
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА «ЕТОЛОГІЯ» 

 

1. Мета: формування у студентів системи знань про основні закони, правила і 

закономірності поведінки тварин, які необхідні для розуміння особливостей способу життя тварин 

і розробки проблем охорони тваринного світу та раціонального природокористування, а також для 

пізнання людиною біологічного коріння його власної поведінки. Дисципліна «Етологія» пов’язана 

з такими дисциплінами: «Зоологія», «Екологія тварин», «Популяційна біологія тварин», «Основи 

філогенії тварин». 

2. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти: 

соціально-особистностні компетентності: розуміння та сприйняття етичних норм поведінки 

відносно відносно природи (принципи біоетики); креативність, здатність до системного мислення; 

наполегливість у досягненні мети; турбота про якість виконуваної роботи; екологічна грамотність; 

загальнонаукові компетентності: базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-

професійних дисциплін; 

загально-професійні компетентності: базові уявлення про розвиток вчення про поведінку 

тварин, володіння знаннями про методи та методики етологічних досліджень; сучасні уявлення 

про напрямки сучасних етологічних досліджень; оперування термінами та поняттями, що 

використовуються в етології; 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: здатність використовувати теоретичні 

знання й практичні навички для оволодіння основами теорії й методів біологічних досліджень; 

здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в галузі 

дослідження біологічних явищ і процесів. 

Формування вищезазначених компетентостей сприятиме ефективному функціонуванню 

майбутніх фахівців у міжкультурному розмаїтті навчального та професійного середовища, 

мобільності і конкурентоспроможності на ринку праці. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни: 

Заліковий кредит 1.  

Змістовий модуль 1.  

Лекції 

Тема 1. Етологія – наука про поведінку. Напрями і методи вивчення поведінки тварин. 

Тема 2. Становлення етології як науки. 

Тема 3. Форми поведінки тварин. Форми індивідуальної поведінки. 

Тема 4. Біологічні ритми та поведінка тварин. 

Тема 5. Організація співтовариств і суспільна поведінка. 

Тема 6. Соціоетологія та територіальна поведінка. 

Тема 7. Репродуктивна поведінка тварин. 

Тема 8. Етологія людини. 

Практичні 

Тема 1. Етологія – наука про поведінку. Напрями і методи вивчення поведінки тварин. 

Тема 2. Становлення етології як науки. 

Тема 3. Форми поведінки тварин. Форми індивідуальної поведінки. 

Тема 4. Біологічні ритми та поведінка тварин. 

Тема 5. Організація співтовариств і суспільна поведінка. 

Тема 6. Соціоетологія та територіальна поведінка. 

Тема 7. Репродуктивна поведінка тварин. 

Тема 8. Етологія людини. 

 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 2 кредити ЄКТС, 72 годин, у тому числі 24 

аудиторних годин (16 лекційних, 8 практичних годин), 48 годин самостійної та індивідуальної 

роботи. 

 



5. Форма підсумкового контролю: екзамен. 

 

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання 

цієї навчальної дисципліни: Тарасенко М.О. – кандидат біологічних наук, старший викладач. 
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