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Анотація 

Навчальний курс розроблено таким чином, щоб надати студентам системні знання 

щодо існуючих уявлень про сучасний стан зоорізноманіття, способи його вимірювання і 

охорони, а також про хорологію різноманіття тварин на нашій планеті. У процесі вивчення 

цієї навчальної дисципліни студенти отримають інформацію щодо місця тварин у сучасній 

системі органічного світу, загальної морфології, екологічних особливостей окремих груп, 

географічного поширення модельних таксонів, основні види загроз та сучасні методи 

охорони тваринного світу. 

Викладання курсу «Збереження зоорізноманіття» базується на знаннях студентів, 

отриманих у процесі вивчення таких курсів як «Біологія», «Основи екології», «Екологія 

тварин», «Екологія популяцій», «Фауна природних комплексів» та ін.  

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен  

знати: 

- основні рівні організації тваринного світу на нашій планеті; 

- різноманіття на рівні популяцій, ценозів, екосистем та ландшафтів; 

- методи вивчення, описання і оцінювання параметрів зоорізноманіття; 

- сучасний стан і загрози зоорізноманіттю; 

- основні положення національної стратегії збереження зоорізноманіття; 

- вітчизняну і міжнародну нормативно-правову базу збереження зоорізноманіття. 

вміти: 

- оцінити сучасний стан та динаміку зоорізноманіття на різних рівнях організації життя; 

- прогнозувати зміни зоорізноманіття під впливом природних і антропогенних 

факторів; 

- використовувати сучасні методи аналізу, оцінювання і моніторингу зоорізноманіття; 

- використовувати методи пошуку і обміну інформацією у глобальних і локальних 

комп’ютерних мережах; 

- виділяти різні групи видів за екологічним, географічним, морфологічним і ін. 

підходами; 

- застосовувати сучасні методи охорони тварин в локальних умовах середовища. 
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