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1. Мета дисципліни – сформувати у аспірантів чітке уявлення про сучасні погляди на 

філогенетичну систему органічного світу, місця у ній ботанічних об'єктів та локальних 

макросистем водоростей, грибів та вищих рослин. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати – основи систематики рослин та грибів, фітоценології, екології, флорології, 

географії рослин в рамках нормативних, спеціальних дисциплін на рівні випускника 

магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

2. Вміти – вміти ідентифікувати ботанічні та мікологічні об’єкти в об’ємі, що 

визначений нормативними та спеціальними дисциплінами, що викладались в попередні 

роки навчання. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 Дисципліна «Молекулярно філогенетичний аналіз» є складовою циклу вільного вибору 

аспірантів. Дисципліна є базовою біологічною дисципліною, що стосується цілісного 

уявлення про використання методів систематики для побудови філогенетичних систем живої 

природи, локальних мегасистем біологічних об'єктів, в тому числі рослинних та 

мікологічних, висвітлює питання спорідненості систематичних груп організмів та історичні 

процеси, що обумовили формування сучасного біорізноманіття органічного світу. Її місце у 

системі інших біологічних дисциплін у найбільшому ступені узгоджується з поняттям про 

систематизацію ботанічних об'єктів та їх збереження уцілому як матеріалу для широкого кола 

біологічних досліджень та сталого розвитку природи і суспільства.  

4. Завдання (навчальні цілі):  

Основними завданнями дисципліни є: 

1.  сформувати цілісний погляд на еволюцію та філогенетичні зв'язки органічного світу;  

2. сформувати чітке уявлення про методи побудови макро- та мегасистем живої 

природи; 

3. сформувати чітке уявлення про сучасні мегасистеми органічного світу та місце 

ботанічних об'єктів у сучасних мегасистемах; 

4.  сформувати чітке уявлення про сучасні локальні макросистеми ботанічних об'єктів. 

Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій дев’ятого рівня освіти дисципліна 

забезпечує набуття аспірантами таких компетентностей: 

інтегральної:  

- здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових ціліс-них знань та/або професійної практики 

загальних: 

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

2.Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій 

3.Здатність до проведення самостійних досліджень на сучасному рівні 

4.Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

5.Здатність працювати в міжнародному науковому просторі 

6.Здатність розробляти та управляти науковими проектами 

                  7.Прагнення до збереження навколишнього середовища  

спеціальних (фахових, предметних): 

1. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної практики Здатність самостійно 

проводити наукові дослідження, які дають можливість переосмислити 

наявне та створити нове цілісне знання 



4 
 

2. Здатність інтерпретувати дані, отримані в результаті наукового 

дослідження і зіставляти виявлені факти з сучасними концепціями, 

гіпотезами та теоріями 

3. Розуміння етичних аспектів наукової діяльності в галузі біології 

4. Здатність представляти результати власного дослідження широкому загалу 

фахівців та нефахівців; спроможність працювати у міждисциплінарній 

команді 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(згідно освітньої програми) 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 Знати історичні процеси, що 

обумовили формування сучасного 

біорізноманіття органічного світу, 

історію розвитку уявлень про 

систему живої природи, основні 

сучасні макро- та мегасистеми 

органічного світу. 

Лекція  Контрольна робота 

(тестування), іспит 

20 

1.2 Знати методи і підходи до побудови 

мегасистем та їх класифікацію, місце 

ботанічних об'єктів - грибів, 

грибоподібних організмів, 

водоростей та вищих рослин у 

сучасних системах 

Лекція Контрольна робота 
(відкриті питання), 
іспит 

20 

1.3 Знати прогностичний потенціал 

макро- та мегасистем для розв'язання 

філогенетичних задач у галузі 

ботаніки  

Лекція Оцінювання 
самостійної 
роботи, іспит 20 

   Вміти    

2.1 Вміти визначити місце біологічного 

об’єкту у сучасних мегасистемах на 

основі фенотипних та молекулярно-

генетичних ознак 

Практичне заняття Захист презентації 
8 

2.2. Вміти запропонувати еволюційний сценарій 

для групи, що досліджується, на підставі 

отриманого філогенетичного дерева. 

Практичне заняття Захист презентації  
8 

2.3. Вміти застосовувати бази даних 

молекулярних послідовностей і сучасні 

комп'ютерні програми для побудови 

філогенетичних дерев і мереж (нетворків); 

Практичне заняття Захист презентації 8 

 Комунікація   
 

3.1 Представляти та візуалізувати 

результати аналізу сучасних світових 

напрацювань щодо макроеволюції та 

макросистем органічного світу 

зрозумілими для фахівців та 

нефахівців способами 

Самостійна робота Оцінювання 
самостійної роботи 

8 

 

 Автономність та відповідальність 

 
   

4.1 Вміти самостійно оформлювати та 

презентувати результати власного 

аналізу філогенетичних відносин 

рослинних та грибних об’єктів на 

основі комплексного підходу 

Самостійна робота Оцінювання 
самостійної роботи 

8 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 

 

Результати навчання дисципліни (код) 

 

Програмні результати навчання 

(за освітньою програмою) 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

3.1 

 

4.1 

ПР.01.Демонструвати глибоке знання передових сучасних 
концептуальних та методологічних знань в галузі науково-
дослідницької та/або професійної діяльності й на межі 
предметних галузей знань; 

 
+ 

   +  
+ 

ПР.02.Демонструвати знання в предметній області та 

науково-практичних потребах професії;  
 

 
+ 

     
+ 

ПР.08. Формулювати самостійно з нових дослідницьких 

позицій загальну методологічну базу, наукову проблему  

власного дослідження, усвідомлювати його актуальність, 

мету і значення для розвитку інших галузей науки;  
 

+ +  + +   + 

 ПР.11.Формулювати робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан 

наукових досліджень в обраній сфері; 
 

+ + + + + + +  

ПР.16.Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікативні технології при спілкуванні, обміні 

інформацією, зборі, аналізі, обробці та інтерпретації 

джерел. 
 

+ + + + +  +  

 

 

1. Схема формуванняоцінки. 

7.1 Форми оцінюваннястудентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота 1 – РН 1.1. - 1.3. (блок тем Розділу 1) 

макс. – 20 балів, мін. – 10 балів (у вигляді тестових та відкритих завдань) 

2. Контрольна робота 2 – РН 1.1. - 1.3. (блок тем Розділу 2) 

макс. – 20 балів, мін. – 10 балів (у вигляді тестових та 

відкритих завдань) 

3. Оцінка самостійної роботи: РН 2.1. – 4.1. – 8 балів /4бали 

4. Презентації/доповіді –РН 3.1, 4.1 -12 балів/ 6 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

  Форма проведення – письмова, у вигляді тестових (80%) та відкритих(20%)  завдань.  

 Результатами навчання, які оцінюються на їспиті, є РН 1.1-1.3. 

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом протягом 

екзамену – 40 балів за 100-бальною шкалою. 

 Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може 

бути меншою 24 балів. 

- умови допуску до підсумкового іспиту:  

Обов’язковим для іспиту є успішне написання 2 контрольних робіт (по кожній не менше 50% 

правильних відповідей), підготовка завдань самостійної роботи, презентацій, доповідей тощо. 

Аспірант не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 20 балів 
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7.2 Організація оцінювання: 

 

Контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1 і 2 

відповідно. Оцінювання практичних занять здійснюється протягом семестру. 

Оцінювання підготовлених презентацій/доповідей, самостійної роботи проводиться 

упродовж лекційного курсу та практичних занять. 

 

 

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 лекцій і практичних занять 

№ НАЗВА ТЕМИ 
Кількість годин 

Лек
ції 

Прак
т 

С/Р Конс 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 Тема 1.  МЕГАСИСТЕМИ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ. СТРУКТУРНІ ТА МОЛЕКУЛЯРНІ 

ПІДХОДИ У МЕГАСИСТЕМАТИЦІ 

 
 

1 

Лекція 1. Історія розвитку уявлень про 

мегасистеми органічного світу Проблеми 

ендосимбіогенезу та ендосимбіотична гіпотеза 

Маргеліс. Основні класичні мегасистеми 

(Ліннея, Фріза, Геккеля, Кона, Мережковського, 

Шаттона, Уіттекера, Тахтаджяна, Зерова) 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 

2 

Лекція 2. Структурні підходи у мегасистематиці 

Мітохондріальний підхід у мегасистемі 

евкаріот.. Модифікована система Д.Паттерсона. 

Система Адла зі співавторами 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

Лекція 3. Тридоменна мегасистема Воуза  

Мегасистеми Адла зі співавторами 2005 та 2012 

р. Проблемні положення першої та другої 

системи Адла зі співавторами. 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

4 

Лекція 4. Основні структурні мегасистеми 

(Лідаля, Кавалье-Сміса, Паттерсона)  
 
 

2 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

- 

 Самостійна робота. Молекулярно-генетичні 

системи Біномінальні та політомічні ключі для 

визначення видів живих організмів. Принципи 

їх складання. 

  20  

Контрольна робота 1     

Консультація    1 

Змістовний модуль 2 
Тема 2 МІСЦЕ БОТАНІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ У СУЧАСНИХ МЕГАСИСТЕМАХ 

ОРГАНІЧНОГО СВІТУ 

 

5 
Лекція 5. Локальні макросистеми водоростей і 
грибів та їх конфлікт із мегасистемами. 
Походження пластид та їх поширення в 
екваріотичному світі через вторинні 
ендосимбіози 

2 1 
  

6 
Лекція 6. Проблеми «дерева життя», 

обумовлені горизонтальним переносом генів, 

гібридизацією, симбіогенезом 

2 1 - - 

 
Самостійна робота.. Уявлення про «сітчасту» 

еволюцію. Складання матриці таксонів та ознак, 

вирівнювання. Визначення полярності ознак 

  30  
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7 

Лекція 7.  Вищі рослини у мегасистемах 

органічного світу Класичні та новітні 

макросистеми вищих рослин   

2 

 

   

 Самостійна робота. Сучасні погляди щодо 

систематичної диференціації несудинних і 

судинних вищих рослин та їх місця у локальних 

макросистемах 

  20  

8 Лекція8. Синапоморфії, філогенетичні 
взаємозв'язки, час і причини дивергенції та 
диверсифікації окремих макротаксонів бріофітів, 
лікофітів, монілофітів та сперматофітів. 

4    

 Самостійна робота Локальні макросистеми 
вищих рослин.. 

  26  

Контрольна робота 2     

Консультація    1 

Всього годин за семестр  18 4 96 2 

 

Загальний обсяг 120 год, в тому числі: 

Лекцій – 18 год. 

Практичні заняття - 4 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота – 96 год 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: 
1. Антонов А.С. Основы геносистематики высших растений. – М.: МАИК 

“Наука/Интерпериодика”, 2000. – 136 с.  

2. Коул T.К.Г., Хільгер X.Г., Мосякін C.Л., Одінцова A.B. Філогенія Покритонасінних – 

Систематика квіткових рослин  - 2016. - (Ukrainian version of: Cole T.C.H., Hilger H.H. (2016) 

Angiosperm Phylogeny Poster – Flowering Plant Systematics, DOI: 10.13140/RG.2.1.5169.5768 
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