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1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з головними закономірностями взаємодії 

популяцій з їх середовищем; усвідомлення основних принципів взаємовідносин популяцій тварин 

з довкіллям та між собою, організації та функціонування популяцій, їх динаміки у просторі та часі; 

визначення місця та ролі тваринних угруповань в екосистемах і біосфері в цілому; використання 

набутих знань для збереження біорізноманіття та охорони природи. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати – основні принципи і закономірності структурної організації і функціонування популяцій; 

принципи динаміки популяцій у просторі і часі; принципи регуляції чисельності популяції у 

природних умовах; основні методи здобування фактичних даних в популяційній екології. 
2. Вміти – обирати методи для здійснення конкретних досліджень; проводити аналіз популяцій 

тварин, оцінювати стан популяцій з метою збереження біорізноманіття; організувати комплексні 

дослідження популяцій тварин у тих чи інших екосистемах. 

3. Володіти елементарними навичками проведення досліджень у польових умовах, статистичного 

оброблення даних у галузі популяційної демографії. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Регуляція чисельності популяцій тварин» є складовою циклу вільного вибору 

студента. Необхідність цієї дисципліни визначається необхідністю розуміння специфіки 

організації і принципів взаємовідношень живих систем з їх оточенням. Теоретичне ядро курсу 

становлять такі науки як загальна екологія, охорона природи, зоологія. Разом з тим вона тісно 

пов’язана з такими дисциплінами, як біогеоценологія, біорізноманіття. Викладання даної 

дисципліни спрямовано на теоретичне та практичне опанування студентами методів дослідження 

та оцінки стану популяцій, формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та 

практичних навичок оцінки поточного стану популяції і прогнозування його змін у майбутньому. 

Розуміння механізмів змін чисельності уявляється дуже важливим, оскільки ці процеси 

відбуваються у щільному зв’язку зі змінами стану середовища. Враховуючи сучасну антропогенну 

трансформацію довкілля регуляція чисельності тварин є актуальною задачею. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 

− ґрунтовних знань щодо базових принципів і механізмів змін чисельності популяцій тварин; 

− уявлень про єдність біологічних систем різного рівня з їх оточенням, закономірності 

виникнення і становлення цієї єдності в процесі еволюції; 

− розуміння закономірностей пристосування тварин та їх популяцій до умов існування;  

− знань про сучасні методи досліджень у галузі популяційної екології.  

− навичок оцінювання стану популяцій тварин і прогнозування його змін у подальшому. 

 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 

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

дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:   

інтегральної: 

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

загальних:  

– ЗК1. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

– ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

– ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

спеціальних (фахових, предметних): 
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– СК3. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати 

інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей. 

– СК4. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів організації 

живого, біологічних явищ і процесів. 

– СК7. Здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами дослідження 

організмів різних рівнів організації 

– СК8. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних 

досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у наукових конференціях та інших 

заходах. 

– СК21. Здатність планувати, організовувати та проводити зоологічні дослідження. 

– СК22. Поглиблене розуміння структури та організації різнотипних зооценозів та ролі 

тварин у функціонуванні екосистем різних середовищ існування. 

– СК24. Поглиблене розуміння механізмів виникнення адаптацій тварин різних видів до 

середовища проживання, а також взаємодій з іншими організмами.  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(згідно освітньої програми) 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати загальні принципи змін чисельності і 

структури популяцій у часі і просторі 

Лекція, 

практичні 

заняття 

Контр. робота 25 

1.2 Знати основні параметри популяційної 

демографії 

Лекція, 

практичні 

заняття 

Контр. робота 25 

2.1 Вміти здійснювати загальний аналіз стану 

популяцій тварин. Вміти використовувати 

існуючі, розробляти та впроваджувати нові 

методи досліджень для розв’язання 

конкретної задачі. 

Лекція, 

практичні 

заняття 

Контр. робота, 

оцінювання 

презентації/ 

доповіді, 

розрахункові 

завдання 

15 

2.2 Вміти виконувати аналіз таблиць 

виживання. Вміти формувати систему 

аналізу та інтерпретації результатів про 

організацію і функціонування  популяцій. 

Лекція, 

практичні 

заняття 

Контр. робота, 

оцінювання 

презентації/ 

доповіді, 

розрахункові 

завдання 

15 

3.1 Вірно обробляти і представляти результати 

оцінки стану популяцій. Демонструвати 

знання про закономірності формування, 

оцінки та стратегії збереження біологічного 

різноманіття. 

Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації/ 

доповіді, 

розрахункові 

завдання 

10 

4.1 Визначати свій внесок у дослідження, 

здійснювати злагоджену роботу на 

результат з урахуванням суспільних, 

державних і виробничих інтересів. 

Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації/ 

доповіді, 

розрахункові 

завдання 

10 
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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 4.1 

ПР6. Аналізувати біологічні явища та процеси на молекулярному, 

клітинному, організмовому, популяційно-видовому та 

біосферному рівнях з точки зору фундаментальних 

загальнонаукових знань, а також за використання спеціальних 

сучасних методів досліджень. 

+ + +    

ПР11. Проводити статистичну обробку, аналіз та узагальнення 

отриманих експериментальних даних із використанням 

програмних засобів та сучасних інформаційних технологій. 

  + + +  

ПР19. Вирішувати науково-теоретичні, науково-дослідні та 

прикладні задачі біології відповідними методами. 
  + +   

ПР26. Вміти формувати систему аналізу та інтерпретації нових 

результатів про організацію і функціонування тваринного 

організму на організмовому і популяційному рівнях спираючись 

на поглиблені знання з дисциплін професійно-практичної 

підготовки. 

+ + +   + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота 1: РН 1.1-2.2 – 30 балів / 15 балів. 

2. Контрольна робота 2: РН 1.1- 2.2 – 30 балів / 15 балів. 

3. Презентації / доповіді, розрахункові завдання: РН 2.1- 4.1 – 40 балів / 20 балів. 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку: 

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

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

навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не 

додаються).  

Студент отримує залік («зараховано») лише за умови написання контрольних робіт та 

захисту презентації (доповіді) та виконання розрахункових завдань. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Контрольні роботи проводяться після завершення лекцій з відповідних тем за рахунок годин, 

відведених на практичні завдання. Публічний захист презентації (доповіді) проводиться 

протягом семестру за графіком, який узгоджується зі студентами, за рахунок лекційних годин. 

Розрахункові завдання проводяться на практичних занаттях.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 

 

№  НАЗВА ТЕМИ 
Кількість годин 

Лекції Практ. С/Р Конс. 

Розділ 1. 

Взаємодія біосистеми і середовища. Динамічні аспекти функціонування популяцій 

1 

Принципи взаємодії популяції з 

середовищем. Функції популяції та 

енергетичний стан середовища. 

Адаптація до змінних умов. 

4 - - - 

2 

Стратегії популяцій та стратегії в 

популяціях. Коливання чисельності 

популяції. Ріст і регуляція чисельності 

популяцій. 

6 - - - 

3 
Фактори, що впливають на рівень 

щільності популяції. 
- 2 - - 

4 
Методи визначення чисельності 

популяції тварин 
4 - - - 

5 
Класифікація і сутність прямих методів 

визначення чисельності. 
- 4 - - 

6 
Методи Келкера, Петерсена, Бейли та 

ін. методи, пов’язані з міченням тварин 
- - 50 - 

Консультації    4 

Контрольна робота 1 - 1 - - 

Розділ 2. 

Популяційна демографія 

7 

Швидкість росту і скорочення 

чисельності. Стратегії розмноження в 

популяціях. 

4 - - - 

8 
Принципи побудови і використання 

таблиць виживання. 
6 - - - 

9 
Розрахунки і аналіз показників таблиць 

виживання. 
- 3 - - 

10 Параметри демографічних процесів - - 25 - 

11 
Опосередковані методи визначення 

чисельності тварин 
4 - - - 

12 

Класифікація і сутність 

опосередкованих методів визначення 

чисельності. 

- 3 - - 

13 
Коливальні процеси в популяціях 

тварин 
- - 25 - 

Консультації - - - 4 

Контрольна робота 2 - 1 - - 

 

Всього годин за семестр 150 

  

28 14 100 8 

 
Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття - 14 год. 

Консультації - 8 год. 

Самостійна робота – 100 год. 
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