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Біологія та екологія 

Урок 1-2 

Тема: Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв'язок 

Мета: поглибити знання учнів про біосистеми, їх рівень організацій та 

прояви ознак життя на різних рівнях організації живої природи; навчити 

спостерігати та описувати окремі властивості біосистем, складати схеми 

структурної організації біосистем різних рівнів. 

Матеріал до уроку. 

Якими є основні біосистеми? 

Сучасне розуміння організації життя ґрунтується на системному підході, згід- 

но з яким жива природа існує у формі біосистем.  

Будь-яка із живих природних систем є цілісною сукупністю взаємопов’язаних 

компонентів, що виконують особливі функції і забезпечують їхню єдність. Усі 

біосистеми є перервними й відокремленими одна від одної, мають певні розміри й 

структуру, тривалість існування й специфічні ознаки. Основними типами біосистем 

є клітина, організм, популяція, вид, екосистема та біосфера. 

Клітина – біологічна система з найменшими розмірами й найпростішою 

структурою. 

 Основними компонентами клітини є поверхневий апарат, цитоплазма і ядро 

(нуклеоїд), що побудовані із молекул хімічних речовин та їхніх 

комплексів. Клітини є основними елементами будови й життєдіяльності всіх 

організмів нашої планети. 

 

 

Організм – біологічна система, яка побудована із клітин і завдяки систе- 

мам регуляції та пристосувальним механізмам може відносно самостійно існу- 

вати в певному середовищі. Організми поділяють на одноклітинні, колоніальні 

й багатоклітинні. Саме ці біосистеми є найрізноманітнішими формами живої 

природи. 

Популяція – біологічна система із вільносхрещуваних між собою організмів 

одного виду, які проживають тривалий час на певній території й відносно ізо- 

льовані від інших таких самих груп. Компонентами популяцій є організми, а самі 

популяції є структурною одиницею видів. На рівні популяцій починаються ево- 

люційні процеси, тому популяції є елементарними одиницями еволюції. 

Вид – біологічна система із сукупності популяцій, яким властиві: 

а) морфофізіологічна подібність; б) вільне внутрішньовидове схрещування; 
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в) утворення плідного потомства; г) несхрещуваність з іншими видами; д) спіль- 

на територія існування – ареал; е) пристосованість до умов існування в межах 

ареалу; є) спільне походження.  



Вид є основною формою організації життя. 

Екосистема – сукупність різних видів та середовища їхнього існування, 

що пов’язані обміном речовин, енергії та інформації. У межах біосистем цього 

рангу виокремлюють біотичний (біоценоз) та абіотичний (біотоп) компоненти, 

що пов’язані між собою кругообігом речовин. Екосистеми існують унаслідок 

розподілу функцій між продуцентами, консументами й редуцентами. 

Біосфера – біосистема найвищого порядку, склад, структура і властиво- 

сті якої визначаються функціонуванням живих організмів. Це єдина глобальна 

екосистема Землі. Живий і неживий компоненти біосфери пов’язані між собою 

кругообігом речовин у вигляді біогеохімічних циклів. 

Отже, БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ (від грец. біо – життя, система – складена 

із частин) – це сукупність взаємопов’язаних компонентів, діяльність 

яких визначають їхню єдність та існування в просторі й часі. 

1. Жива природа як багаторівнева система. (Узагальнююча бесіда, складання 

схеми). 

молекулярний -> клітинний -> організменний -> популяційно-видовий -> 

біогеоценотичний (екосистемний) -» біосферний. 

2. Молекулярний рівень як найнижчий рівень організації живого. (Бесіда, 

складання опорного конспекту). 

Особливості молекулярного рівня: межа між живою і неживою природою; 

структурні елементи (предмет дослідження) - макромолекули біологічно важливих 

речовин: білки, нуклеїнові кислоти, ліпіди, вуглеводи; 

процеси життєдіяльності: обмін речовин, перетворення енергії, збереження, зміна й 

реалізація спадкової інформації, закодованої в ДНК або РНК; 

науки, що вивчають: біохімія, молекулярна біологія, молекулярна генетика, 

ензимологія, біофізика. 

2. Клітинний рівень. Клітина - елементарна одиниця будови і життєдіяльності. 

(Бесіда, складання опорного конспекту). 

Особливості клітинного рівня: 

-  структурний елемент - клітина, що виступає в ролі самостійного організму 

(бактерії, одноклітинні рослини, одноклітинні тварини, одноклітинні) або входить 

до складу багатоклітинних організмів; 

процеси життєдіяльності: обмін речовин та енергії, самовідтворення, саморегуляція, 

самооновлення;науки, що вивчають:  

цитологія, цитохімія, цитогенетика, мікробіологія. 

3. Тканниний 

4.Організменний (організмовий) рівень - рівень цілісного організму. (Бесіда, 

складання опорного конспекту). 

Особливості організменного рівня: організменний рівень в одноклітинних збігається 



з клітинним структурною одиницею є окрема особина; 

процеси життєдіяльності: обмін речовин і перетворення енергії, ріст, цюзвиток, 

розмноження, спадковість, мінливість; 

І      - науки, що вивчають: анатомія, ембріологія, фізіологія, палеонтологія, 

генетика. 

5. Надорганізмові рівні організації життя. Популяційно-видовий рівень життя. 

(Бесіда, складання опорного конспекту). 

І     Особливості популяційно-видового рівня: 

структурні елементи: популяція і вид (популяція - сукупність особин іншого виду, 

що живуть на спільній території; вид - сукупність особин, які вільно схрещуються і 

дають плодюче потомство); 

процеси життєдіяльності: вільний обмін спадковою інформацією та передачача її 

потомству в межах одного виду;науки, що вивчають: 

 популяційна генетика, біогеографія, систематика, таксономія, екологія. 

6.  Біогеоценотичний (екосистемний) рівень. (Бесіда, складання опорного коспекту). 

Біогеоценози (екосистеми) - сталі угруповання популяцій бактерій, рослин, грибів, 

тварин, які пов'язані між собою, а також із середовищем їхнього 

існування.(словник) 

Особливості біогеоценотичного (екосистемного) рівня: структурний елемент: 

біогеоценози або екосистема; процеси життєдіяльності: потік енергії між 

популяціями різних видів, а також колообіг речовин між їхніми біотичною (живою) 

та абіотичною (неживою) частинами; науки, що вивчають: екологія, гідробіологія, 

біоценологія. 

7. Біосферний - найвищий рівень біологічної організації. (Бесіда, складання 

опорного конспекту). 

Біосфера - частина зовнішніх оболонок Землі, населена живими організмами. 

Особливості біосферного рівня: структурний елемент біосфера (сукупність усіх 

біогеоценозів); процеси життєдіяльності: біологічний колообіг речовин та єдиний 

потік енергії, що забезпечує функціонування біосфери як єдиної цілісної системи; 

біомаса - сукупність усіх живих організмів; науки, що вивчають: біогеоценологія. 

 

  
 

 

 



Домашнє завдання. 
 

1.Опрацювати матеріал стор.4-11 

2. Письмово у зошитах виконати завдання Самостійна робота з 

ілюстраціями (стор.10)  

 

Зворотній зв`язок: 

Email n.v.shadrina@ukr.net  
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