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Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (24год.), лабораторні (36год.), самостійна робота (60 

год.). 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і семінарські 

(лабораторні) заняття курсу. 

Пропуски семінарських (лабораторних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний 

відпрацювати пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня його 

пропуску. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем семінарських 

(лабораторних) занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за 

заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань.. 

Що будемо вивчати?  Внутрішньовидові угрупування (структура видового населення) і 

внутрішньовидові відносини. Екологія спільнот. Екологічна 

характеристика хребетних тварин. Головні екологічні закономірності 

функціонування тваринних ценозів. 

Чому це треба вивчати?  Курс дисципліни спрямований на формування у здобувачів вищої освіти 

системи знань щодо аналізу негативних змін в тваринних угрупованнях та 

оцінки впливу навколишнього середовища на їх чисельність. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного досвіду. 

Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів. 

Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень. 

Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Навички міжособистісної взаємодії. 

Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення 

регіональних та транскордонних екологічних проблем. 

Зміст дисципліни Предмет екології тварин, його задачі і методи. Основні поняття і 
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принципи екології. Внутрішньовидові угрупування (структура видового 

населення) і внутрішньовидові відносини. Трофічні зв'язки. 

Взаємовідношення тварин і рослин. Хижаки (плотоядні тварини) і їх 

взаємовідношення з здобиччю. Паразитизм і симбіоз. Хімізм середовища і 

його значення в житті тварин. Світло і його значення в житті тварин. 

Теплообмін тварин і температура середовища Водний обмін тварин, 

вологість середовища і опади. Значення вітру, снігового і льодового 

покрову та вічної мерзлоти в житті тварин. Загальне значення клімату в 

житті тварин Ґрунт як місце існування і субстрат ддя пересування тварин. 

Угруповання видів тварин і рослин (біоценози). Предмет екології тварин, 

його задачі і методи. Основні поняття і принципи екології 

Внутрішньовидові угрупування (структура видового населення) і 

внутрішньовидові відносини. Трофічні зв'язки. Взаємовідношення тварин 

і рослин. Хижаки (плотоядні тварини) і їх взаємовідношення з здобиччю. 

Паразитизм і симбіоз. Екологія спільнот. Екологічна характеристика 

хребетних тварин. Хімізм середовища і його значення в житті тварин. 

Світло і його значення в житті тварин. Теплообмін тварин і температура 

середовища Водний обмін тварин, вологість середовища і опади. Значення 

вітру, снігового і льодового покрову та вічної мерзлоти в житті тварин. 

Загальне значення клімату в житті тварин Ґрунт як місце існування і 

субстрат для пересування тварин. Угруповання видів тварин і рослин 

(біоценози). 

Обов’язкові завдання Планується виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових та 

додаткових декількох видів завдань: підготовці доповідей за заданою 

проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань; підготовка до поточного контролю знань, що 

полягає в опрацюванні контрольних запитань, питань для 

самодіагностики, самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу за 

зазначеною тематикою; систематизацію вивченого матеріалу з метою 

підготовки до екзамену, семінарських,лабораторних занять.  

Міждисциплінарні зв’язки Зоологія, екологія рослин  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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