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Øàíîâíi äåâ’ÿòèêëàñíèêè!

Цей підручник продовжує серію підручників з курсу «Біологія», вивчен-
ня якого ви  розпочали у попередніх класах. Щоб успішно опанувати  на-
вчальний матеріал, вам потрібно буде пригадати  раніше набуті знання щодо 
будови та життєдіяльності основних груп організмів. Адже у цьому навчаль-
ному році підручник  поведе вас шляхом  пізнання властивостей живого. 

Ви вже  знаєте, що підручник – не книжка для читання. Дуже важливо 
уміти працювати з ним: виділяти та запам’ятовувати головне, швидко зна-
ходити потрібну інформацію. А для цього необхідно знати, як побудовано  
саме цю книжку. Отже, спочатку погортайте сторінки підручника, ознайом-
тесь з  його структурою. 

Щоб підручником було зручно користуватися, кожен  параграф розпочи-
нається на  непарній сторінці, а закінчується – на парній. Схеми, таблиці, 
фотографії  розміщено в нижній частині тієї самої сторінки, де на них є поси-
лання у тексті параграфа. Там же до них пропонуються завдання – це  дасть 
вам змогу ретельно опрацьовувати частину змісту параграфа одразу під час 
його вивчення. При цьому ви будете покроково сприймати інформацію,  ана-
лізувати її, закріпляти щойно набуті знання, а значить, краще підготуєтесь 
до подальшої роботи над новим матеріалом. Кожне завдання  має відповідне  
позначення залежно від того, який вид роботи пропонується виконати:

?  –  виконуйте  завдання самостійно;
?!  – працюйте в групі: обговорюйте проблеми, висловлюйте судження,  

формулюйте висновки.

Наприкінці кожного параграфа містяться завдання рубрики «Повторіть, 

поміркуйте». Вони допоможуть вам повторити  основні поняття параграфа в 
цілому, вчитися порівнювати, аналізувати, узагальнювати інформацію, вино-
сити судження, робити висновки.

Виконуючи лабораторні дослідження, лабораторні та практичні роботи, 
ви матимете змогу практично застосовувати набуті знання, розвивати інтуї-
цію дослідника.  



Тестові завдання рубрики «Самоконтроль навчальних досягнень» до 
кожної теми допоможуть вам ґрунтовно проконтролювати рівень власних 
навчальних досягнень, вдосконалити навички роботи з тестовими завдан-
нями різної форми. Це стане вам у пригоді під час підготовки до державної 
підсумкової атестації та складання зовнішнього незалежного оцінювання.  
Завдання з відкритою відповіддю спонукатимуть до роздумів над складними  
або проблемними питаннями. 

Є у підручнику й додаткова інформація. Зокрема її розміщено у рубриці  
«Цікавинки». Сподіваємось, вона  буде для вас справді цікавою.

Водночас пам’ятайте, що сучасна біологія – захоплююча, але дуже склад-
на, багатогранна  наука.  І  шкільний підручник – лише своєрідний дороговказ 
у світі знань про неї. А факти, закони, гіпотези й теорії надто численні, щоб 
поміститися на його сторінках. Тож радимо вам користуватися додатковою 
літературою та інтернет-ресурсами – джерелами, які дадуть вам змогу роз-
ширювати межі відомого, поповнювати скарбницю власних знань, знаходити 
відповіді на найрізноманітніші та найскладніші запитання. 

Бажаємо успіхів в опануванні основ біологічної науки!

Автори



Тема 5
ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ

ОЗНАК
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З історії відкриттів
Перші відомості про успадкування ознак одержано із повсякденних спостережень 

і медичної практики. Багато цінних спостережень за успадкуванням ознак у людей і 
тварин міститься в працях учених, філософів і письменників давніх і середніх віків. 
Прості типи успадкування ознак у людини описано задовго до виникнення генетики 
як науки.

Уже в 1750 р. французький лікар П. Мопертюї описав характер успадкування 
полідактилії (збільшення кількості пальців). У 1814 р. Дж. Адамс опублікував пра-
цю, в якій розрізняв спадкові й неспадкові захворювання. Він описував результати 
близькоспоріднених шлюбів. У випадках виявлення спадкових сімейних захворю-
вань батьки хворої людини часто перебувають у близьких родинних стосунках. Він 
констатував, що спадкові захворювання не обов’язково виникають одразу після на-
родження дитини, вони можуть проявлятися й пізніше. 

Протягом 1803–1820 рр. кілька лікарів описали тип 
успадкування гемофілії. А швейцарський лікар-офтальмо-
лог Й. Горнер у 1876 р. описав тип успадкування дальтоніз-
му (колірної сліпоти).

Батьком генетики вважається австрійський ботанік 
Грегор Йоганн Мендель, який відкрив закономірності 
успадкування ознак при схрещування організмів. У 1866 р. 
він опублікував результати своєї роботи під назвою 
«Експерименти із рослинними гібридами». Але інтерес 
до публікації був незначним. Лише на початку ХХ ст. було 
усвідомлено важливість висновків Менделя. 

У 1900 р. закони Менделя «перевідкрили» незалежно 
один від одного одразу троє вчених – Г. де Фріз (Нідер-
ланди), К. Корренс (Німеччина) і Е. Чермак (Австрія). У 
1909 р. данський учений В. Йогансен ввів поняття ген.  

Хромосомну теорію спадковості було розроблено в 
1910–1915 рр. у працях німецького зоолога А. Вейсмана, 
американських біологів-генетиків Т. Х. Моргана, А. Стер-
теванта, Г. Дж. Меллера та інших. У ній стверджується, що 
передача ознак і властивостей організму від покоління до 
покоління (спадковість) здійснюється в основному через 
хромосоми, в яких містяться гени.

У 1944 р. американськими біохіміками було встанов-
лено, що носієм властивості спадковості є ДНК.

Відтоді розпочався швидкий розвиток науки, що до-
сліджує основні прояви життя на молекулярному рівні. 
Тоді ж вперше з’явився новий термін, що позначив назву 
цієї науки – молекулярна біологія.

У 1953 р. було розшифровано структуру ДНК, про що 
ми вже розповідали. Про значення цих відкриттів та сучас-
них досягнень в галузі генетики ви дізнаєтесь у наступних 
параграфах.

Томас Хант Морган 
(1866–1945), лауреат
Нобелівської премії
(1933) «за відкриття, 
пов’язанні з роллю хро-
мосом у спадковості»

Грегор Мендель
 (1822–1884)
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Гени та геноми

Згадаємо!

В якій молекулі зберігається спадкова інформація?

§18.

Однією з найважливіших властивостей живого є здатність живих систем до са-
мовідтворення в ряді поколінь. Без нього життя не могло б бути таким, як воно є. 

Гени та геноми. Ви вже знаєте, що здатність до самовідтворення забез-
печують процеси збереження та реалізації спадкової інформації. У клітинах 
така інформація зберігається в структурі молекул ДНК. 

!  Сукупність молекул ДНК, що містяться у одній клітині, називається 
гено’мом. Спеціалізовані ферменти можуть зчитувати інформацію з ДНК. На 
її основі відбувається синтез білків, що відповідають за здійснення різнома-
нітних функцій, а отже, за формування певних ознак організмів. Спадкова 
інформація записана певними порціями: різні ділянки ДНК містять інформа-
цію про різні ознаки. Такі ділянки називаються генами.

!  Ген – це ділянка ДНК, у структурі якої закодована інформація про пев-
ну ознаку організму.

Сукупність генів певного організму називається генотипом. 
Будова гена. Кожен ген має певну будову (рис. 68). Основна частина, яка 

називається кодувальною, містить інформацію про структуру білка (або РНК). 
На початку гена розташована послідовність нуклеотидів, що називається промо-
тором. Саме з нею зв’язуються білки, які зчитують інформацію. За кодувальною 
частиною розташована завершальна ділянка гена, яка називається термінатором.

Рис. 68. Будова гена

Мікрофотографія однієї з хромосом людини. Числа відповідають мільйонам пар нуклеоти-
дів. Показано три гени, кожен з яких містить промотор (П), кодувальну частину (К) і термі-
натор (Т). Гени розділено некодувальними ділянками ДНК.
Світлі смужки відповідають ділянкам хромосоми, що містять багато генів, темні смужки – 
ділянкам, що майже не містять генів.
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За функціями виокремлюють структурні гени, які визначають певну озна-
ку (наприклад, кодують фермент, що каталізує певну хімічну реакцію), та ре-
гуляторні, основна функція яких полягає в регуляції активності інших генів.

Будова геному. Геном прокаріотичної клітини зазвичай складається з 
однієї кільцевої молекули ДНК. У еукаріотичній клітині лінійні молекули 
ДНК зв’язані з білками й утворюють хроматин ядра. Конденсований хрома-
тин утворює хромосоми, що мають Х-подібну форму (рис. 71). Вони стають 
помітними в полі зору мікроскопа лише під час клітинного поділу. В інший 
час хроматин переважно є деконденсованим. 

Кількість і розміри хромосом (відповідно, кількість і довжина молекул 
ДНК) у клітині є видовою ознакою, яка може суттєво змінюватись. Існують 
організми,  клітини яких містять хромосоми з унікальним, відмінним від 
інших, набором генів. Такі клітини називаються гаплоїдними. Клітини ін-
ших організмів мають подвійний набір хромосом. Це означає, що в клітинах 
містяться пари хромосом, які характеризуються однаковим набором генів, 
розташованих в однаковій послідовності. Такі хромосоми називаються гомо-
логічними, а клітини з подвійним набором – диплоїдними. 

Не весь геном утворений генами. Між генами існують проміжки, які не містять 
інформації про будову білків або РНК. Крім того, некодувальні ділянки можуть 
бути всередині генів еукаріотів (§19). Кількість некодувальної ДНК суттєво різ-
ниться у різних видів (табл. 2). Значення некодувальної ДНК повністю не встанов-
лено. Зокрема в ній можуть бути ділянки, що полегшують або ускладнюють зчи-
тування інформації з тих чи інших генів, тобто виконують регуляторну функцію. 

Окрім ядерного ДНК геном еукаріотичних клітин містить ДНК мітохон-
дрій та пластид. Їх розміри невеликі порівняно з ядерними хромосомами: від 
15 до 170 тис. пар нуклеотидів, кілька десятків (до 100) генів.

Рис. 69. Будова хромосоми

?!  Проаналізуйте твердження щодо наведеної в таблиці інформації.
1. Геном прокаріотичного організму містить меншу кількість генів, ніж еукаріотичного.
2. Лише 3 %  ДНК людини містить інформацію про будову білків або РНК.
 Які з них є правильними?
ПОВТОРІТЬ, ПОМІРКУЙТЕ
1. Дайте означення понять ген і геном.
2. Опишіть будову гена.
3. Що таке гаплоїдні та диплоїдні клітини?
4. Порівняйте геноми прокаріотичних та еукаріотичних клітин.

Порівняння геномів деяких організмів
Т а б л и ц я  2

Кількість

Хромосоми 

(гаплоїдний набір)
1 4* 23*

Пари нуклеотидів 

у ДНК 
4,6·106 1,3·108 3,2·109

Гени 4 288 14 000 20 000

Некодувальна ДНК 12 % 81 % 97 %

*Муха і людина – диплоїдні організми.
Хроматида

Ц
ен

тр
ом

ер
а

Плечі
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Рис. 94. Схема формування кольору квіт-
ки у рослини

Рис. 95. Алельні версії гена, що визначає 
колір квітки

Ген кодує фермент, що каталізує перетво-
рення безбарвної речовини (ліворуч) на 
забарвлену (праворуч), наявність якої у ва-
куолях визначає колір пелюсток.

Домінантний алель кодує фермент, що сприяє 
перетворенню безбарвної речовини на синю; 
рецесивний алель залишає безбарвну сполуку 
без змін, пелюстки не мають кольору.

Основні генетичні поняття

Згадаємо!

Що таке ген? 
Що таке гомологічні хромосоми?
Що таке диплоїдні та гаплоїдні клітини?

§28.

Генетика вивчає закономірності успадкування різних ознак. Ви пам'ятаєте, що 
одиницею спадковості є ген. Сукупність генів певного організму називається гено-
типом, а сукупність ознак організму – фенотипом. 

Гени та ознаки. Ви знаєте, що гени можуть бути структурними або регу-
ляторними. Структурні гени визначають певні одиничні ознаки (наприклад, ко-
лір квіток, довжину крил комах, групу крові людини тощо). У найпростішому 
випадку один ген визначає одну ознаку (рис. 94). Регуляторні гени впливають на 
активність інших генів – інших регуляторних або структурних. Зрозуміло, що 
вони також зумовлюють певні ознаки, але їхній прояв зазвичай є складнішим. 

Гени та алелі. Місце розташування певного гена в хромосомі назива-
ється локусом. У диплоїдних організмів кожна хромосома, окрім статевих, 
має подібну за структурою (але не ідентичну) парну хромосому. Такі парні 
хромосоми називаються гомологічними. Вони містять однаковий набір ге-
нів, локуси яких розташовані в однакових послідовностях. Отже, кожний 
організм має дві копії кожного гена (окрім тих, що розташовані в статевих 
хромосомах; про них дізнаєтесь згодом). Одна з них надходить від батьків-
ського, а інша – від материнського організму. Нуклеотидні послідовності 
копій генів, розташованих у одному локусі гомологічних хромосом, можуть 

Ген

Фермент

Ознака
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дещо різнитися. Такі варіанти генів називаються алелями. Різні алелі зу-
мовлюють розвиток різних варіантів однієї ознаки – наприклад фіолетовий 
чи білий колір пелюсток квітки (рис. 95). 

Яким буде фенотип організму, що має два різні алелі? У більшості випад-
ків проявлятиметься лише один з двох можливих варіантів ознаки. Така вер-
сія ознаки називається домінантною, а інша, пригнічена – рецесивною. 

Генотипи й фенотипи. Для запису генотипів найчастіше користуються 
латинськими літерами. Домінантні алелі позначають великими (наприклад, А), 
а рецесивні – малими (а). Отже, генотип певного організму (за одним геном) 
складатимуться з двох алелів, які будуть позначатися парою літер. Організм, 
який має два однакові алелі, називається гомозиготним, а який має два різні – 
гетерозиготним. Гомозиготи можуть бути домінантними (АА) або рецесив-
ними (аа). Генотип гетерозиготних організмів – Аа (рис. 96). Домінантний фе-
нотип може бути у домінантних гомозигот або гетерозигот. Рецесивна ознака 
проявляється лише в рецесивних гомозигот. 

Схеми схрещування. Для визначення особливостей успадкування ознак до-
слідники можуть проводити експериментальні схрещування (рис. 97). Організми, 
які мають певний варіант досліджуваної ознаки і чиї потомки проявляють цю ж 
ознаку з покоління у покоління, називаються чистою лінією. Схрещуючи особини, 
що належать до різних ліній, дослідники отримують гібриди. Під час подальшого 
схрещування гібридів між собою отримують гібриди другого покоління. Дослідни-
ків може цікавити один ген або кілька різних. У першому випадку схрещування 
називається моногібридним. Якщо вивчають два гени водночас, то таке схрещу-
вання називатиметься дигібридним, кілька – полігібридним. Різні гени познача-
ють різними літерами. Наприклад, організм, гетерозиготний за двома генами, 
матиме генотип АaBb. Він проявлятиме домінантні ознаки, зумовлені генами А і В.

ПОВТОРІТЬ, ПОМІРКУЙТЕ
1. Дайте означення понять генотип, фенотип, алель, гомозигота, гетерозигота.
2. Як формується генотип наступного покоління?
3. Поясніть прийоми запису схем схрещування організмів.
4. Що таке гомо- та гетерозигота? 

Рис. 96. Генотип наступного покоління 
формується в процесі розмноження

Рис. 97. Генетичний запис схеми схре-
щування двох гомозигот

У результаті мейозу утворюються гамети з 
гаплоїдним набором хромосом; у результаті 
запліднення утворюється зигота з диплоїд-
ним набором хромосом. З неї розвивається 
новий організм.

Р – батьківське покоління (особини різної 
статі позначають символами Марса та Ве-
нери); G – гамети; F1 – гібриди першого 
покоління.

?  Які ознаки (домінантні або рецесивні) мають батьківські організми та отримані гібриди?

Мейоз

Мейоз
Запліднення

Н
ов

и
й

 о
р
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н
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м
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Цікавинки

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 немає папілярних ма-
люнків на пальцях, долонях і підошвах, 
що спричиняє неможливість одержання 
відбитків пальців. У даний час у 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 р. було повідомлено про майже 
повне розшифрування структури ДНК лю-
дини. Нерозшифрованою залишалася тільки 
перша 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-
шифрування 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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Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми
«Біорізноманіття»

Варіант І
 Тестові завдання з однією правильною відповіддю (0,5 бала) 
1.  До одноклітинних еукаріотів належить 
 А вірус грипу
 Б ціанобактерія
 В кишкова паличка
 Г інфузорія туфелька

2.  Укажіть рослинний організм.
 А амеба звичайна
 Б коник зелений
 В пеніциліум
 Г ульва

3.  Капсид вірусів утворений
 А молекулами ліпідів і вуглеводів
 Б молекулами нуклеїнової кислоти
 В молекулами ліпідів і білків
 Г молекулами білків

4.  Організми, яким властивий автотрофний спосіб живлення, належать до 
групи

 А рослин
 Б тварин
 В грибів
 Г вірусів

5.  Якою цифрою на рисунку позначено орган рослини, що забезпечує її водою 
з розчиненими мінеральними речовинами? 

 А 1
 Б 2
 В 3
 Г 4

6.  Укажіть систему органів хребетних тварин, що забезпечує регуляцію 
функцій.

 А травна
 Б дихальна
 В кровоносна
 Г ендокринна

1

2

3

4
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Предметний покажчик
Автотрофи   70
Автофагія   55
Аденін   33
Активний центр   30   
Актин   28
Алель   120
Алкалоїди   20
Амінокислота   25
Аналіз імуноферментний   235
Анатомія   6   
Анафаза   100
Антибіотики   20   
Антикодон   95
Антитіла   28
Антропогенез   167   
Апарат Гольджі (див. Комплекс Гольджі)
Археї (Архебактерії)   182, 185   
Атавізми   152   
Атмосфера   205
АТМ-синтетаза   73, 77
Аутбридинг (див. Схрещування неспоріднене)   225

Бактерії   182, 185   
– водневі   80
– Еубактерії (див. Бактерії)
– нітрифікуючі   80
Бактеріологія   6   
Бактеріофаг   183   
Білки   25
– рецепторні   28
– структурні   28
– транспортні   28
Біологія   5
Біологічна   систематика   182   
Біосфера   205
Біотехнологія   229   
Бластомер   107   
Бластуляція   107   
Боротьба за існування   154   
Ботаніка   6
Ботанічний   сад   215   

Вазопресин (див. Гормони)
Вакуолі   55
Вид(и)   159
– теплолюбні   198
– холодностійкі   198
Видоутворення   160
– географічне   160
– екологічне   161
Війки   54   
ВІЛ (див. Вірус імунодефіциту людини)
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