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АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Лісова зоологія – комплексна біологічна наука, що всебічно досліджує 

лісових тварин: їхню будову, розмноження, індивідуальний та історичний 
розвиток, взаємозв'язки з навколишнім середовищем, закономірності 
поширення, роль в лісових і суміжних з ними екосистемах та значення для 
людини. Лісова зоологія пов'язана з низкою суміжних наук. Загальну 
методологічну основу лісової зоології створює філософія, лабораторно-
технічну базу і методи зоологічних досліджень забезпечують хімія, фізика, 
математика, ботаніка, генетика, кліматологія, екологія тощо. Для інших наук - 
лісознавства, лісової ентомології, захисту лісу, мисливствознавства, біотехнії, 
впорядкування мисливських угідь, заповідної справи, лісова зоологія 
виступає, як складова теоретичної основи. 

 
МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 

Мета навчальної дисципліни - дати здобувачам вищої освіти сучасне 
наукове уявлення про тваринний світ, як невід'ємний гетеротрофний 
компонент лісових біогеоценозів.  

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має набути або 
розширити наступні загальні (КЗ) та фахові (КФ) компетентності, передбачені 
освітньою програмою спеціальності 205 – Лісове господарство: 

Загальні компетентності: 
ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  
ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 
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Фахові компетентності: 
ФК7. Здатність вирішувати поставлені завдання  з інвентаризації лісів, 

оцінювати лісові ресурси та продукцію.  
ФК8. Здатність вирішувати поставлені завдання  з мисливства та 

забезпечувати ведення мисливського господарства в лісовому фонді.  
ФК12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як 

унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста 
відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному 
і глобальному рівнях. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
В результаті засвоєння матеріалу, передбаченого програмою курсу, 

здобувач вищої освіти буде знати основні поняття лісової зоології; принципи 
систематики тваринного світу; морфологічні, анатомічні та етологічні 
особливості, притаманні домінантним групам і видам лісової фауни; біологічні 
та екологічні особливості основних видів і груп лісових тварин, їх роль в 
біогеоценозах, а також значення для людини; основні нормативно-правові 
акти щодо охорони, відтворення та раціонального використання тваринного 
світу. 

Крім того, здобувач вищої освіти набуде навичок визначати лісових 
тварин за морфологічними ознаками, етологічними проявами та слідами 
життєдіяльності; вести зоологічний моніторинг; обґрунтовувати заходи зі 
збереження фауністичного різноманіття і охорони видів тварин, що зникають; 
творчо застосовувати знання з лісової зоології для розв'язання актуальних 
завдань лісового та мисливського господарства; приймати екологічно 
виважені та економічно доцільні рішення. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має досягти або 
вдосконалити наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені 
освітньою програмою: 

ПРН2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.  
ПРН3. Проводити літературний пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати отриману інформацію.  
ПРН4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення 
лісового господарства. 

ПРН5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку 
лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського 
господарства для вирішення завдань професійної діяльності   

ПРН8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського 
господарства відповідно до встановлених вимог.  

 
 
 
 



СТРУКТУРА КУРСУ 
Години 
(лекц./ 
практ.) 

Тема лекції Тема практичного 
заняття Результати навчання 

1/- 

Тема 1. Предмет і 
завдання дисципліни. 

- 

Знати головні галузі зоології: 
систематика та філогенетика, 
порівняльна морфологія, парази-
тологія, зоогеографія тощо. 
Виникнення та основні етапи 
розвитку лісової зоології. 

1/- 

Тема 2. Основні 
поняття лісової зоо-
логії 

- 

Знати рівні еволюційного роз-
витку тварин та драбину при-
роди Аристотеля - від най-
простіших до складних форм; 
сучасну міжнародну зоологічну 
номенклатуру та головні 
правила (омонімія, принцип 
пріоритету, біномени, уніфікація 
назв). 

1/1 

Тема 3. Безхребетні 
лісових і суміжних 
екосистем України 

Типи тваринного 
світу. Одноклітинні, 
їх будова, екологія і 
роль у лісових 
біогеоценозах. 

Знати поняття безхребетних 
тварин, його збірний характер та 
обсяг; еволюцію безхребетних 
тварин. 

1/1 

Тема 4. Підцарство 
Одноклітинні, або 
Найпростіші 

Знати загальну характеристику 
підцарства; особливості будови, 
біології, екології та поширення 
одноклітинних тварин у лісових 
біогеоценозах; спосіб життя та 
інцистування одноклітинних, 
типи їхнього розмноження; 
вільноживучих найпростіших. 

1/0,5 

Тема 5. Підцарство 
Багатоклітинні 

Губки та кишково-
порожнинні, їх будо-
ва, екологія та поши-
рення. Плоскі, 
стьожкові, круглі, 
кільчасті черви: їх 
будова, екологія і 
практичне значення. 
 

Знати загальну характеристику 
підцарства Багатоклітинні; по-
ходження багатоклітинних тва-
рин; двошарові, або радіально 
симетричні тварини; тип 
Кишковопорожнинні. 

1/0,5 

Тема 6. Надтип 
Плоскі черви 

Знати характеристику і систе-
матику, анатомічні та морфо-
логічні особливості. Особли-
вості біології, екології та 
поширення. 

1/0,5 

Тема 7. Надтип 
Нематоди, або Круглі 
черви 

Знати характеристику і систе-
матику, анатомічні та морфо-
логічні особливості; основи 
класифікації нематод. 

1/0,5 
Тема 8. Тип Анеліди, 
або Кільчасті черви. 

Знати характеристику і систе-
матику, анатомічні та морфоло-
гічні особливості. 

1/1 
Тема 9. Тип Членис-
тоногі 

Особливості будови 
та екологія ракопо-
дібних, павукоподіб-

Знати походження, еволюцію та 
оцінку різноманіття членистоно-
гих; загальну характеристику, 



них та комах лісових 
ценозів. М’якуни 
лісових екосистем 
України: 

анатомічні та морфологічні 
особливості; поділ типу на 
підтипи і класи. 

1/1 

Тема 10. Тип Мо-
люски, або М'якуни 

Знати загальну характеристику, 
морфологічні та анатомічні 
особливості молюсків; біологію, 
екологію, поширення, роль в 
лісових біогеоценозах, значення 
для людини основних 
представників типу. 

1/1 

Тема 11. Тип Хор-
дові 

Морфологічні та 
анатомічні осо-
бливості, біологія та 
екологія риб лісових 
водойм України.  

Знати відмінні та спільні ознаки 
між хордовими і безхребетними 
тваринами; етапи формування 
таксономічного різноманіття 
Вторинноротих і Хордових; 
основи поділу типу Хордових на 
підтипи; ключові ознаки та 
особливості плану будови 
хордових. 

1/1 

Тема 12. Група кла-
сів Рибоподібних 

Знати загальна характеристика 
рибоподібних як життєвої фор-
ми і як стадії еволюційного 
розвитку хребетних; основні 
особливості будови рибопо-
дібних у зв'язку з життям у 
водному середовищі. 

2/1 

Тема 13. Клас Зем-
новодні, або Амфібії 

Морфологічні та ана-
томічні особливості, 
біологія та екологія 
лісових земновод-
них. Морфологічні 
та анатомічні осо-
бливості, біологія та 
екологія лісових 
плазунів. 

Знати земноводних як первин-
новодних хребетних, їх зв'язок з 
водним середовищем, особли-
вості життєвого циклу та 
личинкові форми, метаморфоз 
та неотенію у земноводних; 
різноманіття рівнів присто-
сування амфібій до наземного 
побуту. 

2/1 

Тема 14. Клас Пла-
зуни, або Рептилії 

Знати плазунів як первин-
ноназемних хребетних; загальну 
характеристику морфологічних 
та анатомічних особливостей 
плазунів, їхніх покривів, 
особливості розмноження і 
живлення. 

2/1 

Тема 15. Клас Птахи. 
Біологічні та еколо-
гічні особливості 
птахів. Зовнішня та вну-

трішня будова пта-
хів. Визначення 
птахів. 

Знати походження птахів і 
головні напрями їх еволюції як 
адаптації до польоту; морфо-
логічні та анатомічні особли-
вості птахів: 

2/1 

Тема 16. Еколого-
систематичний огляд 
птахів лісових і 
суміжних екосистем 
України. 

Знати значення і шляхи 
використання птахів у лісовому 
та мисливському господарстві; 
класифікацію птахів; особли-



вості життя птахів у лісових 
біоценозах 

2/2 

Тема 17. Клас Ссавці 
або Звірі. Біологічні 
та екологічні особли-
вості звірів. 

Особливості зовніш-
ньої та внутрішньої 
будови ссавців. 

Знати морфологічні та ана-
томічні особливості звірів; 
умови існування і поширення 
звірів, рівні спеціалізації 
(розміри, кінцівки, покриви, 
органи чуття). 

2/2 

Тема 18. Еколого-
систематичний огляд 
звірів лісових і 
суміжних екосистем 
України. 

Визначення ссавців. 

Знати систематику ссавців; 
характеристику найважливіших 
рядів, родин і видів. 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 
Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора 
за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний) 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів) 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись індивідуально (в онлайн 
формі за погодженням із дирекцією інституту) 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Поточний контроль за модулями 

Модуль за тематичним 
планом дисципліни  

Форма контролю та кількість балів  
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Змістовий модуль 1. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 
Змістовий модуль 2. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 
Змістовий модуль 3. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 
Змістовий модуль 4. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 
Змістовий модуль 5. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

 
Модульний контроль 

Модуль за тематичним 
планом дисципліни 

Вид контролю та кількість балів 

Теоретичне питання 

П
ід
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ий
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Змістовий модуль 1. 0-30 0-50 0-20 0-100 
Змістовий модуль 2. 0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 
Змістовий модуль 3. 0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 
Змістовий модуль 4. 0-30 0-50 0-20 0-100 
Змістовий модуль 5. 0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 
Зважена семестрова 

 
- - - 0-100 

Навчальна робота 60 
Екзамен 40 
Всього за курс 100 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 
82-89 В добре 75-81 С 
66-74 D задовільно  60-65 Е  

0-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 
 


