
Теми рефератів  

за темою: «Вид і видоутворення» 

 

1. Історія розвитку уявлень про вид.  

2. Критерії виду.  

3. Міжвидова гібридизація. 

4. Моно- та політипічні види, поліморфні види.  

5. Проблемні види (напіввиди). Надвиди.  

6. Форми географічної ізоляції. 

7. Форми докопулятивної ізоляції.  

8. Форми посткопулятивної ізоляції.  

9. Еволюційні шляхи видоутворення: анагенез, стазігенез, кладогенез і 

симгенез (синтезогенез). 

10. Характеристика алопатричного видоутворення.  

11. Характеристика симпатричного видоутворення.  

12. Порівняльний аналіз алопатричного та симпатричного видоутворення.  

13. Географічне видоутворення.  

14. Екологічне видоутворення.  

15. Роль поліплоїдії і гібридизації у видоутворенні. 

16. Приклади видоутворення у лабораторних та природних умовах.  

  



Теми рефератів 

за темою: «Макроеволюція» 

 

1. Загальна характеристика сальтаціонних концепцій еволюції. 

2. Загальна характеристика редукційних концепцій еволюції. 

3. Загальна характеристика системної концепції еволюції. 

4. Правило незворотності в еволюції груп: загальна характеристика, 

приклади, обмеженість правила. 

5. Явище адаптивної радіації: механізми та приклади з еволюції різних груп 

організмів. 

6. Явища прогресуючої спеціалізації та походження від неспеціалізованих 

предків: характеристика, механізми та приклади. 

7. Полімеризація і олігомеризація органів і структур на прикладі еволюції 

різних груп організмів: передумови та механізми. 

8. Заміна головної функції та заміщення (субституція) органа на прикладі 

еволюції різних груп організмів. 

9. Інтенсифікація функції, розширення і зменшення кількості функцій на 

прикладі еволюції різних груп організмів. 

10.  Методи сучасних філогенетичних досліджень. 

11. Проблема моно- та поліфілетичного походження таксонів. 

12. Рудиментація органів та зміна функцій органів на прикладі еволюції 

різних груп організмів: передумови та механізми. 

13. Способи вимірювання швидкості еволюції органів.  

14. Способи вимірювання швидкості еволюції таксонів.  

15. Закономірності та передумови прискореної та уповільненої еволюції 

таксонів. 

 

  



Теми рефератів  

за темою: «Головні напрями еволюції» 

 

1. Необмежений прогрес. Загальні тренди в еволюції біосфери.  

2. Критерії прогресу. Порівняння прогресивності різних організмів. 

3. Характеристика біологічного прогресу. 

4. Критерії визначення рівня організації живих систем.  

5. Арогенез та ароморфози. 

6. Алогенез та аломорфози. 

7. Катагенез та катаморфози. 

8. Епектогенез та епектоморфози. 

9. Принцип ключового ароморфозу. 

10. Концепція часткового (адаптаційного) прогресу. 

11. Концепція аристогенезу. 

12. Взаємозв’язки і співвідношення між основними напрямками еволюції. 

13. Характеристика групового прогресу. 

14. Характеристика біотехнічного прогресу. 

 

 


