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1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з науковими основами охорони тваринного світу 
на різних рівнях: популяційному, екосистемному і біохорологічному; усвідомлення основних 
принципів взаємовідносин популяцій тварин з довкіллям та між собою, організації та 
функціонування популяцій, їх динаміки у просторі та часі; визначення основних факторів 
вразливості популяцій тварин та підходів і методів охорони раритетних видів в угрупованнях 
зоогеографічних одиниць різного масштабу; 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 
тварин; принципи зоогеографічного районування; критерії виділення раритетних і рідкісних видів. 
основні методи здобування фактичних даних у природних умовах. 
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 зоогеографії і популяційної демографії. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Охорона тваринного світу» 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, зоогеографія, вчення про біорізноманіття. Викладання даної 
дисципліни спрямовано на теоретичне та практичне опанування студентами методів дослідження 
та оцінки стану популяцій раритетних видів, формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, 
умінь та практичних навичок оцінки поточного стану популяції і прогнозування його змін у 
майбутньому. Розуміння причин і механізмів деградації популяцій тварин уявляється дуже 
важливим, оскільки ці процеси відбуваються у щільному зв’язку із сучасними антропогенними 
змінами середовища. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  
Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 

 ґрунтовних знань щодо базових принципів і методів охорони тварин на популяційно-
видовому, екосистемному і хорологічному рівнях; 

 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 охорони природи і зоогеографії. 
 навичок оцінювання стану популяцій тварин і прогнозування його змін у подальшому. 

 
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 

галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101-Екологія дисципліна забезпечує набуття 
студентами таких компетентностей: 
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування 
основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов; 
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загальної:  
ЗК08. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 
фахових: 
ФК14. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування; 
ФК15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих 
наук; 
ФК21. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження 
ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі; 
ФК26. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

Програмними результатами навчання є: ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила 
та принципи охорони довкілля та природокористування; ПР03. Розуміти основні концепції, 
теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і 
прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування; 
ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття; 
ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, 
збору та обробки даних; ПР29. Розраховувати статичні та динамічні параметри. 
 
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 основні поняття, принципи і методи, 
які використовуються у галузі охорони 
тваринного світу 

Лекція, 
практичні 
заняття 

Контр. робота 25 

1.2 Знати основні критерії і параметри 
різноманіття, категорії раритетних елемен-
тів для їх охорони на різних рівнях 

Лекція, 
практичні 
заняття 

Контр. робота 25 

2.1 Вміти здійснювати загальний аналіз стану 
популяцій тварин рідкісних видів. 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 формувати систему аналізу та 
інтерпретації результатів про організацію і 
функціонування  популяцій та їх угруповань 
у зоогеографічних одиницях різного рівня 

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 резуль-
тат 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 

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи 
охорони довкілля та природокористування. 

+ + +    

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні 
проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і 
прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування. 

  + + +  

ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування ланд-
шафтно-біологічного різноманіття. 

   + +  

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні 
засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

  + +   

ПР29. Розраховувати статичні та динамічні параметри. + + +   + 
 
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 успішного написання контрольних робіт 
(отримання не менше 15 балів за кожну контрольну роботу) та успішного захисту реферату та 
виконання розрахункових завдань (отримання не менше 20 балів за реферат/доповідь із 
виконанням розрахунків). 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Контрольні роботи проводяться після завершення лекцій з відповідних тем за рахунок годин, 
відведених на практичні завдання. Публічний захист реферату проводиться протягом семестру 
за графіком, який узгоджується зі студентами, за рахунок лекційних годин. Розрахункові 
завдання проводяться на практичних заняттях.  

 

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. 

Теоретичні основи охорони тварин 

1 
Уявлення про біологічне різноманіття, 
його рівні, типи і форми. 

4    

2 
Закономірності різноманіття тварин-
ного світу. 

2    

3 
Методологія дослідження і оцінювання 
різноманіття. Рівні охорони. 

 8   

4 Причини зниження різноманіття тварин. 2    

5 
Категорії раритетної фауни, критерії їх 
виділення і оцінювання стану. 

2    

6 
Територіальний підхід до практики 
охорони угруповань тварин. Законо-
давча база охорони тварин. 

  30  

Модульна контрольна робота 1  1   
Розділ 2. 

Біохорологічні аспекти охорони тварин 

7 
Специфіка біохорологічного підходу в 
охороні тваринного світу. 

2    

8 Концептуальні засади зоохорології. 2    

9 
Природно-кліматичні зони і фауні-
стичне районування суходолу, конти-
нентальних і морських вод. 

 10   

10 
Характеристика основних зоохоронів: 
царства Нотогея і Неогея. 

4    

11 
Характеристика основних зоохоронів: 
царства Палеогея та Арктогея. 

4    

12 
Аналіз особливостей і порівняння 
тваринного світу фауністичних районів. 

 6   

13 
Тваринний світ різних біомів та його 
збереження. 

  34  

14 
Напрямки і система заходів охорони 
тваринного світу. 

4    

Модульна контрольна робота 2  1   
Консультації    4 
ВСЬОГО 26 26 64 4 

 
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 26 год. 
Практичні заняття – 26 год. 
Консультації – 4 год. 
Самостійна робота – 64 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

 
Основна: 

1. Базилевич Н.И., Гребенщиков О.С, Тишков А.А. Географические закономерности 
структуры и функционирования экосистем. – М., 1986. – 324 с. 

2. Бродский А.К. Введение в проблемы биоразнообразия. – C-Пб.: Изд-во СПБГУ, 2002. – 
144 с. 

3. Емельянов И. Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и эволюции 
экосистем. – К., 1999. – 168 с. 

4. Лебедева Н.В., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А. Биологическое разнообразие. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 432 с. 

5. Парникоза И.Ю., Годлевская Е.В., Шевченко М.С., Иноземцева Д.Н. Охранные категории 
фауны Украины / Под. ред. И. Загороднюка. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 
2005. – 60 с. 

6. Протасов А. А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная дивереикология. – К.: Ин-т 
гидробиол. НАН Украины, 2002. – 105 с. 

7. Ричард Примак. Основы сохранения биоразнообразия. – М.: Изд-во НУМЦ, 2002. – 256 с. 
8. Флинт В.Е., Смирнова О.В. Сохранение и восстановление биоразнообразия. – М.: 

Издательство научного и учебно-методического центра, 2002. – 286 с. 
9. Global Biodiversity Assessment / Ed. V. Heywood, R. Watson. – Cambrige : Univ. Press (UNEP), 

1995. – 1140 p. 
 
Додаткова: 

1. Абдурахманов  Г.М., Криволуцкий  Д.А., Мяло  Е.Г., Огуреева  Г.Н. Биогеография. – М.: 
Академия, 2003. – 480 с. 

2. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г. Биогеография с основами 
экологии. – М.: Высшая школа, 2002. – 392 с. 

3. Загороднюк І., Хоменко В. Фауна України у «Червоній книзі Української РСР» (1980). 
Біогеографічний аналіз // Ойкумена (Укр. екол. вісник). – 1995. – № 1–2. – С. 95–99.  

4. Загороднюк І. Концепція “гарячих територій” і збереження біорозмаїття // Конвенція про 
біологічне розмаїття: громадська обізнаність і участь / За ред. Т. Гардашук. – К.: Стилос, 
1997. – С. 59–68.  

5. Загороднюк І. Раритетна фауна та критерії раритетності // Раритетна теріофауна та її 
охорона. – Луганськ, 2008. – С. 7–20. (Праці Теріологічної школи, випуск 9).   

6. Заповідна справа в Україні: Навч. посіб. / За ред. М.Д. Гродзинського, М.П. Стеценка. – К.: 
2003. – 306 с. 

7. Мордкович В.Г. Основы биогеографии. – М.: Товарищество научн. изданий КМК, 2005. – 
240 с. 

8. Попович С. Ю. Природно-заповідна справа: навч. посібник . – К.: Арістей, 2007. – 480 с. 
9. Сологор К.А., Омельковець Я.А. Основи зоогеографії. – Луцьк: Волинський національний 

університет, «Вежа», 2008. – 148 с.  
10. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. – Москва: Прогресс, 1980. – 327 с.  
11. Фауна України: охоронні категорії. Довідник / О.Годлевська, І.Парнікоза, В.Різун та ін. – 

К., 2010. – 80 с. 
 




