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ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Зоогеографія з основами біогеографії» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 04010207 

«Зоологія» за програмою підготовки  «Зоологія».  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Зоогеографія з основами біогеографії» є дослідження 

закономірностей сучасного та історичного розподілу по поверхні суші та в океані важливих та 

модельних видів, основних фауністичних угруповань та біотичних комплексів. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є базовою для засвоєння знань і вмінь у системі 

професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Актуальність вивчення цієї 

дисципліни визначається необхідністю і важливістю розуміння студентом функціонування 

популяцій тварин залежно від факторів оточуючого середовища та закономірностей поширення 

тварин та тваринних угруповань на Земній кулі. Теоретичне ядро дисципліни «Зоогеографія з 

основами біогеографії» становлять такі науки як морфологія хребетних тварин тварин, загальна 

зоологія, екологія. Разом із тим, вона тісно пов’язана з такими дисциплінами, як біорізноманіття та 

систематика. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основні теоретичні засади зоогеографії та біогеографії.  

2. Історичні та екологічні аспекти розподілу фаун та біомів світу. Основи зоогеографічного 

районування. 

 

Мета і завдання дисципліни «Зоогеографія з основами біогеографії»: формування системи знань 

про розподіл природних угруповань та біоценозів, а також  фауни по земній кулі і взаємозв'язках 

тваринного і рослинного світу з навколишнім середовищем. 

Завдання дисципліни: 

1) розкрити зміст базових понять зоогеографії та біогеографії; 

2) сформувати уявлення про зоогеографічної і біогеографічних розподіл суші і моря та про 

ландшафтний розподіл земної кулі; 

3) забезпечити розуміння закономірності існування та функціонування організмів і їх 

угруповань по поверхні суші, у прісних водоймах і морях; 

4) сформувати у студентів наукове уявлення про шляхи формування основних сучасних 

фауни та екосистем; 

  
Знати: 
- світове біорізноманіття по основних систематичних категоріях тварин; 

- основні риси структури екосистем природних зон світу; 

- типи та особливості структури ареалів тварин; 

- основи зоогеографічного та біогеографічного поділу суходолу Землі та світового 

океану. 

 Вміти:  

- обирати зоогеографічні та біогеографічні методи для здійснення конкретних 

фауністичних досліджень та аналізу їх результатів; 

- проводити комплексні дослідження розподілу тварин на територіях та їх зв'язків з 

певними екосистемами, зокрема на охоронюваних територіях; 

-  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/5 кредитів ECTS. Зокрема: лекції –14 

год., лабораторних занять – 30 год., самостійна робота –102 год., консультації – 4 год. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання           іспит 

Засоби діагностики успішності навчання Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-3, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – тема 4-6. Загальна 

оцінка складається з двох модулів та підсумкової оцінки на іспиті. 

 

 

 



 

 

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  

Змістовий модуль 1   Основні теоретичні засади зоогеографії та біогеографії  

 

Вступ: Предмет і завдання зоогеографії та біогеографії 

ТЕМА 1. Історичний розвиток зоогеографії. Основні історичні та сучасні 

напрямки   (10 год.) 

 Завдання і принципи зоогеографічного районування. Основні одиниці 

зоогеографічного районування. Біогеографічне і зоогеографічне 

районування. Співвідношення районування рослин і тварин, залежність 

розповсюдження від різних факторів (наприклад тварини фітофаги та 

кормові рослини). Статистичний метод районування, його переваги і 

недоліки. Історичний підхід до районування. Гіпотези мостів, морських 

трасгресій, мобілізму.  

ТЕМА 2.   Теоретичні та практичні питання сучасної зоогеографії. Зоогеографія 

як окрема частина біогеографії (12 год.) 

Завдання і принципи зоогеографічного районування. Взаємопроникнення, 

трансформація та еволюція фаун (Магеланова підобласть). „Збірні” 

фауни. Хвилі розселення. Перехідні та пограничні зони (Сахара, лінія 

Уолеса, тощо). Мезо- і мікрорайонування (на прикладі України). Складання 

списків фаун. Підходи до поділу фаун суходолу та прісних вод. Переваги 

біогеографічного та ландшафтного підходу навіть для вирішення 

зоогеографічних завдань. 

Відношення тварин до умов середовища, що обмежує їх розповсюдження: 

роль розподілу тваринного компоненту біомів у вигляді здобичі, 

конкурентів та хижаків в розповсюдженні тварин і утворення бар’єрів 

для їх розселення. Основні закономірності розповсюдження тварин в 

залежності від умов середовища їх існування. Поняття про фактори 

зовнішнього середовища. Класифікація факторів: абіотичні, біотичні, 

антропогенні. Оптимальні, пессимальні, лімітуючі фактори. Класифікація 

тварин по відношенню до впливу окремих  факторів. Роль антропічних 

факторів, що діють на сучасному етапі в розповсюдженні тварин і 

утворення бар’єрів для їх розселення. Роль вологи, антропічних факторів, 

що діяли в минулому, в розповсюдженні тварин і утворенні бар’єрів для їх 

розселення. 

ТЕМА 3.   Теоретичне і практичне значення зоогеографії суходолу, прісних вод 

і морських акваторій. Охорона видів та екосистем (24 год.) 

Границі біосфери. Вплив господарської діяльності на поширення тварин. 

Біотичні фактори, які впливають на розселення тварин, поняття про 

вікарність груп, екологічна валентність. Перешкоди до розселення. 



Виникнення і зникнення перешкод. Засоби розселення і подолання перешкод 

у тварин, активне і пасивне розселення, вагільність. Специфічні 

особливості в районуванні прісних вод. Экологічні фактори, які впливають 

на  розподіл тварин у внутрішніх водоймах. Особливе значення 

прісноводної фауни для зоогеографічних досліджень.  

Океанічна фауна та її районування. Екологічні зони моря. Окреме 

районування літоралі, шельфу, неритичних та океанічних районів. 

Представники фаун різних зоогеографічних областей світового океану.  

Роль людини в розселенні тварин.Свідомий і випадковий завоз тварин та 

його наслідки. Акліматизація та реакліматизація тварин. Червоні книги. 

Охорона рідкісних і зникаючих видів. 

Підсумкова модульна контрольна робота 1 (2 год.) 

 

Змістовий модуль 2 Історичні та екологічні аспекти розподілу фаун та 

біомів світу. Основи зоогеографічного районування  

 

ТЕМА 4.   Ареал. Розповсюдження видів в середині ареалу (мереживо ареалу). 

Міграції тварин та їх значення для формування фаун (40 год.) 

 Загальне поняття ареалу. Поширення видів в межах ареалів. Ареали 

суцільні, розірвані, мозаїчні. Форма ареалів, границі ареалів і їх типи. 

Причини, що визначають розміри ареалів. Космополітичні та ендемічні 

ареали. Палео- та неоендеміки, релікти. Разірвані ареали,їх походження 

та можливі шляхи їх формування. Розірвані ареали на одному континенті. 

Льодовикові розриви ареалів в Євразії. Європейсько-далекосхідні та 

арктично-альпійскі розриви ареалів. Монтанні та місцеві тектонічні 

розриви ареалів. Значення океанічних розривів в поширенні тварин. 

Розділені ареали у південній півкулі. Біполярне та амфібореальне 

розповсюдження тварин. Проблеми походження розривів ареалів.

 Розселення тварин. Перешкоди для розселення: фізичні та біологічні. 

Виникнення та зникання перешкод. Засоби розселення та подолання 

перешкод у тварин. Активне і пасивне розселення, темпи розселення. 

Історичні зміни ареалів.  

 Переміщення виду в межах ареалу. Динаміка чисельності та 

просторове переміщення тварин. Масове виселення тварин за межі ареалу 

(інвазії). Періодичні міграції тварин в межах  ареалу (перельоти птахів, 

міграції комах, риб, деяких ссавців). Типи міграцій наземних та водних 

тварин. Використання різних частин ареалу для здійснення окремих 

етапів життєвого циклу. 

ТЕМА 5.   Зоогеографічний розподіл біоти, перехідні та пограничні зони. Мезо- 

і мікрорайонування (на прикладі України) - (30 год.) 



 Теорії динаміки земної кори та їх значення для зоогеографії. 

Принципи зоогеографічного районування суходолу. Поділ суходолу на 

основні зоогеографічні царства: нотогея , неогея, палеогея, арктогея та їх 

характеристика. Мезо- і мікрорайонування - на прикладі України. 

 Нотогейська суша: Новозеландська область - загальний фізико-

географічний опис. Характерні риси фауни Новозеландської області, огляд 

основних фауністичних груп. Вплив європейської цивілізації. Австралійська 

область – межі та загальний фізико-географічний опис. Характерні риси 

фауни, огляд основних груп. Підрозділи області: австралійська, папуаська. 

Полінезійська область – межі та загальний фізико-географічний опис. 

Характерні риси фауни, огляд основних груп. 

Неогейська суша: Неотропічна область – межі та загальний 

фізико-географічний опис. Характерні риси фауни, огляд основних груп. 

Основні підрозділи Неотропіків, деякі особливості природних умов і 

фауни. 

ТЕМА 6.  Характеристика окремих великих зоогеографічних областей. 

Океанічна фауна та її районування  (26 год.) 

Палеогейська суша: Мадагаскарська область: природні умови та 

фауна області. Огляд основних груп. Статус острова Мадагаскар. 

Эфіопська область – фізико-географічний опис, екологічна 

характеристика та головні фауністичні особливості. Тварини, що 

загальні для Ефіопської і Східної областей. Огляд основних груп тварин. 

Східно-, Західно- та Південноафриканські підобласті. 

 Палеотропічний домініон: Індо-Малайська область - загальна 

характеристика фізико-географічного середовища. Характерні 

фауністичні риси. Індійська, Бірмано-Китайська, Зондська, Філіппінська, 

Сулавеська підобласті. Загальна  характеристика фаун підобластей. 

 Арктогейська суша: Голарктична область (Палеарктика та 

Неоарктика). Межі та загальна фізико-географічна характеристика. 

Основні риси фауни Голарктики та огляд основних груп тварин. Зональні 

особливості тваринного світу Голарктики. 

Основний розподіл океанічної фауни. Зоогеографічне районування 

Світового океану. Тваринні угруповання материкового шельфу, коралових 

рифів, пелагіалі та абісалі. Основні риси фауни морів України. 

Господарське значення океанічної та морської фауни. 

Підсумкова модульна контрольна робота 2 (2 год.) 

Консультації (4 год.) 
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