
Опис навчальної дисципліни 

Ґрунтова зоологія 

Тип дисципліни:     
вибіркова 
Семестр: 
третій. 
Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин –  60 (кредитів ЄКТС – 2), аудиторні години: лекції – 14 
лабораторні  – 14, самостійна робота – 32.  
Лектори: 
канд. біол. наук, доцент  Кречківська Галина Володимирівна 
Результати навчання: 

-  вільно орієнтуватись у таксономічних ознаках різного рангу ґрунтових тварин. 
- вміти   розпізнавати  зоологічні   об’єкти  за  їх  характерними  морфологічними   

ознаками,   розрізняти діагностичні ознаки різних відділів ґрунтових тварин. 
- вміти визначати біомасу ґрунтових тварин, трофічні зв’язки мешканців ґрунту та їх 

роль в трансформації рослинних решток, взаємовідносини ґрунтових безхребетних із 
мікроорганізмами. 

- вміти розрізняти різні сукцесійні зміни у субстратах, що розкладаються. 
Спосіб навчання: 
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні навчальної дисципліни: 

- Ботаніка; 
- Цитологія і гістологія; 
- Зоологія. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Ґрунтова зоологія, її зміст, предмет і завдання. Методи дослідження ґрунтових тварин.  
Особливості ґрунту, підстилки та інших органічних решток як середовища існування.  
Трофічна структура ґрунтових безхребетних.  Діяльність безхребетних тварин у 
ґрунтоутворенні. Зоологічна індикація різних типів ґрунтів.  
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Форми та методи навчання:  
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
–  поточний контроль: захист лабораторних робіт,  написання контрольної роботи, 
виконання індивідуального завдання. 
– підсумковий контроль: залік. 
100-бальна шкала оцінювання.  
Мова навчання: 
українська 
Кафедра: 
біології та хімії. 

 
 


