
Адреса видавництва:
www.shkolyar.com.ua

E-mail: shkolyar_info@ukr.net 
Тел.: (044) 360-23-19, (044) 599-64-48,

067-209-60-88

та видавництвом УВЦ «Школяр» 
(засноване в 1995 році). Спеціалізується на виданні 

навчальної літератури для шкіл усіх типів. 
Підручники з біології, хімії, фізики, інформатики, геометрії, 

креслення, музичного мистецтва неодноразово 
перемагали у конкурсах навчальної літератури МОНУ. 

Ними успішно користуються у школах України.
Підручники і навчальні посібники видавництва «Школяр» — 

запорука міцних знань учнів, надійні порадники та 
помічники вчителя.

Н� перетин� 

педаг� � н� � досвід� т� 

с� асної � � � � ної наук�!

Ва� сподобаєтьс�:
  чітка структурованість

  науковість 

  доступність викладу

  лаконічність

  функціональність  ілюстративного матеріалу

 ефективність методичного супроводу

Підручник створено: 
авторським колективом

Андерсон О. А., Вихренко М. А. — вчителі з 30-річним 
досвідом викладання біології. 

Члени журі Всеукраїнського турніру юних біологів. 
Значним попитом користуються в школах України створені 

ними «Робочі зошити з біології» для 6–11 класів 
(видаються з 1995 р.), 

а також Тестові завдання з біології. 
Чернінський А. О. — к.б.н., с.н.с. відділу фізико-хімічної 

біології клітинних мембран Інституту фізіології 
ім. О. О. Богомольця НАН України,

доцент кафедри педагогіки та психології Київського 
національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана, фахівець у галузі електрофізіології 
та психофізіології, досліджує мозкові механізми 

формування та регуляції поведінки тварин, 
співпрацює із Університетом Цюріха (Швейцарія) 

та Інститутом науки та технологій Окінави (Японія)

Сподіваємось, наш підручник приверне 
Вашу увагу, коли будете робити свій вибір на  
Репозитарії.  Можливо, саме його Ви виріши-
те обрати для своїх учнів. 

Ми, в свою чергу, гарантуємо забезпечити 
Вас додатковим методичним супроводом — 
посібниками, що допоможуть проводити уро-
ки на найвищому рівні:
 робочим зошитом для учнів із тестами в 

форматі  ЗНО;
 поурочним плануванням для вчителя

Ви також матимете змогу постійно корис-
туватися сайтом підтримки, на якому буде  
розміщено:
 методичні поради для вчителів щодо 

проведення уроків, практичних і лабо-
раторних робіт; 

 відповіді на тестові завдання;
 додаткові матеріали до навчальних тем.

На сайті підтримки передбачено у разі 
необхідності можливість зворотного зв’язку 
з авторами.

Високу якість поліграфічного виконання 
підручника і посібників гарантуємо.

Голосуйте за наш підручник на репозитарії  
repository.imzo.gov.ua

                                      З повагою,          
Автори

                                                             та УВЦ «Школяр»

Цікаво! Зручно!

Доступно! 

Київ«Школяр»2016

Шановні вчителі, батьки, учні!

УВЦ «Школяр» захищає свої видан ня та їх покупців від підробок, що пропо нуються «ділками 

від поліграфії». З 1 серп  ня 2000 р. розпов сюдження зошитів УВЦ «Школяр» будь�яко го року 

випуску без го лограми заборонено.

Такі зошити підлягають вилученню з будь�якої торговельної точки.

Оригінальний зошит нашого видавництва містить на першій сто рінці обкладинки ГОЛО-

ГРАМУ з написом: «УВЦ ШКОЛЯР».

Такі зошити, на відміну від підроблених, друкуються на екологічно безпечному папері 

з додержан ням усіх санітарно�гігієнічних вимог.
ПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Використання підроблених зошитів може завдати шкоди Вашому здоров’ю.

 
 

 
  

 
 

 З повагою, видавництво «Школяр»

Якщо Ви замовите 10 або більше примірників,  

відправка здійснюється за рахунок видавництва, 

а Ви отримаєте Робочі зошити з біології 

за рекомендованою ціною.

Ви можете замовити продукцію УВЦ «Школяр» 

за телефонами (044) 360�23�19, (044) 599�64�48, 066�061�01�76, 067�209�60�88

або на сайті  www.shkolyar.com.ua 

та отримати її післяплатою у найближчому до Вас  поштовому відділенні.

УВЦ «ШКОЛЯР» ПРОПОНУЄ:

С. В. Межжерін, 
Я. О. Межжеріна, 

Т. В. Коршевнюк
«Біологія». 

Підручник для 10 кл.

Профільний рівень.

Формат: 70х100/16

360 стор., тверда обкл.

Л. П. Величко, 
Н. М. Буринська

«Хімія». Підручник для 11 кл.

Профільний рівень.

Формат: 70х100/16

384 стор., тверда обкл.

Про рекомендовану ціну у 2016 р. 

дізнавайтесь на нашому сайті

www.shkolyar.com.ua
або за тел.: 

(044) 360�23�19, (044) 599�64�48, 

067�209�60�88, 066�061�01�76

Київ
«Школяр»

2016

Містить тести у форматі ЗНО
та завдання для самоконтролю 

Шановні вчителі, батьки, учні!
УВЦ «Школяр» захищає свої видан ня та їх покупців від підробок, що пропо нуються «ділками 

від поліграфії». З 1 серп  ня 2000 р. розпов сюдження зошитів УВЦ «Школяр» будь�яко го року 
випуску без го лограми заборонено.

Такі зошити підлягають вилученню з будь�якої торговельної точки.
Оригінальний зошит нашого видавництва містить на першій сто рінці обкладинки ГОЛО-

ГРАМУ з написом: «УВЦ ШКОЛЯР».
Такі зошити, на відміну від підроблених, друкуються на екологічно безпечному папері 

з додержан ням усіх санітарно�гігієнічних вимог.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 
Використання підроблених зошитів може завдати шкоди Вашому здоров’ю.

   
     З повагою, видавництво «Школяр»

Якщо Ви замовите 10 або більше примірників,  
відправка здійснюється за рахунок видавництва, 

а Ви отримаєте Робочі зошити з біології 
за рекомендованою ціною.

Ви можете замовити продукцію УВЦ «Школяр» 
за телефонами (044) 360-23-19, (044) 599�64�48, 066�061�01�76, 067�209�60�88

або на сайті  www.shkolyar.com.ua 
та отримати її післяплатою у найближчому до Вас  поштовому відділенні.

УВЦ «ШКОЛЯР» ПРОПОНУЄ:

С. В. Межжерін, 

Я. О. Межжеріна, 

Т. В. Коршевнюк

«Біологія». 
Підручник для 10 кл.

Профільний рівень.

Формат: 70х100/16

360 стор., 

тверда обкл.

Л. П. Величко, 

Н. М. Буринська

«Хімія». 
Підручник для 11 кл.

Профільний рівень.

Формат: 70х100/16

384 стор., 

тверда обкл.

Про рекомендовану ціну у 2016 р. 
дізнавайтесь на нашому сайті
www.shkolyar.com.ua

або за тел.: 
(044) 360-23-19, (044) 599�64�48, 

067�209�60�88, 066�061�01�76

Містить тести у форматі ЗНО
та завдання для самоконтролю 

Київ

«Школяр»

2016

Шановні вчителі, батьки, учні!

УВЦ «Школяр» захищає свої видан ня та їх покупців від підробок, що 

пропо нуються «ділками від поліграфії». З 1 серп  ня 2000 р. розпов-

сюдження зошитів УВЦ «Школяр» будь�яко го року випуску без 

голограми заборонено.

 Такі зошити підлягають вилученню з будь�якої торговельної точки.

Оригінальний зошит нашого видавництва містить на першій сто-

рінці обкладинки ГОЛОГРАМУ З НАПИСОМ: «УВЦ ШКОЛЯР».

Такі зошити, на відміну від підроблених, друкуються на екологічно 

безпечному папері з додержан ням усіх санітарно�гігієнічних вимог.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Використання підроблених зошитів 

може завдати шкоди Вашому здоров’ю.

 
 

 

  
 

 

 З повагою,

 видавництво «Школяр»

Якщо Ви замовите 10 і більше примірників,  

відправка здійснюється 

за рахунок видавництва, а Ви отримуєте 

Робочі зошити з біології 

за рекомендованою ціною.

Ви можете замовити продукцію УВЦ «Школяр» 

за телефонами (044) 360-23-19, (044) 599�64�48,

066�061�01�76, 067�209�60�88

або на сайті www.shkolyar.com.ua 

та отримати її післяплатою у найближчому до Вас 

поштовому відділенні.

Про рекомендовану ціну у 2016 р. 

дізнавайтесь на нашому сайті

www.shkolyar.com.ua

або за тел.: 

(044) 360-23-19, (044) 599�64�48, 

067�209�60�88, 066�061�01�76

Київ«Школяр»2016

Шановні вчителі, батьки, учні!
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 Такі зошити підлягають вилученню з будь�якої торговельної точки.

Оригінальний зошит нашого видавництва містить на першій сто-

рінці обкладинки ГОЛОГРАМУ з написом: «УВЦ ШКОЛЯР».

Такі зошити, на відміну від підроблених, друкуються на екологічно 
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 З повагою, видавництво «Школяр»
Якщо Ви замовите 10 і більше примірників,  

відправка здійснюється 

за рахунок видавництва, а Ви отримуєте 

Робочі зошити з біології 

за рекомендованою ціною.

Ви можете замовити продукцію УВЦ «Школяр» 

за телефонами (044) 360-23-19, (044) 599�64�48,

066�061�01�76, 067�209�60�88

або на сайті www.shkolyar.com.ua 

та отримати її післяплатою у найближчому до Вас 

поштовому відділенні.

Про рекомендовану ціну в 2016 р. 

дізнавайтесь на нашому сайті

www.shkolyar.com.ua

або за тел.: 

(044) 360-23-19, (044) 599�64�48, 

067�209�60�88, 066�061�01�76

Київ
«Школяр»

2016

Шановні вчителі, батьки, учні!

УВЦ «Школяр» захищає свої видан ня та їх покупців від підробок, що 

пропо нуються «ділками від поліграфії». З 1 серп  ня 2000 р. розпов-

сюдження зошитів УВЦ «Школяр» будь�яко го року випуску без 

голограми заборонено.

 Такі зошити підлягають вилученню з будь�якої торговельної точки.

Оригінальний зошит нашого видавництва містить на першій сто-

рінці обкладинки ГОЛОГРАМУ з написом: «УВЦ ШКОЛЯР».

Такі зошити, на відміну від підроблених, друкуються на екологічно 

безпечному папері з додержан ням усіх санітарно�гігієнічних вимог.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 
Використання підроблених зошитів 

може завдати шкоди Вашому здоров’ю.
   
     З повагою,

 видавництво «Школяр»

Якщо Ви замовите 10 і більше примірників,  

відправка здійснюється 

за рахунок видавництва, а Ви отримуєте 

Робочі зошити з біології 

за рекомендованою ціною.

Ви можете замовити продукцію УВЦ «Школяр» 

за телефонами (044) 360-23-19, (044) 599�64�48,

066�061�01�76, 067�209�60�88

або на сайті www.shkolyar.com.ua 

та отримати її післяплатою у найближчому до Вас 

поштовому відділенні.

Про рекомендовану ціну в 2016 р. 

дізнавайтесь на нашому сайті

www.shkolyar.com.ua
або за тел.: 

(044) 360-23-19, (044) 599�64�48, 

067�209�60�88, 066�061�01�76
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2016
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рінці обкладинки ГОЛОГРАМУ з написом: «УВЦ ШКОЛЯР».

Такі зошити, на відміну від підроблених, друкуються на екологічно 

безпечному папері з додержан ням усіх санітарно�гігієнічних вимог.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Використання підроблених зошитів 

може завдати шкоди Вашому здоров’ю.

 
 

 

  
 

 

 З повагою,

 видавництво «Школяр»

Якщо Ви замовите 10 і б
ільше примірників,  

відправка здійснюється 

за рахунок видавництва, а Ви отримуєте 

Робочі зошити з біології 

за рекомендованою ціною.

Ви можете замовити продукцію УВЦ «Школяр» 

за телефонами (044) 360-23-19, (0
44) 599�64�48,

066�061�01�76, 067�209�60�88

або на сайті www.shkolyar.com.ua 

та отримати її п
ісляплатою у найближчому до Вас 

поштовому відділенні.

Про рекомендовану ціну в 2016 р. 

дізнавайтесь на нашому сайті

www.shkolyar.com.ua

або за тел.: 

(044) 360-23-19, (044) 599�64�48, 

067�209�60�88, 066�061�01�76

Шановн� вчител�!

1995



Cучасна біологія – захоплююча, але складна, багатогран-
на  наука.  А шкільний підручник – цінний дороговказ у світі 
знань про неї.
Тож структура  книжки така: 

 дев’ять  навчальних тем розподілено на 55 параграфів
 обсяг змісту кожного параграфа – 2(min) або 4(max) сто-

рінки, а загальний обсяг підручника 256 сторінок
 розміщення параграфів строго структуроване – кожен  

розпочинається з нової (непарної) сторінки
 усі рисунки, схеми, таблиці, фотографії – функціональні. 

Їх розміщено в нижній частині тієї ж сторінки, де на них 
є посилання у тексті параграфа. Відтак частину змісту 
параграфа учні ретельно опрацьовують одразу під час 
його вивчення, сприймають нову інформації покроково  
та аналізують її. 

 до ілюстративного матеріалу пропонуються завдання із 
відповідними позначеннями:

  – учень виконує завдання самостійно;
  – учні обговорюють проблеми у групі,  формулюють 
висновки, виносять певні судження. 

 завдання репродуктивного і творчого характеру  рубрики 
«Повторіть, поміркуйте» наприкінці параграфів забезпе-
чать повторення та узагальнення вивченого

 тестові завдання рубрики «Самоконтроль навчальних до-
сягнень учнів» до кожної теми диференційовані за когні-
тивними рівнями та рівнем складності. Вони представлені у 
форматі ЗНО та у формі завдань з відкритою відповіддю. 

 ретельно, покроково розроблено виконання лабора-
торних досліджень, лабораторних та практичних робіт,  
учнівських проектів 

 кожна з дев’яти тем починається рубрикою «З історії від-
криттів», інформація якої має на меті підготувати учнів 
до усвідомлення важливості даної галузі біології, історії 
її виникнення, ознайомити з іменами видатних світових
учених  та їх відкриттями

 додаткову інформацію розміщено на сторінках рубрики 
«Цікавинки»  

Практична робота

Розв’язування елементарних вправ зі  
структури білків та нуклеїнових кислот
Вправа 1.  
Молекулярна маса білка становить 150000. Визначте кількість амінокислот у 
даному білку, прийнявши молекулярну масу амінокислоти за 100.

Вправа 2. 
Фрагмент одного з ланцюгів молекули ДНК має такий нуклеотидний склад:

1. Визначте й запишіть послідовність  нуклеотидів  фрагмента другого ланцюга  
молекули ДНК, використовуючи принцип комплементарності.

2. Визначте довжину даного фрагмента молекули ДНК. Відстань між двома 
нуклеотидами – 0,34 нм.

3. Визначте (в %) вміст кожного нуклеотиду в даному фрагменті молекули ДНК.
  
Вправа 3.
Фрагмент молекули ДНК містить 30 % гуанілових нуклеотидів. Визначте (в %) 
вміст усіх інших нуклеотидів в даному фрагменті молекули ДНК.

Вправа 4.
Фрагмент молекули ДНК містить 20 % аденілових нуклеотидів. Визначте (в %) 
вміст усіх інших нуклеотидів в даному фрагменті молекули ДНК.

Вправа 5.
Фрагмент молекули ДНК містить 440 цитидилових нуклеотидів, що становить 
22 % від загальної кількості. Визначте кількість усіх інших нуклеотидів у да-
ному фрагменті.
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Іншим шляхом регуляції роботи ферментів є приєднання до них певних спо-
лук, наприклад залишку ортофосфатної кислоти. Така реакція називається 
активацією (фосфорилюванням). Внаслідок неї неактивний фермент стає ак-
тивним і починає виконувати свою функцію. Фосфорилювання може спричи-
нювати і протилежний ефект –  змінений білок переходить з активного стану в 
неактивний. Такі зміни можуть відбуватися всередині клітин внаслідок дії на 
них різноманітних подразників – гормонів, медіаторів тощо. Це один із спосо-
бів регуляції функціонування клітин. Деякі речовини можуть блокувати ак-
тивний центр ферменту – це призводить до порушення його функціонування. 

Рівень активності ферментів може визначатися також концентрацією про-
дуктів реакції. Як правило, вони гальмують роботу ферменту: при накопичен-
ні продуктів реакції швидкість реакції знижується, а отже, утворення цих 
речовин припиняється. У такий спосіб регулюється надмірне накопичення 
утворюваних сполук.

Ферменти і захворювання. Ферменти здійснюють більшість функцій в 
організмі – вони відповідають за зчитування спадкової інформації та передачу 
її наступним поколінням, процеси отримання енергії, синтез необхідних для 
росту й розвитку речовин, розщеплення проміжних продуктів окиснення тощо. 
Наприклад, фермент каталаза забезпечує розщеплення до води і кисню отруй-
ного для організму гідроген пероксиду, що утворюється у клітинах як проміж-
ний продукт окиснення. Дослідити вплив ферменту каталази рослинних клі-
тин на гідроген пероксид можна, виконавши лабораторне дослідження.

У випадку, якщо той чи інший фермент не функціонує, контрольована 
ним реакція не відбувається, що призводить до захворювання. Наприклад, 
якщо в організмі людини бракує ферменту лактази, не розщеплюватиметься 
молочний цукор. Оскільки лактоза не може всмоктуватися безпосередньо у 

 ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФЕРМЕНТІВ
 Мета: дослідити вплив ферменту каталази  рослинних клітин на гідроген пероксид.
 Обладнання та матеріали: мікроскоп, набори для приготування мікропрепаратів, про-

бірки, елодея, сира та варена картопля, розчин гідроген пероксиду, дистильована вода.
Хід роботи. 

1. Приготуйте мікропрепарат витриманого на світлі (8–10 год) листка елодеї та розгляньте 
його за допомогою мікроскопа. 

2. На один край накривного скла нанесіть краплину розчину гідроген пероксиду. Відтягніть 
нанесений розчин на інший край фільтрувальним папером. Спостерігайте за допомогою 
мікроскопа явище, що відбувається. 

3. Опишіть стан клітини до добавляння гідроген пероксиду та після нього.
4. До однієї пробірки покладіть шматочок сирої картоплі, а до другої — вареної. У кожну пробір-

ку добавте по 6–7 краплин гідроген пероксиду  і спостерігайте за змінами, що відбуваються.
5. Зробіть висновок щодо властивостей ферментів. 

Елодея Клітини листка елодеї в полі зору мікроскопа
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З історії відкриттів
Наука, що вивчає будову та різноманітність клітин, називається цитологією. Її 

становлення та розвиток пов’язані із іменами видатних дослідників.
Одним із перших винахідників мікроскопа був Захаріус Йансен, який створив його 

у 1595 році. Надалі мікроскоп удосконалив видатний англійський фізик Роберт Гук 
(1635–1703), що сприяло відкриттю ним клітинної будови організмів.  Розглядаючи 
пробку, якою була закоркована пляшка, вчений вперше в історії людства спостерігав 
в полі зору мікроскопа клітини рослин в 1665 р. Голандський натураліст Антоні ван 
Левенгук (1632–1723) суттєво вдосконалив конструкцію мікроскопа, вперше спо-
стерігав бактерії  та найпростіші, описав пластиди, ери троцити, сперматозоїди.  В 
1827 році К.  Бер описує яйцеклітини ссавців. Центральну структуру клітини рослин 
і тварин – ядро – відкрили в 1825 році чеський дослідник Ян Пуркіньє (1787–1869) (у 
клітинах тварин) та в 1831 році англійський Роберт Броун (1773–1858) (у клітинах 
рослин). Праці німецьких учених Матіаса Шлейдена (1804–1881), Теодора Шванна 
(1810–1882) та Рудольфа Вірхова (1821–1902) лягли в основу клітинної теорії – фун-
даментального узагальнення біології, яке визначає взаємозв’язок усіх проявів жит-
тя на Землі з клітиною, характеризує клітину одночасно як цілісну самостійну живу 
систему та як складову частину багатоклітинних організмів рослин і тварин. У 1838 р. 
Т. Шванн публікує три попередніх повідомлення, а в 1839 р. з’являється його класич-
ний твір «Мікроскопічні дослідження про відповідність в структурі і зростанні тварин і 
рослин», в самому заголовку якого висловлена основна думка клітинної теорії.

Основні положення клітинної теорії:
усі організми складаються з клітин;
клітина є одиницею будови й розвитку всіх організмів;
клітини як одноклітинних, так і багатоклітинних організ мів загалом подібні за 
планом будови та основними процесами життєдіяльності утворення нових клі-
тин є наслідком розмноження материнської клітини.
Поступово закладаються основи науки, яка називається цитологія –  вивчає 

будову, процеси життєдіяльності та різноманітність клітин. Відкриття в цитології є 
підґрунтям для розвитку медицини, ветеринарії, сучасних напрямків  досліджень в 
галузі клітинної інженерії. З методами вивчення клітини та сучасними відкриттями в 
цитології ви познайомитися в параграфах цієї теми.

Малюнок мікроскопічної структури корку 
Р. Гука з його праці «Мікрографії»

Мікроскоп Р.Гука

Cучасна біологія – захоплююча, але складна, багатогран-
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Обмін речовин і перетворення 
енергії в клітині

Згадаємо!
Які організми називаються автотрофами, а які – гетеротрофами?

§13.

Обмін речовин. Клітина є відкритою біологічною системою, тобто такою, 
що потребує надходження речовин та енергії з навколишнього середовища. 

!  Сукупність  усіх хімічних перетворень речовин в організмі з моменту над-
ходження їх з навколишнього середовища до моменту виведення продуктів роз-
паду називають обміном речовин. 

В організмі одночасно відбувається перебіг процесів двох типів. Для син-
тезу сполук, необхідних для життєдіяльності організму, з навколишнього 
середовища надходять певні речовини. При цьому поглинається енергія, не-
обхідна для утворення хімічних зв’язків тощо. Сукупність реакцій синтезу, 
що забезпечують розвиток клітин і організмів, поновлення їхнього хімічного 
складу називають пластичним обміном (від грец. пластос – створений).  Вод-
ночас у клітині відбувається протилежний процес – розщеплення речовин.  
Сукупність реакцій розщеплення складних речовин на простіші з вивільнен-
ням енергії називається енергетичним обміном. 

Пластичний і енергетичний обмін є протилежними складовими єдиного про-
цесу обміну речовин. Реакції біосинтезу потребують поглинання енергії, що ви-
вільняється в результаті реакцій енергетичного обміну. Для перебігу реакцій 
енерге тичного обміну необхідний постійний біосинтез органічних речовин, які 
надалі будуть розщеплюватися (рис. 56). У процесі енергетичного обміну молеку-

Рис. 56. Взаємозв’язок пластичного й енергетичного обміну
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Енергетичний обмін
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мембрани. Таку структуру мають усі біологічні мембрани, зокрема й внутріш-
ньоклітинних органел.

Окрім фосфоліпідів до складу плазматичної мембрани входять інші ліпіди 
(зокрема холестерол) та значна кількість білків (до 50% від маси мембрани). 
Оскільки білкові молекули за розміром більші, ніж фосфоліпідні, на один бі-
лок у  складі мембрани припадає близько 50 фосфоліпідів. Залежно від функцій 
клітини кількість і склад мембранних білків суттєво різняться. За розміщен-
ням вирізняють білки, що пронизують товщу мембрани (внутрішні, або інте-
гральні), та такі, що розміщені з внутрішнього чи зовнішнього боку мембрани 
(зовнішні, або периферійні). Мембранні білки можуть з’єднуватись із вуглево-
дами (пригадайте, як вони називаються) (рис. 40).

Така  модель  будови  біологічних  мембран  дістала  назву  рідинно-моза-
їчної: більшість ліпідів мембрани перебувають у рідкому стані й лише ~30 % 
ліпідів міцно з’єднані з внутрішніми білками у комплексні сполуки. 

З плазматичними мембранами пов’язаний надмембранний комплекс – 
комплекс структур, розташованих зовні клітин. Надмембранний комплекс 
тваринних клітин являє собою вуглеводні частини глікопротеїнів та гліколіпі-
дів мембран, що утворюють зовнішній шар клітини – глікокалікс. У бактерій, 
рослин і грибів він представлений клітинною стінкою – жорстким каркасом, 
що оточує клітини. Клітинні стінки різних організмів мають різну хімічну 
природу. Ви вже знаєте, що основною речовиною стінок рослинних клітин є 
целюлоза. У грибів ця структура сформована іншим полісахаридом – хітином. 
Бактеріальні клітини оточені стінками з муреїну – речовини складної хіміч-
ної природи (містить короткі пептиди та залишки вуглеводів). 

Функції плазматичної мембрани. Білки плазматичної мембрани 
виконують різноманітні функції, а це зумовлює відповідні функції плаз-

Рис. 40. Схема будови плазматичної мембрани
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Стоп-кодони генетичного 
коду мають назви кольорів при-
родних копалин – УАА – вохра, 
УАГ – бурштин, УГА – опал.

Адерматогліфія — рідкісне генетич-
не відхилення, пов’язане з мутацією 
гена SMARCAD1. В результаті цієї му-
тації в людини відсутні папілярні ма-
люнки на пальцях, долонях і підошвах, 
що спричинює неможливість одержання 
відбитків пальців. У даний час в світі ві-
домо  тільки 4 родини з такою спадковою 
патологією. 

До 1998 р. найсучасніше на той час 
устаткування розшифровувало структу-
ру ДНК зі швидкістю 0,05–0,1 млн пар  
нуклеотидів на рік. При цьому вартість 
розшифрування однієї пари становила 
$ 1–2. Тож на розшифровку всієї інфор-
мації записаної в хромосомах людини, 
знадобилося б приблизно 30 тис. днів 
(майже 100 років) і $ 3 млрд. 

Удосконалення технології підвищило 
продуктивність до 0,1 млн пар нуклеоти-
дів на добу (36,5 млн пар на рік) і зменши-
ло вартість до $ 0,5 за пару. 

У 2003 році було повідомлено про майже 
повну розшифровку структури ДНК людини. 
Нерозшифрованою залишалася тільки пер-
ша хромосома, найбільша з-поміж усіх.

І от, 17 травня 2006 р. дослідники  Інсти-
туту Сенгера – геномного дослідницького цен-
тру в Англії (Wellcome Trust Sanger Іnstіtute) 
разом з американськими колегами оголосили 
про закінчення чергового етапу роботи з роз-
шифровки повного геному людини.

Першу хромосому утворюють майже 
250 млн. пар нуклеотидів (близько 8 % від 
геному людини). У ній записано інформа-
цію про 2000 генів. Це майже 10% від усьо-
го генотипу.
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Методи дослідження клітин, типи 
мікроскопії

Згадаємо!
Який прилад на уроках біології ви використовували для вивчення клітин, тканин?
Що є складовими цого приладу та які їх функції?

§8.

Ви знаєте, що усі процеси життєдіяльності організмів відбуваються  на клі-
тинному рівні. Так, у клітині зберігається спадкова інформація, забезпечуєть-
ся її відтворення та передача наступним поколінням. На основі цієї інформації 
синтезуються білкові молекули, які виконують в організмах більшість функ-
цій. У клітинах відбуваються процеси синтезу органічних речовин з неорганіч-
них (§16, §17). Організми розмножуються спорами, частинами організму або 
внаслідок злиття статевих клітин, тобто відтворюють собі подібних за рахунок 
клітин.  Ці та інші процеси функціонування клітин ми розглянемо детальніше  
у наступних параграфах. 

!  Клітина є одиницею будови, життєдіяльності та розмноження орга-
нізмів.  

Методи вивчення клітин. Більшість клітин є дуже дрібними, внаслі-
док чого їх не можна побачити неозброєним оком. На оптимальній для  зору 
відстані (25–30 см) людина здатна розрізняти об’єкти розміром не менше, 
ніж 70–80 мкм. Для того, щоб бачити дрібніші об’єкти,  оку потрібна допо-
мога – спеціальні прилади для збільшення. Біологічні об’єкти, вивчення 
яких стало можливим завдяки винайдення таких приладів, представлено 
на рис.32. Одним із них є світловий мікроскоп. Система лінз, що містять-

Рис. 32. Розміри біологічних об’єктів клітинного і молекулярного рівнів

?  Який об’єкт ви досліджували за допомогою світлового мікроскопа на уроці біології?
Проаналізуйте розміри зображених біологічних об’єктів. Який об’єкт має найбільші розмі-
ри, а який – найменші?

Клітини епідермісу цибулі,
довжина ~130 мкм (10–6 м)

Мітохондрія, 1–3 мкм (10–6 м) Бактерія кишкова паличка, ~ 2 мкм (10-6 м)

Хромосома людини, 7–8 мкм (10–6 м) Плазматична мембра-
на клітини, товщина 
7–8 нм (10–9 м)

Cучасна біологія – захоплююча, але складна, багатогран-Cучасна біологія – захоплююча, але складна, багатогран-
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ли АТФ утворюються, а в процесі пластичного обміну вони витрачаються, розще-
плюються з виділенням енергії. Перебіг реакцій обміну відбувається надзвичайно 
організовано й впо рядковано за участі специфічних білків – ферментів. Завдяки 
ферментним системам ці реакції за звичайних умовах йдуть швидко й ефективно.

Перетворення енергії. Для забезпечення власних енергетичних потреб 
організми використовують енергію, що надходить із навколишнього середови-
ща. Вони акумулюють енергію у формі хімічних зв’язків органічних молекул, 
тобто перетворення енергії взаємопов’язано із обміном речовин. Ви пам’ятаєте, 
що організми, здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних, назива-
ють автотрофами (від грец. аутос – сам і трофе – їжа, живлення). Одні з них 
використовують для цих процесів енергію світла (зелені рослини й деякі прока-
ріоти – ціанобактерії, зелені та пурпурові бактерії). Інші автотрофи використо-
вують енергію, що вивільняється під час хімічних реакцій. До цієї групи нале-
жать деякі бактерії (ви дізнаєтеся про них при вивченні §17). Енергію у формі 
хімічних зв’язків синтезованих сполук ці організми використовують для влас-
них потреб або запасають. Організми, які використовують енергію готових ор-
ганічних речовин, називаються гетеротрофами (від грец. гетерос – інший). До 
цієї групи належать гриби, більшість тварин і бактерій. Для них джерелом енер-
гії є синтезовані іншими організмами органічні сполуки, які вони одержують 
із їжею  (живі організми, їхні рештки або продукти життєдіяльності) (рис. 57).

Енергія, що надходить до організму з навколишнього середовища може 
запасатися у хімічних зв'язках синтезованих сполук або ж витрачатися на 
різноманітні процеси функціонування. Витрачена енергія перетворюється на 
теплову. Отже, для живих систем притаманний енергетичний баланс: скіль-
ки енергії організм отримує, стільки і витрачає. Основою цього є фізичний 
принцип збереження енергії.

?  Які серед наведених організмів є автотрофними, а які – гетеротрофними?

ПОВТОРІТЬ, ПОМІРКУЙТЕ
1. Що таке обмін речовин?
2. Порівняйте пластичний та енергетичний обмін.
3. Які організми належать до автотрофних, а які – до гетеротрофних?
4. Обгрунтуйте взаємозв’язок пластичного та енергетичного обміну.

Рис. 57. Приклади автотрофних і гетеротрофних організмів
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молеми: бар’єрну, транспортну, контактну, комунікативну, рецепторну та 
ферментативну.

Будова мембрани практично унеможливлює дифузію крізь неї полярних мо-
лекул, зокрема йонів. Тож плазматична мембрана виконує бар’єрну функцію. 
Проте крізь мембрану має здійснюватись транспортування речовин, як всере-
дину клітини, так і назовні. Це необхідно для постачання клітині поживних ре-
човин та виведення продуктів обміну. 

Розрізняють два типи транспортування речовин: рух речовин, за якого не  
витрачається енергія АТФ, називається пасивним; рух, пов’язаний з витратами 
енергії, називається активним. Найпростішим варіантом пасивного транспор-
тування є проста дифузія (з місця із більшою концентрацією речовини до місця 
з меншої її концентрацією). У такий спосіб крізь мембрану проникають насам-
перед неполярні молекули. Так, з неорганічних речовин крізь мембрани добре 
дифундують кисень і вуглекислий газ – це має важливе значення для  клітинно-
го дихання. З органічних речовин – стероїдні речовини. Транспортування крізь 
мембрану полярних речовин забезпечують білкові молекули-переносники. Цей 
тип транспортування відіграє важливу роль у процесі збудливості нервових і 
м’язових клітин тощо. Молекули-переносники необхідні також для потраплян-
ня в клітину глюкози. Пасивний рух речовин за допомогою молекул-перенос-
ників називається полегшеною дифузією (рис. 41).

Інколи необхідно транспортувати речовину з місця із меншою її концен-
трацією до місця, де її  концентрація більша. Цей процес потребує витрат 
енергії, а тому є активним. Прикладом може бути калій-натрієвий насос 
(Na+-K+-насос) (рис. 42).

Він забезпечує вихід з клітини йонів Натрію і надходження в неї з позаклі-
тинного простору йонів Калію. Робота цього насоса забезпечує нормальне функ-

Рис. 41. Схема роботи внутрішнього біл-
ка, що транспортує глюкозу

Рис. 42. Схема роботи Na+-K+-насоса

?!  Проаналізуйте схему. Доведіть, що зобра-
жена схема є прикладом пасивного транс-
портування речови.

?!  Проаналізуйте схему. Прочитайте твер-
дження:
1. На роботу Na+-K+-насоса витрачається 
енергія молекули АТФ. 
2. Йони Натрію «закачуються» у клітину, а 
йони Калію «викачуються» з клітини.
Які з цих тверджень є правильними?

Цитоплазма Цитоплазма

Міжклітинна речовина Міжклітинна речовина

Глюкоза

АТФ
АДФ

 перелік додаткової рекомендованої  літератури та адре-
си інтернет-ресурсів дадуть змогу на сучасному рівні під-
готувати матеріал для доповідей, написання рефератів, 
поповнити власні знання цікавими  фактами з біологічної 
науки
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Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми
«Збереження та реалізація спадкової інформації»

Варіант І
 Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала)                           
1. Ділянка молекули ДНК, на якій закодована інформація про певну ознаку орга-

нізму – це 
 А генотип
 Б геном
 В інтрон
 Г ген

2. Процес синтезу молекули білка називається
 А транскрипцією
 Б трансляцією
 В реплікацією
 Г репарацією

3. Молекула ДНК містить  триплет АГЦ.  Який триплет буде йому комплементар-
ним у  молекулі РНК?

 А ТЦГ
 Б  УГЦ
 В  УЦГ
 Г   ТГЦ

4. Який процес зображено на рисунку?
 А транскрипцію
 Б трансляцію
 В реплікацію
 Г репарацію

5. Укажіть органелу, яка забезпечує синтез поліпептидного ланцюга.
 А лізосома
 Б рибосома
 В вакуоля
 Г комплекс Гольджі

6. Парні хроматиди, що утворюють хромосому, розділяються і починають руха-
тись до  різних полюсів клітини в період мітозу, який називається

 А профаза
 Б метафаза
 В анафаза
 Г телофаза


