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Денна форма навчання 

2021/22 2 3  3д    5 150 38 28 10 0 112 

2022/23               
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1. Мета дисципліни. Метою дисципліни являється вивчення та засвоєння 

положень про роль тваринних організмів у функціонуванні екосистем і 

біосфери, їх участь у різних біогеоценотичних процесах, формуванні 

біотичних механізмів гомеостазу, в екологічній реабілітації 

трансформованих екосистем, процесах самоочищення у степових лісах, які 

забезпечують збереження та відтворення біологічного різноманіття. 

 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності). 

Здобувачі повинні опанувати наступні дисципліни: «Інноваційно-

дослідницька діяльність науковця», «Філософія та наукова етика», «Іноземна 

мова», а також мати знання з загальної екології, біології та зоології. 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із 

програмними результатами навчання. 

 

Після опанування навчальної дисципліни здобувачі повинні знати: 

- структуру і функції біогеоценозів, характеристику різних типів 

біогеоценозів/екосистем, напрями їх розвитку; 

- всі складові компоненти біогеоценозів, види зв’язків між ними; 

- структуру зооценозів різних за типом біогеоценозів; 

- роль тваринних організмів у продуційних процесах екосистем; 

- класифікацію трофічних ланцюгів різних за типом біогеоценозів; 

- класифікацію функціональної ролі тварин у біогеоценозах; 

- роль людини у біосфері, вплив антропогенної діяльності на складові 

екосистеми; 

- захисні та буферні функції екосистеми; 

- як використовувати функції тварин в оптимізації екосистем. 

 

Після опанування навчальної дисципліни здобувачі повинні вміти: 

- аналізувати та порівнювати отримані результати досліджень з 

літературними; 

- надавати порівняльну характеристику функціям різних типів 

біогеоценозів; 

- оцінювати наслідки антропогенної діяльності на функції екосистем; 

- прогнозувати зміни у складі зооценозів у залежності від рівня 

антропогенної трансформації біогеоценозів; 

- визначати напрямок розвитку екосистем залежно від форми 

антропогенного впливу на них. 

 

 

 

  



 

4 Структура навчальної дисципліни  

3 семестр 

Форма навчання денна  

 
№ 

п/п 

Номер і назва теми  Кількість годин* Примітки** 
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3 семестр 

Розділ 1. Місце тварин у біогеоценозах 

1 Тема 1. Тварини як компонент БГЦ. 

Місце тварин у структурній та 

функціональній організації біогеоценозу. 

2 0 - 8     

2 Тема 2. Середовищетвірна діяльність 

тварин. Класифікація середовищетвірної 

діяльності тварин.  

2 2 - 10     

3 Тема 3. Функціональна роль тварин. 

Класифікація участі тварин у функціях 

екосистем. 

2 0 - 8     

Розділ 2. Біогеоценотична роль тварин  

4 Тема 4. Тварини у продуційних 

процесах екосистем. Роль тваринних 

організмів у продуційних процесах 

екосистем. Особливості впливу тварин на 

продуктивність автотрофів. 

2 0 - 10     

5 Тема 5. Біогеоценотична роль тварин. 

Роль тварин у формуванні первинної 

продукції (детальне розкриття 

біогеоценотичної ролі головних груп 

тварин). Роль тварин в заплідненні 

автотрофів. Зоохорна роль тварин в 

продуційних процесах. Роль тварин в 

природному лісовідновленні. 

4 2 - 10     

6 Тема 6. Роль ґрунтових тварин у БГЦ. 

Ґрунтоутворювальна роль тварин. 

Видільна роль тварин у 

ґрунтоутворювальних процесах. Роль 

рийної діяльності тварин у 

ґрунтоутворювальних процесах. 

2 0 - 10     

Розділ 3. Біотичні зв’язки як основа для створення функціональних  

механізмів екосистем 

7 

 

Тема 7. Біотичні зв’язки. Видові, 

системні та трансконти-нентальні 

біотичні зв’язки. 

2 0 - 8  

 

 

 

  

8 Тема 8. Біотичні зв’язки як основа для 

створення функціональних механізмів 

екосистем. Паразитарна та епідемічна 

роль тварин. (Системні утворення 

4 2 - 10  

 

 

 

  



паразитарних зв’язків. Різноманіття 

паразитарних організмів. Роль паразитів у 

створенні екологічної рівноваги в 

екосистемах). 

9 Тема 9. Значення біорізноманіття. 

Біорізноманіття як функціональна основа 

стійкості і буферності екосистем. 

2 0 - 10     

Розділ 4. Проблеми охорони й оптимізації природного середовища 

10 Тема 10. Людина і біосфера. Вплив 

людини на біосферу. Захисні функції 

екосистеми. 

2 0 - 10     

11 Тема 11. Функції тварин в оптимізації 

екосистем. Використання функціо-

нальної ролі тварин при екологічній 

реабілітації відпрацьованих земель. 

Використання функцій тварин в 

оптимізації водних екосистем. 

2 2 - 10     

12 Тема 12. Типи взаємодій тварин у БГЦ. 

Типи взаємодій тварин у біогеоценозах в 

аспекті боротьби з комахами-шкідниками 

агроекосистем і культурбіогеоценозів. 

2 2 - 8     

 ВСЬОГО 28 10 0 112     
 

Примітки:  

* Години зазначають  для денної, заочної та вечірньої форм навчання в окремих таблицях (у разі 
потреби) 

** Зазначається збільшення (зменшення) годин за темами у разі потреби. 

(Наприклад: +2л, -4пр. 

 
  



3 семестр 

Форма навчання заочна  

 
№ 

п/п 

Номер і назва теми  Кількість годин* Примітки** 
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3 семестр 

Розділ 1. Місце тварин у біогеоценозах 

1 Тема 1. Тварини як компонент БГЦ. 
Місце тварин у структурній та 

функціональній організації біогеоценозу. 

0,5 0 - 12     

2 Тема 2. Середовищетвірна діяльність 

тварин. Класифікація середовищетвірної 

діяльності тварин.  

0,5 1 - 10     

3 Тема 3. Функціональна роль тварин. 

Класифікація участі тварин у функціях 

екосистем. 

0,5 0 - 12     

Розділ 2. Біогеоценотична роль тварин  

4 Тема 4. Тварини у продуційних 

процесах екосистем. Роль тваринних 

організмів у продуційних процесах 

екосистем. Особливості впливу тварин на 

продуктивність автотрофів. 

0,5 0 - 12     

5 Тема 5. Біогеоценотична роль тварин. 

Роль тварин у формуванні первинної 

продукції (детальне розкриття 

біогеоценотичної ролі головних груп 

тварин). Роль тварин в заплідненні 

автотрофів.  

0,5 1 - 10     

6 Тема 6. Роль ґрунтових тварин у БГЦ. 

Ґрунтоутворювальна роль тварин. 

Видільна роль тварин у 

ґрунтоутворювальних процесах. Роль 

рийної діяльності тварин у 

ґрунтоутворювальних процесах. 

0,5 0 - 12     

Розділ 3. Біотичні зв’язки як основа для створення функціональних  

механізмів екосистем 

7 

 

Тема 7. Біотичні зв’язки. Видові, 

системні та трансконтинентальні 

біотичні зв’язки. 

0,5 0 - 12  

 

 

 

  

8 Тема 8. Біотичні зв’язки як основа для 

створення функціональних механізмів 

екосистем. Паразитарна та епідемічна 

роль тварин. (Системні утворення 

паразитарних зв’язків. Різноманіття 

паразитарних організмів. Роль паразитів у 

створенні екологічної рівноваги в 

екосистемах). 

0,5 1 - 12  

 

 

 

  



9 Тема 9. Значення біорізноманіття. 

Біорізноманіття як функціональна основа 

стійкості і буферності екосистем. 

0,5 0 - 12     

Розділ 4. Проблеми охорони й оптимізації природного середовища 

10 Тема 10. Людина і біосфера. Вплив 

людини на біосферу. Захисні функції 

екосистеми. 

0,5 0 - 12     

11 Тема 11. Функції тварин в оптимізації 

екосистем. Використання функціо-

нальної ролі тварин при екологічній 

реабілітації відпрацьованих земель. 

Використання функцій тварин в 

оптимізації водних екосистем. 

0,5 0 - 12     

12 Тема 12. Типи взаємодій тварин у БГЦ. 

Типи взаємодій тварин у біогеоценозах в 

аспекті боротьби з комахами-шкідниками 

агроекосистем і культурбіогеоценозів. 

0,5 1 - 12     

 ВСЬОГО 6 4 0 140     

 
Примітки:  

* Години зазначають  для денної, заочної та вечірньої форм навчання в окремих таблицях (у разі 

потреби) 

** Зазначається збільшення (зменшення) годин за темами у разі потреби. 

(Наприклад: +2л, -4пр. 

 

  



5. Схема формування оцінки. 

 

5.1 Шкала відповідності оцінювання: 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90‒100 

Добре/Good 82‒89 

75‒81 

Задовільно/Satisfactory 64‒74 

60‒63 

Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0‒59 

5.2 Форми та організація оцінювання:  

 

 

3 семестр 

Поточне оцінювання (денна форма навчання): 
 

Форма оцінювання 

Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

Оцінювання виконання практичних робіт ‒ 5 

робіт 3, 5, 7, 9, 11 

45 балів 

(5 робіт х 9 балів = 45 

балів) 

Тестовий контроль за темами 1-6 19 30 балів 

Оцінювання завдань за темами 7-12 (план-

схеми, таблиці, 2 презентації, доповідь) ‒ 5 18 

25 балів 

(5 завдань х 5 балів = 

25 балів) 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання                        100 

 

  



Поточне оцінювання (заочна форма навчання): 
 

Форма оцінювання 

Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

Оцінювання виконання практичних робіт ‒ 4 

роботи  2-3 

36 балів 

(4 роботи×9 б. = 

36 балів) 

Тестовий контроль за темами 1-6 18 29 балів 

Оцінювання завдань за темами 7-12 (план-схеми, 

таблиці, презентація, доповідь) ‒ 5 завдань 
18 

35 балів 

(5 завдань×5 б. = 

35 балів) 

 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання                  100 

 

 

3 семестр 

Підсумкове оцінювання (денна форма навчання): 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів 

Диференційований залік  

(за результатами поточного 

оцінювання) 

 

19 

 

100 

 

Підсумкове оцінювання (заочна форма навчання): 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів 

Диференційований залік  

(за результатами поточного 

оцінювання) 

 

18 

 

 

100 

 

 

 

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна (у разі потреби). 

Комп’ютер, мультимедійний проектор, ілюстративний матеріал (стенди, плакати), 

відеоролики, фільми та презентації зі схемами та ілюстраціями за основними темами 

дисципліни. 

Мультимедійне обладнання: переносний мультимедійний проектор Toshiba TDP-T40 

(уведений в експлуатацію у вересні 2005 р.), ноутбук Lenovo ideapad 510-15IKB. 

Програмне забезпечення для організації дистанційного навчання і комп’ютерного 

тестування: MS Forms (ліцензія у складі пакету Microsoft Office 365 A1 Plus for faculty). 

Пакети прикладних програм Microsoft Office 2010 (MS Word, MS PowerPoint). 

  



7. Рекомендована література: 

 

Основна (базова): 
 

1. Біологічний захист рослин / М. П. Дяченко, М. М. Падій, В. С. Шелестові та 

ін. – Біла церква, 2001. – 312 с. 

2. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ссавці 

(Mammalia) // В. Л. Булахов, О. Є. Пахомов. – Д.: Вид-во ДНУ, 2006. – 356 с.  

3. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Земноводні та 

плазуни (Amphibia et Reptilia) // В. Л. Булахов, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов. – Д.: Вид-во 

ДНУ, 2007. – 420 с.  

4. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Булавовусі 

лускокрилі (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) // К. К. Голобородько, О. Є. 

Пахомов. – Д.: Вид-во ДНУ, 2007. – 304 с. 

5. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Дощові 

черв’яки (Lumbricidae) // О. В. Жуков, О. Є. Пахомов, О. М. Кунах. – Д.: Вид-во ДНУ, 

2007. – 371 с. 

6. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті 

(Cyclostomata). Риби (Pisces) // В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, О. Є. Пахомов, 

О. О. Христов. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – 304 с.  

7. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Птахи: 

Негоробцеподібні (Aves: Non-Passeriformes) // В. Л. Булахов, А. А. Губкін, 

О. Л. Пономаренко, О. Є. Пахомов. – Д.: Вид-во ДНУ, 2009. – 624 с.  

8. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Вищі різновусі 

лускокрилі. Ч. 1: (Lepidoptera: Lasiocampoidea, Bombicoidea, Noctuoidea) // 

К. К. Голобородько, І. Г. Плющ, О. Є. Пахомов. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – 296 с.  

9. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Вищі різновусі 

лускокрилі. Ч. 2 (Lepidoptera: Noctuoidea) // З. Ф. Ключко, К. К. Голобородько, 

О.Є. Пахомов, В. О. Афанасьєва. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – 508 с. 

10. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Птахи: 

Горобцеподібні (Aves: Passeriformes)./ В. Л. Булахов, А. А. Губкін, О. Л. Пономаренко, 

О. Є. Пахомов. За загальн. ред. проф. О. Є. Пахомова. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 

2015. – 522 с. 

11. Бригадиренко В. В. Основи систематики комах. – Д.: РВВ ДНУ, 2003. – 

204 с. 

12. Булахов В. Л., Пахомов О. Є. Функціональна зоологія: підручник. – Д.: ДНУ, 

2011. 392 с. 

13. Гассо, В. Я. (2014). До ролі плазунів у формуванні та збереженні первинної 

продукції в лісових екосистемах степового Придніпров’я. Питання степового лісознавства 

та лісової рекультивації земель, (43), 128-132. 

14. Гассо, В. Я. (2013). Роль плазунів у створенні вторинної продукції в лісових 

екосистемах степового Придніпров’я. Питання степового лісознавства та лісової 

рекультивації земель, (42), 129-133. 

15. Губанова, Н. Л. (2005). Вплив риючої діяльності часникової жаби на фізичні 

властивості ґрунту. Вісник Дніпровського університету: Біологія. Екологія., 13(1), 36-39. 

16. Делеган І.В., Делеган І.І. Біологія лісових птахів і звірів: навч. посібник / за 

ред. канд. с.-г. наук І.В. Делегана. Львів: Поллі, 2005. 600 с. 

17. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник / 

Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. ‒ 3-тє вид., випр. і доп. ‒ Суми: ВТД 

«Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. ‒ 302 с. 

18. Екологія: Підручник / Кол. авторів; за загальною ред. О.Є. Пахомова. – 

Харків: Фоліо, 2014 (Гриф МОН України). – 666 с. 



19. Жуков О.В. Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин. – 

Дніпропетровськ. – 2009, 239 с. 

20. Жуков О. В., Пилипенко О. Ф. Паразитологія. – Д: РВВ ДНУ, 2001. – 76 с. 

21. Зоологія хордових: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Й. В. Царик, І. С. 

Хамар, І. В. Дикий та ін.; за ред. проф. Й. В. Царика. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 

– 356 с. – Серія «Біологічні Студії». 

22. Лопатин И. К. Функциональная зоология. Учебное пособие. Минск: 

Вышейшая школа, 2002. 150 с. ISBN 985-06-0720-3. 

23. Пахомов О.Є., Кунах О.М. Функціональне різноманіття ґрунтової мезофауни 

заплавних степових лісів в умовах штучного забруднення середовища. – Дніпропетровськ: 

Моногр. ‒ Д.: Вид-во ДНУ. – 2005, 324 с. 

24. Пахомов, О. Є., Гуслистий А. О. Роль тварин у біогеоценозах: навч.- метод. 

посіб. / О. Є. Пахомов, А. О. Гуслистий. – Дніпро: типографія «АРБУЗ», 2020. – 45 с. 

25. Писанець, Є. (2007). Земноводні України (посібник для визначення амфібій 

України та суміжних країн). Київ: Вид-во Раєвського. 

26. Федоненко О.В., Маренков О.М. Промислове освоєння іхтіофауни 

Запорізького (Дніпровського) водосховища: Довідник. 2018. Дніпро, ЛІРА, 152 с. 

27. Шерман І.М., Пилипенко Ю.В., Шевченко П.Г. Загальна іхтіологія: підр. – К.: 

Аграрна освіта, 2009. – 454 с. 

28. Corlett, R.T. & Hughes, A.C. (2015). Mammals in forest ecosystems. In: Peh, K. 

S.-H., Corlett, R.T. & Bergeron, Y. (eds.) The Routledge Handbook of Forest Ecology. 

Routledge, Oxford, UK, pp. 264-278. ISBN 978-0-415-73545-2. 

29. Resh V. H., Cadre R. T. Encyclopedia of Insects. – N.-Y.: Academic Press, 2003. 

– 1266 p. 

 

Додаткова 
 

1. Лисанчук Т. І. Роль птахів у розселенні насиннєвих рослин у високогір’ях 

Карпат. Пріоритети орнітолог. досліджень. Мат. VIII наук. конф. орнітологів заходу 

України. Львів‒Кам’янець-Подільський, 2003. С. 143‒144. 

2. Мірошниченко М. М. Стійкість ґрунту як основа педоекологічного 

нормування забруднення. Автореф. дис. … док. біол. наук. Харків, 2005. 37 с. 

3. Пахомов А. Е. Средообразующая функция млекопитающих как естественная 

агротехнология в природных экосистемах и их использования. Вісн. Дніпропетр. ун-ту. 

Біологія. Екологія. Вип. 8, Т. 2. 2000. С. 3‒8. 

4. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони 

навколишнього природного середовища. Ч. 1. Охорона біологічного різноманіття. 

Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 438 с. 

5. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони 

навколишнього природного середовища. Ч. 2. Охорона водних екосистем. 

Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 255 с. 

6. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони 

навколишнього природного середовища. Ч. 3. Створення екологічної мережі. 

Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 379 с. 

7. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони 

навколишнього природного середовища. Ч. 4. Поводження з відходами. Дніпропетровськ: 

ДНУ, 2005. – 266 с. 

8. Кириенко С. М. Средообразующая роль млекопитающих в процессах 

восстановления биологической активности почв. Екологічні дослідження в промислових 

регіонах України. Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. Д.: ДНУ, 2005. С. 105‒106. 

9. Кафанов А. И., Кудряшов В. А. Морская биогеография. – М.: Наука, 2000. – 

176 с. 



10. Крыжановский О. Л. Состав и распространение энтомофаун Земного шара. 

– М.: КМК, 2002. – 237 с. 

11. Назаров В. И. Эволюция не по Дарвину. –М.: КомКнига, 2005. – 520 с. 

12. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе: Учеб. Пособие 

для студ. Биол. Фак. Пед. Вузов / В.М. Константинов, В.Т. Бутьев, Е.Н. Дерим-Оглу и др.; 

Под ред. В.М. Константинова, А.В. ихеева. ‒ 2-е изд., испр. ‒ М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. ‒ 200 с. 

13. Corn, P. S. (2005). Climate change and amphibians. Animal Biodiversity and 

Conservation 28.1: 59–67. 

14. Ecologically Oriented Forestry Development in Belarus in the Context of Climate 

Change / I.V. Voitau [et al.] ; eds. I.V. Voitau, V.G. Shatravko. – Minsk : BSTU, 2019. – 182 p. 

– ISBN 978-985-530-751-9. 

15. Vaarst, M. (2015). The Role of Animals in Eco-functional Intensification of 

Organic Agriculture. Sustainable Agriculture Research. Vol. 4, No. ISSN 1927-050X E-ISSN 

1927-0518. 

16. Watling, J., Caleb, R., Orrock, H. & Orrock, J. (2011). Predators and invasive 

plants affect performance of amphibian larvae. Oikos 120: 735–739,  

 

 
Методична: 

1. Методологія та історія розвитку зооекологічних досліджень у 

Дніпропетровському університеті / В. Л. Булахов, О. Є. Пахомов, В. В. 

Бригадиренко, В. Я. Гассо. – Д.: ДНУ, 2003. – 32 с. 

2. Пахомов О. Є., Пилипенко О. Ф., Бригадиренко В. В. Методика виконання 

випускних, курсових та дипломних робіт. – Д.: РВВ ДНУ, 2003. – 32 с. 

 

 

Довідкова 

1. Закон України вiд 13.12.2001 № 2894-III «Про тваринний світ». 

2. Закон України вiд 07.02.2002 № 3055-III «Про Червону книгу України». 

3. Закон України вiд 22.02.2000 № 1478-IІІ «Про мисливське господарство та 

полювання». 

4. Закон України вiд 09.02.1995 № 45/95-ВР «Про екологічну експертизу». 

5. Закон України вiд 22.02.2000 № 1492-III «Про бджільництво». 

6. Міжнародний договір вiд 29.11.1994 № 257/94-ВР „Конвенція про охорону 

біологічного різноманіття». 

7. Міжнародний договір вiд 29.01.2000 № 152-IV «Картахенський протокол про 

біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття». 

8. Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Вид. 4-е / Переклад з англ. – К.: 

Бібліотека офіційних видань, 2003. – 175 с. 

9. Постанова Верховної Ради України від 27.02.1997 № 123/97-ВР «Про 

Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та 

поліпшення якості питної води». 

 

 

 

8. Інформаційні ресурси 
 

1. http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=resources 

2. http://www.library.dnu.dp.ua 

3. http://www.libr.dp.ua 

4. https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/eurasian-steppe 

http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=resources
http://www.library.dnu.dp.ua/
http://www.libr.dp.ua/
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/eurasian-steppe


5. https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4749&context=edissertations 

6. https://www.jstor.org/stable/3546547?seq=1 

7. https://fass.dp.ua/index.php/ass/article/view/70 

8. https://www.bloomberg.com/features/2017-biological-markets/ 

9. http://www.ndvsu.org/images/StudyMaterials/VPH/Role-of-animals-in-transmission-of-

zoonoses.pdf 

10. https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(19)30319-2 

11. http://naas.gov.ua/news/?ELEMENT_ID=6416 

12. https://eos.com/uk/blog/metody-zakhystu-roslyn/ 

  

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4749&context=edissertations
https://www.jstor.org/stable/3546547?seq=1
https://fass.dp.ua/index.php/ass/article/view/70
https://www.bloomberg.com/features/2017-biological-markets/
http://www.ndvsu.org/images/StudyMaterials/VPH/Role-of-animals-in-transmission-of-zoonoses.pdf
http://www.ndvsu.org/images/StudyMaterials/VPH/Role-of-animals-in-transmission-of-zoonoses.pdf
https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(19)30319-2
http://naas.gov.ua/news/?ELEMENT_ID=6416
https://eos.com/uk/blog/metody-zakhystu-roslyn/


Додаток 

Тематика практичних занять 

здобувачів денної форми навчання 
 

 

 

  

Назви тем практичних занять 
Кількість 

годин 

Розділ 1. Місце тварин у біогеоценозах 2 

До теми 2. Середовищетвірна діяльність тварин. 

Практична робота 1. Класифікація середовищетвірної діяльності тварин. 

2 

Розділ 2. Біогеоценотична роль тварин 2 

До теми 5. Біогеоценотична роль тварин. 

Практична робота 2. Роль тварин у формуванні первинної продукції 

(детальне розкриття біогеоценотичної ролі головних груп тварин). 

2 

Розділ 3. Біотичні зв’язки як основа для створення функціональних 

механізмів екосистем 

2 

До теми 8. Біотичні зв’язки як основа для створення 

функціональних механізмів екосистем. 
Практична робота 3. Паразитарна та епідемічна роль тварин. 

2 

Розділ 4. Проблеми охорони й оптимізації природного середовища 4 

До теми 11. Функції тварин в оптимізації екосистем. 

Практична робота 4. Використання функцій тварин в оптимізації 

екосистем. 

2 

До теми 12. Типи взаємодій тварин у БГЦ. 

Практична робота 5. Біологічні методи захисту рослин. 

2 

Усього годин: 10 



Тематика практичних занять 

здобувачів заочної форми навчання 

 

 

 

 

  

Назви тем практичних занять 
Кількість 

годин 

Розділ 1. Місце тварин у біогеоценозах 1 

До теми 2. Середовищетвірна діяльність тварин. 

Практична робота 1. Класифікація середовищетвірної діяльності тварин. 

1 

Розділ 2. Біогеоценотична роль тварин 1 

До теми 5. Біогеоценотична роль тварин. 

Практична робота 2. Роль тварин у формуванні первинної продукції 

(детальне розкриття біогеоценотичної ролі головних груп тварин). 

1 

Розділ 3. Біотичні зв’язки як основа для створення функціональних  

механізмів екосистем 

1 

До теми 8. Біотичні зв’язки як основа для створення 

функціональних механізмів екосистем. 
Практична робота 3. Паразитарна та епідемічна роль тварин. 

1 

Розділ 4. Проблеми охорони й оптимізації природного середовища 1 

До теми 12. Типи взаємодій тварин у БГЦ. 

Практична робота 4. Біологічні методи захисту рослин. 

1 

Усього годин: 4 



Питання для самостійної роботи здобувачів денної форми навчання 
 

Розділи та теми 
Кількість 

годин 

Розділ 1. Місце тварин у біогеоценозах 26 

Тема 1. Тварини як компонент БГЦ. 

Місце тварин у структурній організації біогеоценозу.  

Роль гетеротрофів у загальному продукційному процесі в екосистемах.  

Роль рептилій у транспорті енергії та сполук в умовах різних екосистем. 

8 

Тема 2. Середовищетвірна діяльність тварин.  

Місце птахів у загальному потоці енергії в екосистемі.  

Орнітохорія як фактор збереження та розповсюдження елементів 

фітоценозу. 

10 

Тема 3. Функціональна роль тварин.  

Роль мезопедобінтів у наземних екосистемах.  

Використання екоморфічного аналізу угруповання ґрунтової мезофауни 

для зоологічної діагностики ґрунтів. 

8 

Розділ 2. Біогеоценотична роль тварин 30 

Тема 4. Тварини у продуційних процесах екосистем. 

Тварини у біологічному колообігу речовин та енерії.  

Вплив тварин на продуктивність автотрофів. 

Функціональна роль запилювачів в екосистемах. Консортивні зв’язки 

комах-запилювачів.  

Вплив дощових черв’яків на розподіл ґрунтових тварин. 

Роль ракоподібних у функціонуванні прісноводних і морських 

екосистем.  

Роль молюсків у функціонуванні прісноводних і морських екосистем. 

10 

Тема 5. Біогеоценотична роль тварин.  

Рийна активність ссавців як одного з основних біотичних чинників. Типи 

рийної діяльності.  

Значення рийної діяльності птахів в екосистемах.  

Значення рийної діяльності земноводних. 

10 

Тема 6. Роль ґрунтових тварин у БГЦ. 

Вплив екскрецій мишоподібних гризунів на чисельність і зоомасу 

функціональних груп ґрунтової мезофауни степових лісів.  

Значення екскрецій птахів у формуванні біологічної активності ґрунтів. 

Ссавці-фітофаги як важливі елементи у формуванні первинної продукції. 

Вилучення фітомаси при живленні птахів різними видами рослин. 

10 

Розділ 3. Біотичні зв’язки як основа для створення функціональних 

механізмів екосистем 
28 

Тема 7. Біотичні зв’язки. 

Трансконтинентальні біотичні зв’язки. 

Середовищетвірна функція наземних і водних тварин як екологічний 

чинник захисного блоку екосистем. 

8 

Тема 8. Біотичні зв’язки як основа для створення функціональних 

механізмів екосистем. 

Значення птахів та їх міжбіогеоценотичних зв’язків в різних 

біогеоценозах. 

Середовищетвірна роль ґрунтової мезофауни, земноводних, плазунів, 

ссавців та птахів. 

10 

Тема 9. Значення біорізноманіття. 

Біогеоценотична роль паразитичних сисунів у біосфері.  

10 



Біогеоценотична роль скреблянок в екосистемах.  

Біогеоценотична роль в екосистемах представників підкласу Кліщі. 

Роль паразитів у створенні екологічної рівноваги в екосистемах. 

Розділ 4. Проблеми охорони й оптимізації природного середовища 28 

Тема 10. Людина і біосфера. 

Біорізноманіття як функціональна основа стійкості й буферності 

екосистем. 

Характеристика заповідної мережі як місця відтворення популяцій 

тварин. 

Сучасні роботи з інтродукції та розселенню тварин у Дніпропетровській 

області. 

10 

Тема 11. Функції тварин в оптимізації екосистем. 

Роль ґрунтових тварин у підтриманні екологічної стійкості екосистем. 

Роль трофічної функції ссавців-зоофагів у підвищенні стійкості 

екосистем. 

10 

Тема 12. Типи взаємодій тварин у БГЦ. Класифікація комах у 

біологічних методах боротьби з комахами-шкідниками агроекосистем і 

культурбіогеоценозів. 

8 

Усього годин: 112 

 

Форми контролю (елементи контролю): план-схеми, таблиці, презентації, доповіді. 

  



Питання для самостійної роботи здобувачів заочної форми навчання 
 

Розділи та теми 
Кількість 

годин 

Розділ 1. Місце тварин у біогеоценозах 34 

Тема 1. Тварини як компонент БГЦ. 

Місце тварин у структурній організації біогеоценозу.  

Роль гетеротрофів у загальному продукційному процесі в екосистемах.  

Роль амфібій та рептилій у транспорті енергії та сполук в умовах різних 

екосистем. 

12 

Тема 2. Середовищетвірна діяльність тварин. 

Місце птахів у загальному потоці енергії в екосистемі.  

Орнітохорія як фактор збереження та розповсюдження елементів 

фітоценозу. 

10 

Тема 3. Функціональна роль тварин. 

Роль мезопедобінтів у наземних екосистемах.  

Використання екоморфічного аналізу угруповання ґрунтової мезофауни 

для зоологічної діагностики ґрунтів. 

Характеристика дії редуцентного блоку в екосистемах. 

12 

Розділ 2. Біогеоценотична роль тварин 34 

Тема 4. Тварини у продуційних процесах екосистем. 

Тварини у біологічному колообігу речовин та енерії.  

Вплив тварин на продуктивність автотрофів. 

Функціональна роль запилювачів в екосистемах. Консортивні зв’язки 

комах-запилювачів.  

Зоохорна роль тварин в продуційних процесах. 

Вплив дощових черв’яків на розподіл ґрунтових тварин. 

Роль ракоподібних у функціонуванні прісноводних і морських 

екосистем.  

Роль молюсків у функціонуванні прісноводних і морських екосистем. 

Роль тварин у природному лісовідновленні. 

12 

Тема 5. Біогеоценотична роль тварин. 

Рийна активність ссавців як одного з основних біотичних чинників. Типи 

рийної діяльності.  

Значення рийної діяльності птахів в екосистемах.  

Значення рийної діяльності земноводних. 

10 

Тема 6. Роль ґрунтових тварин у БГЦ. 

Вплив екскрецій мишоподібних гризунів на чисельність і зоомасу 

функціональних груп ґрунтової мезофауни степових лісів. 

Значення екскрецій птахів у формуванні біологічної активності ґрунтів.  

Ссавці-фітофаги як важливі елементи у формуванні первинної продукції.  

Вилучення фітомаси при живленні птахів різними видами рослин. 

Роль ґрунтової мезофауни у змінах рослинного покриву у лісах степової 

зони України. 

12 

Розділ 3. Біотичні зв’язки як основа для створення функціональних 

механізмів екосистем 
36 

Тема 7. Біотичні зв’язки. 

Трансконтинентальні біотичні зв’язки. 

Середовищетвірна функція наземних і водних тварин як екологічний 

чинник захисного блоку екосистем. 

Використання земноводних для очищення води від важких металів у 

очисних спорудах. 

12 



Тема 8. Біотичні зв’язки як основа для створення функціональних 

механізмів екосистем. 

Значення птахів та їх міжбіогеоценотичних зв’язків в різних 

біогеоценозах. 

Гніздобудування як показник формування екологічної ніші птахів.  

Середовищетвірна роль ґрунтової мезофауни, земноводних, плазунів, 

ссавців та птахів. 

12 

Тема 9. Значення біорізноманіття. 

Біогеоценотична роль гельмінтофауни у біосфері. 

Роль паразитичних сисунів у природі.  

Біогеоценотична роль скреблянок в екосистемах.  

Біогеоценотична роль в екосистемах представників підкласу Кліщі. 

Роль паразитів у створенні екологічної рівноваги в екосистемах. 

12 

Розділ 4. Проблеми охорони й оптимізації природного середовища 36 

Тема 10. Людина і біосфера. 

Біорізноманіття як функціональна основа стійкості й буферності 

екосистем, захисні функції екосистеми.  

Характеристика заповідної мережі як місця відтворення популяцій 

тварин. 

Сучасні роботи з інтродукції та розселенню тварин у Дніпропетровській 

області. 

Зооекологічні основи охорони лісових екосистем. 

12 

Тема 11. Функції тварин в оптимізації екосистем. 

Роль ґрунтових тварин у підтриманні екологічної стійкості екосистем. 

Роль трофічної функції ссавців-зоофагів у підвищенні стійкості 

екосистем. 

Використання функціональної ролі тварин при екологічній реабілітації 

відпрацьованих земель. 

Використання функцій тварин в оптимізації водних екосистем. 

12 

Тема 12. Типи взаємодій тварин у БГЦ. 

Класифікація комах у біологічних методах боротьби з комахами-

шкідниками агроекосистем і культурбіогеоценозів. 

Біологічний метод захисту рослин як важливий інструмент переходу до 

органічного та екологічного землеробства. 

12 

Усього годин: 140 

 

Форми контролю (елементи контролю): план-схеми, таблиці, презентації, доповіді. 

 


