
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА  

 

Силабус дисципліни 

 

«ЛІСОВА ЗООЛОГІЯ» 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра біології та 

захисту лісу 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський)  

Галузь знань: 20 “Аграрні науки та продовольство” 

Спеціальність: 205“Лісове господарство” 

Освітньо-професійна програма “Лісове господарство” 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 2-й /3-й 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач  Житова Олена Петрівна 

Профайл викладача 
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-

about-elm/m-chief-elm 

Контактна інформація elmi1969@meta.ua 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=147 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щосереди з 15.00 до 

17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

«Лісова зоологія» є дисципліною, обов’язкової компоненти навчального плану  

циклу дисциплін професійної підготовки, яка забезпечує підготовку фахівців 

спеціальності 205 «Лісове господарство». Вивчення «Лісової зоології» є важливою 

складовою у підготовці фахівців лісового і мисливського господарства. Дисципліна 

базується на основних знаннях зоології в цілому та особливостей професійної діяльності 

майбутніх фахівців у галузі лісового господарства.  

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів уявлень про різноманіття 

лісової фауни, розуміння єдності, взаємодії та незамінності усіх елементів лісової фауни, 

їх значення у формуванні і існуванні лісових екосистем, забезпечення професійної 

підготовки фахівців лісового і мисливського господарства в галузі зоології тварин лісу як 

основи збереження та раціонального використання тваринного світу лісів.  

Основними завданням курсу є: 

 засвоєння засад систематики тваринного світу; 

 вивчення біології, екології та взаємозв,язку тваринних організмів із лісовим 

середовищем; 

 оцінка впливу умов середовища на життєдіяльність тварин; 

 пояснення вивчених явищ, і з,ясування їх біологічної та прикладної суті; 
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 визначення шляхів керування популяціями диких тварин у оптимальному для 

природи і людини напрямку. 

 

Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни : 

студент повинен знати: 

 видовий склад лісової фауни України; 

 особливості лісового середовища, як місця існування тварин; 

 основні таксони зоологічної систематики, їх підпорядкування  та 

застосування; 

 загальну характеристику класів тварин, їх місце в системі тваринного світу; 

 біологічні характеристики та екологічні особливості основних представників 

лісової фауни; 

 морфологічні та анатомічні особливості будови тіла та систем органів 

тварин; 

 особливості живлення, розмноження, міграцій та зимівлі представників 

лісової фауни; 

 трофічні зв’язки птахів та їх значення в обмеженні чисельності лісових 

комах; 

 закономірності поширення та специфіку існування лісових тварин у різних 

лісових біоценозах; 

 вплив антропогенних факторів на поширення лісових тварин;  

 рідкісні та зникаючі види лісової фауни, способи їх охорони та приваблення 

у лісові масиви; 

 механізм дії червоних списків різного рангу та міжнародних 

природоохоронних конвенцій щодо збереження лісової фауни; 

 методи досліджень та обліку чисельності лісових тварин; 

 методику виготовлення годівниць, штучних гніздівель та сховищ для різних 

представників лісової фауни. 

 

студент повинен вміти: 

 визначати основні види лісової фауни; 

 провести дослідження видового, статевого та вікового складу популяцій та 

облік чисельності лісових тварин; 

 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. 

 

 

 

 

 

 



Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до                     

освітньо-професійної програми «Лісове господарство» 

Інтегральна 

компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

задачі та практичні 

проблеми у галузі 

лісового і 

мисливського 

господарства або у 

процесі навчання, що 

передбачає 

застосування певних 

теорій та методів 

лісівничої науки і 

характеризується 

комплексністю та 

відповідністю 

природних зональних 

умов 

ЗК 10. Прагнення до 

збереження навколишнього 

середовища 

 

СК 8. Здатність вирішувати 

поставлені завдання з 

мисливства та забезпечувати 

ведення мисливського 

господарства в лісовому фонді.  

 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 20 год. 6 год. 

Практичні  22 год. 6 год. 

Самостійна робота 78 год. 108 год. 

 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни «Лісова зоологія»: очний, за умов карантину – 

змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного навчання 

через систему Moodle), дистанційний. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

Теми лекцій 

№ 

з/п 

Тема Назва теми  Кількість годин 

денна  

форма 

заочна  

форма 

Модуль 1. Зоологія безхребетних 

Змістовний модуль 1. Найпростіші 

1 Т 1 Зоологія як наука про тварин. 2 - 

2 Т 2 Підцарство Найпростіші, або 

одноклітинні (Protozoa). 

2 - 

Змістовий модуль 2. Багатоклітинні 

3 Т 3 Тип Плоскі черви (Plathelmintes). 2 - 

4 Т 4 Тип Кільчасті черви, або Анеліди 

(Annelidа). 

2 2 

Змістовний модуль 3. Членистоногі 

5 Т 5 Тип Членистоногі (Arthropoda). 2  



Разом за модуль І 10 2                                                                                                                                                                                                                         

Модуль ІІ. Зоологія хребетних 

Змістовий модуль 4. Хордові тварини 

6 Т 6 Загальна характеристика типу хордові 

(Chordata). 

2 - 

7 Т7 Надклас Чотириногі, або Наземні 

хребетні (Tetrapoda). Клас Земноводні, 

або Амфібії (Amphibia). 

2  

8 Т 8 Клас Плазуни, або Рептилії (Reptilia). 2 - 

Змістовий модуль 5. Птахи. Звірі 

9 Т 9 Клас Птахи (Aves). 2 2 

10 Т 10 Клас Ссавці, або Звірі (Mammalia). 2 2 

Разом за модуль ІІ 10 4 

Всього: 20 6 

 

Теми практичних занять 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість год. 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль1. Зоологія безхребетних 

Змістовний модуль 1. Найпростіші 

1. Будова одноклітинних організмів (амеба, інфузорія-

туфелька та ін.). 

2 - 

Разом за ЗМ 1 2 - 

Змістовний модуль 2. Багатоклітинні 

2 Будова плоских червів. 2 - 

3 Будова кільчастих червів. 2 2 

Разом за ЗМ 2 4 2 

Змістовний модуль 3. Членистоногі 

4 Будова ракоподібних. 2 - 

5 Будова комах. Будова павукоподібних. 2 - 

Разом за ЗМ 3 4 - 

Разом за М І 10 2 

Модуль ІІ. Зоологія хребетних 

Змістовний модуль 4. Хордові тварини 

6 Зовнішня і внутрішня будова земноводних. 2  

7 Зовнішня і внутрішня будова плазунів. 2 - 

Разом за ЗМ 4 4  

Змістовий модуль 5. Птахи. Звірі 

8-9 Зовнішня будова і покриви птахів. Внутрішня будова 

птахів. 

4 2 

10-

11 
Зовнішня і внутрішня будова ссавців 

4 2 

Разом за ЗМ 5 8 4 

Разом за модулем ІІ 12 6 

Усього годин 22 6 



5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання 

дисципліни 

Максимальна кількість балів становить 60. 

Мінімальна кількість балів, набраних студентом, 

складає 60% від максимальної кількості балів, 

отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів.  

Лекції 0,5 бали, Практичні –1,5 

бали за 1 заняття, Самостійна 

робота – 0,5 бали за 1 питання, 

Модульна контрольна робота 1–

1,1 бали за 1 питання, Модульна 

контрольна робота 2 –1,1 бали за 

1 питання Індивідуальні завдання 

(реферат або презентація теми з 

дисципліни) – 5 балів 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент може бути допущений до складання 

екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

результатами перевірки успішності під час поточного 

та модульного контролю відповідно до змістового 

модуля впродовж семестру, в сумі досягла 36 балів. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової перевірки 

успішності, дорівнює 60.  

Критерії оцінювання 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для екзамену, 

курсового 
проекту 

(роботи), 
практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю 
повторного  

складання 

не зараховано  

з можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно  

з 

обов’язковим 

повторним  
вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з 

обов’язковим 

повторним 
вивченням 

дисципліни 
 

 
 

 

 

 



6. Результати навчання 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми 

РН 4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними 

знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.  

РН 5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових 

насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для 

вирішення завдань професійної діяльності.  

РН10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, 

деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин 

та їх кормової бази.  

 

7. Пререквізити 

Знання з «Біології», «Зоології», «Екології». 

 

8. Політики дисципліни 

Відвідування практичних занять є обов’язковим, глибоко та всебічно оволодіти 

знаннями та вміннями, котрі необхідні майбутньому висококваліфікованому працівнику 

лісової галузі. Самостійні 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).  

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 

і передбачають використання презентацій.  

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

Основна : 
1. Делеган І.В. Лісова зоологія. Львів : Поллі, 2003. 472 с.  

2. Делеган І.В., Делеган І.І. Біологія лісових птахів і звірів. Львів : Поллі, 2005. 600 с.  

3. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. Суми: Університетська книга, 2007. 615 с. 

4. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Омері І.Д. Зоологія. К.: «Центр учбової літератури», 

2013. 290 с. 

5. Фесенко Г.В. Бокотей А.А. Птахи фауни України: польовий визначник. Київ: 

Українське товариство охорони птахів, 2002. 416 с. 

6. Фролова Е.Н., Щербина Т.В., Михина Т.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных. М., 

2003. 96 с. 

7. Царик Й.В., Яворський І.П., Шидловський І.В. Хребетні тварини західних областей 

України. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 52 с. 

8. Шевченко С.І. Лісова зоологія (курс лекцій). Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького, 2010. 111 с. 

9. Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. К.: Либідь, 2004.                    

120 с. 

 

Допоміжна :  
1. Воїнственський М.А. Птахи. К. : Радянська школа, 1984. 304 с.  

2. Годлевська О., Парникоза І., Різун В., Фесенко Г., Куцоконь Ю., Загороднюк М., 

Шевченко Д., Іноземцева Д. Фауна України: охоронні категорії. Київ, 2010. 80 с. 

3. Загороднюк І. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії. Ужгород: Ліра, 2004. 

48 с. 

4. Константинов В.М. Зоология позвоночных. М.: ВЛАДОС, 2004. 527 c. 



5. Куриленко В.Е., Вервес Ю.Г. Земноводные и пресмыкающиеся фауны Украины: 

Справочник-определитель. К. : Генеза, 1998. 208 с.  

6. Марисова І.В., Кузьменко Л.П., Власенко Р. П. Зоологія хордових: навч. посібник. 

Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 208 с. 

7. Марисова І.В., Талпош В.С. Птахи України. Польовий визначник. К. : Вища школа, 

1984. 184 с. 

8. Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: 

«Conservation Biology in Ukraine». Вип. 6, Т. 1. Київ, Інститут зоології імені                           

І.І. Шмальгаузена НАН України, 2018. 438 с. 

9. Писанець Є. Земноводні України (посібник для визначення амфібій України та 

суміжних країн). К. : Вид-во Раєвського, 2007. 192 с.  

10. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Птахи України: польовий визначник. К., 2002. 416 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


