боротьби.
Змістовий модуль 3 Вторинні шкідники рослин

Тема 10. «Шкідники 
коріння»

1. Основні представники хрущів.
2. Інші види шкідників коріння

2

Тема 11. «Стовбурові
шкідники»

1. Короїди  –  шкідники  хвойних  та
листяних рослин.

2. Основні представники вусачів
3. Основні представники златок.
4. Представники родин: 

довгоносики, свердлики, 
рогохвости та інші.

4

Тема 12. «Технічні
шкідники»

1.Основні  представники  родин:
вусачі,  шашлі,  деревогризи,
несправжні короїди, терміти
2.Заходи  боротьби  з  технічними
шкідниками.

2

Тема  13. «Методи  і
засоби  боротьби  з
шкідниками»

1. Біологічні методи боротьби
2. Ентомопатогенні мікроорганізми.
3. Фізико-механічний метод.
4. Хімічний метод.
5. Генетичні методи боротьби.
6. Інтегрований метод.

2

7. Теми практичних занять

Тема Зміст (план)
Кількість
ауд. годин

Модуль 1 
Змістовий модуль 1 Загальна ентомологія

Тема1. «Вивчення 
особливості зовнішньої
та внутрішньої будови 
тіла комах»

1. Розглянути тіло комах описати всі
складові  частини,  намалювати
зовнішню будову комах.
2.  Розглянути  внутрішню  будову
тіла  та  замалювати  з  позначенням
складових внутрішніх органів комах.

2

Тема 2. «Особливості 
біології комах»

1. Вивчити  способи  розмноження,
типи  яєць  та  яйцекладок  комах.
2. Розглянути  типи  личинок  і
лялечок комах та їх особливості.

2

Тема3. «Типи 
пошкоджень рослин та
найголовніші 
ентомофаги»

1. Вивчити типи пошкодження 
рослин шкідниками. 
2. Розглянути найголовніші види 
ентомофагів.

2

Тема 4.  Систематика 
комах

1. Розібрати основні ряди комах і 
розглянути основні види.

4

Змістовний модуль 2 Первинні шкідники рослин.

6



Тема 5. Шкідники 
розсадників

1.Вивчення основних видів хрущів.
2. Вивчення інших видів комах-
шкідників коріння.

1

Тема 6. Шкідники 
шишок та насіння 
хвойних рослин

1. Розглянути та вивчити шкідників 
шишок та насіння хвойних порід, а 
саме: Родина вогнівки, Родина 
листовійки, Родина квіткові мухи, 
Родина темні насіннєїди, Родина 
довгоносики.

1

Тема 7. Шкідники 
плодів та насіння

1. Вивчити зовнішній вигляд і 
характер пошкодження основних 
шкідників плодів та насіння 
листяних та хвойних насаджень.

1

Тема 8. «Шкідники 
бруньок і пагонів 
хвойних рослин»

1. Познайомитись з шкідниками 
бруньок і пагонів хвойних рослин, 
вивчити їх відмінності і характер 
пошкодження.

1

Тема 9. «Шкідники 
хвої молодих 
насаджень»

1. Ознайомитись з шкідниками хвої 
та листя молодих насаджень, 
вивчити їх особливості 
пошкодження та заходи боротьби.

2

Тема 10. «Шкідники 
листяних молодих 
рослин»

1. Вивчити шкідників попелиці.
2.  Вивчити шкідника щитівку та 
ложнощитівку
3. Вивчити особливості павутинного
кліща, шпорникового галового 
кліща, бузкового брунькового кліща
4. Вивчити родину трипси.

2

Тема 11. «Шкідники 
стовбурів і гілок 
хвойних та листяних 
молодих рослин»

1. Ознайомитись  з  основними
шкідниками  стовбурів  та  гілок
молодих рослин.
2. Розглянути  їх  фенологічний
розвиток і вивчити їх шкодочинність
молодим рослинам.

2

Тема 12 Вивчення 
хвоєгризучих та 
листогризучих 
шкідників. 

1. Вивчити основні види 
хвоєгризучих шкідників.
2. Вивчити основні види 
листогризучих шкідників.

2

Змістовий модуль 3 Вторинні шкідники рослин
Тема  13. Шкідники
коріння 

1. Ознайомитись  із  особливостями
зовнішньої  будови  і  способу  життя
коренегризів  – представників родин
пластинчатовусі,  ковалики  і
чорнишеві. 

2

Тема 14. «Стовбурові 1. Вивчити  види  шкідливих  комах 2
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шкідники Родини 
Златки та Точильники»

Родин  Златки  та  Точильники,
2. Біологічні  та  морфології
особливості і характер пошкодження
рослин.

Тема 15. Стовбурові 
шкідники родини 
Короїди

1. Вивчити  зовнішню  будову
личинок та жуків короїдів. 
2. Вивчити життєві  цикли найбільш
поширенних  та  шкодочинних
стовбурних шкідників. 
3. Вивчити  відмінності
представників  підродини  справжніх
короїдів. 
4. Вивчити будову ходів моногамних
та полігамних короїдів. 

4

Тема 16. Методи і 
засоби боротьби з 
шкідниками.

1. Заходи  боротьби  з  хвоє-
листогризами.
2. Заходи  боротьби  з  стовбуровими
шкідниками.

2

8. Індивідуальне завдання (ІЗ)
Не передбачено.

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання
У якості контрольних заходів по дисципліні «Ентомологія» передбачено:

- поточний контроль – оцінювання письмових практичних робіт; регулярне
спостереження  за  роботою  здобувачів  вищої  освіти  в  аудиторіях;  практична
перевірка  умінь  і  навичок  під  час  практичних  занять;  оцінювання доповідей  і
презентацій  з  самостійно  вивчених  тем;  письмовий  звіт  з  екскурсії
спеціалізованого  підприємства;  самоконтроль  і  самооцінка;  тестування  на  базі
платформи moodle після вивчення кожного змістовного модуля.

- підсумковий контроль –письмовий іспит у формі білетів.

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів

Змістові модулі
Максимальна кількість балів

усього практ. лаб. сам. роб.
Змістовий модуль 1 20 8 - 12
Змістовий модуль 2 25 15 - 10
Змістовий модуль 3 25 10 - 15
Підсумковий контроль 30 - - -
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів

Види завдань та засоби контролю
Розподіл

балів
Змістовий модуль 1 Загальна ентомологія 20
Практичне завдання № 1 Вивчити загальну характеристику зовнішньої
та внутрішньої будови тіла комахи. (письмова робота)

2

Практичне завдання № 2. Вивчити способи розмноження, типи яєць та
яйцекладок комах (письмова робота, доповідь)

2

Практичне  завдання  №  3  Вивчити  типи  пошкоджень  зелених
насаджень комахами  (презентація, письмова робота)

2

Самостійне  завдання  №  1  Розібрати  систематику  комах  (письмова
робота, доповідь з презентацією)

2

Модульний контроль ЗМ 1 (тестування на базі платформи moodle) 10
Змістовий модуль 2 Первинні шкідники рослин 25
Практичне завдання № 4 Вивчити основні види шкідників розсадників
за  допомогою  колекції  комах (письмова  робота,  проводиться  в
лабораторії)

2

Практичне  завдання  №  5  Вивчити  шкідників  шишок  та  насіння
хвойних рослин (письмова робота з фотофіксацією в лабораторії)

2

Практичне  завдання  №  6.  Вивчити  зовнішній  вигляд  і  характер
пошкодження  основних  шкідників  плодів  та  насіння  листяних  та
хвойних насаджень. (робота в лабораторії, письмова)

2

Практичне  завдання  №  7.  Ознайомитись  з шкідниками  бруньок  і
пагонів  хвойних  рослин,  вивчити  їх  відмінності  і  характер
пошкодження (робота в лабораторії, письмова).

2

Практичне завдання № 8. Ознайомитись з шкідниками хвої та листя
молодих насаджень

2

Практичне завдання № 9. Розглянути шкідників листя молодих рослин.
( письмова робота, усна відповідь на питання)

2

Практичне  завдання  №  10.  Ознайомитись  з  основними  шкідниками
стовбурів та гілок молодих рослин в лабораторних умовах (письмова
робота в лабораторії)

1

Практичне завдання № 11. Вивчення основних видів хвоєгризучих та
листогризучих шкідників та їх пошкодження (робота в лабораторії з
колекціями комах, письмова, фотофіксація)

2

Модульний контроль ЗМ 2 (тестування на базі платформи moodle) 10
Змістовий модуль 3 Вторинні шкідники рослин 25
Практичне  завдання  №  12 На  прикладі  запропонованих  комах
ознайомитись  із  особливостями  зовнішньої  будови  і  способу  життя
коренегризів (письмова робота в лабораторії)

2

Практичне завдання № 13 Описати загальну характеристику Родини
Златки та Точильників (письмова робота)

2

Практичне  завдання № 14 Вивчення  особливості  зовнішною будови 4
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личинок  та  жуків  короїдів.  Розгляньте  під  бінокуляром  або  лупою
жуків  короїдів  та  їх  личинок. (письмова  робота  в  лабораторії  з
фотофіксацією)
Практичне завдання 15. Ознайомлення та вивчення профільних робіт
на  базі  Державного  спеціалізованого  лісозахисного  підприємства
(екскурсія в Покотилівку, письмовий звіт)

2

Самостійне  завдання  № 2  Вивчення  особливості  зовнішньої  будови
стовбурових  шкідників,  розвитку  та  типами  пошкоджень (письмова
робота, презентація)

2

Самостійне завдання № 3 Вивчити основні методи та заходи боротьби
з шкідниками (письмова робота)

3

Модульний контроль ЗМ 3 (тестування на базі платформи moodle) 10
Підсумковий контроль – екзамен (білети) 30
Теоретичне питання 1 10
Теоретичне питання 2 10
Практичне завдання 3 10
Всього за модулем 100

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, диф. заліку для заліку

90-100 відмінно

зараховано
82-89

добре
74-81
64-73

задовільно
60-63

35-59
незадовільно з можливістю

повторного складання
не зараховано з можливістю

повторного складання

0-34
незадовільно

 з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано
 з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни
10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення

Методичне забезпечення
1. Методичні  рекомендації  до  організації  самостійної  роботи  та  проведення

практичних  занять  із  навчальної  дисципліни  «Ентомологія»  (для  студентів
спеціальностей 206 – Садово-паркове господарство, 205 – Лісове господарство) /
Харків.  нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ;  уклад. :  С.  І.  Мусієнко. –
Харків  :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  2019.  –  46  с.
https://eprints.kname.edu.ua/51873/

2. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять із навчальної
дисципліни «Ентомологія» (для студентів спеціальностей 206 – Садово-паркове
господарство, 205 – Лісове господарство) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.
М. Бекетова ; уклад. С. І. Мусієнко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. –
36 с. https://eprints.kname.edu.ua/51872/
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3. Мусієнко С. І. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Ентомологія» для
студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 206 – Садово-паркове
господарство / С. І. Мусієнко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.
–  Харків  :  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова,  2018.  –  223  с.
https://eprints.kname.edu.ua/49988/

Рекомендована література та інформаційні ресурси
Основна

1. Падій М.М. Лісова ентомологія./ М.М. Падій – Київ: УСГА, 1993. – 352 с.
2. Краснов В.П. Довідник із захисту лісу / В.П. Краснов, В.І. Ткачук, О.О.

Орлов – Київ: Видавничий дім «ЕКО-інформ», 2011. – 528 с. 
3. Мєшкова В.Л. Сезонное развитие хвое-листогрызущих насекомых. / В.Л.

Мэшкова – Харьков: Новое слово, 2009. – 394 с. 
4. Санітарні правила в лісах України [Електронний ресурс]: Постанова КМУ

від 27 липня 1995 року №55. – Електронні текстові данні. – Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555-95-%D0%BF,  вільний.  –  (дата  звернення:
13.04.2017).

5.  Методичні  вказівки  до  лабораторних  робіт  із  навчальної  дисципліни
«Лісова  ентомологія»  для  студентів  спеціальності  6.130402  –  Садово-паркове
господарство  /  [Уклад.  В.  О.  Крамарець,  В.  П.  Ходзінський].  –  Львів  :  НЛТУ
України, 2016 – 36 с. 

6.  Практикум по лесной энтомологии /  Е.  Г.  Мозолевская [и др.].  – М. :
Высш. шк., 1991. – 256 с. 

7. Справочник по защите леса от вредителей и болезней / Г. А Тимченко, И.
Д. Авраменко, Н. М. Завада [и др.]. – Київ : Урожай, 1988. – 224 с. 5. Атлас комах
України /  В.  І.  Гусев,  К. М. Єрмоленко, В.  А. Свищук, К. А. Шмиговський. –
Київ : Рад. шк., 1962. – 224 с.

8.  Надзор, учет и прогноз массовых размножений хвое- и листогрызущих
насекомых в лесах СССР. М.: Лесн.пром-сть, 1965, 525 с. 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти

1. Аудиторії, оснащені проекторами і комп’ютерами.
2. Навчальна література.
3. Колекція комах та зразки пошкодження.
4. Карти ареалів основних видів.
5. Лабораторні обладнання: мікроскоп Bresser 20x-400x-1шт., мікроскоп Delta 

Optical-1шт., мікроскоп Levenhuk Rainbow 2L-5шт, бінокуляр Proskit 8 PK-
MA003N - 2шт., кювет лабораторний 10мл -3шт., чашки Петрі – 10 шт., 
пінцети 10 шт. (ауд. 305/2 бмк)
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