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попередньою домовленістю) (вул. Грушевського 4, ауд. 314)
Дисципліна “Міграції тварин і фрагментація середовища їхнього
існування” є вибірковою дисципліною для спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» для освітньої програми бакалавра, яка викладається
в VII семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською КредитноТрансферною Системою).
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Міграції в житті тварин і явище фрагментації природного
середовища.
2. Методи вивчення міграцій, ступеня фрагментації ландшафту
й охорона тварин під час міграцій. Міграції тварин в житті людини.
У першому модулі висвітлюються теми причин виникнення та історії досліджень міграцій тварин, їх класифікація, а також міграції різних систематичних груп тварин. Наголошується на явищі фрагментації середовища існування тварин, яке істотно впливає на характер
їхніх міграцій.
У другому модулі розглядаються методи дослідження міграцій тварин, особливості здійснення міграцій, способи визначення ступеня
фрагментації ландшафту та заходи з охорони тварин під час міграцій і значення міграцій тварин в житті людини.
Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам уявлення про
значення міграцій в житті тварин, їх мету, причини виникнення та
пристосування до них, а також звернути увагу на явище
фрагментації середовища існування тварин як вагомого чинника
впливу на перебіг їхніх міграцій; наведені основні методи вивчення
міграцій, способи визначення ступеня фрагментації ландшафту та
заходи з охорони тварин під час міграцій.
Метою вивчення вибіркової дисципліни “Міграції тварин і фрагментація середовища їхнього існування” є дати студентам уявлення про
міграції в житті тварин, їх причини та типи, пристосування тварин
до них, історію та сучасний рівень досліджень міграцій тварин; акцентувати на явищі антропогенної фрагментації ландшафту і дати
розуміння його впливу на міграції тварин; ознайомити з основними
документами, що забезпечують охорону мігруючих тварин.

Література для вивчення дисципліни

Тривалість курсу
Обсяг курсу
Очікувані результати
навчання

Після проходження цього курсу студенти можуть отримати такі фахові компетентності як:

здатність продемонструвати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів, пов’язаних з міграцією тварин і фрагментацією середовища їхнього існування;

здатність орієнтуватися у виборі методів дослідження міграцій тварин і способів визначення ступеня фрагментації ландшафту;

здатність застосовувати знання про міграції тварин з метою їх
охорони;

здатність до розуміння причинно-наслідкових зв’язків у зоології і критичного мислення щодо цього.
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Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час
викладання курсу
Необхідне обладнання
Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної діяльності)

що таке міграція і чим вона відрізняється від інших переміщень тварин;
чому тварини мігрують і як виникли міграції;
різновиди міграцій та їх приклади для різних систематичних
груп тварин;
як тварини визначають потрібний напрям і час міграції;
як досліджували міграції колись і тепер;
які альтернативи міграціям;
як міграції тварин впливають на господарство людини;
що таке фрагментація ландшафту;
як вона впливає на міграції тварин;
як людина впливає на міграцію тварин та мігруючих тварин;
способи визначення ступеня фрагментації середовища і підходи до його дефрагментації;
які нормативні документи забезпечують охорону мігруючих
тварин.

вміти:
- класифікувати міграції тварин;
- пояснювати причини міграцій різних систематичних груп тварин;
- описувати і пояснювати сезонні явища в житті мігруючих, кочівних та осілих тварин;
- обчислювати ступінь фрагментації ландшафту;
- виділяти основні бар’єрні чинники на шляху міграцій тварин;
- застосовувати отримані знання для запобігання смертності
тварин під час міграцій.
Міграції, кочівлі, міграційні шляхи, спостереження, мічення, кільцювання, радари, геолокація, радіотелеметрія, фрагментація ландшафту, бар’єрний ефект, смертність, дефрагментація
очний/заочний
проведення лекцій та консультацій для кращого розуміння тем
Наведено у табл. 1
залік у кінці семестру за результатами отриманих під час семестру
балів
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із Зоології
хребетних, Зоології безхребетних, Екології, Теріології, Орнітології,
а також дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату предмету
лекції, презентація (ілюстрація, демонстрація), розповідь, пояснення, дискусія, відеофільми, проблемно-пошукові методи
персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми і
операційні системи, проектор
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.
Змістовий модуль 1.
Бали нараховуються за таким співвідношенням:
• тести із теоретично (50%) і практично (50%) орієнтованими
завданнями (доповіді студентів за заданою тематикою) – 50
балів.
Змістовий модуль 2.
• тести із теоретично (50%) і практично (50%) орієнтованими

Питання до модульних
контролів (замірів
знань)

Опитування

Тиждень
1

2

3

4

завданнями (доповіді студентів за заданою тематикою) – 50
балів.
Залік студент отримує за результатами поточного контролю протягом семестру.
Змістовий модуль 1: теоретичні питання за темами першого змістового модуля і ситуативна задача на визначення типу переміщення
тварин, їх причин та виявлення небезпек при здійсненні міграції
особин певних видів тварин (за відеоматеріалами).
Змістовий модуль 2: теоретичні питання за темами другого змістового модуля і ситуативні задачі на розрахунок ступеня фрагментації
ландшафту та на визначення типу переміщення, їх причин та виявлення небезпек при здійсненні міграції особин певних видів тварин.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу

Таблиця 1
Схема курсу “Міграції тварин і фрагментація середовища їхнього існування”
Додаткова література /
Тема занять (переФорма діяльності
Термін
ресурс для виконання
лік питань)
та обсяг годин
виконання
завдань (за потреби)
Міграція тварин.
Лекції – 2 год,
(Предмет, мета та практ. заняття – 2 год,
завдання курсу.
самостійна робота – 7 год
Міграції в житті
1 тиждень
тварин.
Основні типи переміщення тварин).
Теорія фрагмента- Лекції – 2 год,
ції (Основи ме- практ. заняття – 2 год,
тапопуляційної
самостійна робота – 8 год
екології. Динаміка
1 тиждень
популяцій варин і
фрагментація середовища)
Класифікація міг- Лекції – 2 год,
рацій (Міграції ре- практ. заняття – 2 год,
гулярні та нерегу- самостійна робота – 8 год
лярні, сезонні та
1 тиждень
добові, горизонтальні та вертикальні).
Міграції та мігра- Лекції – 2 год,
ційні шляхи у пта- практ. заняття – 2 год,
хів. (Проліт вузь- самостійна робота – 7 год
ким та широким
фронтом. Ближні та
1 тиждень
дальні
мігранти.
Напрям та висота
прольоту. Водні та
наземні
міграції

5

6

7

8

9

10

11

12

13, 14

птахів).
Міграції
ссавців.
(Міграції рукокрилих.
Наземні
міграції
ссавців.
Водні міграції ссавців).
Міграції членистоногих. (Повітряні,
наземні та водні
міграції членистоногих).

Міграції риб, амфібій, рептилій та їх
особливості.
Варіанти і ступені
фрагментації
ландшафту (етапи
трансформації оселищ тварин, закономірності та наслідки. Метод ефективної площі).
Методи вивчення
міграцій

Лекції – 2 год,
практ. заняття – 2 год,
самостійна робота – 7 год

http://factosvit.com.ua/1
2-epichnyh-migratsijtvaryn/

Лекції – 2 год,
практ. заняття – 2 год,
самостійна робота – 7 год

http://animalworld.com.
ua/news/Migracijakrasnogo-zemljanogokraba-na-ostroveRozhdestva
https://elementy.ru/nauc
hnopopulyarnaya_biblioteka
/433003/Kuda_i_zachem
_letyat_strekozy

Лекції – 2 год,
практ. заняття – 2 год,
самостійна робота – 8 год
Лекції – 2 год,
практ. заняття – 2 год,
самостійна робота – 8 год

Лекції – 2 год,
практ. заняття – 2 год,
самостійна робота – 7 год
Типи пасток та Лекції – 2 год,
міток для різних практ. заняття – 2 год,
груп безхребетних і самостійна робота – 8 год
хребетних тварин.
Прижиттєве
опрацювання
мічених тварин.
Міграції тварин і Лекції – 2 год,
бар’єрний
ефект практ. заняття – 2 год,
(видоспецифічні й самостійна робота – 8 год
етологічні особливості тварин, смертність і адаптація).
Практичне значен- Лекції – 2 год,
ня міграцій тварин практ. заняття – 2 год,
у житті людини. самостійна робота – 7 год
Міграції та авіація.
Прикладні аспекти Лекції – 4 год,

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень
2 тижні

