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Навчальна дисципліна займає важливу роль як
теоретичному, так і практичному значенні в системі
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
підготовки майбутніх учителів біології. Еволюційні
уявлення є важливою складовою біологічного знання.
Тому біологія повинна мати еволюційне підґрунтя,
оскільки зрозуміти повною мірою виникнення органів,
систем органів, видів та інших біосистем можна лише з
точки зору їх історичного розвитку та еволюційного
процесу. Курс „Основи філогенії рослин і тварин” формує
у студентів уявлення про теоретичні еволюційні
узагальнення, які втілені в найрізноманітніших гіпотезах,
теоріях, законах, принципах.
1.Опис навчальної дисципліни
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2. Викладачі
Стахів Василь Іванович,
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біології та хімії,
stakhiv.v@dspu.edu.ua,
тел. 0672753199

3. Характеристика навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни є пояснити походження
та різноманіття живої природи, органічну доцільність і
пристосованість організмів, закономірності історичного
розвитку та становлення таксонів у минулому і сьогодні.
Мета навчання

Компетентності

Результати навчання

Програмні компетентності.
При вивченні навчальної дисципліни розвинути у здобувачів вищої освіти такі компетентності:
- здатність застосовувати знання на практиці;
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- прагнення до здоров’я, благополуччя і безпеки;
- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
- оцінка результатів наукових досліджень у сфері освіти
загалом та природничої освіти з використанням сучасних
методів науки, інформаційних та інноваційних
технологій;
- здатність застосовувати знання з природничих наук у
напрямі сталого розвитку суспільства та аналізувати
наслідки людської діяльності у природі;
- здатність використовувати знання і практичні навички у
галузі біологічних наук та на межі предметних галузей та
вирішувати складні задачі і проблеми, які потребують
інтеграції знань;
- здатність забезпечувати належний рівень навчання з
предмету „Біологія” і „Екологія” відповідно до діючих
навчальних програм стандартного та профільного рівнів.
Згідно освітньої програми програмними результатами
навчання є здатність здобувачів вищої освіти:
- набувати спеціалізовані концептуальні знання з
біологічних наук, які є основою для критичного мислення
та педагогічної діяльності;
- знати
будову
та
функціональні
особливості
життєдіяльності живих організмів; їх ролі у біологічних
системах;
- вміти розрізняти, критично осмислювати й
використовувати традиційні та інноваційні підходи до
навчання біології та основ здоров’я у закладах освіти,
впроваджувати сучасні методи і форми організації
освітньої діяльності;
- розуміти сучасні тенденції розвитку природничих наук
та їх внесок в реалізацію концепції сталого розвитку

суспільства, вміти аналізувати новітні розробки в галузі
біології та здоров’я людини у професійній діяльності;
- використовувати освітні технології, мультимедійні
системи, медіа освіту у професійній діяльності;
- розуміти концепції та досягнення сучасної біології, мати
єдине системне бачення біологічних процесів;
- застосовувати результати наукових досліджень у сфері
освіти з використанням сучасних методів біологічної
науки, інформаційних та інноваційних технологій.
Передумовою для вивчення навчальної дисципліни
„Основи філогенії рослин і тварин” є знання отримані з
цитології, зоології, ботаніки, паразитології, анатомії і
фізіології людини, мікробіології та вірусології, генетики,
молекулярної біології.
Вивчення дисципліни значно розширює кругозір
студентів, дозволяє їм отримати знання і сформувати
вміння, формує у студентів уявлення про теоретичні
еволюційні
узагальнення,
які
втілені
в
найрізноманітніших
гіпотезах,
теоріях,
законах,
принципах. а також сприяє глибинному розумінні
біологічних дисциплін.

Пререквізити
дисципліни

Постреквізити
дисципліни

4. Програма дисципліни
4.1 Зміст лекційного матеріалу
№ п/п

Зміст основних розділів дисципліни

к-сть год

1

Виникнення протобіонтів.

2

2

Гіпотези походження еукаріот.

2

3

Основні напрямки розвитку живих організмів.

4

4

Основні етапи розвитку багатоклітинних тварин.

5

Еволюція онтогенезу.

6
2

6

Еволюція філогенетичних груп.

4

7

Еволюція органів і функцій.

2

8

Порівняльно-анатомічний огляд систем органів тварин
Усього

8
30

4.2. Тематика практичних робіт та розподіл балів за усні відповіді
№ п/п

Тематика практичних занять

к-сть год

1

Геохронологія Землі та основні етапи розвитку живих організмів.

2

2

Загальне дерево рослинного і тваринного світу.

2

3

Еволюція квіткових рослин.

2

4

Філогенетичні зв’язки між групами тварин.

5

Філогенетичні реліктові види рослинного і тваринного світу.

2
2

6

Вимирання груп і їх причини.

2

7

Основні форми філогенезу.

2

8

Філогенетичне перетворення органів і функцій як біологічна
необхідність еволюції.
Усього

2
16

4.3. Завдання для самостійної роботи
Самостійна робота студента з дисципліни включає: опрацювання теоретичного
матеріалу; виконання завдань згідно з переліком компетенцій, що формуються у межах
кожної теми навчальної програми; підготовку до практичних занять, виконанням
індивідуального навчально-дослідного завдання, написанням групових самостійних робіт,
підготовку до підсумкової контрольної роботи та заліку.
1. Опрацюйте основні гіпотези походження прокаріот.
2. Розкрийте основні факти становлення теорії.
3. Охарактеризуйте квіткові як вершина еволюції вищих рослин.
4. Опрацюйте прогресивний розвиток суходільних рас.
5. Розкрийте особливості онтогенезу в різних систематичних групах.
6. Висвітліть напрями еволюції груп.
7. Опишіть передумови еволюції органів та функцій.
8. Деталізуйте порівняльно-анатомічний огляд систем органів безхребетних і
хребетних тварин.
5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення
(обладнання)
м. Дрогобич, вул. Т. Шевченка, 23, кабінет зоології, навчальний корпус №11 біологоприродничого факультету (Дистанційне навчання).
Технічне та програмне забезпечення навчальної дисципліни: муляжі, таблиці, тематичні
стенди, макро- і мікропрепарати, мультимедійне обладнання, навчальні та навчальнометодичні посібники.
6. Інформація про консультації
Консультації, за потреби, проводяться в час, узгоджений з викладачем.
7. Система оцінювання
Засвоєння знань студентів здійснюється під час відповідей на практичних заняттях,
написанням групових самостійних робіт та підсумкової контрольної роботи, виконання
індивідуального навчально-дослідного завдання. Формою підсумкового контролю є залік.
Кількість балів, що оцінюється за темами практичних занять № 1-8 включає: експрес
опитування (8 занять по 3 бали) 24 бали, відповіді на практичному занятті (4 відповіді по 4
бали) 16 балів; групові самостійні роботи (3х10) 30 балів.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (10 балів) передбачає його виконання
згідно вимог до їх оформлення та захищається в кінці семестру.
Структура ІНДЗ: зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних
джерел, додатки (якщо вони є).
Вступ повинен містити обґрунтування актуальності досліджуваної проблеми, в тексті
основної частини повинні міститися посилання на літературні джерела. Обсяг
індивідуального завдання – 10-15 сторінок друк. тексту. Формат А4 в текстових редакторах
Word, поля: верхнє і нижнє – 2,0 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; шрифт Times New Roman,
розмір шрифта – 14, інтервал – 1,5.
Підсумкова контрольна робота (20) проводиться в кінці семестру на останньому
занятті.

Семестрова підсумкова оцінка у семестрі визначається як сума балів з усіх видів
навчальної роботи.
Розподіл 100 балів між видами робіт:
Види запланованих робіт
Кількість балів за семестр
Відповіді на практичних заняттях
40
Групові самостійні роботи (3х10)
30
Індивідуальне завдання
10
Підсумкова контрольна робота
20
Всього балів
100
Здобувачі вищої освіти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види
запланових робіт у терміни, визначені їх індивідуальним планом та узгоджені з викладачем.
Підсумкова оцінка з дисципліни у поточному семестрі визначається сумою балів з усіх
видів навчальної роботи.
Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усно-письмовій формі та буде
визначатися результатом усних та письмових відповідей по теоретичних і практичних
завданнях залікової роботи, які охоплюють увесь матеріал навчальної програми з
оцінюванням за стобальною шкалою.
Перелік тем індивідуальних завдань
1. Розвиток еволюційної теорії в після дарвінівський період.
2. Основні характеристики та організація життя на Землі.
3. Докази еволюції.
4. Походження і розвиток життя на Землі.
5. Загальна характеристика геохронології Землі.
6. Природний добір як рушійний і спрямовуючий фактор еволюції.
7. Еволюція онтогенезу.
8. Еволюція філогенетичних груп.
9. Еволюція органів і функцій.
10. Еволюційний регрес та вимирання.
11. Елімінація та її форми.
12. Форми боротьби за існування.
13. Цілісність і стійкість онтогенезу.
14. Основні правила еволюції груп.
15. Темпи і нерівномірність еволюції.
Критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання за 10 бальною
шкалою
І. Бали нараховуються
№
Аспект роботи
Бали,
максимум
1
Ступінь виконання завдання або повнота розкриття теми у роботі
4
2
Рівень самостійності у написанні роботи
2
3
Якість оформлення роботи (дотримання принципів подання
1
текстового
матеріалу, ілюстрацій, таблиць, формул; дотримання правил
цитування та
посилання на використані джерела)
4
Повнота та якість бібліографічного опису, вміння робити посилання
2
на літературні джерела у тексті завдання
5
Висновки та рекомендації
1
Всього:
10
II. Бали віднімаються

№
1
2
3

Із загальної суми 10 балів бали віднімаються
Аспект роботи

За неповноту розкриття теми у завданні
За виявлене списування індивідуального завдання з інших джерел
За неякісне оформлення (дотримання структури оформлення,
малюнки, схеми, таблиці, мовне оформлення тощо)
4
За помилки в оформленні бібліографічного опису, неповноту списку
літератури, відсутність або неузгодженість посилань у тексті на
літературу
5
За відсутність висновків у кінці індивідуального завдання
Всього:

Бали,
максимум
3
2
2
2
1
10

8. Питання до екзамену (перелік питань): екзамен не передбачений
9. Політика дисципліни
Політика щодо перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються нижчими балами (80% від можливої максимальної кількості
балів за вид роботи). Перескладання усіх видів навчальної роботи (захист практичних занять,
виконання тестової самостійної роботи) відбувається за наявності поважних причин, у
терміни, визначені кафедрою та узгоджені з викладачем.
Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт
заборонені (у т.ч. із використанням мобільних телефонів). Мобільні пристрої дозволяється
використовувати лише під час виконання практичних завдань на заняттях.
Політика щодо відвідування. Відвідування практичних занять є обов’язковим
компонентом навчання за відсутності об’єктивних причин. За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, працевлаштування, навчання за подвійним дипломом, індивідуальним
планом) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником
факультету. Здобувачі вищої освіти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі
види запланових робіт у терміни, визначені їх індивідуальним планом та узгоджені з
викладачем.
10. Рекомендована література та інформаційні ресурси
а) основна:
1. Бровдій В.М. Еволюційне вчення : підручник. К.: ВЦ „Академія”, 2013. 336 с.
2. Корж О.П. Основи еволюції: Навчальний посібник. Суми: ВТД „Університетська
книга”, 2006. 381 с.
3. Корж О.П. Етологія тварин: навчальний посібник. Суми: Університетська книга,
2021. 236 с.
4. Красноштан І.В. Фізіологія рослин: навчально-методичний посібник для студентів
природничо-географічних факультетів педагогічних вузів. Умань ПП Жовтий О.О., 2012. 134
с.
5. Федорців І.В. Еволюційна біологія. Частина 1. Курс лекцій для студентів
біологічного факультету. Дрогобич: Коло, 2003. 182 с.
6. Федорців І.В. Еволюційна біологія. Частина 1. Курс лекцій для студентів
біологічного факультету. Дрогобич: Коло, 2006. 201 с.
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7. Біологія: комплексний довідник / Р.В. Шаламов, Ю.В. Дмитрієв, В.І. Подгорний.
Харків: Веста:Вид-во „Ранок”, 2006. 624 с.
8. Голубець М.А. Екосистемологія. Львів: Поллі, 2000. 316 с.
9. Зоологія хордових: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / [Й.В. Царик, І.С.Хамар,
І.В. Дикий та ін.]; за ред. проф. Й.В. Царика. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 356 с. Серія
«Біологічні Студії».

10. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. Суми.: ВТД «Університетська книга»,
2021. 615 с.
11. Костіков І.Ю. та ін. Ботаніка. Водорості та гриби: навчальний посібник. К.: Арістей,
2000. 476 с.
12. Костіков І.Ю. та ін. Водорості грунтів України (історія та методи досліджень,
система, конспект флори). К.: Фітосоціоцентр, 2001. 300 с.
13. Кречківська Г.В., Стахів В.І. Еволюційне вчення. Методичні вказівки до проведення
практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності „Біологія та хімія”. Дрогобич:
Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені
І. Франка, 2008. 183 с.
14. Масюк Н.П., Костіков І.Ю. Водорості в системі органічного світу. К.:
Академперіодіка, 2002. 178 с.
15. Мельник Л.М. Практикум із зоології безхребетних / Мельник Л.М., Іванець О.Р.,
Лєснік В.В., Хамар І.С. Навч. Посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2004. 72 с.
16. Містрюкова Л.М. Лабораторні роботи із зоології хребетних (навчально-методичний
посібник для студентів природничих факультетів педагогічних вузів). К.: Фітосоціоцентр,
2012. 60 с.
17. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Омері І.Д. Зоологія [текст] навчальний
посібник. К.: «Цент учбової літератури». 2020. 290 с.
18. Пилявський Б.Р. Лабораторний практикум з зоології хребетних (анатомія,
морфологія). Тернопіль, 2001. 88 с.
19. Подобівський С.С., Шевчик Л.О., Кузьмович М.Л. Зоологія безхребетних (збірник
лекцій). Частина І. Тернопіль: вид. Центр ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2007. 88 с.
20. Подобівський С.С., Шевчик Л.О., Кузьмович М.Л. Зоологія безхребетних (збірник
лекцій). Частина ІІ. Тернопіль: вид. Центр ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2007. 100 с.
21. Сеник А.Ф., Кулаківська О.П. Зоологія з основами екології. 2-ге вид. Львів:
Каменяр, 2008. 287 с.
22. Согур Л.М. Зоологія: курс лекцій. К.: Фітосоціоцентр, 2004. 308 с.
23. Стахів В.І. Словник-довідник еволюційних термінів і понять : навчальний посібник
[для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань
0401 Природничі науки спеціальності 6.040102 „Біологія”]. Дрогобич : Видавничий відділ
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. 44 с.
24. Шевців М.В., Філоненко М.М.. Зоопсихологія з основами етології [тест] підручник.
К.: „Центр учбової літератури”, 2020. 242 с.
.

в) методичнее забезпечення:
25. Стахів В., Кравців Р. Основи філогенії рослин і тварин : методичні рекомендації до
практичних занять. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка, 2017. 75 с.
г) інформаційні ресурси:
26. www.irbis-nbuv.gov.ua
27. http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/3978/1/4.pdf
28. http://byology.ru/?cat=26
29. http://zalik.org.ua/index.php?newsid=48313
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