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1. Мета дисципліни – 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. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. 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. 

2. Вміти – визначати систематичну приналежність різних представників ссавців; обирати 

методи для здійснення досліджень ссавців; організувати комплексні дослідження теріофауни 

в тих чи інших екосистемах. 

3. Володіти елементарними навичками проведення досліджень у галузі теріології, методами 

спостережень у польових умовах, статистичного оброблення даних. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Теріологія» є складовою циклу вільного вибору студента. Необхідність цієї 

дисципліни визначається необхідністю розуміння специфіки будови та функціонування організму 

ссавців, принципів їх взаємовідношень з оточенням. Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

ознайомлення з нормативним курсом «Зоологія» і доповнює систематичні розділи зоології 

(протозоологія, карцинологія, ентомологія, батрахогерпетологія, орнітологія тощо). Разом з тим 

вона тісно пов’язана з такими дисциплінами, як біогеоценологія, біорізноманіття. Викладання даної 

дисципліни спрямовано на теоретичне та практичне опанування студентами методів дослідження 

ссавців, формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок оцінки 

стану їх популяції. Розуміння механізмів змін чисельності популяцій ссавців уявляється дуже 

важливим, оскільки ці процеси відбуваються у щільному зв’язку зі змінами стану середовища.  

4. Завдання (навчальні цілі):  

Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 

− уявлення про різноманіття сучасних методів дослідження тварин; 

− базових знань про технічні засоби, які застосовують під час дослідження зоологічних об’єктів;  

− практичних навичок користування комп’ютерними програмами, пов’язаними з новітніми 

технологіями в зоологічних дослідженнях; 

− мотивації до здійснення самостійних досліджень у галузі зоології на сучасному рівні. 

 

Згідно з вимогами Проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») 

дисципліна забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

інтегральної:   

здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей, що 

передбачає застосування теорій та методів природничих наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов; 

загальних:  

− ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної діяльності. 

− ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

− ЗК10. Дотримання морально-етичних аспектів професійної діяльності й інтелектуальної 

чесності, правил біологічної безпеки і біологічного захисту. 

спеціальних (фахових, предметних): 

− ФК01. Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на межі предметних 

галузей; 

− ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі біологічних наук та на межі 

предметних галузей для дослідження різних рівнів організації живого, біологічних явищ і 

процесів. 
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− ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за допомогою 

відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних умовах і звітувати про 

результати. 

− ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій та 

концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

− ФК06. Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього середовища, 

раціонального природокористування. 

− ФК12.6. Знання принципів організації зоологічних досліджень. 

− ФК13.6. Уявлення про структуру та організацію різнотипних зооценозів та про роль тварин у 

функціонуванні екосистем різних середовищ існування. 

− ФК14.6. Базові знання, уміння й навички необхідні для системного аналізу різноманіття 

тваринного світу. 

− ФК15.6. Розуміння механізмів виникнення адаптацій різних видів тварин до середовища 

проживання, а також взаємодій з іншими організмами. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результат навчання 
(1. - Знати; 2. - Вміти; 3. - Комунікація) 

 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати принципи вибору методології 

вивчення ссавців відповідно до 

поставленої мети 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання  

презентації / доповіді, 

іспит 

20 

1.2 Знати основні методи і технології, які 

використовують для дослідження 

ссавців  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання  

презентації / доповіді, 

іспит 

20 

2.1 Вміти здійснити пошук сучасної 

літератури що стосується 

методології наукового дослідження в 

теріології. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді, 

іспит 

20 

2.2 Вміти на основі поглиблених знань 

обирати адекватні методи для 

здійснення конкретних досліджень у 

галузі теріології. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання  

презентації / доповіді, 

іспит 

20 

3.1 Вміти донести власні висновки до 

фахівців 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання  

презентації / доповіді, 

іспит 

20 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 

Результати навчання дисципліни  (код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, принципи, теорії і закони в 

галузі біологічних наук і на межі предметних галузей. 

 +  + + 

 

ПР05. Використовувати знання і демонструвати дотримання положень 

біологічної етики, біологічної безпеки і біологічного захисту. 

 +  +  

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних біологічних процесів, 

будови та функцій живих організмів. 

+  +  + 

ПР10. Встановлювати закономірності взаємодії живих організмів різних 

форм структурної організації між собою, особливості впливу різних 

чинників на живі організми та оцінювати їх роль у біосферних процесах 

біотичної трансформації речовин і енергії. 

+ +    

ПР15. Застосовувати у професійній діяльності методи визначення 

структурних та функціональних характеристик біологічних систем на 

різних рівнях організації. 

   + + 

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування та проведення польових, 

лабораторних, клініко-лабораторних досліджень, у т.ч. математичні 

методи та програмного забезпечення для проведення досліджень, обробки 

та представлення результатів. 

  + + + 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові знання та сучасні 

методи експериментальних досліджень для вирішення проблемних 

завдань біології. 

+ +    

ПР23.6. Організовувати зоологічні дослідження.     + 

ПР24.6. Аналізувати структуру та організацію різнотипних зооценозів та 

оцінювати роль тварин у функціонуванні екосистем різних середовищ 

існування. 

+ + +   

ПР25.6. Проводити системний аналіз різноманіття тваринного світу на 

основі розуміння механізмів виникнення адаптацій різних видів тварин до 

середовища проживання, а також взаємодій з іншими організмами. 

+ + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1, 1.2, 2.2, 3.1 (блок тем Розділу 1) – 20 балів / 10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1, 1.2, 2.2, 3.1 (блок тем Розділу 2) – 20 балів / 10 балів 

3. Оцінювання презентації / доповіді - РН 1.1 – 3.1. – 20 балів / 10 балів 
 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 

навчання під час семестру (оцінки нижче порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються) та 

оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формною оцінювання є письмовий іспит з відкритими питаннями. Результатами навчання, які 

оцінюються на екзамені, є РН 1.1-3.1. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана 

студентом, дорівнює 40 за 100-бальною шкалою. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту:  
Студент допускається до іспиту лише за умови успішного написання 2 модульних контрольних робіт (по 

кожній не менше 50% правильних відповідей) та підготовка презентації / доповіді. Студент не 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 відповідно. 

Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей проводиться упродовж лекційного курсу. 

Проведення модульних контрольних робіт та публічний захист презентацій (доповідей) 

проводиться протягом семестру за графіком, який узгоджується зі студентами, за рахунок 

лекційних годин. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ії
 

Розділ 1.  

Систематика та морфо-фізіологічна характеристика ссавців 

1.  Огляд будови скелету та систем внутрішніх органів ссавців 5 - - 

2.  
Систематика ссавців: характеристика основних груп (підкласів 

Prototheria, Theria; інфракласу Metatheria; надряду Marsupialia) 
4 - - 

3.  
Систематика ссавців: характеристика основних груп підкласу 

Theria інфракласу Eutheria (надряд Afrotheria) 
4 - - 

4.  
Систематика ссавців: характеристика основних груп підкласу 

Theria інфракласу Eutheria (надряд Xenarthra) 
3 - - 

5.  
Систематика ссавців: характеристика основних груп підкласу 

Theria інфракласу Eutheria (надряд Euarchontoglires) 
4 - - 

6.  
Систематика ссавців: характеристика основних груп підкласу 

Theria інфракласу Eutheria (надряд Laurasiatheria) 
4 - - 

7.  
Порівняння риси будови опорно-рухової системи ссавців різних 

груп 
- 20 - 

8.  
Методи анатомо-морфологічного аналізу представників різних 

рядів  
- 10 - 

9.  Модульна контрольна робота 1 1 - - 

Розділ 2.  

Розмноження ссавців. Особливості способу життя ссавців та пристосування до мешкання 

в різних умовах середовища 

 

10.  Розмноження ссавців та явища, що пов'язані  з ним 4 - - 

11.  
Особливості способу життя ссавців та пристосування до мешкання 

в різних умовах середовища 
8 - - 

12.  Статевий диморфізм у ссавців. Ознайомлення з його проявами - 10 - 

13.  
Вивчення локомоторної системи літаючих ссавців. Ознайомлення 

з фізіологічними особливостями ссавців, здатних до польоту та 

плавання 

- 10 - 

14.  Розмноження ссавців та явища, що пов'язані  з ним 4 - - 

15.  Модульна контрольна робота 2 1 - - 

16.  Консультація - - 2 

 Всього 38 50 2 

 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 38 год. 

Самостійна робота – 50 год. 

Консультація - 2 год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Marsupialia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Afrotheria
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Euarchontoglires
https://ru.wikipedia.org/wiki/Laurasiatheria
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Ільєнко М.М. Теріологія. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 166 с. 

2. Межжерін С.В. Ссавці України. Довідник-визначник / С.В. Межжерін, О.І. Лашкова. – К.: 

Наукова думка, 2013. – 359 с. 

3. Мякушко С.А. Порівняльна анатомія хребетних тварин: навч. посібник. – К.: ФОП Орлов І.Й., 

2019. – 336 с. 

4. Мякушко С.А. Систематика ссавців: навч. посібник. – К.: ФОП Орлов І. Й., 2019. – 384 с. 

5. Мякушко С.А. Практикум із зоології хордових. Амніоти: Рептилії, Птахи, Ссавці. Навчальний 

посібник. – К.: ТОВ «ТофіКіме», 2012. – 146 с. 

6. Россолимо О. Л. Разнообразие млекопитающих. Ч. I. / О. Л. Россолимо, И. Я. Павлинов, С. В. 

Крускоп и др. – М.: Изд-во КМК, 2004. – 366 с. 

7. Россолимо О. Л. Разнообразие млекопитающих. Ч. II. / О. Л. Россолимо, И. Я. Павлинов, С. В. 

Крускоп и др. – М.: Изд-во КМК, 2004. – 218 с. 

8. Россолимо О. Л. Разнообразие млекопитающих. Ч. III. / О. Л. Россолимо, И. Я. Павлинов, С. 

В. Крускоп и др. – М.: Изд-во КМК, 2004. – 408 с. 

9. Соколов В.Е. Пятиязычный словарь названий животных. Млекопитающие / В.Е. Соколов. – 

М.: Рус. яз., 1984. – 352 с. 

10. Kardong Kenneth V. Vertebrates: comparative anatomy, function, evolution New York, NY : 
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