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1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: на основі вивчення особливостей тваринних організмів, механізмів
внутрішніх та зовнішніх взаємодій популяцій, існування угруповань та
біогеоценозів отримати цілісну уяву про закономірності існування та розвитку
тваринного життя на Землі, про взаємодію тваринного світу та людини.
Завдання:
– вивчення базових принципів життєдіяльності тваринних організмів на
різних рівнях організації живої матерії;
– вивчення сучасних теоретичних напрацювань в галузі екології тварин;
– засвоєння методологічних підходів у сучасній екології тварин;
– вивчення особливостей організації сучасної зообіотехнології;
– вивчення науково-дослідницьких та ефективних еколого-економічних
заходів у галузі охорони тваринного світу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– особливості використання тваринами ресурсів середовища;
– характеристики популяцій тварин та їх динаміку;
– теоретичний апарат, що пояснює динаміку популяційних характеристик;
- організацію угруповань тварин, їх характеристики;
– теоретичний апарат, що пояснює динаміку характеристик угруповань
тварин;
– роль тварин у біогеоценозі, її прояви та обсяги цих явищ;
– особливості розведення тварин та їх підтримку у природних умовах;
вміти:
– використовувати методики збору зооекологічного матеріалу.
– за наявним фактичним матеріалом виявляти лімітуючі фактори для
пропуляцій різних тварин;
– розраховувати головні параметри популяцій (щільність, чисельність,
біотопічний розподіл);
– розраховувати пропускну спроможність угідь для копитних тварин;
– використовувати тварин у біоіндикаційних дослідженнях;
– виготовити штучні гнізда для птахів – мешканців водойм;
– виготовити штучні годівниці для ссавців;
– визначати оптимальну чисельність промислових тварин;
– надавати першу допомогу хворим тваринам;
– організовувати науково-дослідні експериментальні роботи з використанням
різних таксономічних груп тварин.
2. Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Загальна екологія тварин.
Тема 1. Термін екологія та його трактування у біогеоценологічних
дослідженнях тварин.
Тема 2. Екологія угруповань. Фактори визначення чисельності популяції.
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Тема 3. Взаємодія між популяціями.
Тема 4. Екологічна ніша та її значення у житті тварин.
Змістовний модуль 2. Раціональне використання тварин.
Тема 1. Розведення тварин у неволі.
Тема 2. Проведення біотехнічних заходів для покращення існування ссавців
та птахів.
Тема 3. Отруйні тварини. Використання продукції промислу тварин.
Тема 4. Екологія тварин урбанізованих територій.
Змістовний модуль 3. Охорона тварин.
Тема 1. Характеристика заповідних територій України.
Тема 2. Покращення захисних, кормових, гніздових умов для водно
болотяних птахів.
Тема 3. Заходи по допомозі тваринам на урбанізованих територіях.
Тема 4. Безхребетні тварини, занесені до Червоної книги України.
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