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Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 
знання і розуміння, обов’язкові для того, щоб набути загальної 
компетентності до здатності застосовувати набуті знання в 
практичних ситуаціях, адаптуватися та діяти в нових ситуаціях, а 
також вчитися й оволодівати сучасними знаннями. Щодо фахових 
компетенцій, то це, перш за все, набуття здатності оперувати 
поняттями, законами, концепціями, вченнями і теоріями 

фауністичного районування Землі та різноманіття її тваринного 
світу; окрім цього, оволодіння здатностями розкривати основні 
положення курсу на різних рівнях організації живого, а також 
характеризувати сучасні досягнення біології та її роль у житті 
суспільства з метою збереження біорізноманіття. Тому у курсі 
представлено як огляд історичних концепцій формування поглядів 
на фауністичне різноманіття, так і безпосередньо представлене 

видове різноманіття тварин фауністичних областей, які потрібні для 
формування правильного уявлення про сучасний тваринний світ 
планети та необхідність і перспективи його збереження.  

Коротка анотація курсу Дисципліна «Біорізноманіття тварин» є нормативною дисципліною 
зі спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми магістра, 

яка викладається в І семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 

1. Різноманіття фауни Нотогеї, Неогеї та Палеогеї. 
2. Різноманіття фауни Голарктики та Світового океану. 

У першому модулі розглядають історію фауністичного районування 
Землі, характеристику й особливості фауни Австралії, Південної 
Америки, Африки й Пд-сх Азії. 
У другому модулі вивчають характерні риси й особливості 
формування фауни Північної Америки, Європи й Азії, а також 
Світового океану; зосереджують увагу на підходах до збереження 
фауністичного різноманіття Землі. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Біорізноманіття тварин» 
є опанування студентами основних питань, які стосуються 

різноманітності фауни Землі та закономірностей сучасного її 
поширення, а також виховання навичок зі застосовування здобутих 



теоретичних знань для вирішення природоохоронних проблем та 
раціонального використання ресурсів тваринного світу. 

Література для вивчення 
дисципліни 

Основна література: 
1. Решетило О. Зоогеографія. Навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.]. 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 232 с. (Серія «Біологічні Студії») 

2. Второв П.П., Дроздов М.М. Біогеографія. К.: Вища школа, 1982. 240 с. 

3. Абдурахманов Г.М., Лопатин И.К., Исмаилов Ш.И. Основы зоологии и 
зоогеографии. М.: Academia, 2001. 464 c. 

Додаткова література: 
1. Бобринский Н.А., Зенкевич Л.А., Бирштейн Я.А. География животных. 

М.: Сов. наука, 1946. 451 с. 

2. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Биогеография мира. М.: 
Просвещение, 1985. 272 с. 

3. Дарлингтон Ф. Зоогеография. М.: Прогресс, 1966. 518 с. 

4. Зедлаг У. Животный мир Земли. М.: Мир, 1975. 208 с. 

5. Кістяківський О.Б., Корнєв О.П. Посібник з зоогеографії. К.: Радянська 
школа, 1968. 132 с. 

6. Лопатин И.А. Зоогеография. Минск: Вышэйшая школа, 1989. 283 с. 

7. Пузанов І.І. Зоогеографія. К.-Л.: Радянська школа, 1949. 504 с. 

8. Шарлемань М.В. Зоогеографія УРСР. К., 1937. 324 с. 

9. https://www.docsity.com/en/animal-diversity-fundamentals-of-biology-

lecture-slides/241323/ 

10. https://www.studocu.com/en/document/university-of-sheffield/animal-

diversity/lecture-notes/animal-diversity-notes-lecture-notes-lectures-1-

25/646991/view 

Тривалість курсу один семестр 

Обсяг курсу 120 год, з яких 48 год аудиторних занять, з них 32 год лекцій, 16 год 
лабораторних занять, та 72 год самостійної роботи 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
- знати принципи фауністичного районування, загальну 

характеристику фауни кожної з зоогеографічних областей 
(регіонів), їхні особливості та базові засади збереження 
різноманіття тварин; 

- уміти застосовувати здобуті теоретичні і фауністичні знання під 
час виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, 
дипломних робіт, а також для вирішення конкретних 
природоохоронних проблем і планування сучасних ощадливих 
підходів до раціонального використання ресурсів тваринного 
світу. 

Ключові слова фауна, різноманіття, збереження, види тварин 

Формат курсу очний /заочний  



 проведення лекцій, лабораторних робіт та консультацій для кращого 
розуміння тем 

Теми Наведено у табл. 1 

Підсумковий контроль, 
форма 

усний іспит у кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з зоології, 
екології, теорії еволюції, а також дисциплін, достатніх для 
сприйняття категоріального апарату предмету, розуміння основ 
географії та систематики тварин. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

лекції, презентація (ілюстрація, демонстрація), розповіді, 
пояснення, розв’язування задач, дискусія 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми і 
операційні системи, проектор 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за таким співвідношенням:  
• лабораторні/самостійні тощо: 16% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів – 16; 

• контрольні заміри (модулі): 34% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів – 34; 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 
– 50. 

Екзаменаційну оцінку студент отримує на підставі результатів 
виконання ним усіх видів робіт на лабораторних заняттях, 
контрольних замірів знань протягом семестру та відповіді на іспиті. 

Питання до модульних 
контролів (замірів знань) 

1. Історія фауністичного районування Землі. 

2. Принципи, методи й підходи до сучасного фауністичного 
районування. 

3. Сучасні схеми фауністичного районування Землі. 

4. Поняття про біофілотичне районування. 

5. Загальна характеристика зоогеографічних царств. Їхні фауністичні 
особливості. 

6. Характеристика й особливості фауни Нотогеї. 

7. Структура Австралійської зоогеографічної області. Її фауністичне 
різноманіття. 

8. Характеристика й особливості фауни Неогеї. 

9. Структура Неотропічної зоогеографічної області. Її фауністичне 
різноманіття. 

10. Характеристика й особливості фауни Палеогеї. 

11. Структура Ефіопської зоогеографічної області. Її фауністичне 
різноманіття. 

12. Структура Орієнтальної зоогеографічної області. Її фауністичне 



різноманіття. 

13. Характеристика й особливості фауни Арктогеї. 

14. Структура Неоарктичної зоогеографічної області. Її фауністичне 
різноманіття. 

15. Структура Палеарктичної зоогеографічної області. Її фауністичне 
різноманіття. 

16. Загальна характеристика й структура зоогеографічних регіонів 
Світового океану. 

17. Структура Тропічного зоогеографічного регіону. Його фауністичне 
різноманіття. 

18. Структура Бореального зоогеографічного регіону. Його фауністичне 
різноманіття. 

19. Структура Антибореального зоогеографічного регіону. Його 
фауністичне різноманіття. 

20. Зоогеографічні основи збереження фауністичного різноманіття. Роль 
заповідних територій, Червоних книг і списків. 

Таблиця 1 

Схема курсу «Біорізноманіття тварин» 
Тиж-

день 
Тема занять (перелік 

питань) 
Форма діяльності та обяг 

годин 
Додаткова література / 
ресурс для виконання 
завдань (за потреби) 

Термін вико-

нання 

1 Історія фауністичного 
районування Землі 
(схеми фауністичного 
районування, розвиток 
сучасного 
районування, поняття 
про біофілотичне 
районування) 

Лекції – 2 год, 
лабор. робота – 1 год, 
самостійна робота – 5 год 

 1 тиждень 

2, 3 

Фауна Нотогеї 
(загальна 

характеристика і 
особливості фауни 

Австралійської 
області, різноманіття 
фауни Австралійської, 
Новозеландської, 
Папуанської та 

Полінезійської 
підобластей) 

Лекції – 3 год, 
лабор. робота – 2 год, 
самостійна робота – 8 год  

 

2 тижні 

3-5 

Фауна Неогеї (загальна 

характеристика і 
особливості фауни 

Неотропічної області, 
різноманіття фауни 

Гвіано-Бразильської, 
Патагоно-Чилійської, 

Лекції – 4 год, 
лабор. робота – 2 год, 
самостійна робота – 9 год  

 

3 тижні 



Центральноамерикан-

ської й Антильської 
підобластей) 

5-7 

Фауна Ефіопської 
області Палеогеї 
(загальна 

характеристика і 
особливості фауни  

Ефіопської області, 
різноманіття фауни 
Східноефіопської, 
Західноефіопської, 
Південноефіопської та 

Малагасійської 
підобластей) 

Лекції – 4 год, 
лабор. робота – 2 год, 
самостійна робота – 9 год  

 

3 тижні 

7, 8 

Фауна Орієнтальної 
області Палеогеї 
(загальна 

характеристика і 
особливості фауни  

Орієнтальної області, 
різноманіття фауни 

Індійської, 
Індокитайської та 

Індомалайської 
підобластей) 

Лекції – 3 год, 
лабор. робота – 2 год, 
самостійна робота – 8 год  

 

2 тижні 

9, 10 

Фауна Неоарктичної 
області Арктогеї 
(Голарктика, загальна 

характеристика і 
особливості фауни 

Неоарктичної області, 
різноманіття фауни 

Канадської, 
Міссісіпської, 
Кордільєрської та 
Каліфорнійської 
підобластей) 

Лекції – 4 год, 
лабор. робота – 2 год, 
самостійна робота – 9 год  

 

2 тижні 

11-13 

Фауна Палеарктичної 
області Арктогеї 
(загальна 

характеристика і 
особливості фауни 

Палеарктичної області, 
різноманіття фауни 
Європейсько-

Сибірської, 
Середземноморської, 
Центральноазійської 
та Маньчжурської 
підобластей) 

Лекції – 5 год, 
лабор. робота – 2 год, 
самостійна робота – 9 год  

 

3 тижні 

13-15 

Фауна Світового 

океану (Загальна 

характеристика 

зоогеографічних 

регіонів: Тропічного, 

Бореального, 

Лекції – 4 год, 
лабор. робота – 2 год, 
самостійна робота – 9 год  

 

3 тижні 



Антибореального; 

фауністичне 

різноманіття Індо-

Пацифічної, Тропіко-

Атлантичної, 
Арктичної, Борео-

Пацифічної, Борео-

Атлантичної, 
Антарктичної, 
Субантарктичної 
областей) 

15, 16 

Збереження 

фауністичного 

різноманіття Землі 
(зміна фауни під 
впливом антропічних 
чинників, найбільш 

відомі природо-

охоронні території 
світу і їх значення для 

охорони тварин, роль 

зоогеографії у 

вирішенні питань 

збереження 

різноманіття тварин) 

Лекції – 3 год, 
лабор. робота – 1 год, 
самостійна робота – 6 год  

 

2 тижні 

 


