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Програма сприяє розширенню основного змісту освітньої галузі «Природознавс-

тво», в ній застосовано цілісний підхід до вивчення живих систем, відповідно до 

якого, життя розглядається як закономірний етап у розвитку Всесвіту, а поява людини, 

як необхідний етап його подальшої еволюції. Зміст програми спрямовує старшоклас-

ників на те, щоб вони самостійно зробили висновки про закономірність появи життя 

на Землі, почали свідомо ставитись до всіх його проявів та зрозуміли необхідність 

самовдосконалення. 

Програма має методичне забезпечення у вигляді посібника «Біологія мовою сер-

ця» та достатньої кількості наведених джерел. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Вступ. Програма факультативного курсу «Філософські проблеми біології» розрахо-

вана на учнів 11-х класів біологічного профілю: 0,5 годин на тиждень (17 години на 

рік). Зміст програми відповідає сучасним світоглядним змінам. В ній використову-

ються цілісні та інтегративні підходи в навчанні. Розвиток природничих наук XX–

XXI ст. теж підтверджує необхідність такого світоглядного переходу. Наукові від-

криття здійснюються на межі наукових дисциплін, що потребує не тільки знань у га-

лузі різних наук, але й оволодіння цілісними методологічними підходами до пізнання. 

З точки зору сучасних наукових підходів, суспільство та біосфера є єдиною 

складною системою Землі, яку ієрархічно підпорядковано системам більш високого 

порядку. Тобто світ уявляється безкінечною ієрархічною системою систем, яка пере-

буває у нескінченому розвитку за певними законами. Соціальне, людське – це таке 

існування живого, яке має культурний та цивілізаційний вимір, має власні закони та 

особливості, що не представлені біологією та природничими науками, воно вносить 

свій неповторний вплив в існування біосфери, прискорюючи її еволюцію та перехід 

до ноосфери. Всі найкращі надбання культури та цивілізації мають моральне під-

ґрунтя та спрямовують людство до розвитку у взаємопов’язаному світі, уникаючи 

самознищення соціальної спільноти на Землі. Моральні закони, в цілому, відповіда-

ють наскрізним закономірностям природи, тому моральне суспільство стає єдиною 

можливою формою існування людства в майбутньому. Сучасне людство переживає 

етап суттєвих змін у свідомості, коли ідеї боротьби, протистояння людини та приро-

ди уступають місце ідеям взаємодії, сталого розвитку та коеволюції. За таких умов 

людство стає суб’єктом еволюції та може позитивно впливати на процеси розвитку 

не тільки біосфери, але й всіх систем більш високого порядку в цілому. 

Нове мислення людства ґрунтується на морально-етичних нормах. О єдності за-

гальних законів природи та моралі писали у своїх працях П. Юркевич, Г. Сковорода, 

М. Федоров, П’єр Т. де Шарден, К. Ціолковський, В. Вернадський, О. Чижевський, 

В. Докучаєв, В. Сукачьов, М. Холодний та ін. 

В межах сучасного наукового знання з’являються новітні напрямки, які інтегру-

ють досягнення різних галузей науки та роблять спробу описати сучасну картину 

світу, з урахуванням мислення та діяльності людини: квантова концепція свідомості, 

сінергетика, автопоезіс, астрофізичні гіпотези виникнення Всесвіту та ін.  

Сучасна педагогічна парадигма теж змінюється відповідно глобальним змінам у 

суспільстві. Антропоцентрична спрямованість навчання предметів біологічного цик-

лу, яка формувала другорядність для суспільства основних закономірностей природи 

та звеличувала сутність людини над іншими природними системами уступає місце 

формуванню ціннісного відношення до всіх компонентів природи, з урахуванням їх 

необхідності та важливості для сталого розвитку. Такий підхід вважають системним 

і він має відображення в «Державному стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р.  

Відповідно «Державному стандарту» науки природничого напрямку повинні 

забезпечити «формування в учнів основи цілісного уявлення про природу і місце 

людини в ній, пропедевтичну підготовку учнів до вивчення окремих навчальних 

предметів, що сприяє розвитку ціннісних орієнтацій учнів у різних сферах життєдія-
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льності та їх адекватній поведінці в навколишньому природному середовищі». Голов-

ною метою в розробці цих напрямків – відповіді на питання, яким чином зміст освіти 

може забезпечити особистіснозорієнтований, компетентнісний і діяльністний підходи. 

На нашу думку, для цього освітній процес доцільно орієнтувати на розвивально-

продуктивний інтегративний напрямки, які підпорядковані морально-етичному ви-

хованню учнів. Саме для цього створено курс «Філософія природи» (живі системи у 

ракурсі філософського підходу). 

Наукова галузь філософія досліджує ті питання, які виходять за межи будь яких 

наукових напрямків та об’єднують наукову картину світу в цілому на основі єдиних 

наскрізних закономірностей. Мета філософії природи полягає у формуванні цілісного 

філософського образу природи, який підпорядковано певним законам. При викла-

данні факультативного курсу «Філософія біології» (живі системи у ракурсі філософ-

ського підходу) звертається особлива увага на аксіологічний (ціннісний) характер 

вивчення живих систем, коли ціннісні орієнтації включені безпосередньо у процес 

наукового дослідження та пізнання світу живої природи. 

Мета факультативного курсу: сприяти розвитку загальнофілософского світогля-

ду учнів, при вивченні живих систем з точки зору наскрізних закономірностей, які 

мають свої аналогії з законами моралі, та активізувати якості самопізнання та само-

виховання учнів, спрямовані на формування етичного ставлення до життя у всіх його 

проявах; розширити біологічний компонент базової освітньої галузі «Природознавс-

тво» і спрямувати його на розвиток ключових компетенцій старшокласників. 

Досягнення зазначеної мети забезпечується виконанням таких завдань: 

• розкриття закономірностей існування і функціонування світу живої природи, 

які є єдиними і загальними законами буття; 

• викладання навчального матеріалу на підставі цілісного підходу, при якому 

життя розглядається як частина Всесвіту, взаємозв'язана зі всіма його компо-

нентами;  

• використання сучасних наукових досягнень, які розкривають космічну природу 

життя і людини, включають людину та її свідомість у наукову картину світу; 

• поєднання природничо-наукової картини світу з моральними основами органі-

зації життя людини, на підставі методу аналогій; 

• розвиток умінь використовувати набуті знання для оцінки наслідків своєї діяль-

ності по відношенню до життя у всіх його проявах; 

• формування умінь користуватися різними джерелами інформації та оцінювати 

достовірність біологічної інформації; 

• розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, біоетичних ставлень до світу 

за яких життя у всіх його проявах вважається безумовною цінністю; 

• створення на уроці умов для співробітництва та взаємодії, в яких можливий 

свідомий вибір учнями морально-етичної моделі поведінки.  

Особливості змісту програми та підходи до його реалізації. 

В програмі головна увага приділяється поглибленому знайомству з науковими 

роботами В. І. Вернадського, які присвячені теорії живої речовини, початку і вічнос-

ті життя, переходу біосфери в ноосферу, особливостям організації простору і часу 

живих систем. Передбачається знайомство з сучасними науковими теоріями в галузі 
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природничих наук, які включають людину та її свідомість у сферу пізнання. Згідно з 

логікою програми, життя на Землі розглядається як закономірне космічне явище, що 

має подвійну, духовно-матеріальну природу. В основі побудови життя й усього Кос-

мосу лежать єдині закони. Людина – закономірне явище на Землі, покликана пізнати 

ці закони і організовувати своє життя відповідно з ними. Програма спрямована на 

розвиток природничо-наукового світогляду школярів, при якому Космос розгляда-

ється не лише як астрономічне поняття, а в усьому його синергетичному різноманітті 

станів матерії. Людська свідомість, що пізнає закони Космосу і організує життя від-

повідно до них стає потужним еволюційним фактором. У програмі розглядається ан-

тропний принцип організації Всесвіту як одне з сучасних наукових підтверджень 

цьому. 

Зміст програми сприяє розвитку особистісної відповідальності учнів за якість 

своїх вчинків і думок, оскільки на прикладі живих систем розкриває єдині закони 

розвитку, які за своєю суттю глибоко моральні. Програма передбачає інтеграцію 

біологічних знань з філософськими, культурологічними, фізичними, астрофізичними 

і хімічними знаннями. Це інтегрований курс про природу, в якому використовуються 

загально-філософські підходи. Програма спрямовує учнів на розвиток компетенцій 

саморозвитку і самоосвіти на основі світоглядних і загальнонаукових та сприяє роз-

витку полікультурних, комунікативних і інформаційних компетенцій.  

Згідно з програмою, навчальний процес організовується з використанням лекцій-

но-семінарської форми роботи і практикуму. Теоретична частина програми виклада-

ється у формі лекцій з застосуванням елементів обговорення матеріалу. Формуванню 

навичок самостійної роботи, вмінь пошуку необхідної інформації у додаткових літе-

ратурних джерелах слугують семінарські заняття, які є доцільною формою роботи у 

старшій школі. На семінарських заняттях учні, використовуючи матеріали лекції 

учителя, додаткову літературу, шкільний підручник, інтернетресурси, виконують 

роботи практикуму.  

Результатом діяльності учнів на семінарських заняттях є виконання практичних, 

лабораторних та проектних робіт, які є важливою складовою уроку факультативного 

курсу та, залежно від змісту матеріалу, що вивчається, рівня підготовки учнів, навча-

льно-матеріальної бази, можуть виконуватися демонстраційно, фронтально, групою 

або індивідуально. Проектні роботи доцільно виконувати при застосуванні групової 

форми роботи. Мета проведення цих робіт: організація самостійного засвоєння уч-

нями системи знань, формування спеціальних та практичних умінь з різною мірою 

допомоги учителя. В цілому, необхідно віддавати перевагу методам самостійного 

здобуття знань, методам, що спрямовані на реалізацію принципу активності навчання.  

На факультативному курсі традиційне оцінювання відсутнє. Мотивують навча-

льну діяльність учнів певний філософський зміст програми і створення умов для 

розвитку пізнавальних інтересів, заснованих на природному прагненні юнаків і дів-

чат 16–17-річного віку пояснювати світ, в якому вони живуть, і визначати своє місце 

в ньому. У цей віковий період у школярів формується загальнофілософський погляд 

на світ, тому для його становлення важливо створювати умови на уроці, в яких зако-

номірні питання про сенс життя та призначення людини, причини появи світу живої 

природи, Всесвіту і Космосу.  
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Курс наповнений високими образами вчених тафілософів, таких як: Володимир 

Вернадський, Олександр Чижевський, Павло Флоренський, Альберт Швейцер та ін-

ші. Простір уроку, насичений цими образами, стає розвивальним середовищем для 

мислення та свідомості юнаків та дівчат. У зміст курсу входить багато додаткової 

сучасної наукової інформації, цікавих наукових теорій, що також створюють освіт-

ній простір для розвитку пізнавальних інтересів учнів. 

Іншим важливим фактором мотивації навчальної діяльності покликані стати сто-

сунки співпраці і взаємної підтримки між учителем і учнями, які будуються на прин-

ципах особистіснозорієнтованого підходу. Навчальний матеріал передбачає глибоке 

занурення учителя в її зміст, знайомство з першоджерелами, кропітку підготовку до 

уроку. Крім того, вона висуває високі моральні вимоги по відношенню до вчителя, 

оскільки однією з умов її успішної реалізації є прийняття учителем і застосування у 

своєму житті світоглядного підґрунтя, закладеного у програмі. 

Вона є складовою частиною єдиної освітньої змістовної лінії авторських про-

грам, спрямованих на розвиток цілісного мислення від першого до одинадцятого 

класу: 1–7 класи – «Світ Краси», 8–10 класи – «Зерцало Юності», 11 клас – «Філо-

софські проблеми біології», які можуть бути впроваджені у рамках шкільного ком-

поненту. Програма «Філософські проблеми біології» забезпечена навчальним посіб-

ником «Біологія мовою серця». 

Програма складається зі вступу та чотирьох розділів.  

- Розділ I. «Загально-філософські підходи до визначення життя» (7 годин). 

- Розділ II. «Інформаційні структури життя» (3 години). 

- Розділ ІІІ. «Закономірності виникнення та еволюції живих систем» (4 години). 

- Розділ IV. «Людина – космічне явище» (2 години). 

У Вступі розглядаються особливості сучасної наукової парадигми, яка відпові-

дає системності та цілісності, а також загальнофілософські підходи до природничих 

наук у цілому. Звертається увага на те, що у програмі будуть розглянуті слідуючи 

напрямки:  

• світоглядні проблеми в дослідженні живого; 

• етичні проблеми, пов’язані з пізнанням біологічних об’єктів; 

• методологічні концепції біології; 

• особливості біологічного пізнання, суб’єкт та об’єкт біологічного пізнання. 

Закладається головна змістовна лінія програми, яка спрямована на вивчання 

життя як відкритої системи, побудованої за певними законами природи, що мають 

свої аналогії в моральному житті людини.  

У розділі «Загальнофілософські підходи до визначення життя» визначення життя 

розглядається з точки зору системного підходу. При цьому особлива увага приділя-

ється загальним законам всіх рівнів організації життя. До них належать закони: збе-

реження (гомеостазу), ієрархічної будови, єдності протилежностей, спрямованості 

самочинних процесів до рівноважного стану, періодичності. На прикладі тотіпотент-

ності клітин розглядається прояв універсального принципу: мікрокосм – є відобра-

ження макрокосму. Для закріплення цього принципу пропонується практична робота 

№ 1. Велике – в малому. В ній учні самостійно застосовують принцип єдності мак-

рокосму та мікрокосму для пояснення будови різноманітних біологічних систем. 



 7 

Учні також знайомляться з принциповими відмінностями живих систем від косних, 

які пов’язано з особливостями організації простору та часу живих систем, що має 

своє відображення в будові біомолекул та їх хіральній чистоті, а також в особливос-

тях симетрії та ритмічних процесів живих систем.  

Окремо розглянуті питання будови серцево-судинної системи під кутом єдності 

загальних законів природи та законів моралі, а також питання взаємозв’язку біорит-

мів з природними космічними явищами. Все це спрямовує учня на усвідомлення єд-

ності взаємопов’язаного світу та на необхідність обирання особистої стратегії життя 

узгодженої з загальними законами розвитку, а також на етичне ставлення до всіх 

проявів життя. В розділі «Інформаційні структури життя» продовжується розглядан-

ня біологічних процесів на підставі єдності наскрізних законів природи та моралі. 

Учням пропонується самостійно висунути можливу гіпотезу роботи генів людини, 

виконуючи проектну роботу № 1, що стимулює не тільки творчий процес, але й про-

цес самовиховання.  

У розділі ІІІ «Закономірності виникнення та еволюції живих систем» продовжу-

ється розгляд живої речовини як системи, яка підпорядкована певним законам. Учите-

лю при викладанні навчального матеріалу слід уникати будь-якого тиску на свідомість 

учнів. Необхідно надати конкретні наукові факти, на підставі яких учні самостійно 

можуть обирати гіпотези виникнення життя на Землі та пропонувати можливі перс-

пективи еволюції. Доцільно на уроках використовувати наукові роботи В. І. Вернад-

ського, пропонувати їх для опрацювання та обговорення. Для формування у учнів 

загальнофілософського погляду на еволюційні процеси в біосфері пропонується зна-

йомство з основами синергетики. 

Логічним завершенням головної змістової лінії програми є розділ IV. «Людина – 

космічне явище». В ньому при залученні сучасних астрофізичних теорій та принци-

пів, на підставі сформованого попередніми темами уявлення про життя, учні мають 

можливість самостійно зробити висновок про не випадковість появи людини на Землі 

та у Всесвіті та про її відповідальність перед творчими силами природи. Остаточно 

формуються уявлення про те, що соціальне, людське – це інакше існування живого, 

яке має культурний та цивілізаційний вимір, тому має неповторний вплив на біосфе-

ру, прискорюючи її перехід до ноосфери. У цьому розділі пропонується проектна 

робота «Що чекає людство у майбутньому?» Прогнозування майбутньої еволюції 

органічного світу з точки зору загальних закономірностей і аналізу сучасного етапу 

еволюції біосфери, в якому розумова діяльність людини стає потужним еволюцій-

ним фактором.  

Програма дає право вчителю творчо підходити до реалізації її змісту, добирати 

необхідний матеріал для організації практикуму, розробляти рекомендації з ураху-

ванням місцевого матеріалу. Перед учителем висувається головна вимога – бути обі-

знаним у сучасних наукових досягненнях і постійно працювати над розширенням 

свідомості та особистого культурного рівня.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

11 КЛАС 

(0,5 годин на тиждень, 17 годин на рік) 

 

Теоретична

частина 

Лабор. 

роботи 

Практич. 

заняття 

Проект. 

роботи 

Разом  

№ 
РОЗДІЛИ, 

ТЕМИ 
 Кількість годин 

1. Вступ  

(1 година) 

1 – – – 1 

2. Розділ І.  
Загально-
філософські під-
ходи до визначен-
ня життя                

(7 годин)  

3 2 2 – 7 

2.1 Тема 1. Жива 

Речовина 

(2 години)  

1 – 1 – 2 

2.2 Тема 2. Простір та 

час в живих систе-

мах  

(2 години) 

1 1  – – 2 

2.3 Тема 3. Загально-

філософські та біо-

логічні підходи в 

поясненні будови та 

функцій серцево-

судинної системи   

(3 години) 

1 1 1 – 3 

3 Розділ II. Інфор-
маційні структури 
життя  

(3 години) 

2 – – 1 3 
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3.1 Тема 1. Біологічні 

молекули – носії 

інформації  

(3 години) 

2 – – 1 3 

4 Розділ ІІІ. Зако-

номірності виник-

нення та еволюції 

живих систем  

 (4 години) 

2 – 2 – 4 

4.1 Тема 1. Початок і 

вічність життя  

(2 години) 

1 – 1 – 2 

4.2 Тема 2. Синергети-

ка – універсальний 

еволюціонізм  

(2 години) 

1 – 1 – 2 

5 Розділ IV. 

Людина – косміч-

не явище  

(2 години) 

1 – – 1 2 

5.1 Тема 1. Космічні 

передумови появи 

людини на Землі та 

можливі перспек-

тиви еволюції  

людства 

(2 години) 

1 – – 1 2 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ  

І ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

11 КЛАС  

(17 годин на рік) 

№ 

  

Кіль-

кість 

годин 

Зміст навчального матеріалу Вимоги до рівня учбової підготовки 

учнів 

1 1 Вступ 

1. Світоглядні проблеми в 

дослідженні живої природи, 

етичні проблеми пізнання 

біологічних об’єктів, 

суб’єкт та об’єкт біологіч-

ного пізнання. 

Місце біології серед наук 

про природу та в сучасній 

науковій картині світу. Го-

ловні риси сучасної наукової 

парадигми, її синергетичний 

та системний підходи. 

Наскрізні закони природи:  

збереження, періодичності, 

спрямованості самочинних 

процесів к рівноважному 

стану, цілісність та взаємо-

пов’язанність світу 

 

 

 

 

 

 

 

Учень  

називає: 

- живу природу як об’єкт наукового 

пізнання; 

- загальнофілософські категорії жи-

вої природи: життя, біологічні сис-

теми; простір, час, рух біологічних 

систем;  

- форми існування та ріні організації 

біологічних систем; 

наводить приклади: 

- різних видів біологічних систем, 

об’єктів та суб’єктів біологічного 

пізнання; 

пояснює: 

- значення загальнофілософських 

підходів до визначення життя та для 

формуванні цілісного уявлення про 

біологію як науку; 

- особливості сучасної наукової па-

радигми, яка має системний підхід; 

етичні проблеми, пов’язані з пізнан-

ням біологічних об’єктів;  

- поняття: суб’єкт та об’єкт біологіч-

ного пізнання; 

робить висновки: 

- про існування єдиних законів   

розвитку косної і живої природи 

(збереження, періодичності, спря-

мованості самочинних процесів к 

рівноважному стану), цілісність та 

взаєпов’язанність світу; 

- про необхідність системного під-

ходу при вивчанні природи. 
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2 7 Розділ I. Загальнофілософські підходи до визначення життя 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Жива речовина 

 Життя як система. Особли-

вості організації та рівні жи-

вих систем. 

Відкритість та гомеостаз   

(порядок і сталість) – основа 

життя. 

Єдність протилежностей: 

асиміляція і дисиміляція. 

Ієрархічна будова живих сис-

тем. Системи регуляції та  

контролю, взаємоузгоджен-

ності та підпорядкування, 

зворотного зв'язку. 

Тотіпотентність клітин ба-

гатоклітинного організму. 

Клітина – голограма організ-

му. Практична робота № 1. 

Велике – в малому. 

Застосування принципу єд-

ності макрокосму та мікроко-

сму для пояснення будови 

біологічних систем. 

Учень  

називає: 

- загальні критерії життя; 

наводить приклади: 

- відкритих і закритих систем; 

- живих об'єктів, як систем взаємо-

пов'язаних компонентів 

порівнює: 

- відкриті і закриті системи; 

- процеси асиміляції і дисиміляції; 

пояснює: 

- поняття: гомеостаз, відкрита сис-

тема; асиміляція і дисиміляція; 

динамічна рівновага; 

пояснює��

- тотіпотентність клітин; 

- клітину як голограму організму; 

- загальні (наскрізні) закони для різ-

них рівнів живої та косної матерії. 

робить висновок про: 

- ієрархічні рівні живого; 

- нервову і гуморальну системи кон-

тролю та регуляції; 

- рефлекси – основу нервової регу-

ляції; 

 

2.3 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

2 Тема 2. Простір і час в жи-

вих системах 

Особливості організації 

простору живих систем 

Симетрія радіальна, односто-

роння, симетрія п'ятого по-

рядку. Хіральність. 

В.Вернадський та Пастер про 

дісіметрію живих систем. 

Хімічні ізомери. Простір та 

час живих систем 

Лабораторна робота  

№ 1. 

Вивчення видів симетрії 

живих систем на прикладі 

різних груп організмів 

Учень 

називає: 

- різновиди симетрії живих систем; 

наводить приклади: 

- різних типів симетрії живих орга-

нізмів; 

характеризує: 

- особливий час живих систем, його 

зв'язок з ритмічними процесами в 

них та з організацією простору жи-

вих систем; 

пояснює: 

- симетрію живих організмів та її 

зв’язок з рухливістю організмів; 

- поняття хіральність органічних 

молекул;  
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- особливості симетрії п'ятого по-

рядку, радіальної, двосторонньої 

симетрії живих організмів; 

- симетрію живих організмів і особ-

ливості організації простору та часу 

живих систем; 

- зв'язок простору і часу в живих си-

стемах; 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

3 Тема 3. Загально-

філософські та біологічні 

підходи в поясненні будови 

та функцій серцево-

судинної системи 

Анатомо-морфологічні особ-

ливості серця людини.       

Лабораторна робота № 2.  

Еволюція серцево-судинної 

системи від безхребетних до 

хордових тварин та людини. 

 

Наскрізні закони природи в 

будові та функціях серця 

Серцевий ритм, його зв'язок з 

біоритмами організму, космі-

чними ритмами і організаці-

єю простору та часу живих 

систем. Наскрізні закони 

природи: збереження та пері-

одичності в будові та роботі 

серця. Роботи О. Л. Чижев-

ського про зв'язок сонячної 

активності з ритмічними про-

цесами живих систем. 

Практична робота № 2. 

Ритмічна робота серця.    

Кардіограма. Опис індивіду-

ального серцевого ритму за 

показниками пульсу під час 

покою. 

Учень 

називає: 

- головні події в еволюції серцево-

судинної системи від безхребетних 

до хордових тварин; 

- анатомо-морфологічні ознаки сер-

ця людини, що характеризують його 

унікальність в організмі: особливості 

серцевої м’язової тканини, автома-

тію, міогенний контроль, здатність 

до генерації потенціалу дії; 

 

пояснює: 

- еволюційні надбання в будові    

серцево-судинної системи; анатомо-

морфологічну будову серця люди-

ни, зв’язок будови та функцій       

серця; кола кровообігу; поняття:  

міогенний контроль, синцитій,    

трабекулярна система; 

- вплив особливостей будови серце-

во-судинної системи на появу теп-

локровності тварин; серцевий цикл 

як відображення наскрізних законів 

природи періодичності та збере-

ження; 

- кардіограму серця людини, як 

графічне відображення електричної 

активності серцевого м’язу; 

- зв’язок біоритмів з космічними 

ритмами; 

- висновки О. Л.Чижевського про 

вплив сонячної активності на рит-

мічні процеси в живих системах; 

наводить приклади: 

- особливостей будови серцево-
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судинних систем різних груп живих 

організмів; 

- адаптивних біологічних ритмів. 

використовує знання: 

- про еволюцію серцево-судинної 

системи для виявлення загальних 

закономірностей у розвитку орга-

нічного світу; 

- про серцевий цикл для опису інди-

відуального серцевого ритму 

робить висновок: 

- про існування наскрізних законів 

природи, які пояснюють існуючі 

анатомо-морфологічні особливості 

живих систем на прикладі серцево-

судинної системи людини 

4 3 Розділ II. Інформаційні структури життя 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Тема 1. 

Біологічні молекули - носії 

інформації 

Білки. Нуклеїнові кислоти. 

Хіральні властивості біомо-

лекул. Загальні закономірно-

сті макросвіту, відображені в 

будові біомолекул. Симво-

лізм в будові нуклеїнових ки-

слот: дуалізм, компліментар-

ність. 

Наскрізні закони природи в 

будові біомолекул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень 

називає: 

- будову, властивості білків, нуклеї-

нових кислот; 

характеризує: 

- білки та нуклеїнові кислоти як но-

сії біологічної інформації, що реалі-

зується під час реакції матричного 

синтезу; 

- головні етапи матричного синтезу: 

транскрипцію, сплайсінг, трансля-

цію; 

пояснює: 

- хіральні властивості біополімерів: 

до складу білків входять лише ліві 

ізомери амінокислот, до складу ну-

клеїнових кислот – праві ізомери 

вуглеводів; 

-хіральність біополімерів як відо-

браження особливої організації про-

стору та часу живих систем; 

- символізм подвійної спіралі: 

спіраль – закон еволюції, компліме-

нтарність – дуальність існуючого 

світу, триплетність – основа сталос-

ті макросвіту; 
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4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Системний підхід у пояс-

ненні будови та функціону-

вання геномів про- та еука-

ріот. 

Геном як цілісна відкрита си-

стема. Триплетність, універ-

сальність, надмірність і ви-

родженість генетичного коду. 

Реалізації геному у процесі 

онтогенезу. Гени структурні, 

регуляторні, «сплячи». Сек-

венування геному людини, 

перспективи та можливі нас-

лідки. Біоетичні питання сек-

венування геному людини. 

Проектна робота № 1. 

Проблема реалізації геному у 

процесі онтогенезу і її мож-

ливе рішення. 

 

 

використовує: 

- особливості будови нуклеїнових 

кислот та реакції матричного синте-

зу для пояснення законів макросвіту. 

робить висновок:�

��про аналогії в будові мікро- та ма-

кросвіту; 

- прояв законів збереження, пері-

одичності, спрямованості біологіч-

них процесів к рівноважному стану 

в будові та функціях нуклеїнових 

кислот та білків; 

 

пояснює: 

- властивості генетичного коду,  

- екзон-інтронну будову гена; 

- значення структурних та регулято-

рних генів;  

- експресію та депресію генів; 

- механізм регуляції активності ге-

нів у прокаріот; 

- положення гіпотези Жакоба і Ма-

но щодо експресії генів; 

- значення секвенування геному 

людини; 

порівнює: 

- будову та організацію геномів 

прокаріот та еукаріот 

характеризує: 

- геном як цілісну систему; 

- особливості експресії генів на рів-

ні цілого геному. 

використовує: 

- гіпотезу Жакоба та Мано для по-

яснення регуляції роботи генів зов-

нішніми факторами; 

- етичні підходи до проблеми секве-

нування геному людини; 

наводить приклади: 

- особливостей геномів різних орга-

нізмів 

пропонує: 

- можливі рішення проблеми реалі-

зації геному у процесі онтогенезу. 
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5 4 Розділ III. Закономірності виникнення та еволюції живих систем 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

2 Тема 1. Початок і вічність 

життя.�

Гіпотези походження життя 

на Землі. В. І. Вернадський 

про початок і вічність життя. 

Астрофізичні причини вини-

кнення життя на Землі та її 

еволюції. 

 

 

 

Практична робота № 3. 

Аналіз сучасних гіпотез по-

ходження життя 

  

Учень 

має уявлення: 

- про абіогенез, біогенез, креаціо-

нізм; 

визначає: 

- найбільш переконливі гіпотези по-

ходження життя; 

пояснює: 

- теорію В. І. Вернадського про віч-

ність життя; 

знає сутність робот: 

- В. І. Вернадського «Початок і віч-

ність життя», «Біосфера». 

робить висновки: 

- про астрофізичні причини (іонізу-

ючі випромінювання, активність 

сонця, вплив метеоритів і комет), 

виникнення і еволюцію життя; 

знає: 

- про сучасні астрофізичні процеси, 

що впливають на еволюцію біосфе-

ри: зміну сонячної активності, соня-

чного спектру, галактичні процеси,  

використовує ці знання: 

для прогнозування можливих ево-

люційних «стрибків» у розвитку 

біосфери планети, появи можливих 

ароморфозів серед певних груп жи-

вих організмів.  

 

5.3 

 

 

 

 

 

2 Тема 2. Синергетика – уні-

версальний еволюціонізм. 

Синергетичні закономірно-

сті в розвитку відкритих 

систем на прикладі життя. 

 Характеристика синергетики 

як науки, що описує рух само-

чинних процесів у відкритих 

термодинамічних системах у 

напрямку самоорганізації. 

Фундатори науки (1977):       

Учень 

називає: 

- головні синергетичні підходи до 

опису закономірностей розвитку 

відкритих систем; 

- фундаторів синергетичної науки; 

пояснює: 

- синергетичні поняття: відкрита си-

стема, самоорганізація відкритих 

систем, точка біфуркації, криза,   

аттрактор, ідеальна мета. 
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5.4 

 

 

І. Пригожин, Л. Онзагер, Де 

Дондье.  

Синергетичні поняття: від-

крита система, самоорганіза-

ція відкритих систем, точка 

біфуркації, криза, аттрактор, 

ідеальна мета. 

 

Еволюція органічного світу з 

точки зори синергетичних 

підходів. 

 

Практична робота № 4. 

Аналіз еволюційних подій 

органічного світу з точки зо-

ру синергетичних підходів.  

 

 

наводить приклади: 

- відкритих живих систем від кліти-

ни до біосфери; 

використовує: 

- для аналізу еволюційних процесів 

у живій природі синергетичні по-

няття і закономірності; 

пояснює: 

- ароморфози, ідіоадаптації і еволю-

ційні закономірності, використову-

ючи синергетичні підходи; 

називає: 

- основні еволюційні події від Архея 

до Кайнозою; 

виявляє: 

- загальні закономірності еволюції; 

знає: 

- найважливіші ароморфози від Ар-

хея до Кайнозою: фотосинтез, поло-

вий процес, багатоклітинність, ске-

лет тварин зовнішній та внутрішній, 

легені, тканини та органи рослин, 

відкладання яєць та теплокровність 

тварин, поява насіння та квітки у 

рослин та ін. 

робить висновки: 

- про аттрактори еволюції органіч-

ного світу в різні періоди історич-

ного розвитку, що були в цілому 

спрямовані на ускладнення органіч-

ного світу та появу людини; 

- про паралельні процеси в еволюції 

рослин та тварин, явище взаємо-

зв’язку між цими явищами. 

6 2 Розділ IV. Людина – космічне явище 

 

 

 

 

6.1 

 

2 

 

 

 

Тема 1. Космічні передумо-

ви появи людини на Землі 

та можливі перспективи 

еволюції людства�

1. Антропний принцип орга-

нізації Всесвіту. Закономір-

ності еволюції біосфери, які 

визначили появу людини. 

Учень 

називає: 

- основні фізичні константи, які 

описують Всесвіт: швидкість світла, 

маса, заряд протону та електрону, 

гравітаційна константа та ін.; 

- критерії переходу біосфери у ноо-

сферу наведені у роботах В. І. Вер-
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6.2 

 

 

 

 

 

 

В. І. Вернадський про перс-

пективи переходу біосфери в 

ноосферу.  

 

Проектна робота № 2.  

Що чекає людство у майбу-

тньому? Прогнозування 

майбутньої еволюції органіч-

ного світу з точки зору зага-

льних закономірностей і ана-

лізу сучасного етапу еволюції 

біосфери.  

надського;  

пояснює: 

- антропний принцип побудови Все-

світу; 

- поняття ноосфери з точки зору  

В. І. Вернадського; 

- культурний та цивілізаційний ви-

мір суспільства, як неповторний 

вклад людства в розвиток біосфери 

та в її перехід у ноосферу. 

використовує знання: 

- для прогнозування можливих ево-

люційних подій на Землі з урахуван-

ням культурних та цивілізаційних 

надбань людства та їх вплив на пе-

рехід біосфери у ноосферу. 
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