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Тема: Фундаментальні властивості живого 

Мета:  Освітня– мобілізувати знання учнів про « життя » та  живу природу; 

проаналізувати основні ознаки життя; сприяти формуванню поняття про 

властивості живого; поглибити знання  про подібність та відмінність між живою 

і неживою природою; навчити порівнювати живу та неживу природу; 

Розвивальна – розвивати в учнів біологічну мову, пізнавальний інтерес, 

пізнавальну самостійність; навички працювати з підручником, робочим зошитом 

уміння логічно мислити, вміння пошуку причинно-наслідкових зв’язків, 

комунікативної компетентності; аналізувати властивості живої природи та 

порівнювати їх, а також  узагальнювати  навчальний матеріал та робити 

висновки.  

Виховна  –  формувати науковий  світогляд на основі знань про властивості 

живого; виховувати  екологічну  свідомість , доброзичливість , дбайливе 

ставлення до природи та самого себе. 

Матеріал до уроку

Вивчивши спільні властивості живого, вчені дійшли згоди, що для 

формулювання визначення поняття життя 

треба виділити спільні властивості живих 

істот. 

 Живі істоти: – складаються з клітин; – 

живляться, поглинаючи речовину й 

енергію з навколишнього середовища, 

здійснюють обмін речовин, здатні до 

самооновлення і саморегуляції; – здатні до 

самовідтворення, тобто розмножуватися 

завдяки наявності генетичного апарату, що 

складається з ДНК, залишаючи потомство, яке зберігає основні властивості 

батьків; – відповідають на зовнішні подразники; – ростуть і розвиваються, тобто 

за час свого існування збільшуються в розмірах  

           

 
ЖИТТЯ – це принцип існування біологічних систем,   



які відрізняються від неживого складністю та високою структурною   

й функціональною впорядкованістю, що підтримується завдяки   

здатності поглинати, перетворювати та передавати енергію ззовні. 

  

 

 

 

       
 

 

 До складу живих організмів входять ті ж хімічні елементи, що і в об'єкти 

неживої природи. Проте співвідношення різних елементів в живому і неживому 

неоднакове.  

Порівняйте хімічний склад живої та неживої природи.  

 
Елементарний склад неживої природи разом з киснем представлений в 

основному кремнієм, залізом, магнієм, алюмінієм і так далі В живих організмах 

98% хімічного складу доводиться на чотири елементи - вуглець, кисень, азот і 

водень 

• Організми існують як відкриті системи поглинаючи з навколишнього 

середовища різні речовини. Таким чином  відбувається процес Обміну 

речовин та енергії ( самооновлення та саморегуляції). 

 Завдяки цьому відбуваються два процеси: живлення - поглинання поживних 

речовин з довкілля, розщеплення складних речовин на прості з вивільненням 

енергії, засвоєння поживних речовин організмом ,та  дихання - процес 

поглинання кисню і виділення вуглекислого газу.  



 

Кисень, що потрапляє в організм під час дихання, розщеплює складні органічні 

речовини до простих з виділенням енергії, яка необхідна для життєдіяльності 

всіх організмів нашої планети 

Через кожен організм йде безперервний потік речовини і енергії.  

При цьому незважаючи на безперервне оновлення речовини, структури в 

живому зберігаються, точніше, безперервно відтворюються, що пов'язано з 

інформацією, закладеної в нуклеїнових кислотах. Завдяки тому, що організми - 

відкриті системи, вони знаходяться в єдності з середовищем, а фізичні, хімічні 

та біологічні властивості навколишнього середовища обумовлюють здійснення 

всіх процесів життєдіяльності. Здійснення цих процесів обумовлена 

властивостями білків, особливостями  їх каталітичної активності. 

 

   

 
Подразливість є  важливим проявом життя  -  це  здатність живих 

організмів реагувати на певні впливи довкілля. Характер подразників, а, отже, й 

адекватні реакції-відповіді організмів на них різноманітні. Вони мають свої 

особливості у представників тваринного і рослинного світу.  



Рухи є поширеною формою прояву 

подразливості - активні чи пасивні. У 

світі тварин рухи виявляються у 

вигляді  таксисів .  Це певне 

позитивне чи негативне переміщення 

відносно подразника  (фототаксис, 

термотаксис,  хемотаксис). Рослинам 

притаманні тропізми, настії , 

нутації. Рухи віддзеркалюють різні 

шляхи еволюційних перебудов і 

адаптацій організмів до середовища 

існування. 

Однією з обов'язкових 

властивостей життя є  здатність  

до самовідтворення  (розмноження). У процесі розмноження організми 

дають потомство, тобто виникають організми, схожі з батьківськими формами. 

Таким чином забезпечується спадкоємність між батьками і нащадками. У 

сучасних умовах організми можуть виникати шляхом розмноження. 

Самовідтворення відбувається на всіх рівнях організації живої матерії 

Завдяки репродукції не тільки цілі організми, але і клітини після поділу схожі на 

своїх попередників. Властивість до самовідтворення забезпечується ДНК. Крім 

ДНК, жодна інша структура клітини, зокрема і всі білки, такою властивістю не 

наділена. Здатність молекул ДНК до саморепродукції має винятковий зв'язок з 

процесом поділу клітин і розмноженням організмів. Розмноження є необхідною 

умовою існування будь-якого виду рослин і тварин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спадковість і мінливість. Молекули ДНК мають виняткову стійкість. З цією 

властивістю ДНК пов'язана її участь в явищі спадковості - процесі відтворення 

організмами в ряду наступних поколінь схожих ознак і властивостей. 

Що таке спадковість? 

Ріст і розвиток. Ріст зв'язаний з обміном речовин. Якщо переважає анаболізм - 

відбувається ріст живої системи.  



 

  
Ріст здійснюється на будь-яких рівнях біологічної організації: ріст клітин, ріст 

органів, ріст організмів, ріст популяцій тощо. Ріст супроводжується 

збільшенням маси органа, організму або зростанням числа особин у популяції 

тощо. 

Властивістю живої матерії є здатність до розвитку - незворотної закономірної 

зміни біологічної системи. В результаті розвитку зазнає змін склад або 

структура системи, формується нова якість.  

Розвиток складових організму носить назву онтогенез, або індивідуальний 

розвиток. Розвиток живої природи (еволюція) з утворенням нових видів, 

прогресивним ускладненням форм життя носить назву філогенез, або історичний 

розвиток. 

 

  

 

VII. Домашнє завдання  

Опрацювати параграф 3-4, скласти конспект у зошитах. Знати та вміти 

пояснювати властивості живого організму. 

 

Зворотній зв'язок 

Email n.v.shadrina@ukr.net  
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