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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про морфологічне, 

таксономічне та екологічне різноманіття тваринного світу (на рівні типів, класів, а в деяких 

випадках і рядів), висвітлити загальні закономірності морфо-біологічної еволюції тварин, 

роль тварин в науково-практичній діяльності людини, ознайомити з сучасними напрямками 

зоологічних досліджень та спрямувати набуті студентами знання на вирішення актуальних 

проблем збереження біорізноманіття, охорони та раціонального використання біологічних 

ресурсів та охорони здоров'я людини. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Основи екології та охорони природи», 

«Загальна цитологія». 

2. Вміти самостійно застосовувати знання із екології та таксономічного різноманіття 

тварин для рішення конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою та 

науково-методичною літературою. 

3. Володіти елементарними навичками системного аналізу.  

  3. Анотація навчальної дисципліни: 

Обов’язкова навчальна дисципліна «Зоологія» є складовою циклу підготовки фахівців 

освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою «Біологія». У програмі висвітлено 

питання формування в ході еволюції сучасного різноманіття тварин, головні закономірності 

морфо-біологічних адаптацій тварин до різноманітних умов існування, сучасні методи 

зоологічних досліджень та роль тварин в житті людини. Крім того, навчальна дисципліна 

окреслює коло методів та прийомів досліджень, які можуть бути застосовані під час 

постановки дослідів у межах суміжних наук. Дисципліна покликана узагальнити сучасні 

уявлення про різноманіття, еволюцію, систему та практичне значення представників основних 

груп тварин.  

4. Завдання (навчальні цілі): 

Основними завданнями дисципліни є: 

− сформувати уявлення про різноманітність та рівні організації представників основних 

еволюційних гілок тваринного світу; 

− ознайомити з адаптаціями тварин до різних середовищ мешкання; 

− ознайомити з роллю окремих груп тварин у природних екосистемах та житті людини; 

− сформувати цілісну картину щодо глобальних проблем і основних напрямків охорони 

тваринного світу;  

− сформувати уявлення про основні методи захисту людини від отруйних, кровосисних та 

паразитичних видів тварин та профілактику захворювань, збудниками яких є тварини; 

− сформувати чітке уявлення про сучасні напрямки зоологічних досліджень. 

 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

(шостий рівень НРК України)), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») 

дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:  

інтегральної:  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі біології 

при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

законів, теорій та методів біологічної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов; 

загальних: 

− ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

− ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

− ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
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спеціальних (фахових): 

− СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на 

межі предметних галузей; 

− СК03. Здатність досліджувати різні рівні організації живого, біологічні явища і процеси; 

− СК04. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних 

методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах; 

− СК07. Здатність до аналізу будови, функцій, процесів життєдіяльності, онто- та 

філогенезу живих організмів; 

− СК09. Здатність аналізувати результати взаємодії біологічних систем різних рівнів 

організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних галузях 

господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) Форми 

викладання і 

навчання 

Методи  

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1 2 3 4 5 

1.1 Основні поняття та принципи 

загальної зоології та особливості їх 

вживання 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, поточні 

контрольні 

роботи, іспит 

10 

1.2 Морфо-екологічні особливості 

представників різних 

систематичних груп тварин 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, поточні 

контрольні 

роботи, іспит 

10 

1.3 Роль представників різних груп 

тварин у природних екосистемах 

та у житті людини 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, поточні 

контрольні 

роботи, іспит 

10 

1.4 Адаптації представників різних 

систематичних груп тварин до 

умов середовищ існування та 

особливості їх зоогеографічного 

поширення 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, поточні 

контрольні 

роботи, іспит 

10 

1.5 Принципи раціонального 

використання тварин та 

збереження їх видового 

різноманіття 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, поточні 

контрольні 

роботи, іспит 

10 

2.1 На основі набутих знань та за 

допомогою відповідних 

визначників розпізнавати 

представників різних 

систематичних груп тварин 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, поточні 

контрольні 

роботи, іспит 

10 
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1 2 3 4 5 

2.2 На основі поглиблених знань 

вибирати та використовувати на 

практиці відповідні методи 

дослідження тварин для 

розв’язання практичних задач  

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, поточні 

контрольні 

роботи, іспит 

10 

2.3 Планувати та проводити 

елементарні експериментальні 

дослідження тварин та 

оформлювати отримані результати 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, поточні 

контрольні 

роботи, іспит 

18 

2.4 Планувати заходи щодо 

збереження видового різноманіття 

тварин із метою підтримання стій-

кості різнотипних екосистем у часі 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, поточні 

контрольні 

роботи, іспит 

8 

3.1 Представляти результати 

наукового пошуку та аналізу 

навчально-методичної літератури 

у письмовій формі 

Лекції, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульні 

контрольні 

роботи, поточні 

контрольні 

роботи, іспит 

4 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 

Результати навчання  

дисципліни (код) 

 

Програмні  

результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

ПР08. Знати та розуміти основні терміни, концепції, 

теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі 

предметних галузей. 
+  + + +   + + + 

ПР10. Знати основи систематики, методи виявлення 

та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот 

і еукаріот й застосовувати їх для вирішення 

конкретних біологічних завдань. 

+ + +  + + + + + + 

ПР14. Аналізувати взаємодії живих організмів 

різних рівнів філогенетичної спорідненості між 

собою, особливості впливу різних чинників на живі 

організми та оцінювати їхню роль у біосферних 

процесах трансформації речовин і енергії. 

  + + +     + 

ПР17. Розуміти роль еволюційної ідеї органічного 

світу.   + +      + 

ПР21. Аналізувати інформацію про різноманіття 

живих організмів.  + + + + + +  + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 3.1 (блок тем Розділу 1) – 10 балів / 5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 3.1 (блок тем Розділу 2) – 10 балів / 5 балів 

3. Поточні контрольні роботи – РН 1.1 – 3.1 – 40 балів  / 20 балів  
 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в письмовій контрольній роботі, є РН 1.1-3.1. Максимальна кількість балів, яка 

може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною 

шкалою.  

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для допуску до іспиту відпрацювання всіх лабораторних робіт та написання 

модульних та поточних контрольних робіт. Обов’язковою умовою допуску до іспиту є вчасна здача 

альбому за всіма темами (балами не оцінюється, але є необхідною частиною виконання 

лабораторних робіт). Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав 

менше ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 

відповідно за рахунок лекційних годин. Оцінювання лабораторних занять здійснюється 

протягом семестру за допомогою поточних контрольних робіт, які проводяться на 

лабораторних заняттях.  
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій, семінарських занять та 

самостійної роботи 
 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість 

годин 

Л
е
к

ц
ії

 

 
Л

а
б

о
р

а
т
о

р
н

і 

за
н

я
т
т
я

 
К

о
н

с
у

л
ь

т
а

ц
ії

  

С
а

м
о

ст
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1. Безхребетні тварини 

1 Тема 1. Загальна характеристика тварин. Гетеротрофні протисти. Типи Губки 

і Кнідарії. 
4 4   

2 Самостійна робота.  

Різноманітність гетеротрофних протистів. Протисти – збудники захворювань 

людини і тварин. Життєві та ядерні цикли протистів. Тип Губки: клітинна 

диференціація, особливості життєвого циклу. Тип Кнідарії: плани будови і 

різноманіття життєвих форм, особливості життєвих циклів, роль в природі і 

житті людини. 

   

8 

3 Тема 2. Тип Плоскі черви. 2 4   

4 Самостійна робота. Паразитичні плоскі черви – збудники захворювань 

людини і тварин; пристосування до паразитизму.  
   

6 

5 Тема3. Типи Нематоди і Кільчасті черви.  4 4   

6 Самостійна робота. Тип Нематоди: паразитичні види – збудники 

захворювань людини та свійських тварин; фітонематоди – шкідники і 

паразити рослин; нематоди, як перспективні агенти біологічного способу 

боротьби зі шкідливими видами. Тип Кільчасті черви: особливості сегментації 

та її анатомічні прояви, особливості життєвих циклів. Використання 

малощетинкових червів в процесах утилізації органічних решток. 

Застосування п’явок у медицині. 

   

6 

7 Тема 4. Тип Членистоногі.  2 4   

8 Самостійна робота. Тип Членистоногі: походження; сучасна система типу; 

особливості будови членистих кінцівок та їх спеціалізація у різних груп 

членистоногих; різноманітність адаптацій членистоногих  до різних 

середовищ мешкання; роль в природі і житті людини.  

   

12 

9 Тема 5. Молюски, як первиннороті целомічні тварини. 2 2   

10 Самостійна робота. Тип Молюски: пристосування до мешкання в різних 

середовищах; личинкові стадії; система типу; екологічні групи та життєві 

форми черевоногих, двостулкових та головоногих молюсків; роль у природі та 

господарське значення; поняття про марикультуру; їстівні молюски.  

   

4 

11 Тема 6. Голкошкірі, як вториннороті целомічні тварини. 2    

  



8 

 

1 2 3 4 5 6 

12 Самостійна робота. Тип Голкошкірі: розвиток і прояви радіальної симетрії; 

гіпертрофія і поліфункціональність целомічних структур; особливості 

онтогенезу; типи личинок; сучасна система типу; значення в морських 

екосистемах та господарстві.  

   

4 

Модульна  контрольна  робота 1 1    

Консультації    2  

Розділ 2. Хордові тварини 

13 Тема 7.  Загальна характеристика типу Хордові. Безчерепні та покривники. 4 4   

14 Самостійна робота. Організація хордових тварин у порівнянні з різними 

групами безхребетних тварин. Специфіка організації представників різних груп 

підтипів Безчерепні та Покривники, як пристосування до умов середовища 

існування. 

   

6 

15 Тема 8. Первинноводні хребетні: безщелепні, риби та амфібії.  6 6   

16 Самостійна робота. Різноманіття первинноводних хордових тварин та специфіка 

пристосування представників різних класів до водного середовища існування. 

Різноманітність та специфіка організації круглоротих, хрящових, 

променеперих, лопатеперих риб, амфібій. 

   

16 

17 Тема 9. Первинноназемні та вторинноводні тварини: рептилії, птахи та ссавці. 6 6   

18 Самостійна робота. Різноманіття первинноназемних і вторинноводних хордових 

тварин та специфіка пристосування представників різних класів до повітряно-

наземного середовища існування. Різноманітність та специфіка організації 

рептилій, птахів і ссавців. 

   

16 

Модульна  контрольна  робота 2 1    

Консультації   2  

ВСЬОГО 34 34 4 78 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекції – 34 год. 

Лабораторні заняття – 34 год. 

Самостійна робота – 78 год. 

Консультації – 4 год. 
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1. Щербак Г. Й. Зоологія безхребетних / Г. Й. Щербак, Д. Б. Царичкова. – К.: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 640 с.  

2. Щербак Г. Й. Зоологія безхребетних: Підручник. Книга 1-3 / Г. Й. Щербак, Д. Б. Царичкова, 

Ю. Г. Вервес. – К.: Либідь, 1995-1997. 

3. Лукашов Д. В. Загальна зоологія. Безхребетні тварини: Курс лекцій для студентів заочної 

форми навчання біологічних факультетів / Д. В. Лукашов, П. Г. Балан. – К.: Фітосоціоцентр, 

2006. – 134 с.  

4. Балан П. Г. Практикум із зоології безхребетних / П. Г. Балан, Д. В. Лукашов, В. М. 

Трохимець, Є. М. Сінгаєвський. – К.: Фітосоціоцентр, 2017. – 153 с. 

5. Балан П.Г. Зоологія безхребетних: збірник завдань і тестів для превірки знань. Навчальний 

посібник / П.Г. Балан, Н.О. Матушкіна. – Київ: Фітосоціоцентр, 2009. – 156 с. 

6. Зоологія. Частина 1: Зоологія безхребетних. Методичні рекомендації до практичних занять. 

/ Упоряд. Н.О. Матушкіна. – К.: 2018. – 45 с. 

7. Матушкіна Н.О. Зоологія. Частина 1: Зоологія безхребетних. Робочий зошит для практичних 

занять. / Н.О. Матушкіна. – Київ: 2019. – 101 с.  

8. Методичні рекомендації до практикуму з дисципліни «Зоологія» Частина 2: зоологія 

хордових / Укладачі Мякушко С.А., Матушкіна С.О.  – Київ: 2020. – 63 с.  

9. Рупперт Э. Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные аспекты. – Т. 1-

4 / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Барнс Р. Д. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

10. Царик Й. В. Зоологія хордових: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / Й. В. Царик, 

І. С. Хамар, І. В. Дикий та ін. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 356 с. 

 

Додаткові: 

1. Зоология беспозвоночных: Томи 1-2 / Под ред. В. Вестхайде, Р. Ригера. – М. : Товарищество 

научных изданий КМК, 2008.   

2. Иванов А. В. Большой практикум по зоологии беспозвоночных. Ч. 1-3 / А. В. Иванов, 

Ю. И. Полянский, А. А. Стрелков. – М.: Высшая школа, 1981-1985.   

3. Карташев Н. Н. Практикум по зоологии позвоночных: Учеб. пособие для студентов вузов / 

Н. Н. Карташев, В. Е. Соколов, И. А. Шилов. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 383 с. 

4. Константинов В. М. Зоология позвоночных / В. М. Константинов,  С. П. Наумов, С. П. 

Шаталова. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 496 с. 
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В. М. Трохимець. – К.: ТОФІ КІМЕ, 2015. – 640 с. 

6. Мякушко С.А. Порівняльна анатомія хребетних тварин: навч. посібник. – К.: ФОП Орлов 

І.Й., 2019. – 336 с. 
7. Наумов Н. П. Зоология позвоночных.– Ч. 1-2 / Н. П. Наумов, Н. Н. Карташов. – М.: Высшая 

школа, 1979. 

8. Павлинов И. Я. Систематика современных млекопитающих. 2-е издание / И. Я. Павлинов. – 

М.: Изд-во Московского университета, 2006. – 297 с. 

9. Полянский, А. А. Стрелков. – М.: Высшая школа, 1981-1985. 

10. Ромер А. Анатомия позвоночных. – Т.1-2 / А. Ромер, Т. Парсонс. – М.: Мир, 1992. 

11. Рупперт Э. Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные аспекты. – Т. 1-

4 / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Барнс Р. Д. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

12. Шарова И. Х. Зоология беспозвоночных / И. Х. Шарова. – М.: Владос, 1999. – 592 с.  

13. Brusca R. C. Invertebrates. 2nd ed. / R. C. Brusca, G. J. Brusca. – N.-Y.: Sinauer Associates, 2003. 

– 936 p. 

14. Carroll R. L. The Rise of Amphibians: 365 Million Years of Evolution / R. L. Carroll. – Baltimore: 

The Johns Hopkins University Press, 2009. – 360 p. 
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15. Linzey D. W. Vertebrate biology. 2nd edition / D. W. Linzey. – Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press, 2012. – 530 p. 

16. McKenna M. C. Classification of Mammals above the species level / M. C. McKenna, 

S. K. Bell. – New York: Columbia University Press, 1997. – 631 p. 

17. Nelson J. S. Fishes of the world. 4nd edition / J. S. Nelson. – Hoboken, New Jersey: J. Wiley and 

Sons Inc., 2006. – 616 p. 

18. Vaughan T. A. Mammalogy. 5th edition / T. A. Vaughan, J. M. Ryan, N. J. Czaplewski. – 

Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Learning, 2011. – 750 p. 

Інтернет-ресурси: 

1. Сучасна таксономія амфібій світу (http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia) 

2. Сучасна таксономія плазунів світу (http://www.reptile-database.org) 

3. Сучасна таксономія птахів світу (http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist) 

4. Відео про анатомування представників різних типів тварин (Animal Autopsy Documentary та 

Inside Nature's Giants на каналі в YouTube) 

 

 

http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist

