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ПЕРЕДМОВА

“Конфлікт світоглядів охоплює весь 
спектр знань людини, оскільки світогляд 
– це лінза для оцінювання реальності. І 
яку б впливову роль не грала для нас на-
ука – нею справа не вичерпується” . 

Джон К. Рід

У школі ми розповідаємо лише про успіхи сучасної науки, 
а не про її помилки. Якщо після закінчення школи людина 
вступить до університету, де опановуватиме природничі на-
уки, то вона зрозуміє, що не все є таким, як вивчалося у шко-
лі. Ця молода людина побачить, що не на всі питання сучасна 
наука може дати однозначну відповідь, що є певні питання, 
на які вона відповісти не спроможна. А якщо випускник не 
вступить до природничого університету? Як тоді бути із ст. 
35 Конституції України, у якій говориться про право кожного 
громадянина на свободу вибору світогляду, ст. 18, де гаранто-
вано право кожній людині на вільний розвиток своєї особис-
тості, ст. 29 – на свободу думки і слова, ст. 30 – на свободу 
совісті і релігії, ст. 48 – на освіту? 

Людина повинна розвиватися вільно, маючи право на ви-
бір при формуванні свого світогляду. Світогляд є баченням і 
осмисленням світу саме з позиції людини. Будь – яке знання 
стає елементом світогляду, якщо воно спрямоване на вирі-
шення низки питань людського існування. Основна функція 
світогляду – духовне проектування життя, визначення голо-
вних орієнтирів і сенсу людського існування. Світогляд спря-
мований не стільки на розкриття певних проблем, скільки на 
духовне самоствердження, самореалізацію, самовизначення 
особистості у житті. 

Метою нашого посібника є сформувати в учнів уявлення 
про походження світу, яке є центральним світоглядним пи-
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танням у біології. І програми, і підручники мають адекватно 
відображати швидкий розвиток сучасної науки, змінюватися 
відповідно до нових фактів і відкриттів. Те, якою Україна буде 
завтра, залежить від того, як ми виховаємо нове покоління 
вже сьогодні. 

 Уроки та фрагменти уроків, які вміщені у нашому посібни-
ку, є спробою показати, що вчитель може подавати альтерна-
тивні матеріалістичні і креаційні погляди на походження сві-
ту. Сучасні методи і принципи навчання дають змогу вчителю 
запропонувати учням варіанти уроків і різноманітні способи 
використання біблійних матеріалів на уроках біології. 

 Максимальна об’єктивність і виваженість суджень і тлу-
мачень у підручниках виведе нашу освіту на якісно новий 
рівень, розкриє перед молоддю реальний стан справ у науці 
й філософії, дозволить дітям визначити для себе проблемні 
теми, питання для роздумів. Нехай молоді люди сприймають 
питання Походження світу і людини відкритим, нехай ство-
рюють дискусійні групи, проводять конференції для обгово-
рення цього питання. Нехай опоненти змагаються у більшій 
аргументованості своєї позиції. Чи ж не такий підхід відпові-
дає духові змін та свободи, яким повіяло у нашій країні?
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