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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теріологія» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» 

галузі знань 0401 "Природничі науки" з напряму підготовки 040102 «Біологія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теріологія» є різноманіття сучасних ссавців, загальних 

рис їх зовнішньої і внутрішньої будови, закономірностей і принципів існування ссавців у різних 

середовищах, питання їх систематики, філогенії та охорони. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є базовою для засвоєння знань і вмінь у системі професійної 

підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Актуальність вивчення цієї дисципліни 

визначається необхідністю і важливістю розуміння студентом місця ссавців у живій природі, їх ролі в 

угрупованнях і екосистемах. Важливе значення має біоіндикаторна функція ссавців при вивченні 

рівня антропогенного навантаження на біосистеми. Теоретичне ядро дисципліни «Теріологія» 

становлять такі науки як анатомія і морфологія тварин, загальна зоологія, екологія, біологічна 

систематика і охорона природи. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Предмет теріології. Систематика та морфо-фізіологічна характеристика ссавців. 

2. Розмноження ссавців. Особливості способу життя ссавців та пристосування до мешкання в різних 

умовах середовища. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теріологія» є ознайомлення студентів із 

особливостями будови та функціонування організму ссавців, їх видовим різноманіттям та основними 

адаптаціями до умов середовища мешкання, функціональною роллю окремих груп ссавців в 

екосистемах. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Теріологія» є: сформувати у студентів уявлення про 

різноманіття ссавців, їх систематичні групи та життєві форми; ознайомити з елементами будови 

організму ссавців, особливостями його функціонування; ознайомити з практичними методами 

досліджень у галузі теріології. 

 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– основні групи ссавців – мешканців середовищ різного типу; 

– функціональну роль окремих груп ссавців в екосистемах; 

– особливості пристосувань ссавців до різних умов існування; 

– принципи збереження видового різноманіття ссавців; 

– основні методи досліджень у галузі теріології. 

вміти: 

– визначати систематичну приналежність різних представників ссавців; 

– обирати методи для здійснення досліджень ссавців; 

– організувати комплексні дослідження теріофауни в тих чи інших екосистемах; 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/2 кредити ECTS. Зокрема: лекції – 34 год., 

самостійна робота – 38 год. 

 

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання           іспит 

3. Засоби діагностики успішності навчання Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-2, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – тема 3-4. Обов’язковим для заліку 

є написання всіх поточних і модульних контрольних робіт. 



 4 

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  

Змістовий модуль 1    Предмет теріології. Систематика та морфо-фізіологічна 

характеристика ссавців.  

 

Вступ: Предмет, завдання і понятійний апарат теріології. Історичний огляд 

становлення та розвитку науки. 

ТЕМА 1. Огляд будови скелету та систем внутрішніх органів ссавців (16 год.) 

Визначення теріології як самостійної науки. Положення теріології у 

системі біологічних наук. Методі, які використовують сучасні теріологи. 

Зародження та становлення теріології як науки: короткий історичний огляд 

та періодизація розвитку. Актуальні завдання, які постають перед сучасною 

наукою про ссавців. Виникнення ссавців. Морфофізіологачні ознаки 

теріодонтів. Порівняльна характеристика ознак викопних та рецептних звірів. 

Межі поширення та розповсюдження ссавців. Походження та еволюція 

людини. Покриви та їх похідні у ссавців. Шкірні залози. Скелет та деякі 

особливості парієтальної м’язової системи. Локомоторна система ссавців. 

Характеристика окремих систем органів: травної, дихальної, кровоносної, 

видільної, репродуктивної, нервової. Органи чуття ссавців. 

ТЕМА 2.   Різноманіття ссавців: характеристика основних систематичних груп (22 

год.) 

Короткий огляд систематики класу ссавців. Зміни поглядів на 

систематику класу. Підклас атерії, Інфраклас першозвірі. Підклас живородні 

ссавці. Інфраклас метатерії. Інфраклас вищі звірі або плацентарні. 

Характеристика рядів класу ссавці: особливості будови тіла, характерні 

пристосування, представники. 

Підсумкова модульна контрольна робота 1 (2 год.) 

 

Змістовий модуль 2   Розмноження ссавців. Особливості способу життя ссавців 

та пристосування до мешкання в різних умовах 

середовища 

ТЕМА 3.   Розмноження ссавців та явища, що пов'язані  з ним (10 год.) 

Загальна характеристика розмноження. Механізми регуляції статевих 

процесів самки. Зміни в організмі самців, які пов’язані з розмноженням. 

Статеві цикли. Підготовка до розмноження, фаза тічки, парування. 

Періодизація процесу вагітності. Фізіологічні процеси в організмі вагітної 

самки. Нейрогуморальна регуляція вагітності. Процес пологів, його протікання 

у різних представників ссавців. Ранні етапи постнатального розвитку. 

Плодючість ссавців. Лактація та її регуляція. Синтез молока та його 

компоненти. 

ТЕМА 4.   Особливості способу життя ссавців та пристосування до мешкання в 

різних умовах середовища (20 год.) 
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Типово наземні ссавці: форма та пропорції тіла. Механіка швидкого 

пересування: бігання та стрибання. Особливості будови опорної поверхні 

кінцівки наземних видів залежно від типу субстрату. Деревні форми ссавців. 

Напівпіздемні форми: особливості будови. Активний політ та планерування. 

Морфо-фізіологічні адаптації до активного польоту у ссавців. Швидкість та 

маневровість польоту. Характеристика умов водного середовища. Водні 

ссавці, які частково пов’язані з твердим субстратом. Водні ссавці, які 

втратили зв'язок з твердим субстратом. Способи пересування та орієнтації у 

воді. Форма тіла, покриви. Фізіологічні пристосування до пірнання та 

затримування дихання. Живлення водних ссавців. Забарвлення волосяного 

покриву. Періодичність зміни волосяного покриву. Фактори, які впливають на 

сезонну линьку. Фізіологічні процеси, що обумовлюють процеси линяння. 

Весняна та осіння линька. Адаптивне значення линяння та сезонних змін 

забарвлення. 

Підсумкова модульна контрольна робота 2 (2 год.) 
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