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АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Дисципліна «Біологія лісових звірів і птахів» є однією з найважливіших 

для фахової підготовки здобувачів вищої освіти. Вивчення дисципліни 

забезпечує ЗВО знаннями, які будуть в подальшому застосовуватися ними на 

практиці, зокрема у заповідниках, національних природних парках, 

заказниках, мисливських господарствах тощо. ЗВО отримують теоретичну 

базу стосовно біології основних видів птахів та звірів, мисливської фауни, 

особливостей проведення обліків тварин, мічення, переселення.  

 

МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування знань про 

орніто- і теріофауну, теоретична підготовка для встановлення і вирішення 

природоохоронних та мисливськогосподарських проблем.  

Предмет дисципліни – біоекологічні особливості основних лісових 

видів птахів та звірів.  

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.  

Фахові компетентності: 

ФК3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу 

біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання.  
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ФК4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту 

і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та 

нормативно-довідкових матеріалів.  

ФК5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, 

їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та 

нормативних джерел передового виробничого досвіду.  

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. Екологічне 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 видовий склад лісової фауни України; 

особливості лісового середовища, як місця існування тварин; основні таксони 

зоологічної систематики, їх підпорядкування та застосування; загальну 

характеристику класів Ссавці і Птахи, їх місце в системі тваринного світу; 

біологічні характеристики та екологічні особливості основних представників 

лісової теріо- та орнітофауни; морфологічні та анатомічні особливості будови 

тіла та систем органів ссавців і птахів; особливості живлення, розмноження, 

міграцій та зимівлі представників лісової теріо- та орнітофауни; трофічні 

зв’язки птахів та їх значення в обмеженні чисельності лісових комах; 

закономірності поширення та специфіку існування лісових ссавців і птахів у 

різних лісових біоценозах; вплив антропогенних факторів на поширення 

лісових ссавців і птахів; рідкісні і зникаючі види лісової теріо- та орнітофауни, 

способи їх охорони та приваблення у лісові масиви; механізм дії червоних 

списків різного рангу і міжнародних природоохоронних конвенцій щодо 

збереження лісової теріо- та орнітофауни; методи досліджень та обліку 

чисельності лісових тварин; методику виготовлення годівниць, штучних 

гніздівель і сховищ для різних представників лісової теріо- та орнітофауни. 

Крім того, здобувач вищої освіти набуде навичок визначати основні 

види лісової теріо- та орнітофауни; провести дослідження видового, статевого 

та вікового складу популяцій та облік чисельності лісових ссавців і птахів; 

проводити оцінку впливу фауни на лісові біоценози та стану природної 

стійкості лісових екосистем за наявністю певного видового складу та 

розміщенням ссавців і птахів; виготовляти та використовувати основні типи 

годівниць, штучних гніздівель та сховищ; здійснювати планування та 

керівництво роботами по проведенню охоронних заходів, привабленню 

птахів, регулюванню чисельності певних видів лісової фауни; здійснювати 

заходи по пропаганді охорони лісової фауни; здійснювати оцінку наслідків 

порушень законів про охорону тваринного світу. 



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.  

ПРН10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних 

показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та 

довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.  

ПРН11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень 

дерев, деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану 

мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 
Години 

(лекц./ 

практ.) 

Тема лекції 
Тема практичного 

заняття 
Результати навчання 

1/- 

Тема 1. Предмет і 

завдання дисципліни, 

її зв’язок з лісівниц-

твом. 

 

- 

Знати складові частини дисци-

пліни; історію створення та 

розвиток дисципліни; вклад у 

розвиток дисципліни видатних 

зоологів; фауну як предмет 

вивчення біології лісових звірів і 

птахів. 

1/- 

Тема 2. Роль тварин 

у виникненні та фун-

кціонуванні лісових 

екосистем. - 

Знати взаємні адаптації лісових 

тварин і рослин; значення лі-

сової фауни у процесах розкладу 

органічних сполук та колообігу 

мінеральних речовин; роль лісо-

вих тварин у запиленні рослин 

та поширенні їх насіння. 

2/2 

Тема 3. Особливості 

лісового середовища, 

як помешкання тва-

рин. 

Таксони і таксоно-

мічні категорії у 

зоологічній система-

тиці.  

Знати біотичні та абіотичні 

фактори лісового середовища, їх 

вплив на фауну; особливості 

поширення тварин у лісових 

масивах Полісся, Лісостепу, 

гірських лісах Карпат і Криму. 

2/2 

Тема 4. Загальна 

характеристика кла-

су Птахи. 

Морфологія птахів. 

Будова скелету та 

Знати зовнішню і внутрішню 

будову птахів; місце і роль 



пір’яного покриву 

птахів. 

птахів у трофічних ланцюгах 

екосистем. 

2/2 

Тема 5. Еколого-

систематичний огляд 

лісових та мислив-

ських птахів. 

Особливості біології 

лісових та мислив-

ських птахів. 

Знати еколого-систематичний 

огляд птахів з розглядом рядів, 

родин, родів та видів. 

2/2 

Тема 6. Загальна 

характеристика 

класу Ссавці. 

Визначення лісових 
птахів за акустич-
ною активністю (спі-
вом), будовою і роз-
міщенням гнізд (кла-
док) та слідами 
життєдіяльності.  

Знати ссавців як вищих пред-
ставників тваринного світу; 
екологічні групи ссавців: 
наземні, підземні, водні, деревні 
та літаючі форми; особливості 
поширення представників 
екологічних груп у різних 
природних зонах. 

2/2 

Тема 7. Еколого-сис-

тематичний огляд лі-

сових та мислив-

ських тварин. 

Морфологія та ана-

томія ссавців. Будо-

ва скелету та зубної 

системи ссавців. 

Знати характеристики рядів 

класу Ссавці 

2/2 

Тема 8. Річний цикл 

життя ссавців і птахів 

лісу. 

Особливості біології 

лісових та мислив-

ських звірів: ряд 

Зайцеподібні, ряд 

Мишоподібні, ряд 

Парнопалі. 

Знати річні цикли життя ссавців 

і птахів лісу. 

2/2 

Тема 9. Періодичні 

явища в житті лісо-

вих тварин. Чисель-

ність тварин та її 

зміни. 

Особливості біології 

лісових та мислив-

ських звірів: ряд Хи-

жі (родини Куницеві, 

Котові, Псові, Вед-

медеві). 

Знати зміни чисельності лісових 

ссавців та механізми, що їх 

визначають; типи циклічних 

змін чисельності: стійкі, нестійкі 

та стрибкоподібні; зв’язок ци-

клічних змін чисельності з 

розмірами, плодючістю та 

тривалістю життя. 

2/- 

Тема 10. Вивчення та 

охорона лісової орні-

тофауни та теріофа-

уни. 
- 

Знати представників лісової 

фауни у Червоній книзі України, 

міжнародних Червоних списках; 

законодавчі акти, міжнародні 

природоохоронні угоди та 

конвенції, механізм їх дії. 

2/- 

Тема 11. Специфіка 

існування тварин у 

різних лісових біо-

ценозах. - 

Знати основні закономірності 

еколого-географічного та зо-

нального розподілу лісових 

тварин; захисні умови та 

кормові ресурси лісу; розподіл 

тварин в залежності від 

характеру лісового фітоценозу. 

2/2 

Тема 12. Вплив 

ссавців і птахів на 

лісове середовище. 

Визначення лісових 

видів ссавців за бу-

довою черепа, зубної 

системи та слідами. 

Знати вплив лісових тварин на 

санітарний стан та біологічну 

стійкість лісу; пошкодження 

ссавцями вегетативних та 

генеративних частин деревних 

рослин та чагарників, розмір 

пошкоджень та методику його 



визначення; сприяння ссавців 

природному поновленню лісу та 

зменшенню пресу шкідників. 

1/- 

Тема 13. Вплив 

лісогосподарської 

діяльності на лісову 

фауну. 

- 

Знати вплив лісогосподарської 

діяльності на лісову фауну; 

зміни та скорочення місце-

знаходжень внаслідок суцільних 

та поступових рубок, рубок 

догляду, лісокультурної діяль-

ності, очищення лісосік, гідро-

технічної меліорації, побічних 

користувань та лісових пожеж. 

1/- 

Тема 14. Практичне 

значення представ-

ників лісової орніто- 

та теріофауни. 

- 

Знати практичне значення 

представників лісової орніто- та 

теріофауни. 
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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) 

http://www.terioshkola.org.ua/ua/journal/contents.htm


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

су
м

к
о
в
и

й
 

те
ст

 з
а 

м
о
д
у
л
ь 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

п
о
то

ч
н

о
го

 

к
о
н

тр
о
л

ю
 

З
в

а
ж

ен
а
 

м
о
д
у
л

ь
н

а
 

о
ц

ін
к

а
 

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. 0-15 0-15 0-50 0-20 0-100 

Змістовий модуль 5. 0-30 0-50 0-20 0-100 

Зважена семестрова 

оцінка 

- - - 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 

 


