
 1 

Силабус курсу «Екологія тварин» 
2020-2021 навчального року 

 
Назва курсу Екологія тварин 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Біологічний факультет, кафедра екології 

Адреса викладання 
курсу 

вул. Саксаганського, 1, м. Львів, 79005, Україна 
E-mail: ecol@lnu.edu.ua 
Сайт: bioweb.lnu.edu.ua/ecology 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

10 Природничі науки, 101 Екологія 

Викладачі курсу Капрусь Ігор Ярославович, д-р біол. наук, професор, професор кафедри 
Думич О.Я., кандидат біологічних наук, доцент 

Контактна 
інформація 
викладача 

kaprus63@gmail.com 
https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/kaprus-i-ya 
oks_dum@ukr.net 

Інформація про 
курс  

Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні знання про 
екологічні особливості тварин, їх адаптації до умов зовнішнього 
середовища, особливості угруповань тварин різних рівнів, для формування 
у бакалаврів уявлень про різноманіття тваринного світу, закономірності 
поширення різних видів та причинно-наслідкових зв’язків живого з 
довкіллям. Тому в курсі представлено огляд як сучасних концепцій екології, 
так і процесів та інструментів, які потрібні для формування фахових 
компетентностей і навичок. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Екологія тварин» є вибірковою дисципліною ВНЗ зі 
спеціальності 101 Екологія, яка викладається упродовж 4 семестру в обсязі 
4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Консультації по 
курсу 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 
домовленістю). Також можливі онлайн консультації через ZOOM, Teams або 
подібні ресурси. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на 
електронну пошту викладачів. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Екологія тварин» є ознайомлення 
студентів з різноманіттям тваринного світу, його зв’язками з зовнішнім 
середовищем існування, будовою та життєдіяльністю тварин, їхнім 
поширенням, закономірностями індивідуального та історичного 
розвитку. 
Цілі: 
1) формування комплексу знань про понятійний апарат, сучасні методи вивчення 
екології тварин,  історію досліджень і видатних учених ; 
2) ознайомлення з сучасними напрямами досліджень дисципліни; 
3) розуміння екологічних особливостей окремих видів тварин та їхніх 
адаптацій до життя в певних умовах зовнішнього середовища; 

Література для 
вивчення 
дисципліни 

Основна: 
1. Гайченко В.А., Царик Й.В. Екологія тварин: Навчальний посібник. – 
Херсон: Олді-плюс, Київ: Ліра-К, 2012. – 232 с. 
2. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и 
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сообщества. М.: Мир, 1989. В 2-х т. Т.1. – 667 с., Т. 2. – 477 с. 
3. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500с. 
4. Наумов Н.П. Экология животных. М.: Высшая школа, 1963. – 618 с. 
5. Одум Ю. Основы экологии. – М.: Мир, 1975 

Додаткова: 
1. Алеев Ю. Г. Экоморфология. — К.: Наукова думка, 1986. — 424 с. 
2. Ковальчук Т.В. Зоологія з основами екології. К., 1988 
3. Голубец М.А. Актуальные вопросы зкологии. - К:, Наукова Думка, 1982. 
- 157с. 
4. Емельянов И. Г. Разнообразие и его роль в функциональной 
устойчивости и эволюции экосистем. — Киев, 1999. — 168 с. 
5. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. – М.: Мир, 1990. 
6. Корж О. П. Етологія тварин: навчальний посібник / О.П. Корж. – Суми: 
Університетська книга, 2011. – 236 с. 
7. Корж О. П., Лебедєва Н. І., Воронова Н. В., Горбань В. В. Основи 
паразитології (паразитизм як біологічне явище). — Суми: 
Університетська книга, 2009. — 270 с. — ISBN: 978-966-680-435-1. 
8. Хлус Л.М., Чередарик М.І. Популяційна екологія тварин: навчальний 
посібник. – Чернівці: Рута, 2000. 
9. Царик Й.В. Проблема життєздатності популяцій // Біологічні студії. – 
2007. – Т. 1, № 1. – С. 65-72. 
10. Charles Elton, Animal Ecology. New York - 1927.- 256 p. 
11. Charles Elton The Ecology of Invasions by Animals and Plants, 2000. – 196 
р. 
12. BirdLife International, 2004. State of the World’s Birds 2004: Indicators for 
Our Changing World (BirdLife International, Cambridge, U.K.) 
13. Foley, J.A., DeFries, R., Asner, G.P. et al. (2005). Global consequences of 
land use. Science, 309, 570–574. 
14. Owens, I. P. F. & Bennett, P. M. (2000). Ecological basis of extinction risk in 
birds: Habitat loss versus human persecution and introduced predators. 
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.200223397. 
15. Tews J. , Brose, U., Grimm, V., Tielbörger, K., et al (2004). Animal species 
diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: the importance of keystone 
structures. Journal of Biogeography 31, 79–92. 

Інтернет-джерела: 
1. http://ukrbin.com/index.php?lang=0&lang=2 - Національна мережа 
інформації з біорізноманіття 
2. http://www.zoolog.com.ua/index.html – У світі тварин 
3. http://biomon.org/ - Моніторинг біорізноманіття в Україні 
4. http://wwf.panda.org/uk/?202299%2FBrochure-Bern-convention 

Тривалість курсу ___120__  год. 

Обсяг курсу _64_ годин аудиторних занять. З них _32_ годин лекцій, _32_ годин лабораторних 
занять та _56_ година самостійної роботи.  

Очікувані 
результати 
навчання  

Після завершення цього курсу студенти будуть : 
Знати 

 різноманітність тваринного світу, основні закономірності його 
формування; 

 пристосування тварин до середовищ існування; 
 просторовий розподіл, будову, еволюцію та систематику тварин, їхнє 

значення в житті людини, 
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 закономірності динамічних характеристик популяцій тварин, 
складних життєвих циклів та закономірностей динаміки в системі 
"хижак-жертва"; 

 типи взаємин між організмом і середовищем та між видами в 
екосистемі (хижацтво, паразитизм, коменсалізм, конкуренція тощо); 

 способи охорони тваринного світу, охоронні категорії Червоної 
книги України, основні природоохоронні території України; 

 інвазійні види тварин України і світу. 
Вміти 

 працювати у польових умовах; 
 набути навички з вивчення основних аспектів поведінки тварин; 
 володіти методиками спостереження за тваринами різних 

таксономічних груп в природі та лабораторних умовах; 
 проводити обліки відносної та абсолютної чисельності видів; 
 аналізувати популяційну динаміку та динаміку в системі "хижакжертва"; 
 оцінювати показники видового і таксономічного різноманіття 

угруповань; 
 описувати середовищетвірну роль тварин та системи адаптацій до 

різних типів середовища. 

Формат курсу Очний  або дистанційний 

Ключові слова Екологія тварин, фауна, аутекологія, демекологія, синекологія, популяція, 
екосистема, біоценоз, інвазія, середовище існування, абіотичні чинники, 
біотичні чинники, антропогенний чинник, еврибіонт, стенобіонт, ендемік, 
адаптація, поведінка тварин, акліматизація, фенологія, структура популяції, 
біотичні зв'язки, паразитизм, мутуалізм, хижацтво, конкуренція, біологічні 
методи боротьби, біологічне різноманіття, фрагментація довкілля, 
адвентивні види, аборигенні види, одомашнення тварин, промисел тварин. 

Теми Подано в Таблиці «Схема курсу» нижче 

Підсумковий 
контроль, форма 

Залік у кінці 4 семестру 

Навчальні методи 
та техніки, які 
будуть 
використовуватися 
під час викладання 
курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні 
розробки, тьюторство, навчальні спільноти і т. д.), дискусія. 
 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих у 
результаті вивчення попередніх навчальних дисциплін та набуття 
компетенцій, потребують базових знань з біологічних і екологічних 
дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату, розуміння 
сучасних проблем екології тварин. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 
кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 
 Поточна успішність – 50 балів і модульний контроль – 50 балів. 

Політика виставлення балів поточної успішності: 
- виконання лабораторних робіт: 16 занять ×3,13 бали = 50 балів; 
- модульний контроль: 2 модулі × 25 балів = 50 балів; 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є виключно оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 
доброчесності не толеруються 
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Питання до 
екзамену 

Матеріали розміщені: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1777 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу 
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1777 
 

 

 

 

Схема курсу "Екологія тварин" 
 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни та аутекологія тварин 

Лекція. Загальна характеристика «Екології тварин» 
(історія наукового напрямку, термінологія, предмет, 
завдання, методи досліджень). 
Лабораторна робота. Систематика тварин. 

Лекція – 2 год. 
Лабораторна робота – 2 год 
Самостійна робота – 3 год. 

1 

Лекція. Екологічні фактори та їхній вплив на тваринні 
організми 
Лекція. Біологічні цикли та орієнтація тварин у 
просторі. 
Лабораторна робота. Екологічні фактори впливу на 
тварин. 
Лабораторна робота. Угруповання мезопланктону 
прісноводних екосистем. 

Лекція – 6 год. 
Лабораторна робота – 4 год 
Самостійна робота – 10 год. 

2 

Лекція. Основні характеристики середовищ життя та 
основні види адаптацій до них тварин. 
Лабораторна робота. Адаптації тварин до життя в 
грунті. 
Лабораторна робота. Адаптації тварин до життя у 
водному середовищі. 
Лабораторна робота. Адаптації тварин до життя у 
наземно-повітряному середовищі. 

Лекція – 4 год. 
Лабораторна робота – 8 год 
Самостійна робота – 15 год. 

3 

Лекція. Особливості харчування тварин і розмноження 
тварин. 
Лабораторна робота. Екологічні групи тварин за 
способом живлення. 
Лабораторна робота. Будова ротового апарату комах у 
зв'язку зі способом живлення 
Лабораторна робота. Пристосування плоских червів до 
паразитичного способу життя. 

Лекція – 4 год. 
Лабораторна робота – 6 год 
Самостійна робота – 6 год. 

4 

Змістовий модуль 2. Популяційна екологія і синекологія тварин 

Лекція. Поняття популяції та популяційна структура 
виду.  
Лекція. Динаміка популяцій тварин. 
Лекція. Просторова структура популяції. 
Лабораторна робота. Екологічні групи тварин за 
розмноженням. 
Лабораторна робота. Екологічні групи тварин за 
способом руху. 

Лекція – 6 год. 
Лабораторна робота – 4 год 
Самостійна робота – 8 год. 

5 

Лекція. Основні форми міжвидових взаємовідносин між 
тваринами 
Лекція. Тварини як складова біоценозів. 

Лекція – 6 год. 
Лабораторна робота – 6 год 
Самостійна робота – 7 год. 

6 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1777
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1777
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Лекція. Антропогенний вплив на тварин 
Лабораторна робота. Біологічне різноманіття, його 
оцінка та охорона. 
Лабораторна робота. Тварини в антропогенному 
середовищі. 

Лекція. Зоорізноманіття і його охорона. 
Лекція. Прикладні аспекти екології тварин. 
Лабораторна робота. Інвазивна фауна України. 

Лекція – 4 год. 
Лабораторна робота – 2 год 
Самостійна робота – 7 год. 

7 

Лекцій – 32 год., Лабораторних – 32 год., самостійної роботи – 56 год. 

 


