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Вступ. Сучасне реформування середньої освіти в Україні  спрямоване на 

всебічний розвиток особистості. Для досягнення цього необхідна зміна 

загальної освітянської парадигми з інформаційної на  гуманістичну. Така зміна 

повинна знайти відображення в зміщенні пріоритетів освітнього процесу в бік 

розвитку інтелектуальних, фізичних та інших сфер особистості учня замість 

простого накопичення знань. Її реалізація передбачає, насамперед, перегляд 

підходів щодо добору змісту теоретичних знань, у тому числі з біології, 

збільшення питомої ваги тих, що забезпечують формування рис творчої 

особистості. Тому формування теоретичних знань про живу природу – це один 

з інноваційних аспектів навчання біології в загальноосвітній школі. Водночас 

однією з провідних проблем шкільної біологічної освіти залишається   

відсутність в учнів належного рівня сформованості вмінь застосувати свої 

знання для пояснення явищ живого, розкриття їх сутності. Це і спричинює 

недостатнє  усвідомлення  школярами  місця людини в біосфері, розуміння 

необхідності її збереження. Підвищення теоретичного рівня змісту біологічної 

освіти надає пріоритет теоретичним знанням й оволодінню ними на 

теоретичному рівні пізнання, сприяє глибшому засвоєнню основ біології і на їх 

базі формуванню в школярів природничо-наукової картини світу.  Зміна 

статусу науки про життя в сучасному природознавстві, що зумовлена появою в 

біології сталих теоретичних конструкцій, вимагає розв’язання по-новому низки 

проблем стосовно конструювання змісту біологічної освіти. Виходячи з 

методологічної спільності  природничих дисциплін [9], основну увагу потрібно 

приділяти теоретичним узагальненням, що розкривають досягнення науки про 

життя, структурі теорії як системотвірного чинника біологічних знань.  



 Ідеї провідної ролі структури теорії в побудові шкільних курсів знайшли 

повне відображення в дослідженнях з проблем формування теоретичних знань 

на основі змістово-генетичної концепції формування теоретичних понять [10; 

60] під час навчання фізики [2; 9; 29; 31] і хімії [27; 59]. У методиці навчання 

біології використання теорії як чинника конструювання змісту шкільного курсу 

(ШКБ) реалізовані лише в окремих працях вітчизняних  [28; 49; 50] і російських 

[25,  52]  вчених. Поодинокі дослідження вирішують окремі аспекти цієї 

проблеми в основній школі  [24;  32;  34; 54]. Водночас питання щодо повного 

розгортання структури біологічної теорії, яка охоплює  її положення,  функції і 

межі застосування, використання цієї структури як провідного способу 

розвитку теоретичного мислення школярів під час навчання біології, що 

відображали б реалізацію підходів сучасного природознавства, все ще 

залишаються поза увагою фахівців.  

Актуальність проблеми. Проведений аналіз чинних програм і 

підручників з біології для основної і старшої шкіл, результати констатувального 

експерименту [44] вказують на відсутність єдиного теоретичного стержня в 

змісті ШКБ. Вона є причиною нагромадження в ньому значної кількості 

фактичної інформації. Її обсяг постійно збільшується і тому потребує 

ущільнення та систематизації. Вказана ситуація негативно впливає на рівень 

засвоєння учнями знань, розвиток мислення, зокрема, теоретичного. Наука про 

життя інтенсивно розвивається. Підвищується її рівень теоретизації. Все це 

актуалізує методичні дослідження з розв’язання проблеми підвищення 

теоретичного рівня біологічної освіти шляхом конструювання змісту ШКБ на 

основі підходів сучасного природознавства стосовно теоретичного пізнання 

дійсносноті. Невідповідність ШКБ сучасному етапу розвитку науки про життя 

та вимогам сьогодення, недосконалість формування теоретичних біологічних 

знань (ТБЗ) в учнів загострює суперечності: 

• між рівнем сучасних вимог суспільства до якості знань і вмінь школярів  та 

реальною практикою вивчення живої природи в загальноосвітніх навчальних 

закладах; 

 



• між рівнем теоретизації сучасної науки про життя і теоретичним рівнем 

шкільної біологічної освіти; 

•  між метою біологічної освіти і фактологічним характером вивчення 

навчального матеріалу ШКБ, що зменшує доказовість знань, ускладнює 

розвиток у школярів теоретичного мислення; 

• між описовим змістом розділів, що вивчаються в основній школі, і 

теоретичними основами сучасної біології, які містить чинна програма старшої 

школи. 

Вказане зумовило необхідність створення методики формування ТБЗ в 

учнів загальноосвітньої школи. Першим етапом такого дослідження  стало 

доведення наявності теоретичного статусу науки про життя і виокремлення 

метологічних підходів сучасного природознавства стосовно теоретичного 

пізнання дійсності як базису для конструювання змісту ШКБ. Окресленій 

проблемі і присвячений аналітичний огляд літературних першоджерел. 

Вказаний аналіз здійснений щодо наукової літератури з проблеми створення  

теоретичних конструкцій у науці про життя та генезису теоретичного 

біологічного знання [44].  Він був спрямований на: 

1. виокремлення підходів щодо розроблення теоретичних конструкцій у 

природознавстві; 

2. складання категоріально-функціональної характеристики ТБЗ; 

3. виокремлення складових теоретичного фундаменту або основних 

теоретичних узагальнень біології (ТУзБ) та розроблення структури такого 

узагальнення; 

4. висвітлення тенденцій генезису теоретичного фундаменту галузей науки про 

життя з метою змістового наповнення складових структури кожного з основних 

ТУзБ; 

5. виокремлення закономірностей теоретичного біологічного пізнання на основі 

генезису теоретичного фундаменту біології для використання їх як 

безпосередніх чинників структурування змісту ШКБ. 

 



   Розглянемо, як окреслені позиції були реалізовані в аналітичному огляді 

літератури. 

1.Проведений аналіз довів наявність двох підходів до проектування 

теоретичних конструкцій у біологічній науці: атрибутного і типологічного. 

Перший розглядають як спосіб доведення правомірності той або іншій 

концепції з позицій одного з атрибутів (властивостей) життя [22]. Саме такий 

підхід є провідним у сучасній теоретичній біології. Він у зв’язку з 

„приголомшуючим різноманіттям” життя несе в собі серйозне методологічне 

навантаження, яке дає можливість формування широкого загальнобіологічного 

погляду на той або інший конкретний предмет дослідження. Концепція 

структурних рівнів живого як складова загальної теорії життя - приклад 

реалізації в теоретичній біології саме атрибутного підходу. Наявність такого 

підходу в сучасній біології зумовлена спробами вчених розробити загальну 

теорію життя, формалізувати його тлумачення, покласти в її основу певні 

загальні моменти існування живої матерії, які б відповідали об’єктивним 

закономірностям. Але ці спроби доки не досягли повністю поставленої мети. 

Найпродуктивнішим на даному етапі розвитку біології є інший напрям - 

побудова теоретичних конструкцій у її окремих галузях. Саме такі конструкції і 

відображають типологічний підхід у процесі теоретизації біології. 

Р.С.Карпінська, пояснюючи вживання вказаного поняття, зокрема, зазначає, що 

при цьому фіксується скоріше існування різних тенденцій упорядкування 

знання, які проводяться не тільки за типами теорій, але і за способами 

теоретичного узагальнення емпіричних даних, за характером відношень між 

теорією і експериментом, за особливостями функціонування той або іншої 

теоретичної концепції або навіть того або іншого стилю мислення. Саме такий 

підхід дозволяє зробити висновок про те, що типологія біологічних дисциплін і 

типологія біологічних теорій, що складають різні зрізи біологічного знання і 

його методології, вносять певний внесок у розуміння проблеми різноманіття–

єдності, хоча і не вирішують її повністю [22]. Поєднання атрибутного і 

типологічного підходів у навчання біології дозволяє сформувати в учнів 

 



уявлення про повноцінний теоретичний фундамент науки про життя. Наведені 

висновки щодо спектру сучасних підходів розроблення теоретичних 

конструкцій у біології свідчить, що ці конструкції в межах атрибутного підходу 

почали формуватися тільки в останні декілька десятиріч, і тому, що є 

зрозумілим, не можуть бути ще досконалими. Разом з тим, історія біології має 

багаторічний досвід формування теоретичного фундаменту окремих галузей 

науки про життя, що відображає  типологічний підхід. Саме він містить досить 

сталі в структурному відношенні теоретичні узагальнення, структура яких, на 

нашу думку, може виступати основою для формування теоретичних знань і 

розвитку теоретичного мислення учнів при навчанні біології. Підтвердження  

такого висновку містить праця О.І. Альошина. Він розглядає міждисциплінарні 

зв’язки в середині біологічної науки як простір можливостей теоретичного 

пошуку [1]. Керуючись вказаним, необхідно відходити від абсолютизації будь-

якого з окреслених підходів і під час конструювання змісту ШКБ при 

формування ТБЗ забезпечити об’єднання двох виокремлених підходів 

розроблення теоретичних конструкцій у біології. 

  2. Категоріально-функціональна характеристика ТБЗ. Виходячи з 

провідної ролі типологічного підходу в біологічному пізнанні,  ця 

характеристика свідчить, що логічна структура науки про життя складається з 

понять, закономірностей, законів, вчень, концепцій і теорій. Концепція і теорія 

в цій структурі є основними елементами  і в своєму складі містять інші [44]. 

Біологічні теорії належать до описового різновиду емпіричних теорій [19] і 

мають чотири складові («основу», «ядро», «наслідки» та «інтерпретацію»), що 

охоплюють змістовий і функціональний компоненти ТБЗ. Аналіз літератури з 

філософії природознавства та історії біології дозволив змістово наповнити 

елементи структури біологічної теорії (табл..1). Так,  провідним компонентом її 

«основи» визнано теоретичне біологічне поняття (ТБП), яке, в свою чергу, 

розглядали як систему загальнобіологічних понять. До «ядра» біологічної теорії 

віднесли  теоретичні узагальнення (закони, вчення тощо). У «наслідках» 

пояснювальну функцію виокремили як провідну, що зумовлено типом теорії.  

 



Таблиця 1 

Структура біологічної теорії 
«Основа» «Ядро» «Наслідки» «Інтерпрета-

ція» 
1. Емпіричний 
базис 
2. Ідеалізований 
об’єкт 
3. Система понять 
(теоретичне 
поняття) 
4. Структурні 
елементи понять  

1. Закони, 
закономірності, 
вчення тощо.. 
2. Закони і 
закономірності, 
що пов’язані з 
теорією, але не 
входять до її 
складу 

1. Пояснення 
фактів 
2. Застосування 
положень як 
базису для 
інших теорій. 
3. Практичне 
застосування 
положень 

Межі 
застосування 
теорії: 
основний (-і) 
структурний 
рівень або 
рівні 
організації 
живого 

 

Склад «інтерпретації» визначали, виходячи з філософського  тлумачення  цієї  

складової  теорії.  Тому   в   дослідженні    її   формували основні структурні 

рівні живого: клітинно-організменний, популяційно-видовий, екосистемо-

біосферний [45]. Детальніше перші дві складові стосовно різних узагальнень 

біології охарактеризовані будуть далі. 

 3.Узагальнений результат генезис теоретичного фундаменту галузей 

біології, який викладений у монографії [44], наведений на рис.1. Ця структурно-

логічна схема є відображенням  реалізації типологічного підходу створення 

теоретичних конструкцій в галузях науки про життя. Окрім того на основі 

аналізу філософської та наукової літератури з проблеми організації біологічних 

систем [44] сформульовані положення концепції структурних рівнів живого 

(КСРЖ):  

• все живе є цілісним утворенням, яке має системну та ієрархічну організацію; 

• в живій природі виокремлюють основні і неосновні рівні життя, що 

взаємопов’язані різноманітними зв’язками; 

• основні рівні живого пов’язані з формами життя, що відрізняються за 

якісною специфічністю, неосновні рівні організації – це структурні одиниці 

кожного з основних рівнів, ступені його розвитку;  

• до основних рівнів живої природи відносять клітинно-організмений, 

популяційно-видовий, екосистемно-біосферний; 

 



     
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Рис. 1. Генезис основних теоретичних узагальнень біології в контексті 
історичного     становлення її галузей 
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                                    взаємодія окремих узагальнень (галузей) біології. 
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Передумови становлення фундаментальної біології: 
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• для благополучного  існування біосфери, в ній повинна функціонувати  така 

провідна закономірність: нижні її рівні повинні існувати за законами вищих 

рівнів;  

• якщо ця закономірність не дотримується, то в біосфері можуть виникнути 

порушення, які є результатом впливу вищих рівнів на нижчі;  їх можна 

розглядати як безпосередні причини локальних екологічних криз і катастроф; 

• ці порушення можуть досягти такої сили, що приведуть до незворотного 

руйнування живої природи загалом; саме їх можна розглядати як причину 

виникнення загальної екологічної кризи, що, в свою чергу, спричинює загрозу 

глобальної екологічної катастрофи. 

   Вказана концепція розроблена в біології на основі атрибутного підходу 

створення теоретичних конструкцій і є найдосконалішою складовою загальної 

теорії життя. Поєднання структурно-логічної схеми генезису ТЗ галузей 

біології з положеннями КСРЖ дозволила зробити такі висновки стосовно 

теоретичного фундаменту науки про життя. По-перше, сучасна біологічна 

наука, як і інші природничі науки,  має фундаментальні дисципліни або галузі 

(розділи біології, що вивчають загальні властивості  і явища живого). Вони 

містять певні сталі теоретичні узагальнення. До цих галузей відносяться 

цитологія (клітинна біологія), генетика, еволюціонізм та екологія. На 

сучасному   етапі   розвитку   біології    спостерігається    певна    тенденція    до 

об’єднання чотирьох галузей науки про життя в дві: еволюційно-екологічну і 

функціональну біологію. 

   Керуючись одним з загальновизнаних способів об’єднання декількох 

теорій у одну для виявлення більш загальних і фундаментальних 

закономірностей, що мають силу [46], групи  встановлених теоретичних 

закономірностей стосовно галузей науки про життя можна умовно об’єднати у 

відповідні основні теоретичні узагальнення біології. Основні ТУзБ, які містить 

кожна галузь, вважали за теоретичний фундамент або основне теоретичне 

узагальнення цієї галузі. Б.М. Кедров [23] такий тип синтетичних процесів, що 

існують у науці, називає «інтимним внутрішньодисциплінарним синтезом». 

 



Фахівець вважає, що існує декілька різновидів такого синтезу: первинний 

теоретичний синтез, розвиток первинного синтезу (поширення  теорії або 

закону), синтетичне вирішення боротьби конкуруючих теорій. Таким чином, 

об’єднання в навчальному пізнанні окремих взаємопов’язаних елементів 

теоретичного біологічного знання в певні основні теоретичні узагальнення, є 

втіленням до навчання біології  другого різновиду такого синтезу, і тому,  таке 

об’єднання з позицій  методології природознавства є правомірним. Виходячи з 

вказаного, в біології існує шість основних ТУзБ: ТУз цитології, два ТУз 

генетики (закономірності спадковості і закономірності мінливості), ТУз  

еволюціонізму, ТУз екології і концепція структурних рівнів живого. Кожне з 

них за винятком останнього має структуру, що адекватна структурі біологічної 

теорії (див. табл.1).  

4. Аналіз історичного шляху становлення основних ТУзБ дозволив 

змістово наповнити дві перші складові структури  кожного з них. Вище було 

вказано, що провідним елементом «основи» є певне ТБП. З’ясуємо, до якої 

групи біологічних понять вони відносяться. Аналіз чисельної методичної 

літератури стосовно класифікації і формування біологічних понять довів, що їх 

поділ на теоретичні і емпіричні не є типовим для досліджень з методики 

навчання біології. Більше того, проблема класифікації понять все ще 

залишається невирішеною, хоча активно досліджується впродовж багатьох 

десятиріч. Вказане спричинено тим, що біологія як навчальний предмет, на 

відміну від інших предметів природничо-наукового циклу, все ще 

розглядається більшістю науковців „як система понять, що розвиваються в 

логічній послідовності і перебувають у взаємозв’язку” [8; 16; 21; 39]. Отже, 

одиницею змісту біологічної освіти в загальноосвітній школі все ще 

залишається система понять. 

Подальший аналіз літературних джерел показав, що існує низка 

досліджень, яка присвячена виокремленню і розробці систем понять окремих 

розділів біології [4; 7; 13; 14; 30; 33; 37; 47; 48; 56]. У зв’язку з тим, що 

теоретичні поняття пов’язані з всім ШКБ, більший інтерес викликають питання 

 



розроблення систем загальнобіологічних понять. Їх опрацювання показало, що і 

з цього питання існують численні праці [5; 6; 11; 17; 18; 20; 35; 38; 40; 41; 47; 

55]. Але запропоновані системи понять суттєво різняться між собою за 

критеріями  виокремлення їх груп і складом. Такі дослідження можна умовно 

поділити на дві частини. До першої відносяться ті, що безпосередньо  

виокремлюють  загальнобіологічні і спеціальні поняття. Вони відображають 

органоцентричний підхід у викладанні ШКБ. В іншій частині досліджень, що 

розглядають лише загальнобіологічні поняття, їх системи вибудовуються на 

основі поліцентричного підходу в навчанні біології. Ані перша, ані друга група 

досліджень не містять загальну уніфіковану систему біологічних понять. У 

першому випадку хоча і має місце чітке виокремлення спеціалізованих і 

загальнобіологічних понять, але їх склад настільки не співпадає в різних 

авторів, що крім назв і загальних визначень цих груп вказані класифікації 

суттєво не прояснюють ситуацію. В іншому випадку автори хоча і 

використовують один критерій (багаторівневий характер об’єктів живої 

природи), вибудовують системи понять досить суб’єктивно. Детальний аналіз 

існуючих класифікацій біологічних понять був зроблений у попередніх працях, 

наприклад, О.А. Цуруль [58]. Наведений невеликий огляд був необхідний, щоб 

співвіднести виокремленні ТБП, з певною групою біологічних понять для 

визначення методичних умов і шляху їх розвитку. Він дозволив констатувати, 

що однозначний висновок з цього приводу зробити складно в зв’язку з  

недоопрацюванням питання в літературі з методики навчання біології. Тому, 

керуючись лише  загальними визначенням загальнобіологічних і спеціальних 

понять, ТБП  віднесено до першої групи. Цей висновок суперечить 

припущенню К.П. Бруновт, котра не розглядає «теоретичні поняття в складі 

таких понять» [47, 19]. Разом з тим він співпадає з висновком Н. В. Лакози, що 

вказує: «ТБП відносяться до групи „загальнобіологічних понять”, які є 

спільними для багатьох біологічних дисциплін і пов’язані з науковими 

теоріями» [28, 86]. Отже, ТБП визначено як частину загальнобіологічних 

 



понять, що на відміну від інших з цієї групи безпосередньо пов’язані з певними 

ТУзБ.  

Виходячи зі структури наукової теорії, в якій поняття входять до  

«основи» (див.табл.1), та історично найбільш доведених основних теоретичних 

узагальнень біології [44], до складу ТБП віднесли загально-біологічні поняття 

„клітина”, „ген”, „еволюція”, „системність та ієрархічність живого”, „біосфера”. 

Керуючись аналізом історичних відомостей стосовно становлення 

теоретичного фундаменту біології, визначили структурні елементи цих ТБП 

[45]. Кожне з них є складним, і тому,  в свою чергу, містить систему 

взаємопов’язаних загальнобіологічних понять. Цей склад різних ТБП має 

спільні елементи, що зумовлює можливість формування їх разом як систему. 

Друга складова структури біологічної теорії – це „ядро” галузевого ТУз. 

Воно містить теоретичні узагальнення, які виникли в генезисі цієї галузі (див. 

рис. 1), а  «ядро» КСРЖ –  положення цієї концепції. Склад «ядра» структури 

основних галузевих теоретичних узагальнень сучасної біології містить таблиця 

2, положення КСРЖ наведено вище. Інші складові структури описані.п.2 

Категоріально-функціональна характеристика ТБЗ. 

5. Подальший аналіз генезису теоретичного біологічного знання на основі 

типолого-атрибутного підходу [44] довів, що його закономірності 

відповідають методології сучасного природознавства стосовно теоретичного 

пізнання [46]. А саме: 

• категорійний апарат біологічного знання містить всі структурні елементи 

теоретичного знання, які відповідають філософським визначенням цих понять 

[44]; 

• основні ТУзБ мають єдину матеріальну основу, що охоплює не тільки 

досягнення сучасної біології і античний матеріалізм, але і досягнення наукової і 

соціальної думки відповідного часу загалом (див. рис.1). Саме ця основа 

завдяки загальним тенденціям теоретичного пізнання до диференціації, 

зумовила виокремлення чотирьох галузей біології; п’ята – біологія розвитку – 

 

 



Таблиця 2   
Склад «ядра» структури основних галузевих теоретичних 

узагальнень сучасної біології 
№ 
скла-
дової 

 
Основне  

ТУз 
цитології 

Основні ТУз генетики  
Основне  

ТУз 
еволюції 

 
Основне  

ТУз 
екології 

Закономір-
ності спад-

ковості 

Закономір-
ності 

мінливості 
 

1 
Клітинна 
«теорія»  
Т.Шванна 

 
Закони Г. Менделя 

 
Вчення Ч. Дарвіна 

 
2 

Сучасна 
клітинна 

теорія 

Хромосом-
на теорія 

Мутаційна 
теорія 

Синтетична 
теорія 

еволюції 

Концепція 
біосфери  

В. Вернад-
ського 

 
 

3 

Законо-
мірності 
клітинної 
біології  

 
Механізми мінливості і 

теорія гена, геноміка 

 
 
Закономір-

ності 
еволюції 

екосистем 

Концепції 
біоценозу і 
екосистеми 

 
   4 

Молекулярно-генетичні 
закономірності живого або 

механізми життя 

Закономір-
ності 

еволюції 
екосистем 

 

ще не має теоретичного фундаменту, але розвиток науки про життя створює 

умови для його виникнення; біологічному пізнанню притаманна ще одна ознака 

теоретичного руху наукової думки – інтеграція – саме вона завдяки системному 

підходу в розв’язанні актуальних проблем біології забезпечує  об’єднання 

існуючих галузей науки про життя в два напрями, розвиток яких набуває 

могутності: функціональну та еволюційно-екологічну біологію;  

• генезис основних ТУзБ здійснювався одним із провідних методів 

теоретичного пізнання: сходженням від абстрактного до конкретного і мав 

двохфазний характер; загалом ж становлення вказаних узагальнень відбувалося 

суто емпіричними (спостереження, порівняння, експеримент тощо) і змішаними 

(емпірично-теоретичними) методами пізнання (аналіз і синтез, індукція та 

дедукція, історичний і логічний методи тощо); 

• у генезисі основних концепцій і теорій мала місце єдність і боротьба 

протилежностей, яка відображалася у взаємозв’язку і взаємовпливі окремих 

 



теоретичних узагальнень та фундаментальних галузей; вказані процеси 

зумовлювали як прогресивне становлення цих галузей, так і виникнення в них 

кризових станів,  у результаті чого формувалися більш повні і об’єктивні 

знання про певну закономірність живого; 

• генезис теоретичного біологічного знання свідчить, що системний 

(синтетичний) підхід, один з основних діалектичних підходів, є провідним у 

вивченні складних живих об’єктів і явищ (наприклад, еволюції); так, зокрема, 

розвиток основних ТУзБ здійснювався на основі методологічних принципів 

(відповідності, доповнення та історизму); саме такий процес їх становлення 

дозволяє більш повно розкрити певний феномен життя; є особливо успішним у 

переборенні кризових станів під час становлення основних теоретичних 

узагальнень біології; 

• історія біології відображає формування всіх складових структури основних 

ТУзБ індуктивно-дедуктивним шляхом; основним теоретичним узагальненням 

притаманні всі окреслені для теоретичного знання функції; доказом тому є, 

наприклад,  наявність прикладних аспектів цих  узагальнень біології, що 

виражається у винаходах  нових методів лікування людей, селекції рослин і 

тварин, підходах щодо запобігання та переборення локальних екологічних криз 

тощо; вказане відображає реалізацію в науковому пізнанні іншого 

діалектичного підходу – діяльнісного.  

Усе окреслене свідчить про діалектичний напрям розвитку теоретичного 

пізнання стосовно біологічних галузей загалом. Особливості ж його 

розгортання  виступають як чинники реалізації цього методу в такому пізнанні 

дійсності.   

 Доведемо деякі з окреслених позицій за допомогою запропонованої вище 

структурно-логічної схеми генезису теоретичного біологічного знання (див. 

рис.1). Так, зокрема, відображення єдності і боротьби протилежностей у історії 

біології ми знаходимо під час становлення еволюційних і екологічних 

теоретичних узагальнень. Зокрема, вчення Ч. Дарвіна стало основою 

становлення як галузі не тільки еволюціонізму, але і екології. Це знаменувало 

 



прогрес науки про життя загалом. Пізніше, практично одразу розпочалися 

щільні взаємодії виокремленних галузей та їх теоретичних фундаментів, 

результатом яких стає формування наступного після вчення Ч. Дарвіна 

еволюційного узагальнення – синтетичної теорії еволюції (СТЕ). Варто 

зазначити, що суттєву роль у цьому процесі відіграли і генетичні узагальнення. 

Разом з тим, в екології, яка має  власний шлях розвитку, після концепції 

біосфери В.І. Вернадського виокремилися інші теоретичні узагальнення – 

концепції біоценозу і екосистеми (див. рис. 1). Останні, в свою чергу, 

взаємодіючи з СТЕ, сприяли формуванню спільного для екології і 

еволюціонізму теоретичного узагальнення – закономірностей еволюції 

екосистем. Надалі, останні ввійшли в суперечність з окремими положеннями 

СТЕ (особливо стосовно механізмів видоутворення) і спричинили виникнення 

другої (сучасної) кризи еволюціонізму. Перша мала місце наприкінці XIX ст. і 

також як результат взаємодії (вчення Ч. Дарвіна з генетичними узагальненнями, 

зокрема, мутаційною теорією де Фріза). Виходом із першої кризи 

еволюціонізму стало застосування синтетичного підходу у вивченні еволюції, 

який здійснили в своїх дослідженнях генетики і еволюціоністи. Його результат 

- формування повніших уявлень про еволюцію як одного з головних феноменів 

живої природи, що розглядалися СТЕ. Виходи з сучасного кризового стану вже 

окреслюються науковці. Результатом їх теж певно стане суттєвий крок уперед 

біологічної науки в розумінні еволюційних перетворень у живій природі на 

основі системного підходу. Вказане може бути здійснено в дослідженнях не 

тільки з різних біологічних, а і з інших природничих, і, навіть, з технічних  

наук. Отже, на прикладі генезису теоретичних узагальнень еволюціонізму і 

екології історія біології засвідчила наявність прогресивного значення єдності та 

боротьби протилежностей в біологічному пізнанні, його діалектичну 

спрямованість. 

Ще одним прикладом закономірностей становлення теоретичного 

біологічного знання як відображення підходів методології сучасного 

природознавства є генезис цитологічних теоретичних узагальнень. Він 

 



висвітлює діалектичний характер їх розвитку на основі методологічних 

принципів, і як результат, формування теоретичного фундаменту відповідної 

галузі (основного ТУз цитології), складовими якої вони є (див. рис. 1). 

Історично першим цитологічним теоретичним узагальненням (і біологічним 

загалом) була ідея (концепція) клітинної дискретності організації організмів Т. 

Шванна. Вона добре відома в науковій літературі як клітинна „теорія” Т. 

Шванна і М. Шлейдена. Це узагальнення спричинило виокремлення цитології 

як фундаментальної галузі біології. Наступним кроком прогресивного розвитку 

даної галузі в результаті здійснення широкої мережі експериментальних 

досліджень клітинної будови організмів було формування сучасної клітинної 

теорії. Вона за методологічними принципами відповідності і доповнення не 

відкинула ідею Т. Шванна, а суттєво її розвинула, розширила і поглибила. 

Останнє знайшло відображання не тільки в чотирьох її основних положеннях 

(закономірностях), а і набутті нею статусу теорії, яка має всі структурні 

складові. Подальшим етапом процесу діалектичного становлення цитологічних 

узагальнень стало формування закономірностей клітинної біології, які 

розглядають системну організацію клітини з синергетичних позицій (див. рис. 

1). Вказане узагальнення, як і попередні, не відкидає сучасну клітинну теорію, а 

доповнює і розвиває її розумінням існування клітини як біосистеми. Воно, з 

одного боку, суттєво розширює знання про структурно-функціональну 

одиницю живого, молекулярно-біологічний фундамент життя, що функціонує 

за синергетичними законами. З іншого боку, ці уявлення окреслюють певні 

тенденції в розширенні наших знань про системність та ієрархічність природи 

загалом. Отже, і на цьому етапі становлення цитологічних теоретичних 

узагальнень в історії біології реалізуються основні методологічні принципи. У 

своєму генезисі, ці узагальнення щільно взаємодіють з генетичними, що на 

сучасному етапі розвитку генетики і цитології (клітинної біології) призводить 

до проведення системних досліджень для з’ясування молекулярно-генетичних 

закономірностей існування живого або молекулярних механізмів життя (див. 

рис. 1). Окреслене також відображає реалізацію методологічних принципів у 

 



біологічному пізнанні. Тому до складу «ядра» основного ТУз цитології в 

дослідженні і було віднесено ідею клітинної дискретності Т. Шванна, сучасну 

клітинну теорію, закономірності клітинної біології та уявлення про молекулярні 

механізми життя (див.табл. 2). Саме ці складові індуктивно сформувалися в 

біології згідно історичної послідовності. Розвиток теоретичного поняття 

„клітина” в межах структури основного ТУз цитології засвідчує процес 

перетворення поняття на теорію. Отже, виокремленний склад  вказаних ТУзБ і 

наведений аналіз тенденцій їх генезису свідчить про те, що біологія має 

теоретичні конструкції. Вони за структурою і закономірностями становлення 

відповідають принципам сучасної методології природознавства стосовно 

теоретичного пізнання дійсності. Такий висновок, на нашу думку, можна 

розглядати, як надійний доказ теоретичного статусу біологічної науки в 

природознавстві.  

Певним підтвердженням даного висновку знаходимо в працях із 

методології біологічної освіти Б.Д. Комісарова [25], який виокремлює в науці 

про життя фундаментальні і систематичні дисципліни. Вони, взаємодіючи між 

собою, утворюють структуру сучасної біології. Науковець наголошує на 

провідному місці перших у зв’язку з процесами теоретизації науки про життя. 

У цій класифікації фундаментальні дисципліни вивчають основні 

закономірності живого. Інші досліджують особливості організації та існування 

окремих царств органічного світу, наприклад, тварин, рослин, вірусів тощо. За 

Б.Д. Комісаровим структуру біології можна зобразити як «листковий пиріг». 

Поділом „по вертикалі” цього пирога  виокремлені систематичні дисципліни, 

які в свою чергу містять певні складові, що вивчають різноманітні систематичні 

підрозділи цих наук. Так, наприклад, біологія тварин охоплює зоологію 

хордових, біологію людини тощо, а біологія рослин містить мікологію, 

біологію  мохів, альгологію т.д. „Коржі пирога” (поділ „по горизонталі”) 

відповідають фундаментальним галузям біології. Виходячи із запропонованої 

моделі, фундаментальні дисципліни або галузі біології є обов’язковими 

складовими кожної систематичної біологічної дисципліни. Це є досить 

 



зрозумілим, бо перша група біологічних дисциплін містить теоретичні, тобто 

загальні закономірності, що притаманні живому загалом. Отже, виокремлений 

склад основних ТУзБ, тенденції їх становлення, які відповідають методології 

сучасного природознавства, можуть бути використані для розроблення 

концептуальних засад формування ТБЗ та напрямів їх реалізації  в навчанні. 

Зокрема, в якості таких засад можна розглядатися системний і діяльнісний 

підходи  пізнання дійсності діалектичним методом. 

Грунтовне доведення теоретичного статусу науки про життя і 

виокремлення принципів сучасного природознавства стосовно теоретичного 

пізнання дійсності як базису для конструювання змісту ШКБ дозволяють 

розвинути уявлення учнів про БКС. Сучасна шкільна програма з біології 

розглядає цей процес у складі провідних цілей навчання. Проте аналіз 

методичної літератури з вказаного питання свідчить про відсутність ґрунтовних 

досліджень. Разом з тим фахівці однозначно наголошують на необхідності 

формування БКС в учнів загальноосвітньої школи [25]. Так, у дослідженнях 

А.В. Степанюк, що присвячені формуванню в школярів цілісних знань про 

живу природу, цей процес спричинений необхідністю виховання екологічно 

свідомої особистості під час вивчення ШКБ [49-51]. Дослідниця дає детальний 

опис біологічної картини світу [16], але не наводить   її структуру. Інші 

дослідники розглядають БКС як сукупність провідних ідей науки про життя і 

також не конкретизують її структуру цієї локальної картини світу [12]. Певний 

інтерес викликає праця С.Д. Рудишина, що розглядає принцип «ДНК-мітоз» як 

основне «науково-дослідницьке ядро біології». Автор також не наводить 

структуру ані БКС, ані НКС, більш того вважає не правомірним виокремлювати 

першу. Не зовсім зрозумілим є критерій, за яким науковець називає біологічні 

теорії, що становлять  теоретичний і методологічний «захисний пояс» вказаного 

ядра біологічних наук [42]. Загальнометодологічні підходи щодо формування 

БКС в методичній літературі розглядають поодинокі праці. Так, у досліджені О. 

М. Заболоцької, в якому обґрунтовується провідне використання 

міжпредметних зв’язків у формуванні наукового світогляду  школярів, наведені 

 



тільки етапи утворення біологічної картини світу: початкові уявлення про 

природу, знання про форми організації живої природи, знання про рівні 

організації біологічної форми руху матерії, біологічна картина світу. При цьому 

не  зрозуміло, які знання з біології автор намагається сформувати на другому і 

третьому етапах цього процесу. Поза увагою дослідниці залишаються 

філософські ідеї, теоретичні знання, принципи зв’язку між теоріями тощо. Вона 

називає міжпредметними вихідні філософські ідеї та поняття, при цьому 

перелічує не основні з них [15]. У власній монографії [44] визначено 

центральне місце ТБЗ в структурі біологічної картини світу. При цьому остання 

розглядається як складову ПНКС. Зроблені висновки стосовно  вказаної 

структури, які були опубліковані [43], знайшли пізніше своє певне 

підтвердження в праці  Є.С. Цикало [57]. Варто вказати, що ця фахівець, 

погоджуючись з нами стосовно трьох основних блоків БКС, робить інші 

висновки про змістове їх наповнення. На рис. 2 наведено схему власного 

бачення розгорнутої структури біологічної картини світу, яка є результатом 

аналізу науково-методичних джерел з проблеми організації локальних картин 

світу, генезису теоретичного фундаменту галузей біології  і сучасних напрямів 

теоретизації науки про життя [44]. Виходячи з неї, основні ТУзБ складають 

ядро біологічної картини світу, і тому цілеспрямоване їх формування, сприяє 

поліпшенню розуміння учнями БКС. Розглянемо, які тенденції в конструюванні 

змісту ШКБ на основі принципів методології сучасного природознавства 

стосовно теоретичного пізнання дійсності  сприяють поліпшенню розуміння 

учнями БКС. Першочерговим в організації формування ТБЗ як складової 

розуміння БКС, стало виокремлення таких теоретичних узагальнень біології, 

поступове розгортання структури яких необхідно передбачити у шкільному 

курсі біології для досягнення вказаної мети. Попередній аналіз наукової 

літератури довів,  що біологія – природнича дисципліна, котра порівняно з 

фізикою і хімією знаходиться на початковому етапі своєї теоретизації. Як вже 

вказано,  вона вже  зараз має теоретичний фундамент, який можна розглядати 
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Рис. 2. Структура біологічної картини світу

Основа Ядро Наслідки Інтерпретація 
1. Емпіричний базис 
2. Ідеалізований об’єкт 
3. Система загальнобіол.. 

понять (ТБП) 
4. Структурні елементі  

понять 

1. Закони або закономірності, що 
входить до теорії 
2. Закони і закономірності, що не 
входять до складу  основного 
ТУз, але пов’язані з ним 

 

1. Пояснення фактів ( доказ 
положень) 
2. Застосування положень як 
базису для інших ТУз 
3. Практичне застосування 
положень ТУз. 

Межи застосування основного 
теоретичного узагальнення: 

(основний або основні структурні 
рівні живого)  

Біологічна картина світу 

Вихідні філософські ідеї та поняття Основні  теоретичні  
узагальнення біології 

Методологічні принципи 

Мате-
рія 

Рух Взаємо-
зв’язок 

Простір Самоор-
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як повноцінну складову БКС. Необхідно окремо наголосити, що склад 

основних ТУзБ, що сформований на базі аналізу історичного шляху 

становлення цих узагальнень, є повнішим і більш відповідає реально 

існуючому в сучасній біологічній науці ніж той, який містить методична 

література з біології,  розглядаючи  питання добору змісту теоретичної 

біологічної освіти [36; 52; 53]. Як вже було вказано,  кожне з них має 

структуру біологічної теорії, що  містить чотири компоненти (див. табл. 1).  

Їх опис наведений вище. Далі висвітлимо тенденції послідовного розгортання 

кожного з них на основі методології сучасного природознавства в навчанні 

біології під час формування теоретичних біологічних знань учнів. 

  «Основа» цієї структури, зокрема, теоретичне поняття, в навчанні 

біології передбачено перетворювати на «ядро» шляхом індуктивно-

дедуктивного формування і розвитку. При цьому реалізується узагальнююча, 

систематизуюча функція теорії. «Ядро» структури основних ТУзБ 

відрізняються між собою не тільки якістю, але і кількістю складових (див. 

табл.2). Так, основне ТУз цитології охоплює концепцію клітинної 

дискретності організації організмів Т. Шванна сучасну клітинну теорію, 

уявлення про системну організацію клітини і молекулярні механізми життя. 

Закономірності генетики (спадковості і мінливості) та основне ТУз 

еволюціонізму подібно до фізичних складаються з часткових законів і теорій. 

Наприклад, одне з основних ТУз генетики (закономірності спадковості) 

охоплює закони Менделя, які відображаютьзакономірності успадкування 

незалежних ознак; хромосомну теорію Т. Моргана, що містить 

закономірності успадкування зчеплених ознак організму; теорію гену, яка 

пояснює механізми успадкування ознак на рівні гену; уявлення про геноміку, 

котрі висвітлюють загальні принципи функціонування геному. Отже, такий 

склад «ядра» даного узагальнення  відображає, по-перше, історичний аспект 

його побудови, по-друге, кожна зі складових, доповнюючи одна одну, 

висвітлює з різних боків  процес успадкування ознак або реалізацію однієї з 

основних властивостей живого – спадковості, і таким чином, формує цілісні 
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уявлення про неї. Тому під час формування ТБЗ необхідно послідовно 

розгортати складові «ядра» структури ТУзБ, що забезпечить відображення в 

змісті ШКБ генезису теоретичного фундаменту цієї галузі. 

Втілення до конструювання третьої частини структури основного ТУзБ 

– «наслідків», яка охоплює декілька функцій ТЗ, забезпечить в навчанні  

дієздатність таких знань. Воно запобіжить перетворення «ядра» ТУзБ на 

догму або низку положень, які тільки зазубрюються учнями. Як вже вказано, 

«інтерпретація» або межі застосування теорії (четверта складова структури 

основного ТУзБ представлена основним структурним рівнем (або рівнями) 

організації живого, закономірності існування якого пояснює дане теоретичне 

узагальнення. Вона неоднакова в структурі різних узагальнень. Так, основне 

ТУз цитології разом з основними ТУз генетики пояснюють закономірності 

існування клітинно-організменного рівня; останні разом з основним ТУз 

еволюціонізму складають закономірності існування популяційно-видового 

рівня живого. Крім того, основне ТУз еволюціонізму разом з основним 

теоретичним узагальненням екології описують закономірності існування 

найвищого рівня живого – екосистемно-біосферного. Концепція структурних 

рівнів живого розкриває закономірності атрибуту всього живого – 

системності та ієрархічності його організації і тому охоплює всі вказані 

основні рівні живого. Отже, остання складова структури біологічних 

узагальнень (теорій), якщо вона втілена до навчання, спроможна здійснити в 

ньому щільний взаємозв’язок основних ТУзБ за допомогою методологічних 

принципів відповідності і доповнення. Окрім того, під час її реалізації в 

навчанні біології в учнів поступово формується усвідомлення того, що 

галузеве ТУз – це закономірності існування певного рівня біосфери. В якості  

прикладу реалізації в навчанні біології компонентів структури основного 

ТУзБ  на рис. 3. наводено змістово-логічну схему розгортання в шкільному 

курсі біології чотирьох складових основного ТУз цитології. Базується таке 

розгортання на знаннях учнів з природознавства, зокрема, на їх уявленнях 

про те, що організм складається з частин, тобто має дискретний характер  
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Рис. 3. Змістово-логічна схема розгортання структури основного ТУз 

цитології під час навчання біології  

1 - узагальнююча, систематизуюча функція; 2 - пояснювальна функція; 3 - 
прогностична функція ТЗ;  а - розгортання „основи” і „ядра”;  б - реалізація 

„наслідків”; в – реалізація „інтерпретації” структури ТУз в навчанні біології. 
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організації. Варто зазначити, що розгортання компонентів структури різних 

ТУз у шкільному курсі науки про життя повинно мати асинхронний 

характер.  

Найповніше під час конструювання змісту ШКБ необхідно розгортати  

саме структури основного ТУз цитології у зв’язку з його інтегруючою роллю 

в навчанні біології. Такий висновок зроблений, виходячи з трьох позицій. По-

перше, виокремлюючи клітинно-молекулярний рівень життя, основне ТУз 

цитології поставило методологічну проблему про інші форми і рівні 

біологічної організації. В межах клітинної теорії, як свідчить аналіз історії 

біології, зародилися умоглядні гіпотези спадковості, які стали однією з 

передумов виникнення генетики і розвитку еволюціонізму [44]. По-друге, ми 

погоджуємося з Б.Д. Комісаровим  у тому, що саме в клітини здійснюються 

основні реакції обміну речовин (ката- і анаболізм), які і складають 

молекулярну основу життя. Кожний фізіологічний процес має свою 

цитологічну базу. Клітина – основа індивідуального розвитку 

багатоклітинного організму. Вона носій спадкових структур, рівномірний 

розподіл яких забезпечує передачу спадкових ознак з одного покоління до 

іншого. Неперервність ланцюга клітинних поділів – одна з передумов 

еволюції і неперервності життя на Землі. У клітині йдуть процеси 

молекулярно-генетичного рівня, які поставляють еволюції матеріал (мутації 

та комбінації генетичної інформації) [25]. У ній локалізовані механізми 

захисту організму від шкідливих чинників довкілля. По-третє, виходячи 

з дидактичного принципу доступності навчання (анкетування учнів показало, 

що вони надійніше ознайомленні з положеннями сучасної клітинної теорії, 

ніж інших ТУзБ [44]), розгортання структури саме основного ТУз цитології 

створює найкращу можливість вчителю запропонувати  учням систему 

різноманітних пізнавальних завдань для повнішої реалізації в навчанні 

складових структури біологічної теорії, особливо, її функцій. Втілення в 

навчання такого «розгортання» і «згортання» теоретичного знання сприяє 

посиленню процесу цілеспрямованого розвитку  теоретичного мислення в 
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учнів [10]. Вказане можна забезпечити, насамперед, поєднанням розвитку 

ТБП методом сходження від абстрактного до конкретного і індуктивного 

формування положень основних ТУзБ в учнів основної школи. 

Разом з втіленням до змісту ШКБ повної структури основних ТУзБ для 

підвищення якості розуміння учнями БКС істотне значення має реалізація 

методологічних принципів взаємозв’язку цих узагальнень. Їх наявність в 

науковому біологічному пізнанні доведена вище. На рис. 4 зображена 

загальна структурно-логічна схема такого розгортання «ядер» структури 

основних ТУзБ  на основі принципів історизму, відповідності та доповнення 

в старшій школі під час формування ТБЗ. Розглянемо, яким чином ця схема 

дозволяє їх втілити до навчання. Формування в учнів основ наукового 

світогляду, зокрема розуміння наукової картини світу немислимо без 

залучення матеріалу з історії науки, який відображає генезис становлення 

його теоретичного фундаменту [3; 61]. Тому науково-методична література 

розглядає принцип історизму як провідний   у   біологічній   науці    і    такий,    

що   повинен   бути   насамперед  відображений у змісті ШКБ. Як свідчить 

рис. 4, його необхідно ураховувати не тільки під час поступового знайомства 

учнів з окремими основними ТУзБ (наприклад, основне ТУз цитології 

вивчається перед основними узагальненнями генетики і еволюціонізму), але і 

під час вивчення складових їх «ядра». Послідовність вивчення останніх 

також зумовлена їх генезисом. Такий підхід щодо конструювання змісту 

ШКБ систематизує навчальний матеріал, надає послідовності його викладу 

певну загальну основу, яка не залежить від змісту фактичних відомостей. 

Дана особливість структурування навчального матеріалу з загальної біології 

є досить важливою в зв’язку з тим, що він є найскладнішим  для засвоєння 

учнями загальноосвітньої школи. Принцип відповідності реалізується в 

навчанні крізь те, що під час знайомства учнів з  положеннями наступних 

теоретичних узагальнень попередні не тільки не відкидаються, а напроти, 

вони є базисом для останніх, розвиваючи знання учнів про об’єкт вивчення.  

 

 



 25 

 
 
  
  
 
               г 
 3 
  

               г           3  
              
 
 
 
             
 
               б       в 2 
 
        в     2 
  
 
  
 
 
 
 
 
           
 
                а 1 
 
             1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Загальна структурно-логічна схема поступового розгортання «ядра» 
основних ТУзБ на основі методологічних принципів під час навчання біології 
в старшій школі: 
 а – основне ТУз цитології; б і в – основні ТУз генетики; г – основне ТУз еволюціонізму; 
1 – клітинно-організменний рівень живого; 2 – популяційно-видовий рівень живого; 3 – 
екосистемно-біосферний рівень живого. 
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Це, наприклад, ілюструє послідовне розкриття складових «ядра» основного 

ТУз еволюціонізму в змісті ШКБ (див.рис.4). Так, знайомство учнів з СТЕ не 

відкидає повністю вчення Ч. Дарвіна, а базується на ньому, розширюючи їх 

уявлення про еволюцію. При цьому  розвиток знань учнів про еволюцію 

здійснюють завдяки засвоєнню навчального матеріалу про мутацію як 

матеріальну основу еволюційного процесу, рівні еволюційних перетворень 

(мікроеволюцію і макроеволюцію), шляхи, напрямки і результати  

перетворення цих рівнів. При знайомстві учнів із закономірностями 

популяційної генетики (в змісті ШКБ необхідно розглядати їх як етапи 

становлення синтетичної теорії еволюції), не відкидаються повністю і 

закономірності еволюційного процесу, які містять  попередні еволюційні 

узагальнення. Напроти, вони розвиваються. Так, наприклад, популяційна 

генетика ураховуючи внесок мутаційного процесу в еволюцію, наголошує на 

провідній роль в ньому комбінативної мінливості. При цьому не відкидається 

і значення  мутацій в еволюційному процесі. Учні знайомляться із 

закономірностями еволюції екосистем в такий спосіб, що вони теж певним 

чином уточнюють попередні еволюційні закономірності, які стосуються 

видоутворення. Під час знайомства з популяційною генетикою в учнів на 

основі попередніх знань з еволюціонізму формуються уявлення про 

механізми одночасної еволюції сукупності видів (екосистеми), які 

відрізняються від суто видових (наприклад,  прийоми пом’якшення 

конкуренції видів у екосистемі під час її еволюції). Разом з тим, учням  

повідомляють існування неузгодженості механізмів видоутворення і еволюції 

екосистем. Ще одним прикладом втілення принципу відповідності є 

розгортання структури основних ТУз генетики на основі цитологічних 

узагальнень, що було вже описано вище (див. рис.3). 

Інший принцип – доповнення – також можна втілити в навчання, 

наприклад, під час формування в учнів знань про світ живого загалом як 

ієрархічну систему. Так, згідно концепції структурних рівнів живого учні в 

курсі «Природознавство», а пізніше в курсі біології основної школи 
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ознайомлюють з цим атрибутом життя. Спочатку це відбувається на 

клітинно-організменному рівні. У зв’язку з ідеями гуманізації, за якими 

особистість людини знаходиться  в центрі уваги, цей рівень необхідно 

розглядати детальніше, ніж інші. Зокрема, вивчають його системність та 

ієрархічність  як прояв загальної закономірності організації організмів. Далі, 

на початку вивчення біології в старшій школі, ці знання учнів розвивають 

спочатку під час дедуктивного знайомства з положеннями концепції 

структурних рівнів життя, потім в основах цитології (системна організація 

клітини) і біології розвитку (рівневість організації багатоклітинного 

організму). Після вивчення основ генетики учні одержують повну 

характеристику клітинно-організменного рівня під час висвітлення його 

основних ТУзБ. В основах еволюції вказані  знання  учнів доповнюють 

знаннями про закономірності  існування другого основного рівня живого – 

популяційно-видового. Після чого на базі останніх в учнів формують знання 

про закономірності існування найвищого рівня біосфери – екосистемно-

біосферного. Наприкінці вивчення  основ екології, що є прикінцевою 

частиною загальної біології в ШКБ, учням ще раз висвітлюють взаємозв’язок  

структурних рівнів живого крізь вивчення антропогенного впливу на  кожний 

з них. Отже, характеризуючи різни боки явища, в учнів формують цілісні 

уявлення про атрибут живого – системність та ієрархічність його організації. 

Набуті учнями знання стають основою для формування в них поняття 

«ноосфера» як обов’язкової складової ціннісних установ.  

При формуванні ТБЗ необхідно ураховувати ще одну складову БКС – 

філософські категорії. Проте при цьому розроблення підходів щодо 

фундаменталізації шкільної біологічної освіти не ставилось на меті. Але 

реалізація в навчанні систематизуючої функції ТБЗ (перетворення «основи» 

на «ядро» ТУзБ) певним чином поліпшує і цей процес   під час навчання 

біології.  Зокрема, при формуванні ТБЗ необхідно підводити школярів до 

розуміння філософських ідей і категорій (наприклад, єдність матеріального 

світу), забезпечити розвиток  їх у складі змістових узагальнень знань учнів 
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про живу систему. Останні необхідно розглядати, як сходинки в засвоєнні 

учнями структури основного ТУзБ.  

 Висновки. Викладений вище аналітичний матеріал стосовно 

розроблення принципів конструювання шкільного курсу біології на основі 

методології сучасного природознавства стосовно теоретичного пізнання 

дійсності дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Сучасне природознавство містить два підходи розроблення теоретичних 

конструкцій: типологічний і атрибут ний. Тому саме їх поєднання і становить 

провідну нукову засаду конструювання ШКБ під час формування ТБЗ 

віднести  Разом з ним до таких засад віднесено категоріально-функціональну 

характеристику ТБЗ, виокремлений склад основних ТУзБ і особливості їх 

історичного становлення з метою відображення методології сучасного 

природознавства стосовно теоретичного пізнання в навчанні біології.  

2. Категоріально-функціональна характеристика елементів теоретичного 

біологічного знання, виходячи з провідної ролі типологічного підходу в науці 

про життя, охоплює такі аспекти: 

• біологія містить усі елементи теоретичного знання: поняття, закономірність, 

закон, вчення, концепцію, теорію, серед яких останні є основними та 

складними, що містять інші елементи; 

• біологічна теорія відноситься до описових емпіричних теорій; має чотири 

загальновизнані складові: «основу», «ядро», «наслідки» таі «інтерпретацію»; 

провідним компонентом «основи» ТУзБ є теоретичне біологічне поняття, яке 

представлено сукупністю загальнобіологічних понять; «наслідки» структури 

містять функції теоретичних знань з біології; «інтерпретація»  цієї структури  

безпосередньо пов’язана із основними рівнями живого;  

• біологічні теорії як елементи теоретичного знання пов’язані між собою 

методологічними принципами: доповнення, відповідності та історизму; 

• наведені аспекти категоріально-функціональної характеристика ТБЗ є 

доказами того, що наука про життя має теоретичний статус.  
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3.   Аналіз  генезису теоретичного фундаменту біологічної науки на основі 

типолого-атрибутного підходу, що був проведений з метою визначення 

теоретичного фундаменту біології та розроблення складу основних ТУзБ 

дозволив: 

• обґрунтувати з позицій внутрішньодисциплінарного синтезу поняття 

«основне теоретичні узагальнення галузі» як сукупності галузевих ТУзБ, що 

відображає етапи їх генезису; саме воно і складає теоретичний фундамент 

відповідної галузі; 

• виокремити основне ТУз цитології, основні ТУз генетики (закономірності 

спадковості і  мінливості), основне ТУз еволюціонізму, основне ТУз екології 

і концепцію структурних рівнів живого як основні теоретичні  або 

фундаментальні узагальнення біології, структуру яких необхідно розгортати 

в її навчанні; 

• умовно визнати, що кожне основне ТУзБ має структуру аналогічну  

структурі біологічної теорії; 

• окреслити теоретичні біологічні поняття «клітина», «ген», «еволюція», 

«біосфера», «системність та ієрархічність живого» як такі, що відповідають  

основним узагальненням і входять до складу  «основи» їх структури; остання 

формується в межах цієї структури як реалізація систематизуючої 

(узагальнюючої) функції ТЗ; різні ТБП мають спільні структурні елементи, 

що складає передумову для їх одночасного розвитку як системи в навчанні 

біології; 

• визначити «ядро» основних ТУзБ як сукупності галузевих теоретичних 

узагальнень, а для КСРЖ – сукупності її положень. 

4. Аналіз тенденцій історичної появи теоретичного фундаменту біології 

дозволив виокремити особливості його становлення і вказати, що 

• формування основних ТУзБ має двофазну спрямованість відповідно 

методології сучасного природознавства і здійснюється завдяки насамперед 

системному і діяльнісному підходам; вони відібрані як провідні пізнавальні 
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засоби реалізації діалектичного методу  в навчанні біології під час 

формування теоретичних знань з біології; 

• генезис теоретичного фундаменту галузей біології здійснювався в 

основному індуктивно; але вікові можливості підлітків і реалізація ідей 

трансформації наукового пізнання в навчальне, зумовлюють можливість 

розгортання структури основного ТУзБ в навчанні біології методами не 

тільки сумісними для емпіричного і теоретичного рівнів пізнання 

(індукційний, історично-логічний, дедукційний), а і теоретичними методами, 

зокрема, формування їх «основи» шляхом сходженням від абстрактного до 

конкретного; 

• виходячи з необхідності реалізувати діяльнісний підхід під час 

конструювання змісту ШКБ, розгортання структури основного ТУзБ вважати 

одним з  ефективних шляхів формування системних знань учнів про живу 

природу; виокремлення в ній чотирьох блоків замість двох забезпечує такому 

розгортанню поступовість (з неоднаковою повнотою для різних узагальнень) 

під час вивчення ШКБ; при цьому для різних узагальнень цей процес 

необхідно здійснювати на основі єдиних методологічних принципів; 

• під час навчання біології необхідно втілити насамперед методологічну, 

описову, пояснювальну, систематизуючу (узагальнюючу) і практичну 

функції теоретичного знання як реалізацію  «наслідків» структури основного 

ТУзБ. Функції пояснення і систематизації є провідними для описових теорій, 

тому одним з показників виміру ефективності формування ТБЗ є вміння 

учнів застосовувати саме пояснювальну функцію під час виконання 

пізнавальних завдань; 

• існує нагальна потреба здійснення дедуктивного розгортання структури 

основних ТУзБ не тільки із залученням методологічних принципів, а  і 

основних структурних рівнів організації живого; воно розглядається як  

безпосередня реалізація системного підходу сучасного природознавства під 

час вивчення основ біології; втілення в навчання «наслідків» та 

«інтерпретації» забезпечує повне розгортання структури ТУзБ і 
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відображення в зміст ШКБ типолого-атрибутного підходу розроблення 

теоретичних конструкцій. 

5. Підвищення рівня розуміння учнями БКС у процесі формування 

теоретичних біологічних знань можливо здійснити завдяки залученню до 

Конструювання змісту ШКБ для формування ТБЗ на основі метології 

сучасного природознавства, а саме, логічної структури науки про життя і 

структури основних ТУзБ; закономірностей генезису біологічного знання 

відповідно принципів теоретичного пізнання дійсності; взаємозв’язків 

кожного з основних галузевих ТУзБ з певним структурним рівнем життя, які 

в свою чергу є взаємопов’язаними дозволяє підвищити рівень розумінння   

6. Виходячи з розуміння провідної ролі процесів системоутворення в 

органічному світі, збільшення кількості  різновидів зв’язків між елементами 

навчального матеріалу під час конструювання змісту ШКБ  свідчить про 

посилення його можливостей до формування системних знань про живу 

природу в учнів загальноосвітньої школи. 

7. Викладені вище принципи конструювання змісту ШКБ апробовані в низці 

видань для загальноосвітньої школи (посібнику для вчителів «Розвиток 

загальнобіологічних понять в учнів основної школи. Частина 1»; посібнику 

для учнів старшої школи «Клетка –открытая целостная живая система»; серії 

дидактичних матеріалів «Такий дивовижний світ тварин», «Дивовижний світ 

людини», «Тематичні кросворди і ребуси з анатомії та фізіології людини» 

тощо) і реалізовані в програмі для старшої школи «Фундаментальна 

біологія», що втілена до профільного навчання декількох шкіл м. Херсона. 
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