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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Порівняльна анатомія безхребетних тварин» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 

8.04010207 «Зоологія» за напрямом підготовки 6.040102 «Біологія». 

Предметом навчальної дисципліни «Порівняльна анатомія безхребетних тварин» є вивчення 

загальних закономірностей будови і розвитку органів, систем органів і еволюції планів 

будови у безхребетних тварин.  

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна спеціалізації «Порівняльна анатомія 

безхребетних тварин» є складовою циклу самостійного вибору навчального закладу 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом «Зоологія». 

Актуальність цієї дисципліни визначається необхідністю і важливістю розуміння причин 

та шляхів перетворень планів будови цілих організмів, окремих органів та систем органів 

під час еволюційного процесу. Порівняння будови органів у зв’язку з їх функціями 

дозволяє зрозуміти пристосування до умов існування організмів як цілісних систем, 

походження і шляхи еволюції різних груп безхребетних тварин. Теоретичне ядро 

порівняльної анатомії безхребетних тварин становлять такі науки як анатомія, морфологія, 

загальна зоологія і екологія. Разом з тим, вона тісно пов’язана з такими дисциплінами, як 

еволюційне вчення, систематика і таксономія, філогенія безхребетних тварин, 

біорізноманіття.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Порівняльно-морфологічний аналіз несегментованих тварин. 

2. Порівняльно-морфологічний аналіз целомічних тварин. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни  

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Порівняльна анатомія безхребетних 

тварин» є ознайомити студентів із основами будови органів, їх систем, а також організму 

безхребетних тварин в цілому, закономірностями виникнення і становлення цієї будови в 

процесі еволюції. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Порівняльна анатомія безхребетних 

тварин» є:  

1) сформувати у студентів уявлення про різноманіття планів будови безхребетних 

тварин, закономірності виникнення і становлення цієї будови в процесі еволюції;  

2) ознайомити із закономірностями пристосування тварин до конкретних умов 

існування;  

3) ознайомити з практичними методами досліджень у галузі порівняльної анатомії 

тварин. 

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

знати:  
- основні плани будови безхребетних тварин і критерії, за якими їх можна 

порівнювати між собою; 

- напрямки морфологічної еволюції в межах типів і класів; 

- причини виникнення і напрямки розвитку тканин, органів і систем органів у тварин; 

- принципи і риси адаптації організму до умов існування; 

- основні методи здобування фактичних даних в порівняльній анатомії; 

- основні методи порівняння і аналізу морфологічних даних; 

вміти:  

- визначати рівень структурної організації і органологічної диференціації 

безхребетних тварин; 



- обирати методи для здійснення конкретних досліджень у галузі порівняльної 

анатомії; 

- планувати проведення анатомо-морфологічних досліджень безхребетних тварин з 

огляду на їх конструкційний рівень ; 

- визначати систематичну приналежність різних представників тварин виходячи з їх 

морфологічних особливостей. 

 

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. Порівняльно-морфологічний аналіз несегментованих тварин 

Тема 1. Вступ. Предмет, завдання і понятійний апарат порівняльної анатомії. Типи 

симетрії протистів і тварин (19 год.) 

Предмет і завдання порівняльної анатомії, напрямки порівняльно-морфологічних 

досліджень. Сучасний рівень розвитку науки, методологічні підходи, зв’язки з іншими 

фундаментальними і прикладними напрямками. Складність порівняльно-анатомічного 

аналізу безхребетних. Основні поняття порівняльної анатомії. Життєві цикли як об’єкти 

порівняння. Симетрія тварин. Протисти: екологічне обґрунтування основних типів 

симетрії, конструктивні рівні. Порівняння багатоклітинних і протистів, проблема 

походження багатоклітинних. Гіпотетичний предок багатоклітинних.   

Тема 2. Нижчі багатоклітинні: дотканинний та тканинний двошаровий рівні організації 

(16 год) 

Архітектоніка багатоклітинних. Полюси тіла: анімальний (аборальний), 

вегетативний (оральний), ознаки полюсів. Критерій проведення головної осі тіла 

багатоклітинних. Морфологічна і фізіологічна полярність яйця і полярність зародка. 

Становлення тканинно-органної організації: термінологія, загальні закономірності 

розвитку тканин. Тварини дотканинного рівня організації: типи Пласкі, Губки. 

Архітектоніка кишковопорожнинних. Метагенез, первинність поліпоїдного покоління, 

гіпогенез. Рівень органологічного диференціювання кишковопорожнинних. Виникнення і 

ускладнення нервової системи у кишковопорожнинних. Архітектоніка реброплавів, рівень 

тканинної і органологічної диференціації. Філогенія реброплавів.  

Тема 3. Плоскі черви, нематоди та споріднені групи (36 год.) 

Плоскі черви: сучасна система, архітектоніка вільноживучих і паразитичних груп, 

рівень органологічного диференціювання. Зсув рота і його екологічні причини в онто- і 

філогенезі. Ацеліди як можливі найпримітивніші білатерії. Порівняльно-морфологічний 

аналіз нематод, щелепоносних (коловертки, скреблянки та споріднені групи) та 

головохоботних.  

Змістовий модуль 2. Порівняльно-морфологічний аналіз целомічних тварин 

Тема 4. Порівняльно-морфологічний аналіз трохофорних тварин (42 год.) 

Система групи Лофотрохозої. Ембріогенез і архітектоніка трохофори. 

Проморфологічні перебудови і формування сегментів у кільчастих червів, вчення про 

первинну гетерономність метамерії. Несегментовані трохозії. Сегментація тварин: 

поширення, генетичні механізми та еволюційне походження. Особливості тагматизації 



членистоногих і порівняльно-анатомічний аналіз типу в межах групи Линяльні 

(Ecdysozoa).  

Тема 5. Порівняльно-морфологічний аналіз молюсків, лофофорових і вторинноротих 

тварин (26 год.) 

 Порівняльно-морфологічний аналіз молюсків: проморфологічні перебудови, торсійний 

процес, еволюція окремих систем органів. Група Лофофорові (фороніди, моховатки, 

плечоногі): порівняльно-морфологічний аналіз і проморфологічні перебудови личинок. 

Загальна характеристика вторинноротих. План будови голкошкірих і його еволюційні 

перебудови. Напівхордові і Хордові: спосіб життя і напрямки морфологічної еволюції. 

«Личинкова еволюція» як поширений шлях еволюції безхребетних тварин. 
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