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Назва курсу Проблеми сучасної біології  

Адреса викладання кур-

су 

вул. Грушевського 4, 79005 Львів  

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена дис-

ципліна 

біологічний факультет, кафедра зоології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

09 Біологія, спеціальність 091 “Біологія” 

Викладачі курсу завідувач кафедри зоології, проф. д.б.н. Царик Йосиф Володимиро-

вич 

Контактна інформація 

викладачів 

yosyf.tsaryk@lnu.edu.ua  

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій (за попередньою домовлені-

стю). (вул. Грушевського 4, ауд. 320) 

Сторінка курсу  

Інформація про курс При проходженні курсу студенти мають змогу отримати необхідні 

знання для набуття компетентності з питань інформаційних полів 

тварин, коеволюції, адаптогенезу, філогенезу, популяційної органі-

зації, партогенезу й еволюції, критеріїв вимирання і виживання ви-

дів тварин. 

Коротка анотація курсу Дисципліна «Проблеми сучасної біології» є нормативною дисцип-

ліною за спеціальністю 091 “Біологія” для освітньої-наукової про-

грами підготовки доктора філософії з природничих наук, яка ви-

кладається в V семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кре-

дитно-Трансферною Системою). 

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового 

модуля, де розглядають проблематику сучасної зоології  

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Проблеми сучасної біоло-

гії» є використовуючи дані аналізу щодо інформаційних полів тва-

рин, коеволюції, популяційної організації, партогенезу й еволюції, 

критеріїв виживання і вимирання біосистем, формувати концепції 

щодо умов збереження і відтворення рідкісних, раритетних і ужит-

кових видів тварин. 
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ня дисципліни 
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Періодичні видання 

1. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 

2. Біологічні студії. 

3. Вісник зоології 

4. Наукові записки Державного природознавчого музею. 

Тривалість курсу один семестр 

Обсяг курсу 90 год, з яких 32 год лекцій та 58 год самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен 

 знати:  

- інформаційні поля тварин; 

- коеволюцію; 

- популяційну організацію; 

- критерії виживання популяцій, видів. 

вміти: 

- визначати інформаційні поля тварин; 

- охарактеризувати процеси коеволюції в природі та у штуч-

них умовах; 

- встановити популяційну організацію; 

- встановити критерії виживання популяцій і видів. 

Ключові слова Популяції, критерії, виживання, адаптогенез, інформаційні поля. 

Формат курсу очний 

 проведення лекцій та консультацій для кращого розуміння тем 

Теми Наведено у табл. 1 

Підсумковий контроль, 

форма 

іспит у кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із прото-

зоології, зоології безхребетних, зоології хордових, анатомії і фізіо-

логії людини і тварин, теорії еволюції, екології, а також дисциплін, 

достатніх для сприйняття категоріального апарату предмету. 

Навчальні методи та те-

хніки, які будуть вико-

ристовуватися під час 

викладання курсу 

лекції, презентація (ілюстрація, демонстрація), розповідь, пояснен-

ня, дискусія 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми і 

операційні системи, проектор. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної діяль-

ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

50% балів аспірант отримує під час модульного контролю та 50 ба-

лів отримує на іспиті.  

Питання до модульних Модульні контролі містять питання наступних тем: 



контролів (замірів 

знань) 

Інформаційні поля тварин, їхня характеристика. Теорія коеволюції. 

Прикладне значення коеволюції. Механізм адаптації. Аналіз адап-

тогенезу і його чинники. Характеристика філогенезу, структура і 

динаміка популяції. Причини партеногенезу. Еволюція партеноге-

нетичних особин. Критерії вимирання і виживання тварин.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по за-

вершенню курсу  

 

 

 

Таблиця 1 

Схема курсу «Проблеми сучасної біології» 

Тиж-

день 

Тема занять (перелік пи-

тань) 

Форма діяльності  

та обсяг годин 

Додаткова літера-

тура / ресурс для 

виконання завдань 

(за потреби) 

Термін ви-

конання 

1-4 Інформаційні поля тварин, 

їхня характеристика. 
Лекції – 8 год, самос-

тійна робота – 14 год 

 
1 тиждень 

5-8 Теорія коеволюції. Прик-

ладне значення коеволю-

ції. 

Лекції – 8 год, самос-

тійна робота –15 год 

 

1 тиждень 

9-12 Механізм адаптації. Ана-

ліз адаптогенезу і його 

чинники. 

Лекції – 8 год, самос-

тійна робота – 14 год 

 

1 тиждень 

13-16 Причини партеногенезу. 

Еволюція партеногенети-

чних особин. Критерії ви-

мирання і виживання тва-

рин. 

Лекції – 8 год, самос-

тійна робота – 15 год 

 

1 тиждень 

 

 

 


