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1.1. Загальна інформація 

Розробник (и)  програми проф. Пида Світлана Василівна, 
асист. Прокоп’як Мар’яна Зіновіївна, 
доц. Крижановська Маргарита Анатоліївна, 
доц. Шевчик Любов Омелянівна 

Найменування програми  Біологія тварин 
Вид підвищення  
кваліфікації (стажування) 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми  180 годин (6 кредитів ЄКТС) 
Місце виконання програми ТНПУ, кафедра ботаніки та зоології 
Форма підвищення 
кваліфікації 

очна, заочна, дистанційна, мережева 

Документ який видається 
після завершення 
стажування 

сертифікат 

Напрям біологічні науки 
1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 

Мета програми – підвищити методичний та практичний рівні загальних і 
професійних компетентностей у галузі біології тварин; сформувати цілісне 
сприйняття структури сучасної фауни, уявлення про сучасну філогенію живих 
організмів, удосконалити і поглибити систему знань про принципи 
функціонування тваринних організмів, закономірності їх розвитку і взаємодії; 
показати прикладні аспекти використання зоологічних знань; висвітлити 
основні аспекти дослідження й охорони тваринного світу України. 

Зміст програми має практичну спрямованість і охоплює: теоретичну, 
практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

1.3. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/ 



набуватимуться (загальні, фахові, тощо). 
Загальні:  
1. Знання та розуміння предметної галузі та специфіки професійної 

діяльності для формування наукової картини живого світу.  
2. Визнання та дотримання морально-етичних аспектів професійної 

діяльності і необхідності інтелектуальної чесності.  
3. Соціальна активність, здатність нести громадянську відповідальність за 

стан довкілля, виявляти толерантне ставлення до різних думок і поглядів в 
умовах полікультурного середовища.  

4. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації, вміння виявляти 
проблеми і формулювати завдання, збирати дані, аналізувати їх та 
пропонувати рішення.  

5. Здатність критично оцінювати інформацію різноманітних джерел, 
переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати свою професійну й 
соціальну діяльність та приймати конструктивні рішення.  

6. Готовність до самостійного навчання і самовдосконалення упродовж 
життя.  

7. Здатність застосовувати математичні методи, сучасні цифрові 
технології та пристрої для розв’язання біологічних проблем. 

Фахові:  
1. Здатність оперувати сучасною термінологією, науковими поняттями, 

законами, концепціями, вченнями і теоріями біології та здоров’я людини, хімії. 
2. Здатність розкривати загальну структуру біології та здоров’я людини, 

хімії для формування наукової картини світу. Уміння характеризувати 
природні системи різного рівня організації на основі взаємозв’язку 
фундаментальних закономірностей природи та суспільства.  

3. Здатність характеризувати досягнення біологічної науки, виявляти її 
роль у житті суспільства для забезпечення сталості розвитку біологічних 
систем, реалізовувати стратегію сталого розвитку біосфери.  

4. Уміння застосовувати сучасні методи біологічних досліджень для 
обґрунтування цілісності та єдності природи (будови, функцій, 
життєдіяльності, розмноження, походження, класифікації, поширення тощо), 
використовувати та інтерпретувати результати досліджень.  

5. Здатність дотримуватися принципу науковості при трансляції 
біологічних знань у площину шкільних навчальних предметів. 

 



1.4. Програма стажування  

№ 
з\п Зміст програми Очікувані результати 

навчання 

Кількість  
кредитів 
(ЄКТС) 

год. 
1 Тема. Сучасні аспекти 

систематики і таксономії. 
Молекулярна філогенія. 
Характеристика групи 
організмів з тваринним типом 
організації клітини 
(Протисти). 
1.1. Сучасна філогенетична 
систематика організмів. 
Філогенія безхребетних тварин. 
Філогенія хордових.  
1.2 Сучасні методи 
молекулярної таксономії. 
Біологічні послідовності як 
основа філогенетичного аналізу. 
Молекулярні послідовності, що 
використовуються у таксономії 
тварин. Міжнародні банки 
генетичної інформації. Методи 
будови філогенетичних дерев. 
UPGMA. 
1.3.Характеристика Протистів з 
тваринним типом організації 
клітини. Саркодові. Тип Амеби. 
Тип Форамініфери. Тип 
Сонцевики. 
1.4. Джгутикові. Тип 
Коміцерцеві джгутикові. Тип 
Евгленозої (клас Евгленові, клас 
Кінетопластиди). Тип 
Багатоджгутикові. Тип 
Опалінати. 
1.5. Альвеоляти. Тип Панцирні 
джгутикові. Тип Війконосні, або 
Інфузорії. Тип Апікомплексні. 
Мікроспоридії. Міксоспоридії. 

Знати: основні принципи 
організації тваринного 
світу; основні аспекти 
сучасної таксономії і 
номенклатури тварин; 
сучасні методи у 
класифікації живих 
організмів з 
використанням досягнень 
молекулярної генетики 
(основи молекулярної 
філогенії); оперувати 
різними системами 
класифікації тварин. 

0,9 (27 год.) 

2 Тема. Загальна 
характеристика Царства 
Багатоклітинні. Організація 
організму тварин. Основні 

Поглибити знання про 
значення тварин у 
навколишньому світі; 
знати особливості будови 

0,3 (9 год.) 



гіпотези походження 
багатоклітинних тварин.  
2.1. Характеристика 
багатоклітинних організмів. Тип 
Губки. Тип Пластинчасті.  
2.2. Тип Кишковопорожнинні. 
Підтип Медузоїди. Підтип 
Коралові поліпи.  

тваринної клітини, будову 
тканин та їх типи, 
особливості гістогенезу; 
особливості органогенезу і 
удосконалення систем 
органів тварин 

3 Тема. Поява тришарових 
тварин. Особливості 
життєвого циклу тварин. 
Розмноження і розвиток. 
3.1. Тип Плоскі черви. Підтип 
Війчасті черви. Підтип 
Новошкірі. 
3.2. Тип Коловертки. Тип 
Скреблянки. Тип Кільчасті 
черви. 
3.3. Тип М’якуни. Клас 
Двостулкові. Клас Черевоногі. 
Клас Головоногі. 
3.4. Підрозділ Линяючі. Тип 
Нематоди. 

Знати: особливості 
ускладнення будови 
тришарових тварин, їх 
видове різноманіття і 
основні принципи 
адаптації до умов 
середовищ існування. 
Знати: основні 
закономірності і види 
розмноження тварин, 
особливості ембріогенезу, 
відмінності ембріогенезу у 
різних груп тварин; 
життєві цикли та їх 
протікання у тварин із 
різних систематичних 
груп. Поглибити знання із 
гістофізіології запліднення 
представників різних 
таксономічних груп. 
На основі набутих знань 
вміти розпізнавати 
поширених представників 
у природних екосистемах.  
 

0,6 (18 год.) 

4 Тема. Прогресивні особливості 
і значення Членистиногих у 
процесі еволюції. 
4.1. Тип Членистоногі. Підтип 
Хеліцерові. Підтип Ракоподібні. 
4.2. Тип Членистоногі. Підтип 
Трахейнодишні. Надклас 
Шестиногі.  

Знати: морфо-фізіологічні 
особливості представників 
підтипів, принципи 
раціонального 
використання тварин та 
збереження їх видового 
різноманіття, значення 
тварин в природних 
екосистемах і житті 
людини. Поглибити знання 
по визначенню 
представників різних 

0,3 (9 год.) 



підтипів за допомогою 
відповідних визначників. 

5 Тема. Тип Хордові: загальна 
характеристика, особливості 
будови, різноманітність. Місце 
Хордових у сучасній системі 
живої природи. 
5.1. Тип Хордові. Підтип 
Безчерепні. Підтип 
Личинковохордові. 
5.2. Підтип Хребетні, або 
Черепні. Відділ Безщелепні. 
Клас Круглороті. Відділ 
Щелепнороті. Надклас Риби. 
Класи Хрящові та Кісткові риби. 
5.3. Надклас Чотириногі. Вихід 
тварин на сушу. Клас Амфібії. 
5.4. Справжні первинно-наземні 
хребетні тварини (Amniota). 
Клас Плазуни. 
5.5. Вузькоспеціалізована група 
літаючих тварин. Клас Птахи. 
5.6. Найвище організована група 
хребетних тварин. Клас Ссавці. 

Поглибити знання про 
значення хордових тварин 
у навколишньому світі; 
знати особливості будови 
представників різних 
підтипів, особливості і 
відмінності ембріогенезу; 
різноманіття Хордових. 

0,8 (24 год.) 

6 Тема. Екологія тварин.  
6.1. Адаптації тварин до життя у 
ґрунті, водному і наземно-
повітряному середовищах. 
Пристосування до 
паразитичного способу життя 
(на прикладі Плоских червів, 
Нематод). 
6.2. Міжвидові популяційні 
взаємодії тварин у біоценозах 
(мутуалістичні зв’язки комах і 
рослин на прикладі джмелів). 

Знати: особливості 
адаптації тварин до життя 
у різних оболонках Землі 
(гідросфера, атмосфера і 
т.д.), основні 
характеристики популяції 
тварин, динаміки їх 
чисельності, структури 
популяцій тварин, 
міжвидові популяційні 
взаємодії тварин у 
біоценозах. 
Вміти описувати 
середовищетвірну роль 
тварин і системи адаптацій 
до різних типів 
середовища. 
Поглиби знання 
прикладних аспектів 
екології тварин, які 
стосуються аборигенних і 

0,3 (9 год.) 



адвентивних видів, питань 
інтродукції і натуралізації. 

7 Тема. Генетика поведінки 
тварин. Генетичний контроль 
розвитку нервової системи і 
поведінки від протистів до 
хордових тварин. 
7.1. Шляхи реалізації генетичної 
інформації на рівні поведінки. 
Класифікація основних форм 
поведінки тварин. 
7.2. Генетичний контроль 
розвитку нервової системи і 
поведінки безхребетних тварин. 
7.3. Генетичний контроль 
розвитку нервової системи і 
поведінки птахів. 
7.4. Генетичний контроль 
розвитку нервової системи і 
поведінки ссавців. 
7.5. Детермінація ознак 
поведінки з селекційними 
ознаками тварин 

Знати закономірності 
спадкової обумовленості 
функціональних проявів 
діяльності нервової 
системи. 

0,8 (24 год.) 

8 Тема. Генетика імунітету, 
аномалій і хвороб тварин. 
8.1. Генетична обумовленість 
імунітету.  
8.2. Спадкові аномалії, їх 
причини виникнення і методи 
вивчення. Класифікація 
аномалій у деяких видів тварин. 

Знати: генетичну 
обумовленість імунітету, 
методи вивчення 
спадкових аномалій, їх 
причини і поширення; 
класифікація спадкових 
аномалій у різних видів 
тварин. 

0,3 (9 год.) 

9 Тема. Епігенетичні основи 
онтогенезу. Епігенетика 
поведінки (історичний аспект 
дослідження проблеми 
епігенетики, основні механізми 
епігенетичної регуляції 
активності генів; зв’язок між 
генетичними і епігенетичними 
чинниками). 
9.1. Епігенетична регуляція 
активності генів у різних груп 
організмів. 

Знати основні механізми 
епігенетичної регуляції 
активності генів, 
особливості епігенетичної 
регуляції активності генів 
у різних груп організмів, 
епігенетичну регуляцію у 
Drosophila; зв’язок між 
генетичними і 
епігенетичними 
чинниками. 

0,3 (9 год.) 

10 Тема. Мінливість ознак 
організму тварин. 

Знати: класифікацію і 
схематизацію форм 

0,3 (9 год.) 



10.1. Мінливість та її види. 
10.2. Використання 
біометричних методів для 
розрахунків коефіцієнта 
фенотипічної і генетичної 
кореляції. 

мінливості організмів; 
механізми й наслідки 
мутаційної мінливості 
методи вивчення 
модифікаційної мінливості 
та її значення для 
тваринницької галузі.  

11 Тема. Генетика популяцій.  
11.1. Розрахунок частот 
фенотипів, генотипів і 
концентрації алелей.  
11.2. Генетична структура 
популяції та закон Харді-
Вайнберга. 

Знати генетичні 
особливості і властивості 
панміктичних популяцій, 
генетичні параметри 
кількісних і якісних ознак 
у популяції; удосконалити 
знання про роль добору в 
динаміці популяції. 

0,3 (9 год.) 

12 
 

Тема. Основи селекції тварин. 
12.1. Біологічні властивості с.-г. 
тварин.  
12.2. Системи схрещування та їх 
генетичні наслідки. Особливості 
успадкування кількісних і 
якісних ознак.  
12.3. Сучасні принципи та 
методи оцінки і відбору с.-г. 
тварин. 

Знати сучасні методи 
селекції, племінної роботи 
і розведення тварин; 
біологічні властивості 
сільськогосподарських 
тварин; поняття породи та 
її структури; відбір і підбір 
тварин; бонітування 
сільськогосподарських 
тварин. 

0,5 (15 год.) 

13 Тема. Зоологічне різноманіття і 
його охорона. Інвазивна фауна 
України.  
13.1. Оцінка і збереження 
біологічного різноманіття 
тварин як глобальна проблема. 

Знати сучасні методи 
оцінки і збереження 
біорізноманіття на 
видовому і екосистемному 
рівнях, основні способи 
охорони тваринного світу, 
охоронні категорії 
Червоної книги України, 
основні природоохоронні 
території України. 
Поглибити уявлення про 
інвазійні види тварин 
України та світу. 

0,3 (9 год.) 

 
 

 
Проректор з наукової роботи 
та міжнародного співробітництва   Г.І. Фальфушинська 
 


