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1. Мета дисципліни на засадах системного підходу розкрити механізми функціонування 

популяцій тварин,  передбачати спалахи щільності певних видів, розуміти механізми сенсорних 

систем тварин, базуючись на основі сучасних експериментальних досліджень з використанням 

нових методів. Навчити аспірантів самостійному пошуку експериментальних доказів і відповідей 

на конкретні питання сенсорної фізіології, популяційної біології тварин, розумінню явищ, які 

пояснюються теорією катастроф. Головна увага зосереджена саме на міждисциплінарних 

напрямках, які дають відповіді на питання, що виходять за рамки класичної зоології, але без яких 

неможливо зрозуміти цілу низку зоологічних.проблем.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 
1
: 

1. Володіти базовими знаннями з зоології, фізіології сенсорних систем, генетики, загальної 

екології. 

2. Вміти теоретично обґрунтовувати необхідність механізми підтримання гомеостазу 

популяцій тварин в природніх та антропогенно трансформованих екосистемах. 

3. Знати основи комунікації, макро- та мікроструктурну організацію сенсорних систем 

тварин. 

4. Володіти навичками практичної роботи з науковою літературою, вмінням узагальнювати 

дані за конкретною темою та представляти їх у вигляді презентацій. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Основою навчальної дисципліни «Міждисциплінарні методи зоології» є розгляд на засадах 

системного підходу поведінкових, генетичних і фізіологічних механізмів регуляції в популяціях 

тварин, які дозволяють виживати в конкретних умовах. Важливо вміти передбачати спалахи 

щільності певних видів, які важливі в поширенні певних захворювань, спричинені школи 

господарству тощо та розробляти ефективні заходи з оптимізації хно щільності. Це можливо лише 

на засадах міждисциплінарного підходу в зоології, з урахуванням генетичних, фізіологічних та 

екологічних особливостей кожного виду в конкретних екосистемах.  

4. Завдання (навчальні цілі):  

1) сформувати загальні уявлення про роль окремих видів і популяцій тварин в екосистемах, 

оцінювати їхню функціональну роль; 

2) засвоїти знання з фізіології, зокрема, сенсорних систем тварин, та особливостей їх 

функціонування в конкретних умовах;  

3) з позицій теорії катастроф розуміти явища спалаху чисельності певних видів, вимирання видів 

та вжиття заходів з їх виживання;  

4) на основі знань про механізми регуляції щільності популяцій та міжпопуляційних вємин 

розробляти заходи з оптимізації певних видів тварин та їхніх популяцій в конкретних екосистемах. 

Згідно з вимогами Націонаної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти дисципліна забезпечує 

набуття аспірантами таких компетентностей: 

 інтегральна: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

загальних: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

2. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій;  

3. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел;  

4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

5. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі; 

6.Здатність саморозвиватися, вчитися і бути сучасно навченим. 

                                           
 



4 

 

 

спеціальних (фахових, предметних): 
 

1. Здатність застосовувати отримані знання та розуміння для вирішення проблем 

сучасної біології  

2. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, 

що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики  

3. Здатність обирати адекватні методи для ефективного вирішення конкретних 

науково-практичних задач у галузі зоології  

4. Поглиблене знання за широким колом питань сучасної біології  

5. Розуміння етичних аспектів наукової діяльності в галузі біології  

6. Здатність представляти результати власного дослідження широкому загалу фахівців 

та нефахівців; спроможність працювати у міждисциплінарній команді 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 Знати загальні принципи системного 

підходу та інтеграції на його основі 

міждисциплінарних методів в зоології 

Лекція, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота/ 

Оцінювання 

презентації/ 

доповіді, іспит  

20 

1.2 Знати основні положення теорії 

катастроф та їх застосування в зоології 

Лекція, самостійна 

робота, реферат 

Модульна 

контрольна 

робота/ 

Оцінювання 

презентації/ 

доповіді, іспит 

20 

1.3 Знати механізми регуляції в 

зооценозах та популяціях, принцип Ле 

Шательє-Брауна 

Лекція, самостійна 

робота, реферат 

Модульна 

контрольна 

робота/ 

Оцінювання 

презентації/ 

доповіді, іспит 

20 

 Вміти    

2.1  Вміти застосовувати 

міждисциплінарні методи аналізу 

процесів та явищ в зооценоза і 

популяціях тварин 

Практиічні заяття., 

самостійна робота, 

реферат 

Оцінювання 

практичних 

завдань 

10 

2.2 Вміти  визначати рівень стійкості 

зооценозів і популяцій до збурюючи 

чинників та антропогенного 

тнавантаження 

Практиічні заяття., 

самостійна робота, 

реферат 

Оцінювання 

практичних 

завдань 

5 

2.3 Вміти планувати і проводити 

експериментальні дослідження з 

комунікацій тварин та розробляти 

заходи з оптимізації стану зооценозів 

та популяцій 

Практиічні заяття., 

самостійна робота, 

реферат 

Оцінювання 

практичних 

завдань 

10 
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 Комунікабельність    

3.1 Професійно вести наукову дискусію та 

висувати гіпотези щодо механізмів 

стійкості та причин динаміки 

щільності популяцій тварин в 

конкретних умовах 

Практичні заняття. 

Самостійна робота, 

виступ-презентація 

Оцінювання 

практичних 

завдань/ усних 

доповідей/ 

презентацій 

5 

 Автономність та відповідальність    

4.1 Самостійно обґрунтовувати 

можливість, доцільність та 

ефективність різних методів  

ясування стану 

популяцій та зооценозів з метою 

оптимізації їхнього стану  

Самостійна робота, 

виступ-презентація 

Оцінювання 

презентації/доп

овіді 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР.01.Демонструвати глибоке знання 

передових сучасних концептуальних та 

методологічних знань в галузі науково-

дослідницької та/або професійної діяльності й 

на межі предметних галузей знань 

+ + + + + + +  

ПР.02.Демонструвати знання в предметній 

області та науково-практичних потребах 

професії 
   + + + + + 

ПР.03. Аналізувати самостійно наукові роботи 

провідних вчених, наукових шкіл та 

фундаментальних праць у галузі дослідження 
  

 

 + +  + 

ПР.04.Планувати та реалізувати на практиці 

методологічні принципи  та методи  

біологічних досліджень 
  

 

 + +  + 

ПР.05. Формулювати та формувати принципи 

наукової комунікації та обміну інформацією 
  

 
   + + 

ПР.17.Виявляти лідерські якості, 

саморозвиватися і самовдосконалюватися, 

нести відповідальність за визначення новизни 

наукових досліджень та прийняття експертних 

рішень 

  

 

   + + 
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Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота з 1-го розділу: РН 1.1, 2.1 – 20 балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота з 2-го розділу: РН 1.2, 2.2 – 20 балів/10 балів 

3. Модульна контрольна робота з 3-го розділу: РН 1.3-2.3 – 10 балів/5 балів 

3. Реферат/усна доповідь/презентація: РН 3.1,4.1 – 6 балів/3 бали 

4. Практичні роботи (2 робіт): РН 2.1-4.1 – 2 балів/1 бал за кожну       

- підсумкове оцінювання: у формі екзамену 

Формою проведення екзамену є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.3 Максимальна кількість балів, які 

можуть бути отримані аспірантом, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. 

- умови допуску до екзамену:  

Обов’язковим для екзамену є написання 3 контрольних робіт та написання реферату і виконання 

доповіді за темою реферату. Аспірант допускається до екзамену за умови успішного виконання 

всіх передбачених планом практичних робіт. Аспірант не допускається до екзамену, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання практичних робіт здійснюється протягом семестру, контрольні роботи 1, 2, 3 

проводяться протягом семестру, після завершення лекцій відповідних розділів 1, 2, 3. Оцінка 

реферату/доповіді/презентації проводиться впродовж лекційного курсу. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план   занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин  

лекції 
практи

чні 
Самостій
на робота 

Консуль-
тації 

Змістовий модуль 1. Системний підхід в зоології. Роль міждисциплінарних 
методів 

 

1 

Лекція 1. Вступ до курсу. Основні 

поняття системного аналізу та його 

застосування в зоології 
Завдання для самостійної роботи.  

 

4год  
16 

 

2 

Лекція 2. Роль теорії катастроф у 

розумінні низки процесів в популяціях 

тварин. Її значення для розуміння процесів 

видоутворення та еволюції над видових 

таксонів 

.Завдання для самостійної роботи. 

4 год  16 

 

3 

Лекці 3. Роль теорії інформації для 

розумініння процесів у зооценозах та 

комунікаціїї тварин різних видів 

Завдання для самостійної роботи  

2 год 2 16 

 

Змістовий модуль 2.Механізми регуляції в зооценозах 

 
 

4 

Лекція 4. Регулівні та не регулівні 

системи. Механізми регуляції, типи 

зворотнього звізку. Принцип Ле Шательє-

Брауна та його прояв у зооценозах та 

популяціях 

Завдання для самостійної роботи.  

4 год  16 

 

5 

Лекція 5. Сенсорні системи тварин 

та механізми комунікації 

Завдання для самостійної роботи.  

2 год  16 

 

6 

Лекція 6. Принципи оптимізації 

стану зооценозів та популяцій. Стійкість 

зооценозів. Типи стійкості, їх кількісна 

оцінка 

Завдання для самостійної роботи.  
 

2 год. 2 16 

1 

 ВСЬОГО
2
 18 4 96 2 

*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 120год.
3
, в тому числі  

Лекцій – 18 год.  

Практичні заняття – 4  год. 

Консультації - 2год. 

Самостійна робота 96 год. 

 

9. Рекомендовані джерела
4
: 

                                           
2  У робочій програмі навчальної дисципліни для лекційних, семінарських, практичних і 

лабораторних занять зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час тривалості пари). 
3  Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Арнольд В.И. Теория катастроф. Серия "Синергетика: от прошлого к будущему". Изд. 6. 

URSS, 2009. – 136 с. 

2. Балан П.Г. Вплив різних методів оброблення грунту та внесення добрив на популяції 

грунтових кліщів (Acari: Oribatei, Mesostigmata) // Охорона навколишнього середовища: 

Монографія / За ред. Я.Б. Олійника. – К.: Ніка–Центр, 2006. – С.206–209. 

3. Балан П.Г., Векслярський Р.З., Вервес Ю.Г., Войціцький В.М., Ірклієнко С.П., Лукашов 

Д.В., Орлов О.О. Модельні групи безхребетних тварин як індикатори радіоактивного 

забруднення екосистем. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 204 с. 

4. Бикертон Д. Язык Адама: Как люди создали язык, как язык создал людей. – М.: Языки 

славянских культур, 2012. – 336с. 

5. Сміт К.Ю.М Біологія сенсорних систем.- М.:Бином, Лаборатория знаний 2013.-583 с. 

6. Гандзюра В.П. Екологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 

Видання третє, перероблене і доповнене (з грифом МОНУ) К., Сталь, 2012. – 390 с.  

7. Гандзюра В.П., Грубінко В.В. Концепція шкодочинності в екології. Монографія. – Київ-

Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 144 с. 11. Гандзюра В.П. Продуктивність 

біосистем за токсичного забруднення середовища важкими металами. Монографія. – Київ: 

ВГЛ “Обрії”, 2002. – 248 с.  

8. Гиляров  А.М. Теория информации в экологии // Успехи современной биологии. – 1967.– 64. 

– 1(4). – С. 107-115. 

9. Гиляров А.М. Популяционная экология. – М.: МГУ, 1990. – 191 с. 

10. Корнюшин В.В., Кілочицький П.Я., Балан П.Г., Кілочицька Н. П. Загальна паразитологія. 

Конспект лекцій. – К.: Фітосоціоцентр, 2017. – 320 с. 

11. Монченко В.І., Трохимець В.М. Історичний розвиток тваринного світу: підручник. – К.: 
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