
 
  



 

1. Опис навчальної дисципліни 
ЗООЛОГІЯ: частина 1 

 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»                                    
(шифр і назва) 

Спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура»  
(шифр і назва) 

 

Освітньо-наукова програма «Водні біоресурси та аквакультура» 

Освітній ступінь 

 

Бакалавр 
(бакалавр, спеціаліст, магістр) 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Нормативна 

Загальна кількість годин  180 

Кількість кредитів ECTS  6 

Кількість змістових модулів 4 

Курсовий проект (робота) (за 

наявності) 

– 

Форма контролю Залік 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки (курс) 1 1 

Семестр 1 1 

Лекційні заняття      60 год. – 

Практичні, семінарські заняття – – 

Лабораторні заняття        60 год. – 

Самостійна робота        60 год. 180 год. 

Індивідуальні завдання – – 

Кількість тижневих аудиторних годин  

для денної форми навчання 

 

      8 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Зоологія (зоологія безхребетних) є однією з основних дисциплін фахівців-

іхтіологів (рибоводів, зоотехніків, ветеринарів). Вона слугує базою знань про 

кормові об’єкти та паразитів риб і водночас є прикладною дисципліною для 

спеціалістів з іхтіології, рибництва, зоотехнії та інших галузей аграрного 

комплексу. 

 Мета дисципліни – вивчення морфології, анатомії, фізіології, життєвих 

циклів та екологію (місце і роль безхребетних в природних екосистемах та 

агроценозах), їх систематику та розповсюдження. Дана дисципліна є 

необхідною базою у подальшому вивченні та розробки наукових засад у 

розведенні, головні селекції риб в профілактиці та лікуванні паразитних хвороб.  

  

Завдання вивчення дисципліни 
Оволодіння теоретичними і практичними знаннями з морфології, 

анатомії, фізіології та екології безхребетних тварин (кормових об’єктів та 

паразитів риб), їх систематикою, місцем і роллю в природних екосистемах та 

агроценозах. 

 

Вимоги щодо знань і умінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни 

 

 Після вивчення курсу студент повинен знати будову основних типів 

безхребетних, принципи їх життєдіяльності, життєві цикли та розповсюдження 

в біо- та агроценозах, практичне значення; вільно орієнтуватися в систематиці 

тварин та їх філогенії; володіти теоретичними основами профілактики 

паразитичних захворювань корисних тварин. 

Ґрунтовне вивчення біології та екології безхребетних тварини 

надзвичайно важливе, враховуючи ту суттєву роль, яку вони відіграють у 

найрізноманітніших процесах життєдіяльності, які відбуваються в біосфері.  

Безхребетні тварини, які мешкають у водоймах, біологічно тісно 

пов’язані з іхтіофауною. Вони складають основу природних кормових ресурсів 

риб, є їх ворогами, паразитами, або проміжними хазяїнами у циклах розвитку 

збудників хвороб риб, конкурентами у харчуванні та використанні життєво - 

необхідних умов навколишнього середовища. У розв”язанні практичних задач з 

оптимізації споживання, раціональної експлуатації водних біологічних 

ресурсів, підвищення рибопродукції, регулювання умов утримання і 

вирощування риби та інших об”єктів аквакультури, знання морфологічних та 

біологічних особливостей гідрофауни безхребетних має вирішальне значення. 

В процесі вивчення зоології безхребетних майбутнім іхтіологам – 

рибоводам необхідно: 

знати особливості будови та функціонування систем органів 

безхребетних тварин, їх філогенію та систематику, різноманітність видового 

складу, екологію, розповсюдження, спосіб життя, вплив на інші компоненти 

біоценозів, значення у харчових ланцюгах, кругообігу речовин, методи 

регулювання чисельності. 



Засвоївши програму дисципліни зоологія безхребетних, фахівець 

повинен: 

 уміти оцінити стан та різноманітність видового складу безхребетних 

тварин, використовувати знання їх біології для розробки заходів регулювання 

інтенсивності розвитку окремих груп та видів з метою оптимізації умов 

навколишнього середовища для досягнення високих показників продуктивності 

різних об’єктів аквакультури. 

 Програма з зоології безхребетних розроблена відповідно до типового 

навчального плану для спеціальності 6.130300 “Водні біоресурси” (кваліфікація 

іхтіолог - рибовод). На її вивчення відведено 108 годин, з них аудиторних 60 

годин. Курс зоології безхребетних вивчається у першому семестрі. 

Підсумковою формою контролю є іспит. З дисципліни проводиться літня 

навчальна практика, завершальна форма контролю – залік. 

Для занять викладачі повинні використовувати нормативні документи 

державних органів, сучасні розробки і матеріали наукових установ Української 

Академії Аграрних Наук, Національної Академії Наук України та інших країн. 

 



3. Програма та структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Одноклітинні безхребетні тварини 

 

Тема 1. Зоологія. 

Вступ до 

дисципліни. Історія 

зоологічних 

досліджень 

6 2 - 2 - 2 8 2 - - - 6 

Тема 2-3. Загальна 

характеристика 

найпростіших 

12 4 - 4 - 4 6 - - - - 6 

Тема 4-5. 

Характеристика 

споровиків. 

Особливості їх 

організації внаслідок 

паразитизму. 

12 4 - 4 - 4 6 - - - - 6 

Тема 6-7. Інфузорії – 

вищий тип 

одноклітинних 

 

12 4 - 4 - 4 6 - - - - 6 

Разом за змістовим 

модулем 1 

42 14 - 14 - 14 26 2 - - - 24 

Змістовий модуль 2. Багатоклітинні безхребетні тварини 

 

Тема 8. 

Багатоклітинні 

безхребетні тварини 

(Metazoa). Губки  

6 2 - 2 - 2 10 2 - 2 - 6 

Тема 9. Особливості 

будови типу 

кишковопорожнин-

них 

6 2 - 2 - 2 6 - - - - 6 

Тема 10-11. Загальна 

характеристика типу 

плоских червив 

12 4 - 4 - 4 8 - - - - 8 

Тема 12-13. Будова, 

класифікація та 

походження круглих 

червив 

12 4 - 4 - 4 6 - - - - 6 

Тема 14-15. 

Кільчасті – вищий 

тип червив 

12 4 - 4 - 4 6 - - - - 6 

Разом за змістовим 

модулем 2 

48 16 - 16 - 16 36 2 - 2 - 32 

Назви змістових Кількість годин 



модулів і тем денна форма денна форма 

усь

ого 

у тому числі усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 3. Членистоногі безхребетні тварини 

Тема 16-17. Загальна 

характеристика типу 

членистоногих 

12 4 - 4 - 4 10 2 - 2 - 6 

Тема 18-19. 

Особливості 

організації підтипу 

ракоподібних 

12 4 - 4 - 4 8 - - - - 8 

Тема 20-21. Підтип 

хеліцерові – перші 

наземні 

членистоногі 

12 4 - 4 - 4 6 - - - - 6 

Тема 22-23. Підтип 

трахейних – 

найчисельніша 

систематична 

одиниця 

12 4 - 4 - 4 6 - - - - 6 

Тема 24. Біологічна 

характеристика 

комах 

6 2 - 2 - 2 8 - - - - 8 

Разом за змістовим 

модулем 3 

54 18 - 18 - 18 38 2 - 2 - 34 

Змістовий модуль 4. Особливості біології молюсків і голкошкірих 

Тема 25-26. 

Походження і 

будова молюсків 

12 4 - 4 - 4 10 2 - 2 - 6 

Тема 27-28. 

Молюски та їх 

практичне значення 

12 4 - 4 - 4 6 - - - - 6 

Тема 29-30. 

Характеристика 

типу голкошкірих  

12 4 - 4 - 4 6 - - - - 6 

Разом за змістовим 

модулем 4 

36 12 - 12 - 12 22 2 - 2 - 18 

УСЬОГО ГОДИН  180 60 - 60 - 60 122 8 - 6 - 108 

 

 



6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вивчення будови одно клітинних: амеби звичайної 2 

2 Дослідження поперечного поділу клітин на прикладі інфузорії 

– туфельки. 

4 

3 Вивчення  прісноводної губки  бодяги 4 

4 Дослідження будови гастральної порожнини гідри 4 

5 Вивчення життєвого циклу печінкового сисуна. 2 

6 Порівняльне вивчення морфології свинячого і бичачого ціп 

яків. 

2 

7 Вивчення будови та життєвих циклів аскариди і трихінелли 4 

8 Вивчення будови нереїди, піскожила 4 

9 Дослідження будови – дощового черв’яка, медичної п’явки. 4 

10 Розгляд та порівняння будови окремих представників 

плоских, круглих  червів 

4 

11 Вивчення будови нижчих раків: дафнії, циклопа, артемії 4 

12 Вивчення будови ротового апарату у представників класу 

комах. 

4 

13 Дослідження анатомічної будови  ускладнення систем 

органів, на прикладі таргана. 

4 

14 Розгляд та порівняння будови ракоподібних, павукоподібних 

та комах. 

2 

15 Вивчення будови представників класів черевоногих та 

двостулкових молюсків. 

4 

16 Дослідження особливостей промислових об’єктів 

головоногих молюсків. 

4 

17 Вивчення особливостей онтогенезу морської зірки. 4 

 Разом 60 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



7   Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівнів освоєння  

знань студентами 

а) контрольні питання (1 модуль) 

1. Яке біологічне значення процесу інцистування? 

2. Які способи розмноження спостерігають у найпростіших? 

3. Як може відбуватись у найпростіших статевий процес? 

4. Що таке "керівні рештки"? Яке практичне значення? Наведіть приклади. 

5. Які групи найпростіших мешкають у ґрунті? Які адаптації їм притаманні? 

6. Чим живляться найпростіші ґрунтів? Які умови існування впливають на їх активність? 

7. Що таке мутуалізм? Які групи найпростіших здатні вступати в мутуалістичні 

відносини з іншими організмами? 

8. Які захворювання людини та свійських тварин можуть викликати найпростіші? 

9. Які особливості найпростіших характеризують їх як цілісний організм? 

10. Чим характеризуються представники типу Саркомастигофори? На які підтипи 

поділяють цей тип? 

11. Що таке ядерний цикл? Які типи ядерних циклів спостерігають в найпростіших? 

Наведіть приклади. 

12. Які особливості будови клітин радіолярій? 

13. Чим характеризується життєвий цикл форамініфер? 

14. Які типи псевдоподій зустрічаються в найпростіших? Які функції? 

15. Які особливості будови черепашок у форамініфер та черепашкових амеб? 

16. Яке біологічне значення процесу інцистування? 

17. Що таке ядерний цикл? Які типи ядерних циклів спостерігають в найпростіших? Наведіть 

приклади. 

18. Що таке апікальний комплекс органел? Які його функції? 

19. Які особливості будови клітин радіолярій? 

20. Чим характеризується життєвий цикл форамініфер? 

21. Які типи псевдоподій зустрічаються в найпростіших? Які функції? 

22. Які особливості будови черепашок у форамініфер та черепашкових амеб? 

23. В яких найпростіших в клітинах присутні ядра різних типів? Які їх функції? 

24. На які класи поділяють підтип Джгутикові? Дайте їм характеристику. 

25. Чим характеризуються представники підтипу Опалінові? 

26. Що таке автогамія? Яке біологічне значення цього процесу? 

27. Які особливості життєвого циклу міксоспоридій? 

28. Які види споровиків здатні паразитувати в організмі людини і свійських тварин? 

29. Які пристосування є в споровиків для паразитування в клітинах людини і тварин? 

30. Яким чином здійснюється живлення клітини споровиків? 

31. Яке екологічне значення стадії спори в споровиків? 

32. Яка загальна характеристика представників типу Апікомплексні? 

33. На які класи поділяють тип Апікомплексні? Дайте їм характеристику. 

34. Що таке остаточний, проміжний та проміжний хазяїн? Наведіть приклади. 

35. Дайте порівняльну характеристику представників типів Мікро- та Міксоспоридії. 

36. Які характерні риси притаманні представникам типу Війконосні, або Інфузорії? 

37. Що таке ядерний дуалізм? Яке його біологічне значення? 

38. Що собою становить цитоскелет в інфузорій? 

39. Що таке кон'югація в інфузорій? Яке біологічне значення цього процесу? 

40. Як відбувається процес кон'югації в інфузорії-туфельки? 



41. Які інфузорії паразитують в організмі людини і тварин? 

42. Які особливості процесів живлення в інфузорій? Які типи живлення їм притаманні? 

43. На які класи поділяють тип Війконосні, або Інфузорії? Дайте їм характеристику. 

44. Що таке екструсоми? Які їх функції? 

45. Що таке пелікула? Яка її будова та функції? 

46. Що таке енергіда? Наведіть приклади моно- та поліенергідних клітин найпростіших. 

 

б) контрольні питання (2  модуль) 

 

  



8. КОМПЛЕКС ТЕСТІВ, КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ  

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

НУБіП України          Ф-7.5-2.1.6-24 

«Бланк тестових завдань» 

 
Варіант № 1 

Питання 1. Черепашкові амеби мешкають у: 

1 крові людини, 

2 морях; 
3 прісних водоймах; 
4 грунті, 
5 судинах рослин 

Питання 2.  Мікропора споровиків - це: 

1 отвір для видалення продуктів обміну речовин; 

2 отвір для поглинання їжі; 

3 органела, яка виконує опорну функцію ; 

4 органела. яка виділяє ферменти 

5 органела, в який запасаються поживні речовини. 

Питання 3.Напад пропасниці у хворих на малярію співпадає 

з: 

1 процесом шизогонії в клітинах печінки; 

2 процесом шизогонії в еритороцитах;  
3 виходом мерозоїтів з еритроцитів; 
4 утворенням мікро- та макрогамонтів; 
5 проникненням мерозоїтів в еритроцити 

Питання 4.  Спорозоїт кров'яних споровиків - це: 

1 стадія, яка передує статевому розмноженню; 

2 стадія, яка передує шизогонії; 
3 стадія, яка передує спорогонії; 
4 стадія, яка утворюється внаслідок шизогонії; 
5 стадія, яка утворюється внаслідок спорогонії. 

Питання 5. Ундулююча мембрана зустрічається у: 

1 комірцевих джгутикових; 

2 кров'яних споровиків; 

3 опапін; 

4 евглен; 

5 трипанозом 
Питання 6. Сидячий спосіб життя притаманний: 

1 стилоніхіям; 

2 актиніям 
3 сувійкам; 
4 бодягам 
5 трубачу. 

Питання 7. До складу ектодерми кишково-порожнинних 

відносяться: 

1 Пінакоцити 

2 Залозисто-мязові клітини 
3 Жалкі клітини 

4 Епітеліально-мязові клітини 
5 Залозисті клітини 

Питання 8 До вегетативного розмноження відноситься: 

1 Спорогонія 

2 Лацерація 

3 Оогонія 

4 Фрагментація 

5 Коньюгація 

Питання 9. В колонії гідроїдного поліпа є ділянки: 

1 Ропалій 

2 Ценосарк  

3 Ексумбрела 

4 Бластостиль 

5  

Питання 10. У малярійного плазмодія в організмі 

проміжного хазяїна проходять стадії:: 

1 мерозоїта; 

2 шизонта; 

3 спорозоїта; 

4 мікро- та макропамонта; 

5 оокінети 
Питання 11. Зі зміною хазяїв життєвий цикл відбувається в: 

1 Ceratium hirudinella; 

2 Fasciola gepatica 
3 Plasmodium vivax; 
4 Myxobolus pfeifferi; 

Питання12. Тіло багатощетинкових червів має такі 

частини: 

1 Епімерит. 

2 Простомій  

3 Протомерит 

4  Дейтомерит 

5  Пігідій 

Питання 13. До складу видільної системи входять:  

1 Вольвенти 

2 Соленоцити 

3 Хоаноцити 

4 Зірчасті клітини 

5 Спікули 

Питання  14.У малощетинкових червів видільна система 

представлена: 
1 Протонефридіями 
2 Хлорагогенні клітини 
3 Зірчасті клітини 
4 Метанефридії 
5 Мезонефридії 

Питання 15 У ракоподібних є залишки целома під назвою: 

1 Коксальні залози 

2 Антенальні залози 
3 Максилярні залози 

4 Гемолімфові залози 
5 Бульбовидні залози 

Питання 16. Суть цефализації полягає в:  

1 Появі хітинового покриву 

2 Утворенню голово-грудей 

3 Концентрація органів чуття в головній тагмі 

4 Редукція головної тагми 

5 Локалізхація ротового апарату на головній тагмі 

 



 

Питання 17. Що позначено на малюнку під номарами 

1,3,6: 

 
 
Питання 18. Що позначено на малюнку під 
номарами  3,4,5 

 
 

Питання 19. Що позначено на малюнку під 

номарами 6,7,8: 

 

Питання 20. Що позначено на малюнку під номарами 

2,3,4: 

 
 
 

Питання 21. Що позначено на малюнку під номарами 

8,10,16: 

 
 

  
Питання 22. Що позначено на малюнку під номарами 

1,3,5 

 

 

 

 

Питання 23. Що позначено на малюнку під номарами 

1,2,3: 



 
 
 
Питання 24 Що позначено на малюнку під номарами 1, 
2,3: 

 

 
 

Питання 25. Що позначено на малюнку під номарами 1, 

2,3: 

 
 

Питання 26. Що позначено на малюнку під номарами 

3,5,8: 

 

 

 

Питання 27. Що позначено на малюнку під номарами 

2,3-7,8-12: 

 
 
Питання 28 Що позначено на малюнку під номарами 
2,4,6: 

 

 
 

Питання 29. Що позначено на малюнку під номарами 

а2,а7,б3: 



 
 

Питання 30. Що позначено на малюнку під номарами 

3,4,6 

 

 

Модуль 3   Варіант 1 

 

1. Внутрішні органи членистоногих розташовані у: А) первинній порожнині 

тіла; В) вторинній порожнині тіла; Б) змішаній порожнині тіла; Г) мезенхімі. 

2. Нервова система членистоногих складається з нервів та: А) черевного 

нервового ланцюжка; Б) черевного нервового ланцюжка з навкологлотковим 

нервовим кільцем; B) нервових клітин, розкиданих по всьому тілу; Г) 

нервових клітин, зібраних у два нервові стовбури. 

3. Укажіть тварин, від яких походять членистоногі: А) молюски; В) 

малощетинкові черви; Б) плоскі черви; Г) стародавні багатощетинкові 

кільчасті черви. 

4. Визначте тварину, яка належить до класу Ракоподібні: А) каракурт; В) 

коник; Б) дафнія; Г) комар. 

5. Органами дихання павукоподібних є: А) комірчаті легені;В) зябра; Б) 

трахеї; Г) покриви тіла. 

6. З переліку комах виберіть безкрилу: А) воша; В) цвіркун; Б) бражник; Г) 

хрущ. 

7. Виберіть ОДНЕ правильне твердження: А) Тіло членистоногих не 

поділяється на сегменти. Б) У членистоногих покрив розтягується. B) 

Нервова система членистоногих дифузного типу. Г) Основу покриву 

членистоногих складає органічна речовина – хітин. 

8. Допишіть пропущені в тексті слова тесту контролю з біології «Тип 

членостоногі». Перетинчастокрилі – комахи з ____________ парами 

перетинчастих прозорих крил. Ротовий апарат ______________ або 

_________________. 

9. Визначте та впишіть у таблицю назву тварини, організм якої має наведені 

ознаки. Мешкає на суходолі, у вологих місцях. Невелика (до 2 см) тварина. 

Не може довго перебувати в сухому повітрі. Не любить світла, характерний 

нічний спосіб життя. 

http://testkontrol.kiev.ua/?cat=77
http://testkontrol.kiev.ua/?cat=77


10. Установіть відповідність між таксономічними категоріями та наведеними 

назвами для зображеного організму. 

 
A) Тип: 1) Турбелярії; 2) Членистоногі;3) Анеліди: 4) Копеподи; 5) Цестоди 

Б) Клас; 1) Ракоподібні 2. Комахи; 3) Павукоподібні; 4) Малощетикові; 5) 

Багатощетинкові 

B) Ряд: 1) Тріхоцефаліда; 2) Сріруриди; 3) Хордові; 4) Різноногі; 5) рівоногі 

Г) Вид: 1) Oniscus asellus; 2) Gammarus pulex;3) Astacus fluviatilis; 4) Pandalus 

borealis;5) Paralithodes camtschaticus 
 1 2 3 4 5 

1

1 

Видільною 

системою 

комах  э: 

Вольвенти Соленоцити Мальпігієві 

судини 

Зірчасті 

клітини 

1

2 

У ракоподібних 

є залишки 

целома під 

назвою: 

Коксальні залози Антенальні 

залози 

Максилярні 

залози 

Гемолімфові 

залози 

1

3 

Суть 

цефализації 

полягає в: 

Утворенні голови-тагми, 

де концентрується 

головний мозок, органи 

чуття та первинної 

обробки їжі 

Концентрація 

органів чуття 

в головній 

тагмі 

Редукція 

головної 

тагми 

Локалізхація 

ротового 

апарату на 

головній 

тагмі 

1

4 

Що позначено 

на малюнку під 

номерами: 

 1, 7, 8: 

 _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

1

5 

Що позначено 

на малюнку під 

номерами 2, 3, 

9, 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

1

6 

Назва 

річкового рака 

латинською 

мовою 

__________________________________________ 



 

 
17. Що позначено на рисунку під номерами 1,4,5,6 

 
18. Що позначено на рисунку під номерами 5,6,11,12 

 
19. Що позначено на рисунку під номерами  1,3,5 

 
20. Що позначено під номерами 2-5 



 
21.  Що позначено буквами А, В, Г 

22. Найбільш примітивною групою ракоподібних можна вважати: 

1) Cephalocarida; 

2)  Maxillopoda; 

3)  Branchiopoda; 

4)  Ostracoda; 

5)  Malacostraca. 

23. В чому полягає статевий диморфізм Astacus astacus: 

1)  в будові антен; 

2)  в розташуванні статевих отворів; 

3)  в будові перших двох пар черевних ніжок; 

4)  в будові сегментів голови; 

5)  у співідношенні ширини головогрудей та черевця. 

24. Які з наведених тверджень хибні: 

1)  Ракоподібні не мають війчастого епітелію. 

2)  Мускулатура членистоногих має вигляд окремих пучків і не утворює шкіро-

м'язового мішка. 

3)  Кровоносна система ракоподібних замкнена. 

4)  Для вищих ракоподібних характерна роздільностатевість. 

5)  Членистоногі розмножуються тільки статевим шляхом. 

6)  Покриви членистоногих складаються з кутикули, гіподерми та базальної 

мембрани. 

7)  Серед ракоподібних не має наземних форм. 

8)  Органи виділення річкового рака є видозміненими целомодуктами. 

9)  Органи рівноваги річкового рака знаходяться в середині члеників антен. 

10)  Середня і задня кишка рака вистелена кутикулою. 

11)  Печінка рака поєднує функції печінки та підшлункової залози хребетних. 

12)  Органами виділення річкового рака є мальпігієві судини. 

25. Запліднення у багатоніжок є: 

1)  зовнішнім; 

2)  внутрішнім зі сперматофорним осіменінням; 

3)  внутрішнім з копуляцією. 

26. Який сегментний склад голови комах: 

1)  акрон та 4 сегменти; 

2)  до 10 сегментів; 

3)  до 11 сегментів та тельсон; 

4)  11 і більше сегментів та тельсон; 



5)  три сегменти. 

27. Органами дихання комах є: 

1) максилярні залози; 

2) мальпігієви судини; 

3) жирове тіло; 

4) перикардіальні клітини; 

5) трахеї; 

6) фагоцитарні клітини; 

7) поверхня тіла; 

8) легеневі мішки; 

9) зябра. 

28. Які з перелічених комах розвиваються з повним перетворенням: 

1) Polyphylla fullo; 

2) Musca domestica; 

3) Apis mellifera; 

4) Tettigonia viridissima; 

5) Vanessa atalanta; 

6) Locusta migratoria; 

7) Gryllotalpa gryllotalpa 

29. Личинкову стадію річкового рака називають: 

1) зоеа; 3) наупліус; 

2) мізідна личинка; 4) відсутня (розвиток прямий). 

30 .Органами чуття багатоніжок є: 

1) прості очі; 

2)  складні очі; 

3)  трихоботрії; 
 

 

Модуль4    Варіант № 21 

Питання 1. Черепашок немає у: 

1 ставковика великого 

2 каракатиці 
3 Корабельного черв’яка 
4 беззубки 
5 перлівниці 

Питання 2.  Гастропор - це: 

1 отвір для видалення продуктів обміну речовин; 

2 отвір для поглинання їжі; 

3 органела, яка виконує опорну функцію ; 

4 органела. яка виділяє ферменти 

5 органела, в який запасаються поживні 

речовини. 

Питання 3. Глохідій це: 

1 Личинка губок 

2 Личинка комах  
3 Личинка багатощетинкових червів 
4 Личинка черевоногих молюсків 
5 Личинка двостулкових молюсків 

Питання 4.  Ктенидії - це: 

1 органи статевого розмноження; 

2 органи виділення 

3 Органи дихання 
4 Бруньки вегетативного розмноження 
5 Стадія переживання несприятливих умов 

Питання 5. Радула це: 

1 Личинка черевоногих молюсків 

2 Орган чуття черевоногих молюсків 

3 Рогове покриття язика 

4 Вирости шлунка 

5 Орган виділення 

Питання 6. Сидячий спосіб життя притаманний: 

1 беззубці 

2 хітону 
3 тридакні 
4 дрейсенам 
5 Великому ставковику 

Питання 7. Личинками молюсків є:  

1 Трохофора 

2 Планула 
3 Велігер 

4 мюллерова 
5 паренхімула 

Питання 8. Целом у молюсків зберігається в: 

1 Нирках  



2 гонадах 

3 перикардії 

4 шлнку 

5 клоаці 

Питання 9. Інвазійна стадія слизових споровиків – це: 

1 панспоробласт; 

2 плазмодій з ядрами різних типів; 

3 спора; 

4 спорозоїт; 

5 мерозоїт. 

Питання 10. У молюсків серце має: 

1 Дві камери 

2 Три камери 

3 Чотири камери 

4 Одна камера 

5 Серця немає 

Питання 11. Лігамент це: 

1 Фермент крові 

2 Травний фермент 

3 Відділ шлунку 

4 Замок стулок молюска 

5 Частина амбулакральної ніжки 

Питання 12. Черепашка складається з шарів: 

1 Вапнякового,рогового, перламутрового 

2 
Конхіолінового, 

порцелянового,перламутрового 

3 Хітиновіого, рогового,вапнякового 

4  Конхолінового,рогового, 

5 органела, в якій запасаються поживні речовини. 

Питання 13. Псевдоподії форамініфер – це: 

1 ризоподії; 

2 філоподії; 

3 аксоподії; 

4 лобоподії; 

5 міксоподії. 

Питання  14. Метагенез – це чергування поколінь: 

1 які розмножуються статевим і нестатевим 

шляхом; 

2 роздільностатевого та партеногенетичного; 

3 роздільностатевого та гермафродитного; 

4 партеногенетичного та гермафродитного; 

5 нестатевого та гермафродитного. 

Питання 15 Органами ви ділення 

плоастинчастозябрових є: 

1 Коксальні залози 

2 Зелені залози 

3 нефридії 

4 Мальпігієві судини 

5 нирки 

Питання 16. До складу черепашок молюсків входять: 

1 псевдохітин; 

2 CaCO3; 

3 конхіолін 

4 SіSO4; 

5 целюлоза. 

Питання 17. Олігомеризація це - 

_____________________ 

Питання 18. Целомодукти це -

_______________________ 

Питання 19. На які класи поділяється тип молюски 

(відповідь дати латинською 

мовою):_________________ 

Питання 20. На які підтипи поділяється тип 

голкошкірих (відповідь дати латинською 

мовою):__________________ 

Питання 21.Амбулакральна система  

це__________________ 

Питання 22 Мандеборова пластика 

 це__________________ 

Питання 23.Перигемальна система  

це_________________ 

 

 

Питання 25. Що позначено на малюнку під номерами 

1,-4: 

 
Питання 21. Що позначено під номерами  1-4 

 
Питання 22. Що позначено на малюнку під номерами 

5-8: 



 
Питання 23. Що позначено під номерами 2-5: 

 
Питання 24. Що позначено під номерами ,-5-8: 

 

Питання 25. Що позначено на малюнку під номерами 

1,2,3: 

 

4) 26. Що позначено номерами 2-5: 

5) 
 

6)  
7) 27. Що позначено номерами: 1-4 

1

2 3

4

5

6
78

 
 

 



Змістовий модуль 1. Вступ. Основні типи безхребетних: 

Саркомастігофори, Апікомплексні, Мікроспоридії, Мікроспоридії. 
 

Тема лекційного заняття 1. Предмет зоології. Схожість та 

відмінності рослин і тварин. Загальна характеристика найпростіших 

безхребетних 

 

Зоологія, як система біологічних знань про тварин. Історія зоології від 

Арістотеля до наших днів. Значення праць К. Ліннея, Ж.- Б. Ламарка, Ч. 

Дарвіна у класифікації тваринного світу. Штучні та природні системи. 

Основні принципи сучасної систематики, таксономічні одиниці, бінарна 

номенклатура видів, наукова мова. Поділ тваринного світу на безхребетних 

та хордових. Роль безхребетних у природі, житті людини та в розвитку 

аквакультури. Значення праць А. Левенгука у відкритті мікросвіту. Системи 

найпростіших. Визначення та загальна характеристика. Порівняння тварин і 

рослин на різних рівнях організації живої матерії. Характеристика типу 

саркодових та джгутикових. Особливості будови представників класу 

саркодових – корененіжки, сонцевики та променевики. Різноманітність 

життєвих форм класу джгутикових. Забарвлені (рослинні) та безбарвні 

(тваринні) джгутикові. Основні представники типу та їх практичне значення. 

Роль джгутикових як продуцентів та паразитів. Колоніальні джгутиконосці. 

Роль фораменіфор і радіолярій в утворенні донних відкладень. Патогенні 

амеби. 

Найпростіші поширені по всій земній кулі. Вони мешкають у водоймах і 

ґрунтах. До них належать вільноживучі та паразитичні види. Нині описано 

понад 30 тис. видів, проте вважається, що більшість найпростіших науці ще 

невідома. Найпростіші відіграють важливу роль у формуванні земної кори. 

Водні найпростіші є важливим компонентом живлення багатьох гідробіонтів, 

зокрема молоді риб. Паразитичні види викликають небезпечні захворювання 

людини та свійських тварин, однак деякі з них є перспективними для 

створення біологічних методів боротьби з шкідниками. Найпростіші – це 

еукаріотичні організми, що перебувають на клітинному рівні організації, 

повноцінні в морфологічному і фізіологічному відношеннях. Серед них є 

одноклітинні та колоніальні організми, багатоядерні плазмодії, 

багатоклітинні форми. Назва «найпростіші» не відображає їх будову, яка є 

складною, однак складність організації стосується клітинних структур, а не 

багатоклітинних утворень, як у багатоклітинних (Metazoa). Розміри 

найпростіших коливаються від 2 мкм до 5 см (у середньому 5–250 мкм). 

Найменший вид – внутрішньоклітинний паразит великої рогатої худоби 

Babesia bovi, розміри якого не перевищують 2-2,5 мкм. Разом з тим, розміри 

колоній радіолярій можуть досягати 25 см. Для найпростіших характерна 

різноманітність форм симетрії. Серед них є сферичні та види з променевою й 



двобічною симетрією. Значна кількість найпростіших є асиметричними. 

Найбільш різноманітні форми симетрії трапляються у планктонних морських 

радіолярій: вони мають мінеральний скелет, який часто утворює складні 

правильні геометричні фігури. Джгутикові та війчасті, що швидко рухаються, 

мають особливий тип симетрії - гвинтову. Клітина найпростішого, як і будь-

яка еукаріотична клітина, має такі загальноклітинні органоїди, як мембрана, 

ядро, мітохондрії (у Microspora та деяких джгутикових їх немає), рибосоми, 

ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми тощо. Проте клітина 

найпростішого, оскільки вона є повноцінним організмом, має ще й 

специфічні органели, що різняться в різних типів найпростіших. Клітина 

найпростішого обмежена мембраною, або плазмолемою, яка має мозаїчну 

будову, типову для біомембран. Зовні до цитоплазматичної мембрани 

прилягає глікокалікс, який складається з мукополісахаридів. Цей шар 

пов'язаний з інформаційною системою клітини. В ньому містяться спеціальні 

рецепторні молекули. За допомогою глікокаліксу клітини можуть вибірково 

накопичувати з оточуючого середовища різні речовини, які потім поглинає 

клітина. Крім глікокаліксу, в багатьох найпростіших можуть утворюватися 

різні позаклітинні поверхневі структури: лусочки, клітинні стінки або 

будиночки (черепашки). У більшості найпростіших під мембраною 

утворюються допоміжні структури, які надають клітині сталої форми.  

Саркодові мешкають переважно в планктоні або бентосі морів, багато 

представників цього підтипу поширені також у прісних водоймах і ґрунтах, є 

невелика кількість паразитів. Описано понад 10 тис. видів. У життєвому 

циклі саркодових переважає амебоїдна форма, що здатна утворювати 

псевдоподії. Кількість, форма та тонка будова псевдоподій різні у 

представників різних таксонів. Широкі лопатеві псевдоподії називаються 

лобоподіями, ниткоподібні, розгалужені псевдоподії, що мають здатність 

переплітатися (анастомозувати), – філоподіями, прямі, нерозгалужені, з 

опорними рядами мікротрубочок всередині – аксоподіями. Підтип 

складається з надкласів Корененіжки та Промененіжки. У корененіжок 

органелами руху й захоплення їжі є лобоподії та філоподії. Надклас 

Rhizopoda об'єднує сім класів, деякі з них ще дуже погано вивчені. Справжні 

амеби переважно прісноводні бентосні організми, інколи паразитичні, з 

лобоподіями, найчастіше одноядерні, голі чи вкриті черепашкою. Клас 

Справжні амеби об'єднує підкласи Голі та Черепашкові амеби. 

 

Тема лекційного заняття 2. Характеристика споровиків. Особливості 

їх організації внаслідок паразитизму. 



Характеристика кокцидій та викликаних ними захворювань. Життєвий 

цикл еймерій. Чергування способів розмноження. Кров’яні споровики. 

Плазмодії – збудники малярії. Заходи боротьби з інфекційними 

захворюваннями. Вчення про переносників збудників хвороб, паразитизм 

проміжних і кінцевих хазяїв. Особливості будови та життєвого циклу 

мікроспоридій та міксоспоридій. Їх практичне значення.  

Споровики – облігатні ендопаразити, які локалізуються в різних 

порожнинах тварин (порожнина тіла, порожнина кишечника) або 

внутрішньоклітинно, живуть як у хребетних, так і у безхребетних тварин. 

Поверхня тіла густо вкрита короткими джгутиками; мають складний цикл 

розвитку, з чергуванням статевого і безстатевого покоління, що завершується 

утворенням спор. У кров'яних споровиків всі стадії проходять всередині 

організму. Грегарини відрізняються відносно великими розмірами, 

червоподібної формою тіла, утворенням гамет шляхом попарного 

інцистування особин і відсутністю шизогогнії (у переважної більшості).  

Грегарини паразитують у кишечнику безхребетних, у тому числі тарганів, 

де можна знайти представників Gregarina blattarum. Тіло дорослої грегарини, 

має назву гамонта, чітко поділено на два відділи: протомерит і дейтеромерит, 

в якому можна знайти одне ядро. Між собою ці відділи розділені особливої 

перегородкою – септою, що утворюється за рахунок мікрофібрил 

цитоскелета. У молодому віці у грегарин зустрічається ще одна ділянка тіла – 

епімер, який має вигляд округлої головки і служить для фіксації в епітелії 

кишечника. Кокцидії викликають у кроликів важке захворювання, що 

супроводжується кривавим проносом і смертю тварин. Разом з їжею 

спорозоїти потрапляють в кишечник і проникають в клітини епітелію. Тут 

вони живляться, ростуть, розвиваються і досягають стадії зрілого шизонта, 

здатного до розмноження. Ядро при цьому багато разів ділиться і 

вкривається своєю частиною цитоплазми. Таким чином, шляхом шизогоніі 

утворюється кілька мерозоїтів, що веде до збільшення чисельності паразитів 

у тілі хазяїна і до подальшого самозараження.  

Після декількох шизогоній починається підготовка до статевого процесу - 

гаметогоніі. Шизонт розпадається на кілька особин - гаметоцитів, 

розрізняються за статевою ознакою. Жіночі особини, макрогаметоцити, 

ростуть, накопичують поживні речовини і кожна розвивається в 

макрогамети. Чоловічі особини, мікрогаметоцити, зазнавши поділу, 

утворюється кілька мікрогамет, що мають пару джгутиків. Попарно 

копуляція шляхом активного проникнення мікрогамети в макрогамети 

призводить до утворення зиготи, яка, перетворюючись на ооцисту, залишає 

кишечник з екскрементами господаря. Поза тілом хазяїна в ході спорогонії 

утворюються: ядро ооцисти ділиться два рази з утворенням споробластів, які 



покриваються щільними оболонками, перетворюючись в спори. Зародок в 

спорі ділиться і утворюється кілька спорозоїтів (зазвичай два). Коли ооцисти 

проковтуються черговим господарем, циста розкривається, і з виходом 

спорозоїтів життєвий цикл повторюється. Наявність в одній ооцисті 

декількох спорозоїтів прискорює процес зараження особини хазяїна 

численними паразитами.  

Спорозоїти малярійного плазмодія потрапляють в кров людини при укусі 

його комаром з роду Anopheles. Спочатку вони проникають у клітини 

печінки, де розмножуються шляхом шизогонії. Ця стадія носить назву 

тканинної, або преєритроцитарної. Мерозоїти, що утворилися в тканинних 

клітках, виходять у плазму крові і швидко проникають в еритроцити, в яких 

протікає дозрівання мерозоїтів (трофозоітів). Вони живляться тілом 

еритроцита і в них же відкладають отруйні для господаря речовину у формі 

темного пігменту меланіну. Зазнаючи багачисельного  поділу, мерозоїти 

перетворюються в шизонтів. Цей процес носить назву шизогонії. 

При виході мерозоїтів еритроцит руйнується, а дочірне покоління 

паразита проникає в нові кров'яні тільця. Після декількох шизогоній 

починається підготовка до статевого процесу. Мерозоїти розвиваються в 

гамонти - диференційовані за статтю, проте нездатні до размноження в крові 

людини. Подальший розвиток паразита протікає тільки в кишечнику комара, 

куди він потрапляє в процесі кровососання. Тут макрогамонт перетворюється 

на макрогамету, а мікрогамонт утворює кілька жгутикоподібних 

мікрогамети. Після копуляції утворюється зигота, яку за її рухливость 

називають оокінетою. Пробираючись крізь стінку кишечника, оокінета 

переміщається на зовнішню його поверхню, де покривається оболонкою і 

перетворюється в ооцисту, яка розпадається на тисячі серповидних споро-

зоїтів. Спорозоїти збираються в слинних залозах і при укусі людини таким 

комаром вони потрапляють в кров нового господаря  і цикл відновлюється. 

 

Тема лекційного заняття 3. Інфузорії – вищий тип одноклітинних 

 

Ускладнення будови тіла. Розмноження. Ряд війчастих інфузорій, їх 

життєві форми – вільноживучі, симбіонти та паразити. Ряд сисних інфузорій. 

Значення одноклітинних для кругообігу речовин у природі та житті людини. 

Планктонні, придонні, прикріплені, хижі, паразитичні і мутуалістичні 

інфузорії та їх значення в біоценозах. 

 

 


