
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРИКЛАДНА ЗООЛОГІЯ» 

для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності  

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

 

Місце дисципліни в навчальному плані – обов’язкова частина, цикл 

професійної підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 120 годин, 4 кредити ЄКТС. 

Мета навчальної дисципліни: формування спеціалістів зі знанням 

різноманітності тваринного світу, основних закономірностей його 

формування і просторового розподілу, будови, еволюції та систематики видів 

тварин, їх значення в житі людини, з володінням знаннями щодо 

загальнотеоретичних питань: способів живлення та розмноження тварин, 

теорію виникнення багатоклітинності, виникнення та еволюції паразитизму, 

мутуалізму, з можливістю здійснювати природоохоронну роботу. 

Завдання навчальної дисципліни:  

- методичні: оперувати методологією вивчення предмета, 

формування вміння користуватися системою знань з прикладної 

зоології у професійній діяльності технолога з виробництва і 

переробки продукції тваринництва;  

- пізнавальні: оволодіння системою знань з морфології, систематики, 

екології та біології тварин, всебічне вивчення різноманіття 

тваринного світу, 

- практичні: проводити спостереження зоологічних об’єктів, 

показувати особливості будови представників на тимчасових та 

постійних препаратах; знати і вміти визначати представників 

місцевої фауни безхребетних та хребетних. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Підцарства Одноклітинні та Багатоклітинні організми.  



Тема 2. Підцарство Багатоклітинні безхребетні. Плоскі, круглі черви.  

Тема 3. Тип Членистоногі.  

Тема 4. Підтип Хребетні. Надклас Риби.  

Тема 5. Підтип Хребетні Клас Птахи.  

Тема 6. Підтип Хребетні Клас Ссавці.  

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- здатність працювати в команді; 

- здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

- прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- знати закони еволюційного розвитку тваринного світу; 

- знання фактичних даних зоології для розуміння теоретичних основ 

біології; 

- знання  морфо-фізіологічних та екологічних особливостей тварин; 

- знання методики препарування представників безхребетних та 

хребетних тварин; 

- знання напрямків та перспектив одомашнення представників різних 

видів тварин. 

Результати навчання: 

- розпізнавати характерних представників із різних класів і типів 

тварин; 



- індетифікувати найбільш поширені види тварин, особливо тих, які 

мають зоотехнічне та ветеринарне значення: паразитів свійських 

тварин, проміжних, остаточних та додаткових живителів, 

переносників хвороб безхребетних та хребетних тварин; 

- створювати сучасні технології виробництва тваринницької 

продукції з урахуванням біологічних особливостей різних видів 

сільськогосподарських тварин. 

Основними формами засвоєння навчального матеріалу з дисципліни 

«Прикладна зоологія» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 

здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


