
 
 



 



1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із морфо-фізіологічними особливостями  птахів, їх 

видовим різноманіттям та основними адаптаціями до умов середовища мешкання, функціональною 

роллю окремих груп птахів в екосистемах. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати – основні групи птахів – мешканців середовищ різного типу; функціональну роль 

окремих груп птахів в екосистемах; особливості пристосувань птахів до різних умов 

існування; принципи збереження видового різноманіття птахів. 

2. Вміти – визначати систематичну приналежність різних представників птахів; обирати 

методи для здійснення досліджень птахів; організувати комплексні дослідження 

орнітофауни в тих чи інших екосистемах. 

3. Володіти елементарними навичками проведення досліджень у галузі орнітології, методами 

спостережень у польових умовах, статистичного оброблення даних 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Орнітологія» є складовою циклу вільного вибору студента. Необхідність цієї 

дисципліни визначається необхідністю розуміння специфіки будови та функціонування організму 

птахів, принципів їх взаємовідношень з оточенням. Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

ознайомлення з нормативним курсом «Зоологія» і доповнює систематичні розділи зоології 

(протозоологія, карцинологія, ентомологія, батрахогерпетологія, теріологія тощо). Разом з тим вона 

тісно пов’язана з такими дисциплінами, як біогеоценологія, біорізноманіття. Метою дисципліни 

“Орнітологія” є отримання знань про будову птахів, їх пристосування до польоту та до різних 

екологічних умов існування, міграції, різноманіття, господарчу та епідеміологічну роль птахів, а 

також  опанування студентами методів дослідження птахів. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 

− уявлення про різноманіття сучасних методів дослідження птахів; 

− теоретичних знань про технічні засоби, які застосовують під час дослідження птахів та навичок 

роботи з такими засобами;  

− практичних навичок користування комп’ютерними програмами, пов’язаними з класичними і 

новітніми технологіями в орнітологічних дослідженнях; 

− мотивації до здійснення самостійних досліджень у галузі зоології на сучасному рівні. 

 

Згідно з вимогами Проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») 

дисципліна забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

інтегральної:   

здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей, що 

передбачає застосування теорій та методів природничих наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов; 

загальних:  

− ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної діяльності. 

− ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

− ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й інтелектуальної 

чесності, правил біологічної безпеки і біологічного захисту. 

спеціальних (фахових, предметних): 

− ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на межі предметних 

галузей; 

− ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних наук та на межі 

предметних галузей для дослідження різних рівнів організації живого, біологічних явищ і 

процесів. 

− ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за допомогою 

відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних умовах і звітувати про 

результати. 



− ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій та 

концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

− ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього середовища, 

раціонального природокористування. 

− ФК12.6. Знання принципів організації зоологічних досліджень. 

− ФК13.6. Уявлення про структуру та організацію різнотипних зооценозів та про роль тварин у 

функціонуванні екосистем різних середовищ існування. 

− ФК14.6. Базові знання, уміння й навички необхідні для системного аналізу різноманіття 

тваринного світу. 

− ФК15.6. Розуміння механізмів виникнення адаптацій різних видів тварин до середовища 

проживання, а також взаємодій з іншими організмами. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результат навчання 
(1. - Знати; 2. - Вміти; 3. - Комунікація) 

 

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 

1.1 Знати принципи вибору методології 

вивчення птахів відповідно до 

поставленої мети. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, опитування, 

іспит 

20 

1.2 Знати основні методичні підходи для 

дослідження птахів.  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, опитування, 

іспит 

20 

2.1 Вміти здійснити пошук та аналіз 

літератури стосовно методології 

наукового дослідження в орнітології. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Опитування, іспит 20 

2.2 На основі поглиблених знань вміти 

обирати адекватні методи для 

здійснення конкретних орнітологічних 

досліджень. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, опитування, 

іспит 

20 

3.1 Вміти сформулювати та викласти 

висновки власних досліджень. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, опитування, 

іспит 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 

Результати навчання дисципліни  (код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, принципи, теорії і закони в 

галузі біологічних наук і на межі предметних галузей. 
 +  + + 

 

ПР05. Використовувати знання і демонструвати дотримання положень 

біологічної етики, біологічної безпеки і біологічного захисту. 

 +  +  

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних біологічних процесів, 

будови та функцій живих організмів. 
+  +  + 

ПР10. Встановлювати закономірності взаємодії живих організмів різних 

форм структурної організації між собою, особливості впливу різних 

чинників на живі організми та оцінювати їх роль у біосферних процесах 

біотичної трансформації речовин і енергії. 

+ +    

ПР15. Застосовувати у професійній діяльності методи визначення 

структурних та функціональних характеристик біологічних систем на 

різних рівнях організації. 

   + + 

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування та проведення польових, 

лабораторних, клініко-лабораторних досліджень, у т.ч. математичні методи 

та програмного забезпечення для проведення досліджень, обробки та 

представлення результатів. 

  + + + 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові знання та сучасні 

методи експериментальних досліджень для вирішення проблемних 

завдань біології. 

+ +    

ПР23.6. Організовувати зоологічні дослідження.     + 

ПР24.6. Аналізувати структуру та організацію різнотипних зооценозів та 

оцінювати роль тварин у функціонуванні екосистем різних середовищ 

існування. 

+ + +   

ПР25.6. Проводити системний аналіз різноманіття тваринного світу на 

основі розуміння механізмів виникнення адаптацій різних видів тварин до 

середовища проживання, а також взаємодій з іншими організмами. 

+ + + + + 

 

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1, 1.2, 2.2, 3.1 (блок тем Розділу 1) – 20 балів / 10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1, 1.2, 2.2, 3.1 (блок тем Розділу 2) – 20 балів / 10 балів 

3. Опитування - РН 1.1 – 3.1. – 20 балів / 10 балів 

 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 

навчання під час семестру (оцінки нижче порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та 

оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формною оцінювання є письмовий іспит з відкритими питаннями. Результатами навчання, які 

оцінюються на екзамені, є РН 1.1-3.1. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана 

студентом, дорівнює 40 за 100-бальною шкалою. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту:  

Студент допускається до іспиту лише за умови успішного написання 2 модульних контрольних робіт (по 

кожній не менше 50% правильних відповідей) та участі в опитуваннях. Студент не допускається до 

іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. 

Поточні опитування проводяться упродовж лекційного курсу. Проведення модульних контрольних 

робіт та опитування проводиться протягом семестру за графіком, який узгоджується зі 

студентами, за рахунок лекційних годин. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

 



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і самостійної роботи 

 

№ Назва теми Кількість 

годин 

Л
ек

ц
ії

 

С
ам

о
ст

. 

р
о
б

о
та

 

К
о

н
су

л
ьт

ац
ії

 

 Розділ 1. Морфо-фізіологічна характеристика птахів    

 Вступ до орнітології. Загальна характеристика класу Птахи 2   

 Покриви птахів: шкіра та її похідні. Пір'яний покрів птахів: 

будова та функція 

2   

 Будова опорно-рухового апарату птахів 2   

 Особливості будови травної системи птахів 2   

 Особливості будови кровоносної системи птахів 2   

 Особливості будови лімфатичної системи птахів. Ендокринні 

залози 

2   

 Особливості будови дихальної системи птахів 2   

 Особливості будови статевої системи птахів. Будова яйця. 

Видільна система птахів 

2   

 Нервова система птахів та органи чуття 2   

 Методи анатомо-морфологічного аналізу представників різних 

рядів  

 10  

 Линяння птахів  10  

 Модульна контрольна робота 1 1   

 Розділ 2. Екологія птахів    

 Особливості способу життя птахів та пристосування до 

мешкання в різних умовах середовища 

2   

 Локомоція птахів: політ, плавання, ходіння 2   

 Сезонні явища в житті птахів 2   

 Міграції птахів 4   

 Розмноження птахів. Шлюбні стратегії птахів 4   

 Характеристика окремих рядів птахів, що гніздяться в Україні  10  

 Географічне поширення птахів 2   

 Охорона та господарське значення птахів 2   

 Методи обліку птахів. Гнізда птахів  20  

 Модульна контрольна робота 2 1   

 Консультація   2 

 Всього 38 50 2 
 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 38 год. 

Самостійна робота – 50 год. 

Консультація - 2 год. 

  



9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Ильичев В. Д., Карташев Н. Н., Шилов И. А. Общая орнитология: Учебник для студ. Биол. 

Спец. Ун-тов. - М.: Высшая школа, 1982. - 464 с. 

2. Чельцов-Бебутов А. М. Экология птиц. - М.: МГУ, 1982. - 128 с. 

3. Практическая зоотомия позвоночных. Птицы. Млекопитающие: Учеб. пособие для биол. спец. 

вузов.— М.: Высш. шк., 1992.—414: с  

4. Мякушко С.А. Порівняльна анатомія хребетних тварин: навч. посібник. – К.: ФОП Орлов І.Й., 

2019. – 336 с. 

5. Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей, ілюстрації І. І. Землянських, С. Ю. Костіна, Ю. В. Костіна Птахи 

фауни України: польовий визначник. – Київ, 2002. – 416 с.  

6. Мякушко С.А. Практикум із зоології хордових. Амніоти: Рептилії, Птахи, Ссавці. Навчальний 

посібник. – К.: ТОВ «ТофіКіме», 2012. – 146 с. 

7. Промптов А.Н. "Птицы в природе" - Ленинград: Учпедгиз, 1949 - с.460  

8. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Птахи: Негоробцеподібні (Aves: 

NonPasseriformes)./ В. Л. Булахов, А. А. Губкін, О. Л. Пономаренко, О. Є. Пахомов. За загальн. 

ред. проф. О. Є. Пахомова. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2009. – 624 с. 

9. Булахов В. Л. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Птахи: 

Горобцеподібні (Aves: Passeriformes) : моногр./ В. Л. Булахов, А. А. Губкін, О. Л. Пономаренко, 

О. Є. Пахомов; за заг. ред. проф. О. Є. Пахомова. – Д. : Вид-во ДНУ, 2015. – 522 с.  

Додаткові: 

1. Аллеев Ю.Г. Экомофология. – Киев: Наукова думка, 1986. – 424 с. 

2. Ардамацкая Т. Б. Методика учета колониальных гнездовий околоводных птиц и проблемы, 

возникающие при этом. IBA программа. Учеты птиц: подходы, методики, результаты. Львов-

Киев, 1997. - С.49-55.  

3. Гудина А. Н. Методы учета гнездящихся птиц. - Запорожье, 1999. - 241 с  

4. Иванов А. И., Штегман Б. К. «Краткий определитель птиц СССР». — 2-е изд., испр. и доп. — 

Л. Наука. — 1978. — 559 с. 

5. Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоночных. – М.: Высш. 

школа, 1981. – 320 с. 

6. Корнєєв О.П., Бабенко Л.О., Дятлова Т.І., Межжерін В.О., Смогоржевський Л.О. Практикум із 

зоології хордових. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1967. – 224 с. 

7. Мартюшева О. О. Дослідження колонії міської ластівки у м. Каневі / О. О. Мартюшева // 

Питання біоіндикації та екології. — Запоріжжя: Просвіта, 2008. — випуск 13, № 1 — С. 102— 

106.  

8. Микитюк А. IBA программа. Методические рекомендации по организации учета птиц. Изд 2.- 

К., УООП, 1997.-31 с.  

9. Приходська К.Г., Мардар Г.І., Ільєнко М.М. Порівняльна анатомія хребетних. – Чернівці: Рута, 

2002. – 240 с. 

10. Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. М.: Россия молодая, 

1994. – 368 с. 

11. Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных. В 2-х т. – М.: Мир. 

12. Современная орнитология 1990. - М.: Наука, 1990. - 264 с. 

13. Хлебосолов Е.И. 1999. Экологические факторы видообразования у птиц. М.: 1-284.  

14. Эккерт Р., Рэнделл Д., Огастин Дж. Физиология животных: механизмы и адаптация. - М.: Мир, 

1992. – 424 с. 

15. Bibby C.J., Burges N.D., Hill D.A. Bird census tecniques. - London; San Diego; New York; Boston; 

Sidney; Tokio; Toronto, 1992. - 257 p.  

16. Collins bird guide. Lars Svensson, Peter James Grant HarperCollins, 2004, - 399 p. 

17. Kardong Kenneth V. Vertebrates: comparative anatomy, function, evolution New York, NY: McGraw-

Hill, 2012, 794 p. 

18. Linzey D.W. Vertebrate biology / D.W. Linzey. – Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 

2012. – 530 p. 



19. Martiusheva O. A census of Barn Swallow, Hirundo rustica in Ukraine (2006) / Oleksandra 

Martiusheva, Valentyn Serebryakov // Bird Census News, 2008. — V. 21, № 1. — P. 16—23.  

Інтернет джерела: 

1. BirdLife International (2001) Important Bird Areas and potential Ramsar Sites in Europe. BirdLife 

International, Wageningen, The Netherlands. - Електронний ресурс. Доступ: 

https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/ibas_ramsar_europe_0_0.pdf  

2. Електронний ресурс з вокалізації птахів. Доступ: https://www.xeno-canto.org/ 

 


