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1.Анотація дисципліни: опанування ідеологією сучасної макротаксономії 

та філогенії органічного світу дозволяє узагальнити та систематизувати 

принципові положення базових біологічних та спеціальних дисциплін, побачити 

і до деякого ступеню зрозуміти динамічну гармонію органічного світу в 

еволюційному розвитку та його розмаїття. 
 

2.Мета та завдання дисципліни:  

Мета навчальної дисципліни: узагальнення знань з еволюції 

прокаріотичних та еукаріотичних організмів згідно з сучасними поглядами на їх 

родинні зв’язки, що базуються на порівнянні молекулярних маркерів.  

Завдання: 

- ознайомитися з сучасною методологією філогенетичних досліджень; 

- скласти уявлення про різноманіття органічного світу на макрорівнях та їх 

еволюційні зв’язки; 

- вміти аналізувати основні гіпотези щодо еволюції та виникнення 

еубактерій, архебактерій та евкаріот; 

- навчитися швидко орієнтуватися в різноманітті англомовних статей 

присвячених філогенії різних груп організмів; 

- представляти власні погляди та відстоювати власну позицію на ту чи іншу 

гіпотезу використовуючи наукові факти та корегувати власні уявлення на 

еволюційні процеси в конкретних групах організмів під час дискусії. 
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3.Програмні компетентності та результати навчання 

Загальні та фахові компетентності: 

ЗК 2. Здатність до пошуку та аналізу інформації з використанням різних джерел, 

у т.ч. результатів власних досліджень для використання у галузі освіти. 

ЗК 3. Здатність до формування світогляду, розвитку людського буття, 

суспільства і природи, духовної культури. 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення в професійній діяльності. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших 

галузей знань. 

ЗК 8. Здатність працювати в культурному середовищі для забезпечення 

успішної взаємодії у сфері науки та освіти. 

ЗК 9. Здатність працювати самостійно, автономно діяти з позиції соціальної 

відповідальності, займати активну життєву позицію та розвивати лідерські 

якості. 

ФК 1. Здатність до формування в учнів та студентів ключових і предметних 

компетентностей  та здійснення міжпредметних зв’язків. 

ФК 2. Володіння основами цілепокладання, планування та проектування 

процесу навчання у середній та вищій школі. 

ФК 8. Здатність використовувати біологічні  поняття, закони, концепції, вчення 

й теорії біології для пояснення та розвитку в учнів та студентів розуміння 

цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів для формування у них 

екологічної культури.   

ФК 9. Здатність розуміти й уміти пояснити будову, функції, життєдіяльність, 

розмноження, класифікацію, походження, поширення, використання, новітні 

методи дослідження  живих організмів і систем  усіх рівнів організації.   

ФК 10. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій,  

розв’язувати біологічні та екологічні задачі.  

ФК 11. Здатність  здійснювати безпечні біологічні дослідження в лабораторії та 

природних умовах, інтерпретувати результати досліджень. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Знає історичні етапи розвитку предметної області. 

ПРН 13. Знає біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні 

концепції, теорії та загальну структуру біологічної науки.   

ПРН 14. Знає будову та основні функціональні особливості підтримання 

життєдіяльності живих організмів.  

ПРН 15. Знає сучасну систему живих організмів та методологію систематики, 

теоретичні засади біогеографії. 

ПРН 17. Знає основні закони й положення генетики, молекулярної біології, 

теорії еволюції та екології. 



ПРН 18. Знає роль живих організмів та  біологічних систем різного рівня у 

житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення. 

ПРН 20. Уміє застосовувати знання сучасних теоретичних основ біології для 

пояснення будови й функціональних особливостей організмів на різних рівнях 

організації живого, їхню взаємодію, взаємозв’язки, походження, класифікацію, 

значення, використання та поширення. 

ПРН 21. Виконує експериментальні польові та лабораторні дослідження, 

інтерпретує результати досліджень.   

ПРН 22. Уміє виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарії. 

ПРН 23. Характеризує живі організми й системи різного рівня з використанням 

методів сучасної біології, володіє різними методами розв’язування задач з 

біології та екології. 

ПРН 24. Розуміє і характеризує стратегію сталого розвитку  та  розкриває 

сутність взаємозв’язків між природним середовищем і людиною. 

ПРН 25. Добирає міжпредметні зв’язки курсів біології у вищій школі з метою 

формування в студентів природничо-наукової компетентності, відповідно до 

вимог. 

 

 Міждисциплінарні зв’язки. Для засвоєння даного курсу здобувачем 

вищої освіти потрібні знання з мікробіології, ботаніки, зоології, мікології, 

альгології, цитології, фізіології рослин та біохімії, молекулярної біології та 

теорії еволюції, тобто базових дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. Основою для набуття відповідних знань, вмінь та навичок в процесі 

вивчення даного предмету є вивчення дисципліни «Макроеволюція органічного 

світу». 

 

4.Обсяг курсу на поточний навчальний рік та ознаки курсу 

 

Найменування показників  

Характеристика навчальної дисципліни 

заочна форма здобуття 

освіти 

 

Кількість кредитів – 1 
Нормативна 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 
1-й cеместр 2 рік 

 

Загальна кількість годин – 30 
 



Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи студента –  

Лекції 

10 год.  

Практичні, семінарські 

8 год.  

 

  

Самостійна робота 

12 год.  

Вид контролю:  

Залік - 1 семестр  

 
 

 

5.Технічне забезпечення/обладнання 

Лабораторні приміщення кафедри ботаніки– ауд. 716 (семінари), 721 

(лекції), 717 (консультації) 
 

6.Політика курсу 

Мова викладання матеріалу, відповідей, дискусій, оцінювання тощо, як 

правило, державна. Про застосування англійської мови в будь-яких елементах 

освітнього процесу (лекція, або семінар) здобувачі освіти мають бути 

попереджені до початку вивчення відповідної теми.  

Для успішного складання підсумкового контролю з дисципліни 

вимагається 50% очного відвідування або 100% дистанційне опрацювання всіх 

лекційних занять. Пропуск понад 50% семінарів без поважної причини буде 

оцінений як FX. Особам, які представили документи щодо проходження 

подібного курсу в інших університетах переноситься та кількість кредитів, яку 

вони отримали в сертифікаті. Інша кількість кредитів добирається під час 

освоєння курсу.  

Слухачі заочної форми можуть бути присутніми на лекціях, які 

проводяться для слухачів денної форми. Вони також можуть накопичувати бали 

на очних або дистанційних семінарських заняттях.  

Особам, стан здоров'я яких перешкоджає дотриманню в повному обсязі 

передбачених курсом проведення контролю (заліка та екзамена), за заявою на 

ім'я декана/проректора, яка подана щонайменше за місяць до оцінювання, 

відповідно до доведеної тяжкості перешкоди та обмеженості можливостей може 

бути подовжений час виконання завдання (але не більш ніж на половину від 

встановленого терміну) або надано іншу, адекватну ситуації, можливість пройти 

заходи контролю. Іншим особам, що проходять оцінювання, в яких установлені 

та підтверджені медичною довідкою хронічні захворювання або тимчасова 

непрацездатність, що можуть істотно вплинути на виконання оцінюваної 

роботи, за заявою на ім'я декана/проректора (має бути подана до початку 



семестрового контролю), також можуть бути надані адекватні ситуації 

можливості пройти заходи контролю. 

Перед проведенням будь-яких форм контролю викладачем буде наданий 

вичерпний перелік дозволених допоміжних засобів. Якщо здобувач освіти 

намагається вплинути на результат оцінювання шляхом списування, 

використовує недозволені допоміжні засоби чи зовнішню допомогу (обман), 

його результат оцінюється як «0» балів («незадовільно»); якщо здобувач освіти 

порушує порядок проведення контролю, то викладач має право прийняти 

рішення про припинення процедури. У цьому разі контроль оцінюється як 

«незадовільний» (0 балів). Порушення у процесі складання екзамену мають 

бути негайно оголошені викладачем. Документ, що засвідчує факт порушення 

(доповідна записка) буде негайно складений та переданий керівництву 

факультету біології, географії і екології в день проведення контрольного заходу; 

Високо цінується самостійно підготовлені проблемні презентації для 

ініціатора дискусій та конструктивна участь в обговоренні. До всіх студентів 

освітньої програми «Біологія» застосовується рівне ставлення. Не допускається 

порушення академічної доброчесності (переписування презентацій минулих 

років, привласнення текстових фрагментів, списування тощо). Викритий на 

будь якому прояві плагіату студент отримує нульові позиції за елемент курсу 

(семінар, колоквіум, залік, екзамен тощо).  
 

7.Схема курсу  

Змістовний модуль 1. Філогенія еубактерій 

Лекційний модуль (лекції, 10 годин) 

Тема 1. Походження клітини 

1.1 Гіпотеза теплих водойм  

1.2 Коацерватна гіпотеза 

1.3 Хемоавтотрофна гіпотеза  

Тема 2. Arhaebacteria 

2.1. Історія відкриття 

2.2. Euryarchaeota 

2.3. Protoarchaeota 

Тема 3. Походження евкаріотичної клітини 

3.1 Розвиток ендосимбіотичниої теорії 

3.2  Історичні гіпотези походження евкаріот 

3.3 Сучасні гіпотези походження евкаріот 

3.4 Огляд філогенії евкаріот 

3.5 Розвиток системи Едла 

3.6 Домініон Amorphea 

3.7 Домініон Diaphoretickes 

Тема 4. Amoebozoa та Archaeplastida 

4.1 Tubulinea 



4.2 Evosea 

4.3 Discosea 

4.4 Glaucocystophyta 

4.5 Rhodophyceae 

4.6 Сhloroplastida 

Тема 5. Sar: Stramenopiles, Alveolata & Rhizaria 

5.1 Загальна характеристика 

5.2 Bigyra 

5.3 Gyrista 

5.4 Alveolata 

5.5 Rhizaria 

5.6 Близькі до Sar клади першого рангу 

 

Практичний модуль (семінари, 8 годин) 

Тема 1. Arhaebacteria: як виглядає анцестор евкаріот. 

Тема 2. Походження евкаріотичної клітини: плюси та мінуси відомих гіпотез. 

Тема 3. Філогенія Amoebozoa: представники другого рангу. Archaeplastida: 

філогенетичні клади в проекції на таксономічні відділи. 

Тема 4. Еволюційні тренди Stramenopiles, Alveolata & Rhizaria: морфологічні 

паралелизми та генетичні відмінності 

 

8.Форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання програмних 

результатів навчання. 

Розподіл балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності 
з/п Види навчальної 

діляьності 

Змістовний 

модуль 1 

Сума балів 

(залік) 

Змістовний 

модуль 2 

Сума балів 

1 Аудиторна робота 60 min 35 60 Min 35 

3 Контрольна робота 

(для заочного 

відділення) 

60 min 35 60 Min 35 

2 Підсумковий 

контроль  

40 min 20  60 Min 15 

Вибіркові види навчальної діяльності 
1 участь у науковій, 

конференції  

олімпіадах; -  

5 5 5 5 

2 призове місце на 

олімпіаді 

10 10 10 10 

3 наукова стаття, 10 10 10 10 

4 наукова робота на 

конкурс; 

10 10 10 10 

5 тестова контрольна 

робота 

0-10 0-10 0-10 0-10 



6 обговорення 

власної презентації 

поза межами 

семінару 

Max 5 Max 5 Max 5 Max 5 

7 Всього  Max 10  Max  10 

 

Критерії оцінювання роботи здобувачів вищої освіти на семінарах 

 

Максимальна кількість балів за семінар – 6 

В першому семестрі 1 бал семінару дорівнює 4 балам для перерахунку 

в EKTS (з максимального розрахунку – одна активна повна презентація на 

чотирьох семінарах та активна дискусія на кожному). 

В другому семестрі 1 бал семінару дорівнює 1 балу для перерахунку в 

EKTS (з максимального розрахунку – три активні доповіді на семінарах та 

активна дискусія на кожному) 

 
Оцінка 

за нац. 

шкалою 

Критерії оцінювання програмних результатів навчання 

3 

Повна презентація. Участь у семінарі супроводжується презентацією, яка 

логічна, містить 7-10 слайдів, виконана на основі сучасних англомовних 

джерел. Здобувач володіє узагальненими знаннями з проаналізованих джерел, 

аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати 

вивчений матеріал для внесення власних аргументованих висновків. 

2 

Неповна презентація. Участь у семінарі супроводжується презентацією, яка 

має нелогічні послідовності, виконана на основі звичайних джерел (Вікіпедія). 

Студент вміє зіставити, узагальнити, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; знання є достатньо повними; вільно застосовує вивчений 

матеріал у стандартних педагогічних ситуаціях. Відповідь його повна, логічна, 

обґрунтована, але з деякими неточностями.  

1 Доповідь без презентації.  

0 Презентація та доповідь відсутня.  

3 

Активна дискусія. Студент має системні, дієві здібності у навчальній 

діяльності, користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує 

складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу та 

прогнозування явищ; уміє ставити та розв’язувати проблеми. Зміг поставити два і 

більше проблемних запитань та виступив  у двох і більше обговореннях.  

2 

Опосередкована дискусія. Використовує загальновідомі доводи у власній 

аргументації, здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу, 

потребує допомоги викладача для логічного ведення дискусії або формулювання 

питань. Зміг поставити одне запитання та виступив  у одному обговоренні. 

1 
Невдала дискусія. Намагався сформулювати питання або виступити в 

дискусії. 

0 Без дискусії. Не брав участі у дискусії. 

 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти на заліку  



Залік відбувається письмово у вигляді 40 тестів. За кожен правильний тест 

здобувач може отримати 1 бал.  

 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти на контрольних 

роботах (для заочного відділення) 

 

 Для заочного відділення окрім  аудиторної роботи здобувачі повинні 

написати контрольну роботу у вигляді тестів. За правильний тест рівня А – 0,5 

бали, рівня B – 1 бал, рівня С – 2 бали.  
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