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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Методи збору, культивації та збереження 

безхребетних тварин» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності 8.04010207 «Зоологія» за програмою підготовки «Зоологія». 

Предметом навчальної дисципліни «Методи збору, культивації та збереження безхребетних 

тварин» є методологія збору, культивування та зберігання безхребетних тварин для 

учбових, наукових та практичних цілей.  

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна спеціалізації «Методи збору, культивації та 

збереження безхребетних тварин» є складовою циклу самостійного вибору навчального 

закладу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом 

«Зоологія». У цій дисципліні студенти мають можливість ознайомитися з методичною 

основою культивування модельних безхребетних організмів для учбових та наукових 

цілей, опанувати основи колекційної справи, набути навички збору модельних організмів 

у природі та створення тимчасової лабораторної культури, навчитися готувати наочні 

препарати модельних організмів. Навчальна дисципліна «Методи збору, культивації та 

збереження безхребетних тварин» тісно пов’язана з такими дисциплінами, як загальна 

зоологія, анатомія тварин, екологія, етологія, лабораторний практикум з зоології.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Утримання й культивування модельних груп безхребетних тварин. 

2. Зберігання зоологічного матеріалу. Учбові та наукові колекції. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни  

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методи збору, культивації та збереження 

безхребетних тварин» є ознайомити студентів з методами збору, культивування, 

препарування та зберігання модельних груп безхребетних тварин. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Систематична ентомологія» є:  

1) ознайомити з методами збору окремих груп безхребетних тварин у природному 

середовищі;  

2) надати базові знання про лабораторне культивування модельних груп безхребетних 

тварин;  

3) надати практичні навички утримання модельних груп безхребетних в умовах 

лабораторії; 

4) надати навички підготовки наочного матеріалу безхребетних тварин для учбових 

цілей та формування наукових колекцій. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  
- методи збору безхребетних тварин у різних екосистемах; 

- методи культивування модельних груп водних і наземних безхребетних тварин; 

- біологічні особливості модельних груп безхребетних; 

- методичні основи створення й утримання учбових та наукових колекцій; 

вміти:  

- обрати адекватну методику для збору й культивування обраної групи безхребетних 

тварин; 

- утримувати культуру безхребетних тварин; 

- виготовляти наочні учбові препарати безхребетних; 

- створити й утримувати наукову колекцію безхребетних організмів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/ 5 кредитів ECTS. Зокрема: 

лекції – 16 год., лабораторні – 32 год., консультації – 2 год., самостійна робота – 100 год. 



2. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

3. Засоби діагностики успішності навчання: модульно-рейтингова система  

4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Утримання й культивування модельних груп безхребетних тварин. 

Тема 1. Методи збору й утримання гетеротрофних протистів та водних безхребетних 

тварин (22 год.) 

Методи збору, тимчасового утримання та культивування вільноживучих, 

симбіотичних і паразитичних гетеротрофних протистів (голі амеби, арцела і дифлюгія, 

інфузорії, симбіонти з кишечнику комах). Збір та культивування водних безхребетних 

тварин (губки, гідра, планарії, коловертки, ракоподібні, комарі). 

Лабораторне і промислове культивування гетеротрофних протистів і водних 

безхребетних як тест-об’єктів для біотестування та як корм для риб.   

Тема 2. Методи збору й утримання наземних та ґрунтових безхребетних тварин (28 год.) 

Збір, тимчасове утримання і лабораторне культивування наземних, ґрунтових та 

паразитичних безхребетних тварин для учбових і практичних цілей (комахи-паразитоїди, 

комахи-агенти біометоду, ентомопатогенні нематоди, аеробні паразитичні черви).  

Тема 3. Культивування окремих груп безхребетних тварин (26 год.) 

Культивування окремих груп безхребетних тварин для наукових та практичних 

потреб. Організація, створення й утримання культури модельних безхребетних тварин 

(ракоподібні, коловертки, круглі та кільчасті черви, комахи). Сучасне устаткування та 

вимоги до облаштування культуральної кімнати для утримання тест-об’єктів. 

Періодичне, напівперіодичне та безперервне культивування модельних груп безхребетних 

тварин.  

Змістовий модуль 2. Зберігання зоологічного матеріалу. Учбові та наукові колекції. 

Тема 4. Виготовлення демонстраційних матеріалів безхребетних тварин (26 год.) 

Демонстраційні матеріали безхребетних тварин, які використовують при 

викладенні зоологічних дисциплін. Інструментарій та методологія виготовлення 

демонстраційних матеріалів безхребетних тварин (тотальні препарати, анатомічні та 

гістологічні зрізи, мазки клітин, вологі препарати, анатомічні препарати, схеми 

розвитку і екологічних зв’язків, сухі препарати тварин з м’якими покривами, муляжі).  

Тема 5. Зоологічні колекції (42 год.) 

Організація діяльності сучасної зоологічної колекції. Облік, зберігання, 

використання та поповнення зоологічних колекцій. Дигіталізація колекційних фондів. 

Реєстрація фондів у Глобальному реєстрі сховищ біорізноманіття (GRBio). Генетичний 

баркодинг, ваучерні зразки. 

Методики виготовлення демонстраційних колекцій безхребетних тварин залежно 

від розмірів тварини, щільності покривів і цілей експозиції. Виготовлення зоологічних 

наочних посібників та наукових колекцій. 
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