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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета Метою вивчення дисципліни є формування уяви 
студентами теоретичних і практичних знань особливостей 
зовнішньої та внутрішньої будови риб (морфологію і 
анатомію) та рибоподібних, специфіку їх росту, живлення, 
розмноження, життєвого циклу, міграцій, а також розподілу 
у навколишньому середовищі, особливості індивідуального 
розвитку (ембріологію), історію розвитку видів, родів, 
родин тощо (еволюцію і філогенію). 

Компетентність К – 15 Здатність класифікувати риб, вивчати морфологію, 
біологію рибоподібних і риб 

К – 24 Здатність здійснювати технологічні процеси, 
забезпечення матеріально-технічними, трудовими, 
інформаційними і фінансовими ресурсами. 

Результат 
навчання 

Р 1501 - Використовувати знання і розуміння походження та 
будови, способів життя, поширення рибоподібних і риб, 
принципів і методів систематики, біологічних особливостей 
рибоподібних і риб під час вирощування об’єктів водних 
біоресурсів та аквакультури. 
Р 1801 - Виконувати комп’ютерні обчислення, що мають 
відношення до гідробіології, гідрохімії, іхтіології, 
вирощування та вилову водних біоресурсів та аквакультури, 
використовуючи належне програмне забезпечення. 
Р 2001 - Аналізувати результати досліджень гідрологічних, 
гідрохімічних і гідробіологічних та іхтіологічних показників 
водойм, фізіолого-біохімічний, іхтіопатологічний стан 
гідробіонтів, оцінювати значимість показників. 

Базові знання  особливості зовнішньої та внутрішньої будови риб та 
рибоподібних; 
 специфіку їх росту, розвитку, розмноження, живлення, 
життєвого циклу; 
 основні міграційні процеси популяцій риб, їх розподіл у 
навколишньому середовищі, динаміку популяційних 
процесів основні поняття систематики, системи 
рибоподібних і риб, що нині живуть, і викопних;  
 особливості внутрішньої і зовнішньої будови 
представників класу круглоротих, хрящових і кісткових 
риб; 
 біологію і географічне розповсюдження риб різних 
систематичних угруповань. 

Базові вміння  вміти визначати різні органи риб та їх системи (на 
свіжому, або фіксованому матеріалі); 
 оволодіти практичними навиками використання різних 
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морфологічних та анатомічних ознак. 
 самостійно оволодіти навиками роботи зі спеціальною 
іхтіологічною літературою; 
 визначати види риб різних систематичних угруповань (на 
свіжому, або фіксованому матеріалі); 
 оволодіти практичними навиками використання різних 
систематичних ознак  риб в систематиці (морфометричні та 
анатомічні ознаки). 

Базові навички  
Пов’язані 
силлабуси 

Немає 

Попередня 
дисципліна 

Фізіологія риб з основами гістології 

Наступна 
дисципліна 

Іхтіопатологія (санітарія риб) 

Кількість годин лекції:      2 
лабораторні заняття:            8 
Консультації – 8 годин 
самостійна робота студентів: 402
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Лекційні модулі  

Код Назва модуля та тем 
Кількість годин 

аудиторні СРС 

ЗМ-Л1 Особливості зовнішньої та внутрішньої будови 
риб. Органи риб та їх системи. 

  

 Тема 1. Зовнішня будова та рух риб. Шкірні 
покриви та отруйні залози. 

 5 

 Тема 2. Скелет та мускулатура Травна система  5 

 Тема 3. Плавальний міхур і гідродинамічні 
особливості 

 5 

 Тема 4. Органи дихання. Серцево-судинна система  5 

 Тема 5. Видільна система і водно-сольовий обмін. 
Статева система 

 5 

Разом ЗМ-Л1:  25 

ЗМ-Л2 Особливості існування риб у водному середовищі.   
 Тема 1. Вплив факторів середовища та екологічні 

групи риб. 
 5 

 Тема 2. Ріст і вік риб, їх життєвий цикл  5 

 Тема 3. Живлення та розмноження риб.  5 
 Тема 4. Міграції та динаміка популяцій риб. 

Особливості розподілу риб. 
 5 

Разом ЗМ-Л2:  20 

ЗМ-Л3 Систематика сучасних круглоротих і риб. Підтип 

Безчерепні. Підтип Черепні 

  

 Тема 1 Походження й еволюція круглоротих і риб  5 

 Тема 2 Систематика сучасних круглоротих і риб  5 

 Тема 3 Підтип Черепні (Craniata). Надклас 
Безщелепні (Agnatha). Клас Круглороті 
(Cyclostomata). 

 5 

 Тема 4 Клас Хрящові Риби (Chondrichthyes).  5 

 Тема 5 Підклас Суцільноголові (Holocephali)  5 

 Разом ЗМ-Л3:  25 

ЗМ-Л4 Клас Кісткові риби (Osteichthyes)   

 Тема 1 Підклас Лопатепері риби (Sarcopterygii)  5 

 Тема 2 Надряд Ганоїди (Ganoidomorpha)  5 
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 Тема 3 Загальна характеристика справжніх 
костистих риб 

 5 

 Тема 4 Надряди Циприноїдні та Атериноїдні  5 

Разом ЗМ-Л4:  20 

Разом: 2 90 

Настановне заняття – 2 аудиторні години (за розкладом настановної 
сесії). Викладач: Матвієнко Тетяна Іванівна.    

На настановній лекції студентам доводяться загальний огляд та 
особливості вивчення навчальної дисципліни, огляд програми навчальної 
дисципліни, в т.ч. графік її вивчення, перелік базових знань та вмінь 
(компетентності), огляд завдань на самостійну роботу, графік та форми їх 
контролю, форми спілкування з викладачем під час самостійного вивчення 
дисципліни, графік отримання завдань, відомості про систему доступу до 
навчально-методичних матеріалів, у тому числі через репозитарій 
електронної навчально-методичної та наукової літератури та систему 
дистанційного навчання університету тощо.   

 

2.2. Лабораторні модулі  

Код Назва модуля та тем 
Кількість годин 

аудиторні СРС 
ЗМ-
ЛБ1 

Систематика сучасних круглоротих і риб. 
Підтип Безчерепні. Підтип Черепні. 

  

 Лабораторна робота №1 Основні частини і форми 
тіла риб 

 18 

 Лабораторна робота №2 Зовнішня будова 
головного відділу риб 

 18 

 Лабораторна робота №3 Плавники риб, їх 
позначення, будова і функції 

 18 

 Лабораторна робота №4 Бічна лінія і типи луски 
риб 

 18 

Разом ЗМ-ЛБ1:  72 
ЗМ-
ЛБ2 

Клас Кісткові риби (Osteichthyes)   

 Лабораторна робота №5 Скелет костистої риби  20 
 Лабораторна робота №6 Анатомічні особливості 

хрящових ганоїдів 
 20 

 Лабораторна робота №7 Анатомічні особливості 
костистих риб 

 18 
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 Лабораторна робота №8 Робота з визначником  18 
Разом ЗМ-ЛБ2:  76 

ЗМ-
ЛБ3 

Клас круглоротих та хрящових риб   

 Тема 1 Клас Круглороті  18 
 Тема 2 Клас Хрящові риби  18 
 Тема 3 Підкласи Суцільноголові або Злиточерепні, 

Кистепері та Променепері риби Надряд Хрящові 
ганоїди 

 18 

 Тема 4 Ряд Оселедцеподібні  18 
 Разом ЗМ-ЛБ3:  72 
ЗМ-
ЛБ4 

Систематика рядів риб .   

 Тема 5 Ряди лососеподібні та щукоподібні  18 
 Тема 6 Ряди вугроподібні, коропоподібні та 

сомоподібні 
 18 

 Тема 7 Ряди сарганоподібні та тріскоподібні  18 
 Тема 8 Ряд окунеподібні  18 
 Разом ЗМ-ЛБ4:  72 
 Разом:  292 

 
Перелік лабораторій: 
При кафедрі існує лабораторія Водних біоресурсів у якій проводяться 

лабораторні заняття дисципліни, студенти використовують наочні 
матеріали та різні препарати для вивчення дисципліни. 

До  лабораторних робіт студенти допускаються лише після 
ознайомлення та складання індивідуального  заліку з «Правил техніки 
безпеки та охорони праці», а до кожної окремої лабораторної роботи – 
після поточного інструктажу, відповідно темі роботи та особливостей її 
виконання.  Заборонено пересуватись по лабораторії без необхідності. 
Категорично забороняється вживати будь-що (пити, їсти). Користуватись 
виключно тим обладнанням, яке видане викладачем (лаборантом) для 
виконання поточного завдання. Категорично забороняється приступати до 
роботи без інструктажу з техніки безпеки. Перед початком роботи 
необхідно уважно вивчити зміст і порядок виконання роботи, перелік 
необхідного обладнання, препаратів та матеріалів. Підготовити робоче 
місце згідно вимогам до виконання роботи. Про помічені пошкоджень  
обладнання повідомити викладача. 
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2.3. Самостійна робота студента та контрольні заходи 

Код 
модуля 

Завдання на СРС та контрольні заходи 
Кількість 

годин 

Строк 
проведення 

ЗМ-Л1  Вивчення тем 1-4 

 Написання модульної тестової контрольної 
роботи (обов’язковий) 

25 Вересень -
жовтень 

ЗМ-Л2  Вивчення тем 5-7 

 Написання модульної тестової контрольної 
роботи (обов’язковий) 

20 Жовтень- 
листопад  

ЗМ-Л3  Вивчення тем 1-4 

 Написання модульної тестової контрольної 
роботи (обов’язковий) 

25 Вересень -
жовтень 

ЗМ-Л4  Вивчення тем 5-7 

 Написання модульної тестової контрольної 
роботи (обов’язковий) 

20 Жовтень- 
листопад  

ЗМ-
ЛБ1 

 Виконання лабораторних робіт 
(обов’язковий) 

72 Листопад -
Грудень 

ЗМ-
ЛБ2 

 Виконання лабораторних робіт 
(обов’язковий) 

76 Грудень-
лютий  

ЗМ-
ЛБ3 

 Виконання лабораторних робіт 
(обов’язковий) 

72 Листопад -
Грудень 

ЗМ-
ЛБ4 

 Виконання лабораторних робіт 
(обов’язковий) 

72 Грудень-
лютий  

 Підготовка до екзамену 20 Заліково-
екзаменаційна 

сесія 

Разом: 402  

 

 
2.3.1 Методика проведення та оцінювання контрольного заходу 

для ЗМ-Л1, ЗМ-Л2, ЗМ-Л3 та ЗМ-Л4 
 

Організація контролю знань студентів побудована за 
накопичувально-модульним принципом згідно вимог діючого в 
університеті Положення «Про проведення підсумкового контролю знань 
студентів». З теоретичного курсу навчальної дисципліни студент повинен 
самостійно вивчити теми 1 - 16 ЗМ-Л1, ЗМ-Л2, ЗМ-Л3 та ЗМ-Л-4 які 
наведені у структурованому електронному конспекті лекцій (Пентилюк 
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Р.С. Іхтіологія (Загальна іхтіологія). Конспект лекцій. ОДЕКУ, 2010 р.), 
який розміщено  на сайті ОДЕКУ http://eprints.library.odeku.edu.ua.  Для 
перевірки ступеню засвоєння теоретичного матеріалу в кінці кожної теми 
наведені питання для самоконтролю, які дозволять студенту самостійно 
визначити ступінь засвоєння теоретичної частини дисципліни.Формами 
контролю засвоєння теоретичних знань є виконання студентом 2-х 
модульних контрольних робіт за кожним змістовним модулем (ЗМ-Л1, ЗМ-
Л2) в системі електронного освітнього ресурса (ЕОР) Moodle 
(http://dpt10s.odeku.edu.ua/). Викладач відкриє доступ до системи Moodle у 
строки, які будуть доведені до відома студентів після закінчення кожного 
етапу вивчення лекційних тем згідно плану. Варіанти модульної 
контрольної роботи з  ЗМ-Л1, ЗМ-Л2, ЗМ-Л3 та ЗМ-Л4 містять двадцять 
запитань у тестовому вигляді. Кожна вірна відповідь оцінюється у 1 бал. 
Максимальна кількість балів за виконаний варіант кожної модульної 
контрольної роботи ЗМ-Л1, ЗМ-Л2, ЗМ-Л3 та ЗМ-Л4 становіть 80 балів. 
Після кожної лекційної теми, в системі е-навчання є завдання. 
Максимальна кількість балів за кожне виконане завдання становить 2 бали. 
Максимальна кількість балів з теоретичної частини становить 106 балів.  
Контроль самостійної роботи студентів заочної форми навчання також 
полягає у використанні дистанційних методів, які передбачають 
застосування сучасних інформаційно-комунікаційних засобів організації 
контролю, а саме: спілкування (консультації) викладача зі студентами в 
режима   «оф-лайн» і   «он-лайн» через Інтернет у заздалегідь визначені 
дати та години, де  передбачені як відповіді на запитання студентів щодо 
окремих тем, пунктів завдань, так і сумісне обговорення найбільш 
складних тем теоретичного матеріалу.  

 
 
2.3.2 Методика проведення та оцінювання контрольного заходу 

для ЗМ-ЛБ1, ЗМ-ЛБ2, ЗМ-ЛБ3 та ЗМ-ЛБ4 
Формою контролю лабораторних  модулів ЗМ-ЛБ1, ЗМ-ЛБ2, ЗМ-ЛБ3 

та ЗМ-ЛБ4 є виконання кожної лабораторної роботи. Для цього необхідно 
використовувати   Методичні вказівки для лабораторних робіт Іхтіологія 
(Загальна іхтіологія). Пентилюк Р.С. ОДЕКУ, 2012 р., який розміщено в 
електронному вигляді на сайті ОДЕКУ(http://eprints.library.odeku.edu.ua), 
де надані теоретичні відомості, питання для самоконтролю, приклад 
розрахунків та індивідуальні варіанти.   
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Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу різна. 
Характеристика оцінювання приведена у таблиці. Всього за лабораторні 
заняття студент може отримати 94 бали. 

 

Лабораторний модуль  
Кількість 

балів 
Лабораторна робота № 1 ОСНОВНІ ЧАСТИНИ І ФОРМИ ТІЛА 
РИБ 

4 

Лабораторна робота №2 ЗОВНІШНЯ БУДОВА ГОЛОВНОГО 
ВІДДІЛУ РИБ 

4 

Лабораторна робота №3 ПЛАВНИКИ РИБ, ЇХ ПОЗНАЧЕННЯ, 
БУДОВА І ФУНКЦІЇ 

4 

Лабораторна робота №4 БІЧНА ЛІНІЯ І ТИПИ ЛУСКИ РИБ 4 
Лабораторна робота № 5 СКЕЛЕТ КОСТИСТОЇ РИБИ 4 
Лабораторна робота №6 АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ХРЯЩОВИХ ГАНОЇДІВ 

4 

Лабораторна робота №7 АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
КОСТИСТИХ РИБ 

15 

Лабораторна робота №8 РОБОТА З ВИЗНАЧНИКОМ 4 
Загалом 43 

Лабораторний модуль  
Кількість 

балів 
Лабораторна робота № 1 КЛАС КРУГЛОРОТІ 4 
Лабораторна робота №2 КЛАС ХРЯЩОВІ РИБИ 15 
Лабораторна робота №3 ПІДКЛАСИ СУЦІЛЬНОГОЛОВІ АБО 
ЗЛИТОЧЕРЕПНІ ,      КИСТЕПЕРІ ТА ПРОМЕНЕПЕРІ РИБИ 

4 

Лабораторна робота №4 НАДРЯД ХРЯЩОВІ ГАНОЇДИ 4 
Лабораторна робота № 5 РЯД ОСЕЛЕДЦЕПОДІБНІ   4 
Лабораторна робота №6 РЯДИ ЛОСОСЕПОДІБНІ ТА 
ЩУКОПОДІБНІ   

4 

Лабораторна робота №7 РЯДИ ВУГРОПОДІБНІ, 
КОРОПОПОДІБНІ ТА СОМОПОДІБНІ 

4 

Лабораторна робота №8 РЯДИ САРГАНОПОДІБНІ ТА 
ТРІСКОПОДІБНІ 

4 

Лабораторна робота №9 РЯД ОКУНЕПОДІБНІ 4 
Лабораторна робота № 10 РЯДИ КАМБАЛОПОДІБНІ ТА 
КЕФАЛЕПОДІБНІ 

4 

Загалом 51 
Загалом  94 

 
Номер індивідуального варіанту співпадає з номером у загальному 

списку студентів групи, який надає деканат навчально-консультаційного 
центру заочної форми навчання ОДЕКУ. Виконані лабораторні роботи 
(формат word) студент прикріпляє в систему е-навчання. 



 
 

11

2.3.4 Методика та оцінювання підсумкового заходу з дисципліни 
«Іхтіологія (Загальна та спеціальна іхтіологія)» 

 
Загальна максимальна кількість балів з дисципліни «Іхтіологія 

(Загальна та спеціальна іхтіологія)», яку студент може отримати, складає 
100 балів. 

Студент вважається допущеним до підсумкового семестрового 
контролю - Іспит, якщо він виконав усі види робіт, передбачені силлабусов 
освітньої компоненти, і набрав не менше 50% балів від максимально 
можливої за практичну частину (47 балів). 

Білети для екзамену формуються у вигляді тестових завдань закритого 
типу та містять 20 запитань. Студент повинен вибрати правильну відповідь 
з декількох запропонованих. Загальний бал екзаменаційної роботи 
еквівалентний відсотку правильних відповідей із загального обсягу питань 
екзаменаційної роботи. Максимальна кількість балів за екзаменаційну 
роботу складає 100 балів. 
 

 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
3.1. Модуль ЗМ-Л1. Особливості зовнішньої та внутрішньої 

будови риб. Органи риб та їх системи. 
 
3.1.1. Повчання 

Під час вивчення теми № 1 «Зовнішня будова та рух риб. Шкірні 
покриви та отруйні залози.» слід вивчити форми тіла риб, зовнішню 
будову риб, способи руху риб, шкірні покриви та іх видозміни. 

Під час вивчення теми № 2 «Скелет та мускулатура. Травна система» 
слід вивчити особливості скелету та мускулатури риб, травну систему риб. 

Під час вивчення теми № 3 «Плавальний міхур і гідродинамічні 
особливості» слід вивчити будову та функції плавального міхура. 

Під час вивчення теми № 4 «Органи дихання. Серцево-судинна 
система» слід вивчити будову та функції органів дихання та серцево-
судинної системи риб. 

Під час вивчення теми № 5 «Видільна система і водно-сольовий 
обмін. Статева система» слід вивчити будову та функції видільної системи 
риб та процеси виділення продуктів розпаду. 
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3.1.2. Питання для самоперевірки 
1. Назвіть відділи серця осетрових. [1], с.5, [2,3] 
2. Назвіть усі органи травної системи. [1], с.6 [2,3] 
3. Які залози відносяться до травних? [1], с.8 [2,3] 
4. Назвіть органи кровотворення осетрових. [1], с.9 [2,3] 
5. Які особливості будови сечостатевої системи 

осетрових? 
[1], с.10 [2,3] 

6. Охарактеризуйте будову органів дихання. [1], с.10 [2,3] 
7. Назвіть органи чуття осетрового. [1], с.11 [2,3] 
8. 12Перерахувати форми тіла риб, що мешкають в 
пелагіалі. 

[1], с.11 [2,3] 

9. Назвати форми тіла придонних риб. [1], с.11 [2,3] 
10. Яку форму тіла мають оселедця, тріска, окунь? [1],, с.11 [2,3] 
11. Який тип плавання властивий мінозі, міксині, вуграм? [1],  с.12 [2,3] 
12. Які риби мають макруровидну форму тіла? [1],  с.12 [2,3] 
13. Які плавники входять до групи парних, непарних? 

Дати їх латинські позначення. 
[1], с.14 [2,3] 

14. У яких риб є жировий плавник? [1], с.15 [2,3] 
15. Які типии променів плавників можна виділити і чим 

вони відрізняються? 
[1], с.16 [2,3] 

16. Де розташовані грудні плавники риб? [1], с.16 [2,3] 
17. Де розташовані черевні плавники риб і від чого 
залежить їх положення? 

[1],  с.14 [2,3] 

18. Навести приклади риб з видозміненими грудними, 
черевними і спинними плавниками. 

[1],  с.15 [2,3] 

19. У яких риб немає черевних і грудних плавників? [1], с.15 [2,3] 
 

 
3.2. Модуль ЗМ-Л2. Особливості існування риб у водному 

середовищі. 
 
3.2.1. Повчання 

Під час вивчення теми № 1 «Вплив факторів середовища та екологічні групи 
риб» слід вивчити вплив факторів середовища на риб та поділ риб на 
екологічні групи. 

Під час вивчення теми № 2 «Ріст і вік риб, їх життєвий цикл» слід 
вивчити особливості росту риб, визначення віку риб та життєвий цикл риб.  

Під час вивчення теми № 3 «Живлення та розмноження риб» слід 
вивчити способи живлення та розмноження риб. 

Під час вивчення теми № 4 «Міграції та динаміка популяцій риб. Особливості 

розподілу риб» слід вивчити види міграцій та типи динаміки різних видів риб. 
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3.2.2. Питання для самоперевірки 

1. Які фактори середовища впливають на  
риб? Їх значення у житті риб. 

[1], с.79, [2,3] 

2. Які екологічні  групи  риб вам відомі? 
Назвіть їх основні особливості. 

[1], с.80 [2,3] 

3. Які особливості росту риб? Вік риб. [1], с.91 [2,3] 
4. Назвіть основні типи  живлення риб. [1], с.94 [2,3] 
5. Особливості  розмноження риб. [1], с.100 [2,3] 
6. Характеристика життєвого циклу риб. [1], с.111 [2,3] 
7. Міграції риб, їх значення. [1], с.112 [2,3] 
8. Що  таке динаміка  популяцій  риб? Які її 
основні особливості? 

[1], с.114 [2,3] 

9. Назвіть основні особливості розподілу 
риб. 

[1], с.117 [2,3] 

10. Що  таке акліматизація риб? Яке її 
значення у рибному господарстві? 

[1],, с.121 [2,3] 

11. Що таке біологічні інвазії іхтіофауни? 
Які їх основні особливості? 

[1],  с.124 [2,3] 

12. Які фактори середовища впливають на 
риб? Їх значення у житті риб. 

[1],  с.125 [2,3] 

 
3.3. Модуль ЗМ-Л3 Систематика сучасних круглоротих і риб. 

Підтип Безчерепні. Підтип Черепні. 
 
3.3.1. Повчання 

Під час вивчення теми № 1 «Походження й еволюція круглоротих і 
риб» слід вивчити основні напрями та історичні аспекти еволюційного 
процесу риб та рибоподібних. Основні філогенетичні зв’язки класів 
круглоротих, хрящових та кісткових риб. Викопні представники риб та 
рибоподібних.. 

Під час вивчення теми № 2 «Систематика сучасних круглоротих і 
риб» слід вивчити основні принципи систематики риб та рибоподібних. 
Бінарна номенклатура. Систематика класу круглоротих. Систематика класу 
хрящових риб. Систематика класу кісткових риб..  

Під час вивчення теми № 3 «Підтип Черепні (Craniata). Надклас 

Безщелепні  (Agnatha).  Клас  Круглороті  (Cyclostomata).»  слід 

вивчити  морфологічні та анатомічні особливості класу круглоротих. 
Типові представники. Специфіка поширення представників класу 
круглоротих. Промислове значення круглоротих. 
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Під  час  вивчення  теми  №  4  «Клас  Хрящові  Риби 

(Chondrichthyes).» слід вивчити морфологічні та анатомічні особливості 
підкласу пластинозябрових. Типові представники. Специфіка поширення 
представників класу пластинозябрових. Промислове значення 
пластинозябрових. 

Під час вивчення теми № 5 «Підклас Суцільноголові (Holocephali)» 
слід вивчити морфологічні та анатомічні особливості підкласу 
суцільноголових. Типові представники. Специфіка поширення 
представників класу суцільноголових. Промислове значення 
суцільноголових. 

 
3.3.2. Питання для самоперевірки 

1.  Які основні принципи систематики риб та 
рибоподібних? 

[1, стор.19; 2, 

стор.21; 3, стор.21] 

2.  Що таке бінарна номенклатура? [1, стор.19; 2, 

стор.21; 3, стор.21] 

3.  Систематика класу круглоротих. [1, стор.19; 2, 

стор.21; 3, стор.21] 

4.  Систематика класу хрящових риб. [1, стор.19; 2, 

стор.21; 3, стор.21] 

5.  Систематика класу кісткових риб. [1, стор.19; 2, 

стор.21; 3, стор.21] 

6.  Морфологічні та анатомічні особливості 
підкласу пластинозябрових. 

[1, стор.51; 2, 

стор.41; 3, стор.32] 

7.  Специфіка поширення представників 
підкласу пластинозябрових. 

[1, стор.51; 2, 

стор.41; 3, стор.32] 

8.  Промислове значення пластинозябрових. [1, стор.51; 2, 

стор.41; 3, стор.32] 

9.  Морфологічні та анатомічні особливості 
надряду ганоїд. 

[1, стор.93; 2, 

стор.83; 3, стор.59] 

10.  Специфіка поширення представників 
надряду ганоїд. 

[1, стор.93; 2, 

стор.83; 3, стор.59] 

11.  Промислове значення ганоїд. [1, стор.93; 2, 

стор.83; 3, стор.59] 
12.  Морфологічні та анатомічні особливості 

підкласу суцільноголових. 
[1, стор.72; 2, 

стор.63; 3, стор.45] 

13.  Специфіка поширення представників 
підкласу суцільноголових. 

[1, стор.72; 2, 

стор.63; 3, стор.45] 

14.  Промислове значення суцільноголових. [1, стор.72; 2, 

стор.63; 3, стор.45] 
15.  Предмет і мета вивчення дисципліни [1, стор.10; 2, 
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«Спеціальна іхтіологія». стор.11; 3, стор.13] 
16.  Яке значення дисципліни при підготовці 

фахівців рибного господарства?
[1, стор.10; 2, 

стор.11; 3, стор.13] 
17.  Історія розвитку іхтіології? [1, стор.10; 2, 

стор.11; 3, стор.13] 
18.  Морфологічні та анатомічні особливості 

класу круглоротих. 
[1, стор.25; 2, 

стор.27; 3, стор.29] 

19.  Специфіка поширення представників класу 
круглоротих. 

[1, стор.25; 2, 

стор.27; 3, стор.29] 

20.  Промислове значення круглоротих. [1, стор.25; 2, 

стор.27; 3, стор.29] 
 

3.4. Модуль ЗМ-Л4 Клас Кісткові риби (Osteichthyes).  
3.4.1. Повчання 

Під  час  вивчення  теми  №  5  «Підклас  Лопатепері  риби 

(Sarcopterygii)» слід вивчити морфологічні та анатомічні особливості 

підкласу лопатеперих. Типові представники. Специфіка поширення 

представників  класу  лопатеперих.  Промислове  значення 

лопатеперих. 
Під час вивчення теми № 6 «Надряд Ганоїди (Ganoidomorpha)» слід 

вивчити морфологічні та анатомічні особливості надряду ганоїд. Типові 
представники. Специфіка поширення представників надряду ганоїд. 
Промислове значення ганоїд. 

Під час вивчення теми № 7 «Загальна характеристика справжніх 
костистих риб» слід вивчити морфологічні та анатомічні особливості 
надряду клюпеоїдних. Типові представники. Специфіка поширення 
представників надряду клюпеоїдних. Промислове значення клюпеоїдних.. 

Під час вивчення теми № 8 «Надряди Циприноїдні та Атериноїдні» 
слід вивчити морфологічні та анатомічні особливості надряду 
атериноїдних. Типові представники. Специфіка поширення представників 
надряду атериноїдних. Промислове значення атериноїдних. 

 
3.4.2. Питання для самоперевірки 
 

1.  Морфологічні та анатомічні особливості 
підкласу лопатеперих. 

[1, стор.83; 2, стор.73; 
3, стор.56] 

2.  Типові представники підкласу 
лопатеперих. 

[1, стор.83; 2, стор.73; 
3, стор.56] 

3.  Специфіка поширення представників [1, стор.83; 2, стор.73; 
3, стор.56] 
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підкласу лопатеперих.
4.  Промислове значення лопатеперих. [1, стор.83; 2, стор.73; 

3, стор.56] 
5.  Морфологічні та анатомічні особливості 

надряду клюпеоїдних. 

[1, стор.103; 2, 
стор.94; 3, стор.67] 

6.  Типові представники надряду 
клюпеоїдних. 

[1, стор.103; 2, 
стор.94; 3, стор.67] 

7.  Специфіка поширення представників 
надряду клюпеоїдних. 

[1, стор.103; 2, 
стор.94; 3, стор.67] 

8.  Промислове значення клюпеоїдних. [1, стор.103; 2, 
стор.94; 3, стор.67] 

9.  Морфологічні та анатомічні особливості 
надряду араваноїдних. 

[1, стор.109; 2, 
стор.99; 3, стор.77] 

10. Типові представники надряду 
араваноїдних.. 

[1, стор.109; 2, 
стор.99; 3, стор.77] 

11. Специфіка поширення представників 
надряду араваноїдних. 

[1, стор.109; 2, 
стор.99; 3, стор.77] 

12. Промислове значення араваноїдних [1, стор.109; 2, 
стор.99; 3, стор.77] 

13. Морфологічні та анатомічні особливості 
надряду ангвилоїдних. 

[1, стор.111; 2, 
стор.103; 3, стор.89] 

14. Типові представники надряду 
ангвилоїдних. 

[1, стор.111; 2, 
стор.103; 3, стор.89] 

15. Специфіка поширення представників 
надряду ангвилоїдних. 

[1, стор.111; 2, 
стор.103; 3, стор.89] 

16. Промислове значення ангвилоїдних [1, стор.111; 2, 
стор.103; 3, стор.89] 

17. Морфологічні та анатомічні особливості 
надряду циприноїдних. 

[1, стор.119; 2, 
стор.112; 3, стор.91] 

18. Типові представники надряду 
циприноїдних. 

[1, стор.119; 2, 
стор.112; 3, стор.91] 

19. Специфіка поширення представників 
надряду циприноїдних. 

[1, стор.119; 2, 
стор.112; 3, стор.91] 

20. Промислове значення циприноїдних. [1, стор.119; 2, 
стор.112; 3, стор.91] 

21. Морфологічні та анатомічні особливості 
надряду атериноїдних. 

[1, стор.122; 2, 
стор.121; 3, стор.99] 

22. Типові представники надряду 
атериноїдних. 

[1, стор.122; 2, 
стор.121; 3, стор.99] 

23. Специфіка поширення представників 
надряду атериноїдних. 

[1, стор.122; 2, 
стор.121; 3, стор.99] 

24. Промислове значення атериноїдних. [1, стор.122; 2, 
стор.121; 3, стор.99] 
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3.5. Модуль ЗМ-ЛБ1 Систематика сучасних круглоротих і риб. 
Підтип Безчерепні. Підтип Черепні..   

 
3.5.1. Повчання 

Під час підготовки лабораторної роботи № 1 «Основні частини і 
форми тіла риб» увага студента має бути зосереджена на вивченні 
основних частин і форм тіла риб. 

Під час підготовки лабораторної роботи № 2 «Зовнішня будова 
головного відділу риб» увага студента має бути зосереджена на вивченні 
зовнішньої будови головного відділу риб. 

Під час підготовки лабораторної роботи № 3 «Плавники риб, їх 
позначення, будова і функції»  увага студента має бути зосереджена на 
вивченні плавників риб, їх позначенні, будові і функції. 

Під час підготовки лабораторної роботи № 4 «Бічна лінія і типи 
луски риб» увага студента має бути зосереджена на вивченні бічної лінії і 
типів луски риб. 

 
3.5.2. Питання для самоперевірки 

 
1. Перерахувати форми тіла риб, що мешкають в пелагіалі. [2], С. 9 - 

27 
2. Назвати форми тіла придонних риб. [2], С. 9 - 27 
3. Яку форму тіла мають оселедця, тріска, окунь? [2], С. 9 - 27 
4. Який тип плавання властивий мінозі, міксині, вуграм? [2], С. 9 - 27 
5. Які типи положення рота виділяють у риб? [2], С. 9 - 27 
6. Наведіть приклади риб з різними положеннями рота і зв'яжіть це з 
характером живлення. [2], С. 9 - 27 

7. Який рот вважається великим і від яких чинників залежить величина 
рота? [2], С. 9 - 27 

8. Що таке висувний і невисувний рот? Наведіть приклади. [2], С. 9 - 27 
9. Від чого залежить розташування і величина очей риби? [2], С. 9 - 27 
10. У яких риб носові отвори непарні? [2], С. 9 - 27 
11. Які плавники входять до групи парних, непарних? Дати їх латинські 
позначення. [2], С. 9 - 27 

12. У яких риб є жировий плавник? [2], С. 9 - 27 
13. Які типи променів плавників можна виділити і чим вони 
відрізняються? [2], С. 9 - 27 

14. Де розташовані грудні плавники риб? [2], С. 9 - 27 
15. Де розташовані черевні плавники риб і від чого залежить їх 
положення? [2], С. 9 - 27 

16. Які функції бічної лінії і сенсорних каналів риб? [2], С. 9 - 27 
17. Який може бути бічна лінія? Наведіть приклади. [2], С. 9 - 27 
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18. Як складається формула бічної лінії риб? [2], С. 9 - 27 
19. Які типи луски виділяють у риб? [2], С. 9 - 27 
20. Які типи луски є найбільш древніми? [2], С. 9 - 27 
21. У яких риб збереглася луска ганоїда? [2], С. 9 - 27 

 
3.6. Модуль ЗМ-ЛБ2 Клас Кісткові риби (Osteichthyes).  
3.6.1. Повчання 

Під час підготовки лабораторної роботи № 1 «Скелет костистої 
риби» увага студента має бути зосереджена на вивченні скелету костистої 
риби. 

Під час підготовки лабораторної роботи № 2 «Анатомічні 
особливості хрящових ганоїдів» увага студента має бути зосереджена на 
вивченні анатомічних особливостях хрящових ганоїдів. 

Під час підготовки лабораторної роботи № 3 «Анатомічні 
особливості костистих риб»  увага студента має бути зосереджена на 
вивченні анатомічних особливостях костистих риб. 

Під час підготовки лабораторної роботи № 4 «Робота з 
визначником»  увага студента має бути зосереджена на вивченні роботи з 
визначником. 

 
3.6.2. Питання для самоперевірки 

 
1. На які відділи можна розчленувати черепну коробку  
костистих риб? [2]С. 28 - 56 
2. Який тип з'єднання щелепного апарату з черепною коробкою у 
костистих риб? [2]С. 28 - 56 
3. У кого з даних видів череп платибазального, а у кого 
тропибазального типу? [2]С. 28 - 56 
4. Перерахуйте кістки даху черепа судака. [2]С. 28 - 56 
5. Перерахуйте кістки дна черепа і потиличного відділу судака. [2]С. 
28 - 56 
6. Чим відрізняються хребці тулубового відділу від хребців хвостового 
відділу? [2]С. 28 - 56 
7. Що таке парапофізи? [2]С. 28 - 56 
8. Які зовнішні ознаки характерні для осетрових риб? [2]С. 28 - 56 
9. Що таке жучки осетрових? [2]С. 28 - 56 
10. Яке положення рота характерне для осетрових? [2]С. 28 - 56 
11. Що таке фулькри і де вони знаходяться? [2]С. 28 - 56 
12. Назвіть відділи серця осетрових. [2]С. 28 - 56 
13. Назвіть усі органи травної системи. [2]С. 28 - 56 
14. Які залози відносяться до травних? [2]С. 28 - 56 
15. Назвіть органи кровотворення осетрових. [2]С. 28 - 56 
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16. Які особливості будови сечостатевої системи осетрових? [2]С. 28 - 56 
17. Охарактеризуйте будову органів дихання. [2]С. 28 - 56 
18. Опишіть будову зубів щуки, миня і окуня. [2]С. 28 - 56 
19. Що таке глоткові зуби і жорно? [2]С. 28 - 56 
20. Що таке зяброві тичинки, де вони розташовані, яка їх  
функція? [2]С. 28 - 56 
21. Назвіть відділи травного тракту окуня, миня, щуки і коропа. Які 
залози пов'язані з травним трактом? [2]С. 28 - 56 
22. У яких видів з розглянутих риб є шлунок, у яких відсутній? [2]С. 28 - 
56 
23. Які риби з вищеназваних відкритоміхурні, які  
закритоміхурні? [2]С. 28 - 56 
24. Опишіть схему будови кровоносної системи костистої риби. [2]С. 
28 - 56 
25. У якій частині тіла у риб розташовано серце і з яких відділів воно 
складається? [2]С. 28 - 56 
26. За яким принципом побудовані визначники видів ріб? [2]С. 28 - 56 
27. Що означає принцип бінарної номенклатури у систематиці  
риб? [2]С. 28 - 56 

28. Назвіть основні таксономічні категорії риб. [2]С. 28 - 56 
 

 
3.7. Модуль ЗМ-ЛБ3. Клас круглоротих та хрящових риб 
 
3.7.1. Повчання 

Під час підготовки лабораторної роботи № 1  «Клас Круглороті» 
увага студента має бути зосереджена на вивченні принципи систематики 
риб та рибоподібних. Систематику класу круглоротих. Систематику класу 
хрящових риб. Систематику класу кісткових риб. 

Під час підготовки лабораторної роботи № 2 «Клас Хрящові риби» 
увага студента має бути зосереджена на вивченні морфологічні та 
анатомічні особливості підкласу пластинозябрових. Типових 
представників. Специфіку поширення представників класу 
пластинозябрових.  

Під час підготовки лабораторної роботи № 3 «Підкласи 
Суцільноголові або Злиточерепні, Кистепері та Променепері риби Надряд 
Хрящові ганоїди» увага студента має бути зосереджена на вивченні 
морфологічні та анатомічні особливості підкласу суцільноголових. Типові 
представники. Специфіка поширення представників класу 
суцільноголових. Промислове значення суцільноголових.. 
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Під час підготовки лабораторної роботи № 4 «Ряд Оселедцеподібні» 
увага студента має бути зосереджена на вивченні типових представників 
ряду. Специфіку поширення представників ряду. 

 
3.7.2. Питання для самоперевірки 

1. Які основні морфо-анатомічні особливості представників класу 
круглоротих ви знаєте? [2], с.8 - 33 
2. Назвіть основні принципи ідентифікації та визначення 
представників класу круглоротих. [2], с.8 - 33 
3. Які основні морфо-анатомічні особливості представників классу 
хрящових риб ви знаєте? [2], с.8 - 33 
4. Назвіть основні принципи ідентифікації та визначення 
представників класу хрящових риб. [2], с.8 - 33 
5. Які основні морфо-анатомічні особливості представників Підкласів 
Суцільноголові, Кистепері та Променепері риб ви знаєте? [2], с.8 - 33 
6. Назвіть основні принципи ідентифікації та визначення 
представників Підкласів Суцільноголові, Кистепері та Променепері риб. 
[2], с.8 - 33 
7. Які основні морфо-анатомічні особливості представників ви знаєте? 
[2], с.8 - 33 

8. Назвіть основні принципи ідентифікації та визначення представників 
надряду хрящових ганоїдів. [2], с.8 - 33 

 
3.8. Модуль ЗМ-Лб2 Систематика рядів риб .  
  
3.8.1. Повчання 

Під час підготовки лабораторної роботи № 5 «Ряди лососеподібні та 
щукоподібні» увага студента має бути зосереджена на вивченні типових 
представників ряду. Специфіку поширення представників ряду. 

Під час підготовки лабораторної роботи № 6 «Ряди вугроподібні, 
коропоподібні та сомоподібні» увага студента має бути зосереджена на 
вивченні типових представників ряду. Специфіку поширення 
представників ряду. 

Під час підготовки лабораторної роботи № 7 «Ряди сарганоподібні та 
тріскоподібні» увага студента має бути зосереджена на вивченні типових 
представників ряду. Специфіку поширення представників ряду. 

Під час підготовки лабораторної роботи № 8 «Ряд окунеподібні» 
увага студента має бути зосереджена на вивченні типових представників 
ряду. Специфіку поширення представників ряду.  

 
3.8.2. Питання для самоперевірки 
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1. Які основні морфо-анатомічні особливості представників ряду 
оселедцеподібні ви знаєте? [2], с. 34 - 99 

2. Назвіть основні принципи ідентифікації та визначення 
представників ряду оселедцеподібні. [2], с. 34 - 99 

3. Які основні морфо-анатомічні особливості представників ряду 
лососеподібних та щукоподібних ви знаєте? [2], с. 34 - 99 

4. Назвіть основні принципи ідентифікації та визначення 
представників ряду лососеподібних та щукоподібних. [2], с. 34 - 99 

5. Які основні морфо-анатомічні особливості представників класів 
Вугроподібних, Сомоподібних та Коропоподібних ви знаєте? [2], с. 
34 - 99 

6. Назвіть основні принципи ідентифікації та визначення представників 
класів Вугроподібних, Сомоподібних та Коропоподібних. [2], с. 34 - 
99 

7. Які основні морфо-анатомічні особливості представників класів 
Сарганоподібних та Тріскоподібних ви знаєте? [2], с. 34 - 99 

8. Назвіть основні принципи ідентифікації та визначення 
представників класів Сарганоподібних та Тріскоподібних. [2], с. 34 - 
99 

9. Які основні морфо-анатомічні особливості представників классу 
Окунеподібних ви знаєте? [2], с. 34 - 99 

10. Назвіть основні принципи ідентифікації та визначення 
представників класу Окунеподібних. [2], с. 34 - 99 

11. Які основні морфо-анатомічні особливості представників класів 
Камбалоподібних та Кефалеподібних ви знаєте? [2], с. 34 - 99 

12. Назвіть основні принципи ідентифікації та визначення представників 
класів Камбалоподібних та Кефалеподібних. [2], с. 34 - 99 
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4. ПИТАННЯ ДО ЗАХОДІВ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО ТА 
СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
4.1. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля 

ЗМ-Л1 
 

№ з/ч Питання 
1.  Як називається личинка міног: [1], с.15

2.  Структура хвостового плавця у Костистих (Teleostei)? [1], с.25

3.  Тип луски у Оселедцеподібних (Clupeiformes)  [1], с.10 

4.  «Довгожитель» серед риб: [1], с.35

5.  Оселедцевий король (Regalecus glesne) відноситься до: [1], с.11

6.  Грудні плавці риб що до будові відносяться до:  [1], с.22   

7.  Як називається речовина в шкірі риб, відповідальна за сріблясте 
забарвлення: [1], с.40

8.  Тип луски у Хрящових (Chondrichthyes): [1], с.42

9.  Форма тіла у оселедцевого короля (Regalecus glesne): [1], с.12 

10.  Отоліти риб відносяться до органу: [1], с.33

11.  У яких риб є жировий плавник? [1], с.27 
12.  Непарні носові отвори мають: [1], с.17 
13.  У яких риб спостерігається редукція ротового апарату? [1], с.20 
14.  Яким рибам властива плакоїдна луска? [1], с.45 
15.  З якіх відділів складається мозковий череп судака? [1], с.57 
16.  Нижня щелепа костистих риб утворена: [1], с.58 
17.  Змінені верхні дуги хребців хвостового відділу називають: [1], с.65 
18.  Змінені нижні дуги хребців хвостового відділу називають – [1], с.65 
19.  З яких відділів складається серце хрящових ганоїдів? [1], с.75 
20.  З яких відділів складається шлунок риб? [1], с.70 
21.  Які організми відносяться до напівхордових: [1], с.8 
22.  Яку назву мають пігментні клітини, відповідальні за сріблясте 

забарвлення риб: [1], с.40 
23.  Які організми відносяться до покривників, або личинкохордових: [1], 

с.11 
24.  Які організми відносяться до безчерепних (Acrania): [1], с.9 

25.  Риби відносяться до підтипу: [1], с.5 
26.  Вид риб, у якого відсутній спинний плавець: [1], с.79, 
27.  До донних риб належить: [1], с.80 
28.  У саргана форма тіла:  [1], с.91 
29.  Тип луски у стерляді: [1], с.94 
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30.  Гірчак за вибором субстрату для відкладання ікри належить 
до екологічної групи: 

[1], с.100 

31.  Пілоричні придатки мають: [1], с.111 
32.  У міноги форма тіла: [1], с.112 
33.  Морська голка належить до групи: [1], с.114 
34.  Вид риб, у якого відсутні черевні плавці: [1], с.117 
35.  Такі види риб як краснопірка, карась, щука, сазан, плітка за 

вибором субстрату для відкладання ікри відносяться до 
екологічної групи: 

[1],, с.121 

36.  Електричні вугри, електричні скати, електричні соми є: [1],  с.124 
37.  До складу елементів будови плакоїдної луски хрящових риб 

входять: 
[1],  с.125 

38.  В окуня черевні плавці мають положення: [1], с.79, 
39.  У ляща черевні плавці мають положення: [1], с.80 
40.  У окуня черевні плавці мають положення: [1], с.91 
41.  Такі види риб, як товстолобики, білий амур за способом 

живлення відносяться до: 
[1], с.94 

42.  До хрящових ганоїдів належать види риб: [1], с.100 
43.  Група видів, пов’язаних єдністю свого географічного 

походження та пристосованістю до абіотичних і біотичних 
умов називається: 

[1], с.111 

44.  До моноциклічних видів риб належить: [1], с.112 
45.  До поліциклічних видів риб належить: [1], с.114 
46.  Такі види риб, як верховодка та анчоус за способом 

живлення належать до: 
[1], с.117 

47.  Вид риб, що не має луски: [1],, с.121 

48.  Розташування ротового отвору у осетра: [1],  с.124 

49.  Розташування ротового отвору у судака: [1],  с.125 

50.  Розташування ротового отвору у чехоні: [1], с.79 

 
 

4.2. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля 
ЗМ-Л2 

№ з/ч Питання  Літ. 
1.  Вид риб, у якого відсутній спинний плавець: [1], с.79,  
2.  До донних риб належить: [1], с.80  
3.  У саргана форма тіла:  [1], с.91  
4.  Тип луски у стерляді: [1], с.94 
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5.  Гірчак за вибором субстрату для відкладання ікри 
належить до екологічної групи: 

[1], с.100  

6.  Пілоричні придатки мають: [1], с.111  
7.  У міноги форма тіла: [1], с.112  
8.  Морська голка належить до групи: [1], с.114  
9.  Вид риб, у якого відсутні черевні плавці: [1], с.117  
10.  Такі види риб як краснопірка, карась, щука, сазан, 

плітка за вибором субстрату для відкладання ікри 
відносяться до екологічної групи: 

[1],, с.121  

11.  Електричні вугри, електричні скати, електричні 
соми є: 

[1],  с.124  

12.  До складу елементів будови плакоїдної луски 
хрящових риб входять: 

[1],  с.125  

13.  В окуня черевні плавці мають положення: [1], с.79,  
14.  У ляща черевні плавці мають положення: [1], с.80  
15.  До моноциклічних видів риб належить: [1], с.91  
16.  Види риб, у яких черевні плавці перетворені у 

птеригоподії: 
[1], с.94  

17.  У скумбрії форма тіла: [1], с.100  
18.  Розташування ротового отвору у чехоні: [1], с.111  
19.  Тип луски у ляща: [1], с.112  
20.  Вид риб, що не має луски: [1], с.114  
21.  Плавальний міхур відсутній у: [1], с.117  
22.  Вид риб, у якого є додатковий орган дихання: [1],, с.121  
23.  Морський вид риби: [1],  с.124  
24.  До поліциклічних видів риб належить: [1],  с.125  
25.  Плавці у скатів, що відграють функцію головних 

двигунів? 
[1], с.79 

26.  У окуня черевні плавці мають положення: [1], с.79,  
27.  Такі види риб, як товстолобики, білий амур за способом 

живлення відносяться до: 
[1], с.80  

28.  До хрящових ганоїдів належать види риб: [1], с.91  
29.  Група видів, пов’язаних єдністю свого географічного 

походження та пристосованістю до абіотичних і 
біотичних умов називається: 

[1], с.94 

30.  До моноциклічних видів риб належить: [1], с.100  
31.  До поліциклічних видів риб належить: [1], с.111  
32.  Такі види риб, як верховодка та анчоус за способом 

живлення належать до: 
[1], с.112  

33.  Вид риб, що не має луски: [1], с.114  
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34.  Розташування ротового отвору у осетра: [1], с.117  

35.  Розташування ротового отвору у судака: [1],, с.121  

36.  Розташування ротового отвору у чехоні: [1],  с.124  

37.  Плавці, що належать до парних: [1],  с.125  

38.  Вид риб, у якого є жировий плавець: [1], с.79,  

39.  Органи чуття, що властиві лише рибам: [1], с.80  

40.  У тріскових черевні плавці мають положення: [1], с.91  
41.  Морська голка належить до групи: [1], с.94  
42.  До глибоководної іхтіофауни належить: [1], с.100  
43.  До донних риб належить: [1], с.111  
44.  У оселедцевих риб забарвлення: [1], с.112  
45.  Паразитичний спосіб життя веде: [1], с.114  
46.  Який вид риби вкритий панцирем: [1], с.117  
47.  У Чорному морі отрутоносною рибою є: [1],, с.121  
48.  У маринки отруйними є: [1],  с.124  
49.  Внутрішньовидовий паразитизм зустрічається у: [1],  с.125  
50.  Шлунок відсутній у: [1], с.79 

 

 
4.3. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля 

ЗМ-Л3 
 

№ 
з/ч 

Питання Літ. 

1. Вид риб, у якого відсутній спинний плавець: [1], с.5, [2,3] 
2. До донних риб належить: [1], с.6 [2,3] 
3. У саргана форма тіла:  [1], с.8 [2,3] 
4. Тип луски у стерляді: [1], с.9 [2,3] 
5. Гірчак за вибором субстрату для відкладання ікри 

належить до екологічної групи: 
[1], с.10 [2,3] 

6. Пілоричні придатки мають: [1], с.10 [2,3] 
7. У міноги форма тіла: [1], с.11 [2,3] 
8. Морська голка належить до групи: [1], с.11 [2,3] 
9. Вид риб, у якого відсутні черевні плавці: [1], с.11 [2,3] 
10. Такі види риб як краснопірка, карась, щука, сазан, 

плітка за вибором субстрату для відкладання ікри 
відносяться до екологічної групи: 

[1],, с.11 [2,3] 



 
 

26

11. Електричні вугри, електричні скати, електричні 
соми є: 

[1],  с.12 [2,3] 

12. До складу елементів будови плакоїдної луски 
хрящових риб входять: 

[1],  с.12 [2,3] 

13. В окуня черевні плавці мають положення: [1], с.14 [2,3] 
14. У ляща черевні плавці мають положення: [1], с.15 [2,3] 
15. До моноциклічних видів риб належить: [1], с.16 [2,3] 
16. Види риб, у яких черевні плавці перетворені у 

птеригоподії: 
[1], с.16 [2,3] 

17. У скумбрії форма тіла: [1],  с.14 [2,3] 
18. Розташування ротового отвору у чехоні: [1],  с.15 [2,3] 
19. Тип луски у ляща: [1], с.15 [2,3] 
20. Вид риб, що не має луски: [1],  с.15 [2,3] 
21. Плавальний міхур відсутній у: [1],  с.16 [2,3] 
22. Вид риб, у якого є додатковий орган дихання: [1], с.17 [2,3] 
23. Морський вид риби: [1], с.17 [2,3] 
24. До поліциклічних видів риб належить: [1],  с.18 [2,3] 
25. Плавці у скатів, що відграють функцію головних 

двигунів? 
[1],  с.18 [2,3] 

26. У яких риб є жировий плавник? [1], с.16 [2,3] 
27. Непарні носові отвори мають: [1], с.16 [2,3] 
28. У яких риб спостерігається редукція ротового 

апарату? 
[1],  с.14 [2,3] 

29. Яким рибам властива плакоїдна луска? [1],  с.15 [2,3] 
30. З якіх відділів складається мозковий череп судака? [1], с.15 [2,3] 
31. Нижня щелепа костистих риб утворена: [1],  с.25 [2,3] 
32. Змінені верхні дуги хребців хвостового відділу 

називають: 
[1],  с.26 [2,3] 

33. Змінені нижні дуги хребців хвостового відділу 
називають –  

[1], с.27 [2,3] 

34. З яких відділів складається серце хрящових ганоїдів? [1], с.17 [2,3] 
35. З яких відділів складається шлунок риб? [1],  с.33 [2,3] 
36. Отоліти риб відносяться до органу: [1],  с.38 [2,3] 
37. Які організми відносяться до напівхордових: [1], с.46 [2,3] 
38. Яку назву мають пігментні клітини, відповідальні за 

сріблясте забарвлення риб: 
[1], с.46 [2,3] 

39. Які організми відносяться до покривників, або 
личинкохордових: 

[1],  с.44 [2,3] 

40. Які організми відносяться до безчерепних (Acrania): [1],  с.45 [2,3] 
41. Учений, якому належить праця "Система [1],  с.38 [2,3] 



 
 

27

рыбообразных и рыб, ныне живущих и ископаемых": 
42. Такі види риб, як стерлядь, форель, бичок-головач за 

вибором субстрату для відкладання ікри належать до 
екологічної групи: 

[1], с.46 [2,3] 

43. Морфологічна ознака, що належить до меристичних: [1], с.56 [2,3] 
44. Морфологічна ознака, що належить до пластичних: [1],  с.44 [2,3] 
45. Спіральний клапан мають: [1],  с.45 [2,3] 
46. У більшості кісткових риб основною видовою 

ознакою є: 
[1],  с.38 [2,3] 

47. Який вид риб має три спинних плавця: [1], с.46 [2,3] 
48. Риба, для якої характерне "легеневе" дихання:  [1], с.46 [2,3] 
49. Екзогенне живлення не є: [1],  с.44 [2,3] 
50. Вид риб, у якого відсутні грудні плавці: [1],  с.45 [2,3] 

 
 

4.4. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля 
ЗМ-Л4 

 
№ 
з/ч 

Питання Літ. 

1.  На нижній частині голови кистеперих кісткових 
риб знаходяться: 

[1, стор.83; 2, стор.73; 
3, стор.56] 

2.  Риби, що належать до оселедцевих акул: [1, стор.83; 2, стор.73; 
3, стор.56] 

3.  Тип забарвлення тіла у минька: [1, стор.83; 2, стор.73; 
3, стор.56] 

4.  До хрящових ганоїдів належать види риб: [1, стор.83; 2, стор.73; 
3, стор.56] 

5.  До дволегеневих дводишних риб належать 
наступні представники: 

[1, стор.103; 2, стор.94; 
3, стор.67] 

6.  Який вид риби вкритий панциром: [1, стор.103; 2, стор.94; 
3, стор.67] 

7.  Риби, що належать до хвостоколових скатів: [1, стор.103; 2, стор.94; 
3, стор.67] 

8.  У групи безщелепних рибоподібних носові 
отвори є наступними: 

[1, стор.103; 2, стор.94; 
3, стор.67] 

9.  У оселедцевих риб забарвлення: [1, стор.109; 2, стор.99; 
3, стор.77] 

10.  У підкласу пластинчастозябрових риб клоака: [1, стор.109; 2, стор.99; 
3, стор.77] 

11.  Серед наведених представників рибоподібних і 
риб до міног належать: 

[1, стор.109; 2, стор.99; 
3, стор.77] 
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12.  Серед названих нижче риб до роду білуга 
належать наступні: 

[1, стор.109; 2, стор.99; 
3, стор.77] 

13.  Вид риб, для якого характерне "легеневе" 
дихання: 

[1, стор.111; 2, 
стор.103; 3, стор.89] 

14.  Риби, що належать до ромбових скатів: [1, стор.111; 2, 
стор.103; 3, стор.89] 

15.  До однолегеневих дводишних риб належать 
наступні представники: 

[1, стор.111; 2, 
стор.103; 3, стор.89] 

16.  У підкласу рибоподібних міксин очі: [1, стор.111; 2, 
стор.103; 3, стор.89] 

17.  У кісткових ганоїдних риб кількість променів і 
радіалій у плавцях є наступною: 

[1, стор.119; 2, 
стор.112; 3, стор.91] 

18.  Серед названих нижче риб до роду псефурів 
належать наступні: 

[1, стор.119; 2, 
стор.112; 3, стор.91] 

19.  У підкласу пластинчастозябрових риб кількість 
зябрових щілин є наступною: 

[1, стор.119; 2, 
стор.112; 3, стор.91] 

20.  У класу хрящових риб промені черевних 
плавців є наступними: 

[1, стор.119; 2, 
стор.112; 3, стор.91] 

21.  У підкласу рибоподібних міксин вусики: [1, стор.122; 2, 
стор.121; 3, стор.99] 

22.  Серед наведених сигових риб нижній рот мають 
наступні представники: 

[1, стор.122; 2, 
стор.121; 3, стор.99] 

23.  Морська риба, яка має плоску форму тіла та 
більша за розміром: 

[1, стор.122; 2, 
стор.121; 3, стор.99] 

24.  У підкласу суцільноголових риб тіла хребців: [1, стор.122; 2, 
стор.121; 3, стор.99] 

25.  Щука відноситься до: [1, стор.83; 2, стор.73; 
3, стор.56] 

26.  У окуня черевні плавці мають положення: [1, стор.83; 2, стор.73; 
3, стор.56] 

27.  Такі види риб, як товстолобики, білий амур за 
способом живлення відносяться до: 

[1, стор.83; 2, стор.73; 
3, стор.56] 

28.  До хрящових ганоїдів належать види риб: [1, стор.83; 2, стор.73; 
3, стор.56] 

29.  Група видів, пов’язаних єдністю свого 
географічного походження та пристосованістю 
до абіотичних і біотичних умов називається: 

[1, стор.83; 2, стор.73; 
3, стор.56] 

30.  До моноциклічних видів риб належить: [1, стор.103; 2, стор.94; 
3, стор.67] 

31.  До поліциклічних видів риб належить: [1, стор.103; 2, стор.94; 
3, стор.67] 

32.  Такі види риб, як верховодка та анчоус за 
способом живлення належать до: 

[1, стор.103; 2, стор.94; 
3, стор.67] 
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33.  Вид риб, що не має луски: [1, стор.103; 2, стор.94; 
3, стор.67] 

34.  Розташування ротового отвору у осетра: [1, стор.109; 2, стор.99; 
3, стор.77] 

35.  Розташування ротового отвору у судака: [1, стор.109; 2, стор.99; 
3, стор.77] 

36.  Розташування ротового отвору у чехоні: [1, стор.109; 2, стор.99; 
3, стор.77] 

37.  Плавці, що належать до парних: [1, стор.109; 2, стор.99; 
3, стор.77] 

38.  Вид риб, у якого є жировий плавець: [1, стор.111; 2, 
стор.103; 3, стор.89] 

39.  Органи чуття, що властиві лише рибам: [1, стор.111; 2, 
стор.103; 3, стор.89] 

40.  У тріскових черевні плавці мають положення: [1, стор.111; 2, 
стор.103; 3, стор.89] 

41.  Морська голка належить до групи: [1, стор.111; 2, 
стор.103; 3, стор.89] 

42.  До глибоководної іхтіофауни належить: [1, стор.119; 2, 
стор.112; 3, стор.91] 

43.  До донних риб належить: [1, стор.119; 2, 
стор.112; 3, стор.91] 

44.  У оселедцевих риб забарвлення: [1, стор.119; 2, 
стор.112; 3, стор.91] 

45.  Паразитичний спосіб життя веде: [1, стор.119; 2, 
стор.112; 3, стор.91] 

46.  Який вид риби вкритий панцирем: [1, стор.122; 2, 
стор.121; 3, стор.99] 

47.  У Чорному морі отрутоносною рибою є: [1, стор.122; 2, 
стор.121; 3, стор.99] 

48.  У маринки отруйними є: [1, стор.122; 2, 
стор.121; 3, стор.99] 

49.  Внутрішньовидовий паразитизм зустрічається у: [1, стор.122; 2, 
стор.121; 3, стор.99] 

50.  Шлунок відсутній у: [1, стор.83; 2, стор.73; 
3, стор.56] 
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4.5  Тестові завдання до екзамену. 
 
Екзаменаційна тестова робота з дисципліни «Іхтіологія (загальна та 

спеціальна іхтіологія)» являє собою тестові завдання закритого типу, які 
потребують від студента вибору правильних відповідей з трьох 
запропонованих варіантів. Тестові питання формуються по всьому 
переліку сформованих у навчальній дисципліні знань (в першу чергу 
базової компоненти), а їх загальна кількість складає 20 завдань. 

 
№ з/ч Питання 

1.  Як називається личинка міног: [1], с.15

2.  Структура хвостового плавця у Костистих (Teleostei)? [1], с.25

3.  Тип луски у Оселедцеподібних (Clupeiformes)  [1], с.10 

4.  «Довгожитель» серед риб: [1], с.35

5.  Оселедцевий король (Regalecus glesne) відноситься до: [1], с.11

6.  Грудні плавці риб що до будові відносяться до:  [1], с.22   

7.  Як називається речовина в шкірі риб, відповідальна за сріблясте 
забарвлення: [1], с.40

8.  Тип луски у Хрящових (Chondrichthyes): [1], с.42

9.  Форма тіла у оселедцевого короля (Regalecus glesne): [1], с.12 

10.  Отоліти риб відносяться до органу: [1], с.33

11.  У яких риб є жировий плавник? [1], с.27 
12.  Непарні носові отвори мають: [1], с.17 
13.  У яких риб спостерігається редукція ротового апарату? [1], с.20 
14.  Яким рибам властива плакоїдна луска? [1], с.45 
15.  З якіх відділів складається мозковий череп судака? [1], с.57 
16.  Нижня щелепа костистих риб утворена: [1], с.58 
17.  Змінені верхні дуги хребців хвостового відділу називають: [1], с.65 
18.  Змінені нижні дуги хребців хвостового відділу називають – [1], с.65 
19.  З яких відділів складається серце хрящових ганоїдів? [1], с.75 
20.  З яких відділів складається шлунок риб? [1], с.70 
21.  Які організми відносяться до напівхордових: [1], с.8 
22.  Яку назву мають пігментні клітини, відповідальні за сріблясте забарвлення 

риб: [1], с.40 
23.  Які організми відносяться до покривників, або личинкохордових: [1], с.11 
24.  Які організми відносяться до безчерепних (Acrania): [1], с.9 

25.  Риби відносяться до підтипу: [1], с.5 
26.  Вид риб, у якого відсутній спинний плавець: [1], с.79,  
27.  До донних риб належить: [1], с.80  



 
 

31

28.  У саргана форма тіла:  [1], с.91  
29.  Тип луски у стерляді: [1], с.94 
30.  Гірчак за вибором субстрату для відкладання ікри належить 

до екологічної групи: 
[1], с.100  

31.  Пілоричні придатки мають: [1], с.111  
32.  У міноги форма тіла: [1], с.112  
33.  Морська голка належить до групи: [1], с.114  
34.  Вид риб, у якого відсутні черевні плавці: [1], с.117  
35.  Такі види риб як краснопірка, карась, щука, сазан, плітка за 

вибором субстрату для відкладання ікри відносяться до 
екологічної групи: 

[1],, с.121  

36.  Електричні вугри, електричні скати, електричні соми є: [1],  с.124  
37.  До складу елементів будови плакоїдної луски хрящових риб 

входять: 
[1],  с.125  

38.  В окуня черевні плавці мають положення: [1], с.79,  
39.  У ляща черевні плавці мають положення: [1], с.80  
40.  До моноциклічних видів риб належить: [1], с.91  
41.  Види риб, у яких черевні плавці перетворені у птеригоподії: [1], с.94  
42.  У скумбрії форма тіла: [1], с.100  
43.  Розташування ротового отвору у чехоні: [1], с.111  
44.  Тип луски у ляща: [1], с.112  
45.  Вид риб, що не має луски: [1], с.114  
46.  Плавальний міхур відсутній у: [1], с.117  
47.  Вид риб, у якого є додатковий орган дихання: [1],, с.121  
48.  Морський вид риби: [1],  с.124  
49.  До поліциклічних видів риб належить: [1],  с.125  
50.  Плавці у скатів, що відграють функцію головних двигунів? [1], с.79 
51.  Вид риб, у якого відсутній спинний плавець: [1], с.5, [2,3] 
52.  До донних риб належить: [1], с.6 [2,3] 
53.  У саргана форма тіла:  [1], с.8 [2,3] 
54.  Тип луски у стерляді: [1], с.9 [2,3] 
55.  Гірчак за вибором субстрату для відкладання ікри 

належить до екологічної групи: 
[1], с.10 [2,3] 

56.  Пілоричні придатки мають: [1], с.10 [2,3] 
57.  У міноги форма тіла: [1], с.11 [2,3] 
58.  Морська голка належить до групи: [1], с.11 [2,3] 
59.  Вид риб, у якого відсутні черевні плавці: [1], с.11 [2,3] 
60.  Такі види риб як краснопірка, карась, щука, сазан, 

плітка за вибором субстрату для відкладання ікри 
[1],, с.11 [2,3] 
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відносяться до екологічної групи: 
61.  Електричні вугри, електричні скати, електричні соми є: [1],  с.12 [2,3] 
62.  До складу елементів будови плакоїдної луски хрящових 

риб входять: 
[1],  с.12 [2,3] 

63.  В окуня черевні плавці мають положення: [1], с.14 [2,3] 
64.  У ляща черевні плавці мають положення: [1], с.15 [2,3] 
65.  До моноциклічних видів риб належить: [1], с.16 [2,3] 
66.  Види риб, у яких черевні плавці перетворені у 

птеригоподії: 
[1], с.16 [2,3] 

67.  У скумбрії форма тіла: [1],  с.14 [2,3] 
68.  Розташування ротового отвору у чехоні: [1],  с.15 [2,3] 
69.  Тип луски у ляща: [1], с.15 [2,3] 
70.  Вид риб, що не має луски: [1],  с.15 [2,3] 
71.  Плавальний міхур відсутній у: [1],  с.16 [2,3] 
72.  Вид риб, у якого є додатковий орган дихання: [1], с.17 [2,3] 
73.  Морський вид риби: [1], с.17 [2,3] 
74.  До поліциклічних видів риб належить: [1],  с.18 [2,3] 
75.  Плавці у скатів, що відграють функцію головних 

двигунів? 
[1],  с.18 [2,3] 

76.  На нижній частині голови кистеперих кісткових риб 
знаходяться: 

[1, стор.83; 2, 
стор.73; 3, 
стор.56] 

77.  Риби, що належать до оселедцевих акул: [1, стор.83; 2, 
стор.73; 3, 
стор.56] 

78.  Тип забарвлення тіла у минька: [1, стор.83; 2, 
стор.73; 3, 
стор.56] 

79.  До хрящових ганоїдів належать види риб: [1, стор.83; 2, 
стор.73; 3, 
стор.56] 

80.  До дволегеневих дводишних риб належать наступні 
представники: 

[1, стор.103; 2, 
стор.94; 3, 
стор.67] 

81.  Який вид риби вкритий панциром: [1, стор.103; 2, 
стор.94; 3, 
стор.67] 

82.  Риби, що належать до хвостоколових скатів: [1, стор.103; 2, 
стор.94; 3, 
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стор.67] 
83.  У групи безщелепних рибоподібних носові отвори є 

наступними: 
[1, стор.103; 2, 

стор.94; 3, 
стор.67] 

84.  У оселедцевих риб забарвлення: [1, стор.109; 2, 
стор.99; 3, 
стор.77] 

85.  У підкласу пластинчастозябрових риб клоака: [1, стор.109; 2, 
стор.99; 3, 
стор.77] 

86.  Серед наведених представників рибоподібних і риб до 
міног належать: 

[1, стор.109; 2, 
стор.99; 3, 
стор.77] 

87.  Серед названих нижче риб до роду білуга належать 
наступні: 

[1, стор.109; 2, 
стор.99; 3, 
стор.77] 

88.  Вид риб, для якого характерне "легеневе" дихання: [1, стор.111; 2, 
стор.103; 3, 

стор.89] 
89.  Риби, що належать до ромбових скатів: [1, стор.111; 2, 

стор.103; 3, 
стор.89] 

90.  До однолегеневих дводишних риб належать наступні 
представники: 

[1, стор.111; 2, 
стор.103; 3, 

стор.89] 
91.  У підкласу рибоподібних міксин очі: [1, стор.111; 2, 

стор.103; 3, 
стор.89] 

92.  У кісткових ганоїдних риб кількість променів і радіалій 
у плавцях є наступною: 

[1, стор.119; 2, 
стор.112; 3, 

стор.91] 
93.  Серед названих нижче риб до роду псефурів належать 

наступні: 
[1, стор.119; 2, 

стор.112; 3, 
стор.91] 

94.  У підкласу пластинчастозябрових риб кількість 
зябрових щілин є наступною: 

[1, стор.119; 2, 
стор.112; 3, 

стор.91] 
95.  У класу хрящових риб промені черевних плавців є [1, стор.119; 2, 
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наступними: стор.112; 3, 
стор.91] 

96.  У підкласу рибоподібних міксин вусики: [1, стор.122; 2, 
стор.121; 3, 

стор.99] 
97.  Серед наведених сигових риб нижній рот мають 

наступні представники: 
[1, стор.122; 2, 

стор.121; 3, 
стор.99] 

98.  Морська риба, яка має плоску форму тіла та більша за 
розміром: 

[1, стор.122; 2, 
стор.121; 3, 

стор.99] 
99.  У підкласу суцільноголових риб тіла хребців: [1, стор.122; 2, 

стор.121; 3, 
стор.99] 

100. Щука відноситься до: [1, стор.83; 2, 
стор.73; 3, 
стор.56] 
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