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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про закономірності еволюційного 

процесу, основні події історії життя на Землі, місце теорії еволюції у системі сучасних біологічних 

дисциплін та застосування еволюційного підходу до вирішення конкретно наукових завдань.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування навчальних дисциплін "Загальна цитологія", "Генетика", "Екологія", 

"Фізіологія людини та тварин", "Анатомія людини", "Біологія індивідуального розвитку", 

"Біохімія ". 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з цитології, гістології, молекулярної біології, 

біохімії, анатомії та інших дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач; 

працювати з науковою та науково-методичною літературою. 

3.Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Теорія еволюції» є складовою циклу професійної підготовки 

фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за освітньою програмою «Біологія». "Теорія еволюції" – це 

фундаментальна біологічна дисципліна, що розглядає біологічні системи на різних рівнях 

організації з точки зору їх еволюційного походження. Завданням «Теорії еволюції» є інтерпретація 

феноменів біорізноманіття, досконалості та недосконалості біологічних систем, пояснення 

механізмів еволюційного розвитку біосфери у минулому та сьогоденні.  

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. сформувати уявлення про походження життя і загальні події еволюції життя на Землі; 

2. сформувати уявлення про особливості та закономірності еволюційного процесу;   

3. дати студентам уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-наукових 

досліджень у теорії еволюції і суміжних з нею науках, для майбутньої орієнтації;  

4. сформувати навички володіння методами та методичними прийомами еволюційного аналізу 

біологічних систем; 

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

(шостий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна 

забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  

інтегральної:  

- ІК: Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною спеціалізацією 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.  

- ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.  

- ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

- ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.   

фахових (спеціальних, 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.  

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

концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань.  

- ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та  

- процесів життєдіяльності, систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних 

форм життя, прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу.  
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- ФК08. Розуміння молекулярних механізмів збереження та реалізації генетичної інформації 

у організмів.  

- ФК09. Здатність до визначення та аналізу результатів взаємодії біологічних систем різних 

рівнів організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у різних галузях 

господарства, біотехнологіях, медицині та охороні навколишнього середовища.  

- ФК10.  Демонстрування  знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем.  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 4. автономність та 
відповідальність) 

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 

 Знати    

1.1. методи еволюційних досліджень, 

докази реальності еволюційного 

процесу за даними різних наук; Лекція, семінар 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2; 

усні відповіді 

та завдання 

10 

1.2. особливості еволюційних перетворень 

на різних рівнях організації живої 

природи; принципи мікроеволюції та 

макроеволюції; 

Лекція, семінар 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2; 

усні відповіді 

та завдання 

10 

1.3. значення різних факторів еволюції у 

довготермінових перетвореннях живих 

систем; Лекція, семінар 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2; 

усні відповіді 

та завдання 

10 

1.4. роль головних напрямків еволюції в 

еволюційному процесі; 

Лекція, семінар 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2; 

усні відповіді 

та завдання 

10 

1.5. сучасний стан уявлень про історію та 

походження життя на Землі та 

еволюцію людини; основні сучасні 

концепції, що пояснюють механізми 

еволюції. 

Лекція, семінар 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2; 

усні відповіді 

та завдання 

10 

 Вміти    

2.1. На основі поглиблених знань 

принципів еволюційної організації 

живих систем спостерігати, описувати 

та пояснювати біологічні феномени з 

точки зору їх еволюційної ролі;  

Лекція, семінар 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2; 

усні відповіді 

та завдання 

10 

2.2. У лабораторних умовах, для 

проведення системного аналізу 

застосовувати отримані знання для 

виявлення причинно-наслідкових 

взаємодій у еволюційних біологічних 

системах,  

Лекція, семінар 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2; 

усні відповіді 

та завдання 

10 

2.3. На основі поглиблених знань Лекція, семінар Модульна 10 
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орієнтуватися у принципових 

питаннях і теоріях сучасної 

еволюційної біології,  

контрольна 

робота №1, 2; 

усні відповіді 

та завдання 

2.4. На основі поглиблених знань вміти 

самостійно проводити аналіз підбір та 

аналіз сучасної біологічної наукової 

інформації з теорії еволюції. 

Лекція, семінар 

Модульна 

контрольна 

робота №1, 2; 

усні відповіді 

та завдання 

10 

 Комунікація    

3.1. Вміти обговорювати в групі 

принципові питання і теорії сучасної 

еволюційної біології; проводити підбір 

та аналіз сучасної літератури за даним 

біологічним напрямком. 

Самостійна робота 

Підготовка 

реферату/пре

зентації / 

доповіді/само

стійної 

роботи 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, 

принципи, теорії і закони в галузі біологічних 

наук і на межі предметних галузей. 

+ +   + +  + + + 

ПР09. Демонструвати знання про спадковість і 

мінливість, молекулярні механізми збереження 

та реалізації генетичної інформації та значення 

в еволюційних процесах. 

+ + +    +  + + 

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.  

 + +  +  +    

ПР11. Аналізувати форми взаємовідносин між 
мікро- та макроороганізмами з визначенням 

основних напрямів цих процесів.   
 + +        

ПР13. Аналізувати дані біологічної науки для 

розуміння ролі еволюційної ідеї органічного 

світу. 

+ + + +      + 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти 
нові знання та сучасні методи 
експериментальних досліджень для вирішення 

проблемних завдань біології.   

+        +  

ПР19. Вирішувати прикладні задачі біології 

відповідними методами. +      +    

ПР20. На основі базових знань з природничих 

наук та математики формувати загальні 

уявлення про закономірності індивідуального 

та історичного розвитку біологічних систем на 

різних рівнях організації та особливості їхньої 

кооперативної взаємодії. 

+ + + + +   +  + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 (дистанційно) – РН 1.1-2.4 – 25 балів/ 13 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1-2.4 – 25 балів/ 13 балів 

3. Підготовка і захист рефератів РН 3.1 –20 балів / 10 балів  

4. Усні відповіді / доповнення РН 1.1-3.1. – 10 балів / 5 балів 

5. Виконання завдань для семінарських занять – РН 1.1-2.4 – 20 балів/ 10 балів 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

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

навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня (нижчі за 50% від максимально можливої 
для визначеної в програмі форми поточного контролю кількості балів) до підсумкової оцінки не 

додаються. Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом за освітній 

компонент в цілому, становить 100 балів.  

Позитивну оцінку за залік  (60 балів і вище та «зараховано») студент отримує лише за умови 

успішного виконання всіх видів запланованих робіт (по кожній не менше 50% від максимально можливої 

кількості балів), успішного виконання завдань підсумкової контрольної роботи (не менше 50% правильних 

відповідей) та підготовки і захисту реферату (не менше 50% від максимально можливої кількості 

балів), успішних відповідей на семінарах (не менше 50% від максимально можливої кількості балів), 

виконання завдань для семінарських занять (не менше 50% від максимально можливої кількості 

балів).  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається.  

 

7.2. Організація оцінювання:.   

Підсумкова  контрольна робота  проводиться по завершенню лекційного курсу. 

Оцінка  підготовлених доповідей за рефератами проводиться по завершенню лекційного курсу. 

Оцінка  підготовлених завдань для семінарських занять проводиться по завершенню лекційного 

курсу. 

Усні відповіді на семінарах оцінюються протягом проведення семінарських занять. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план лекцій  

№ 

п/п 

Назва  тем Кількість годин 

 лекції сем. СР* 

 Розділ 1. Методи еволюційних досліджень. Історія життя. 

Мікроеволюція. 
2 4 24 

1 
Тема 1. Теорія еволюції як фундаментальна біологічна 

дисципліна 
1   

2 

Самостійна робота. Історія розвитку еволюційних ідей. 

Трансформізм. Еволюційна теорія Ж-Б. Ламарка. еволюційні 

погляди Е. Жоффруа Сент-Ілера. Катастрофізм Ж. Кюв’є.  

  2 

3 
Тема 2. Методи еволюційних досліджень. Головні події історії 

життя на Землі 
1 1  
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4 

Самостійна робота. Сучасні методи датування викопних 

решток. Радіоізотопний аналіз. Дендрохронологія. Принципи 

реконструкції вимерлих організмів та екосистем. 

  6 

5 Тема 3. Мінливість, спадковість, боротьба за існування  1  

6 

Самостійна робота. Механізми формування онтогенетичної 

мінливості. Креоди. Паралелізм онтогенетичної та спадкової 

форм мінливості. Фенокопії та генокопії..  
  5 

7 Тема 4. Природний добір  1  

8 

Самостійна робота. Математичний опис змін частот алелей в 

популяції при дії природного та штучного добору. Моделі 

балансуючого добору у природних популяціях.   
  5 

9 Тема 5. Вид і видоутворення  1  

10 

Самостійна робота. Вплив стресових умов навколишнього 

середовища на процес видоутворення. Дестабілізація онтогенезу 

при видоутворенні. Вплив довготривалої ізоляції на еволюцію 

таксонів.  

  6 

 Розділ 2. Макроеволюція. Закономірності еволюції онтогенезу. 

Еволюція екосистем. Антропогенез. Дискусійні питання 

сучасної еволюційної теорії. 

2  58 

11 Тема 6. Макроеволюція 1   

12 

Самостійна робота. Проблема віку таксона, філогенетичний 

цикл. Одночасові та різночасові паралелізми. Проблема 

арістогенезу. Тенденції в еволюції таксонів високого рангу. 

Правило терипетного розвитку. 

  15 

13 Тема 7. Головні напрямки еволюції    

14 

Самостійна робота. Цефалізація та проблема появи ноосфери. 

Взаємозв’язок адаптивної радіації та арогенезу. Співвідношення 

між різними формами прогресу в еволюції. 

  14 

15 
Тема 8. Співвідношення між онтогенезом і філогенезом. 

Еволюція екосистем 
   

16 

Самостійна робота. Екологічні передумови зростання та 

зменшення автономізації онтогенезу. Зміни співвідношення 

геном-фенотип у процесах автономізації. Негативні анаболії. 

Поняття про центри видоутворення. Моделі фітоспредінгу. 

Взаємовз’язкі між факторами філоценогенезу. 

  14 

17 
Тема 9. Сучасні уявлення про антропогенез. Дискусійні питання 

сучасної еволюційної теорії 
1   

18 

Самостійна робота. Приклади моделювання еволюції таксонів та 

екосистем. Взаємозв’язок біологічної та культурної еволюції в 

філогенезі гомінідів. Концепція третього синтезу в еволюційній 

біології. 

  14 

19 підсумкова  контрольна  робота    1 

 ВСЬОГО 4 4 82 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 4 год. 
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Семінарів – 4 год. 

Самостійна робота – 82 год. 
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