Той, хто сміє змарнувати одну годину
часу, не зрозумів цінності життя.
Чарльз Дарвін

Чарльз Роберт Дарвін - англійський науковець, що створив теорію
еволюції і запропонував разом з Альфредом Расселом Воллесом принципи
природного добору. Після досліджень у Південній Америці і на Галапагоських
островах, де він був під час кругосвітньої подорожі, опублікував книгу
«Походження видів шляхом природного добору», в якій пояснив еволюційний
процес принципами природного й статевого добору.
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Дарвин, Ч.
Происхождение видов путем естественного отбора
[Текст] : книга для учителя / Чарльз Дарвин ; коммент. А.
В. Яблокова, Б. М. Медникова. - М. : Просвещение, 1987. 383, [1] с. : цв. ил. - Указ.: с. 379-383.

Проаналізувавши численні факти, Ч. Дарвін прийшов до
висновку, що вимерлі і нинішні тварини мають спільне походження, але
останні істотно змінилися. Причиною цього могли бути зміни, які
відбувалися з часом на земній поверхні. Вони ж могли бути і причиною
вимирання видів, останки яких знаходять в земних пластах.

Тімірязев, К. А.
Чарлз Дарвін і його вчення [Текст] : Всесоюзним ком. у справах
вищої школи при Раднаркомі СРСР затв. як навч. посібник з курсу
"Дарвінізм" для всіх с.-г. вишів, для біологічного й геологічного фтів ун-тів і для природничого ф-ту пед-тів : пер. з рос. видання / К.
А. Тімірязев ; заг. ред. і передм. акад. В. Л. Комарова. - К. ; Х : Рад.
школа, 1938. - 333, [2] c. : іл., портр. - В кн. відсутні перші
сторінки (9753). - Бібліогр.: с. 329-332

Гершензон, С. М.
Еволюційна ідея до Дарвіна [Текст] :
[зародження і розвиток ідеї про еволюцію
органічного світу] / С. М. Гершензон. - К. :
Наукова думка, 1974. - 196, [4] c. : іл., фотоіл. Бібліогр.: с. 193-197

Ч. Дарвіна особливо вразила своєрідність фауни і флори
Галапагосів. На архіпелазі зустрічається порівняно небагато видів, але для
більшості з них характерна велика кількість особин.

Після повернення з подорожі Чарльз Дарвін детально обробляє і
публікує зібрані геологічні, зоологічні і інші матеріали і працює над
розробкою ідеї історичного розвитку органічного світу, яка зародилася ще
під час подорожі. Понад 20 років настирливо розвиває і обґрунтовує він
цю ідею, продовжує збирати і узагальнювати факти.
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Л. Киселева. - М. : Просвещение, 1970. - 204, [4]
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Дарвинизм и теории наследственности [Текст] / Н. Д.
Иванов ; АН СССР. - М. : Изд-во АН СССР, 1960. - 277,
[2] с. - Библиогр.: с. 266-276 и в подстроч. примеч.

У 1837 році Дарвін почав
вести щоденник, в який заносив
дані про породи домашніх тварин і
сорти рослин, а також свої
міркування про природний відбір.
У 1842 році написав перший
нарис про походження видів.
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отбор [Текст] / А. Н. Горбань, Р. Г. Хлебопрос. - М. :
Наука, 1988. - 207, [1] c. - (Проблемы науки и
технического прогресса). - Библиогр.: с. 199-203. Именной указатель: с. 204- 205. - Предметный указатель:
с. 206-208.

Як цілісне матеріалістичне вчення Дарвінізм здійснив
переворот в біології, підірвав позиції креаціонізму і віталізму,
здійснив величезний вплив на природничі і суспільні науки,
культуру в цілому.
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Курс лекций по дарвинизму [Текст] : [доп. М-вом
высшего и среднего спец. образования РСФСР в
качестве учебного пособия для ун-тов] / Н. В.
Лебедев. - [М.] : Изд-во Московского ун-та, 1962. 341, [1] c. - Библиогр.: в подстрочных примечаниях.

Шмальгаузен, И. И.
Проблемы дарвинизма [Текст] : доп. Всесоюзным
комитетом по делам высшей школы при СНК СССР в
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педвузов / И. И. Шмальгаузен. - М. : Cоветская наука,
1946. - 527, [1] c. : рис., фотоил.

Він став першим вченим, який зумів ретельно пояснити теорію,
згідно з якою всі живі організми мають спільних предків, від яких
еволюціонують. Відкриття, зроблені Дарвіном, стали основою синтетичної
теорії еволюції в сучасному її вигляді. На ідеях вченого базується сучасна
біологія. Зробив значний внесок у розвиток генетики, доводив можливість
зміни видів шляхом штучного втручання.

Дарвін був удостоєний безлічі нагород від
наукових товариств Великобританії та інших
європейських країн.
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химических спец. пед. ин-тов / А. Б. Георгиевский ; [рец.
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качестве учебного пособия по биологическим спец. для
студ. пед. ин-тов / А. А. Парамонов. - М. : Просвещение,
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Чим більше ми пізнаємо
незмінні закони природи, тим
все
більш
неймовірними
стають для нас чудеса.

Чарльз Дарвін

