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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Одна з основних вимог до абітурієнтів, які складають вступні екзамени з 

біології, – це вміння розв’язувати задачі біологічного змісту, що є показником 

глибоких теоретичних знань з основ класичної біології. 

Практичні навички розв’язування задач свідчать про розуміння 

абітурієнтом навчального матеріалу та уміння використовувати отримані 

знання. 

Кожний розділ посібника починається роз’яснювальною теоретичною 

частиною, в якій коротко розглядається суть процесів і явищ з відповідного 

розділу біології, а також подається сучасна наукова термінологія. 

Далі наводяться приклади розв’язання типових задач різних варіантів, які 

найчастіше зустрічаються на вступних випробуваннях. 

Аналіз типових задач допомагає виробити біологічну логіку і опанувати 

різні способи розв’язання. 

Закінчується кожний розділ задачами для самостійного розв’язання, які 

мають різний ступінь складності. Ці задачі є різноманітними за формою. 

Велика кількість рослинних і тваринних об’єктів, використаних в умовах задач, 

демонструє спільність генетико-біологічних законів для всіх живих організмів, 

включаючи людину. 

У пропонований збірник ввійшли задачі з всіх розділів генетики, екології, 

обміну речовин та енергії, передбачених програмою для вступників до вищих 

навчальних закладів. 

Окремою частиною до посібника включені зразки завдань тестового 

вступного екзамену з біології із варіантами відповідей. Для зручності завдання 

об’єднані по рівнях складності. 
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1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ 

 

1.1. МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ 
 

Матеріальним носієм спадковості є дезоксирибонуклеїнова кислота – ДНК. 

За своєю будовою ДНК – полімер, мономерами якого є нуклеотиди, які, у свою 

чергу, складаються з цукру – дезоксирибози, залишку фосфорної кислоти і 

азотистої основи. У молекулі ДНК відомо чотири типи азотистих основ:  

 аденін (А), 

 гуанін (Г), 

 тимін (Т), 

 цитозин (Ц). 

Згідно з моделлю Уотсона-Кріка (1953), молекула ДНК є подвійною 

спіраллю, де два полінуклеотидні ланцюги з'єднуються між собою за 

принципом комплементарності. 

Основні функції ДНК – збереження і передача генетичної інформації – 

вивчає молекулярна генетика. Трансляція здійснюється згідно з генетичним 

кодом (табл. 1). 

Таблиця 1 

Генетичний код 

І 

нуклеотид 

ІІ нуклеотид ІІІ 

нуклеотид У Ц А Г 

 

У 

ФЕН СЕР ТИР  ЦИС У 

ФЕН СЕР ТИР  ЦИС Ц 

ЛЕЙ СЕР нонсенс нонсенс А 

ЛЕЙ СЕР нонсенс ТРИП Г 

 

Ц 

ЛЕЙ ПРО ГІС АРГ У 

ЛЕЙ ПРО ГІС АРГ Ц 

ЛЕЙ ПРО ГЛН АРГ А 

ЛЕЙ ПРО ГЛН АРГ Г 

 

А 

ІЛЕЙ ТРЕ АСН СЕР У 

ІЛЕЙ ТРЕ АСН СЕР Ц 

ІЛЕЙ ТРЕ ЛІЗ АРГ А 

МЕТ ТРЕ ЛІЗ АРГ Г 

 

Г 

ВАЛ АЛА АСП ГЛІ У 

ВАЛ АЛА АСП ГЛІ Ц 

ВАЛ АЛА ГЛУ ГЛІ А 

ВАЛ АЛА ГЛУ ГЛІ Г 

 

Азотисті основи різних ланцюгів з'єднуються між собою за допомогою 

водневих зв'язків за принципом комплементарності, а саме: 

 аденін з тиміном (А=Т, два водневих зв'язки), 

 гуанін з цитозином (ГЦ, три водневих зв'язки). 
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В РНК замість тиміну присутній урацил (У). 

Для всіх азотистих основ виконується правило Чаргаффа: вміст 

пуринових азотистих основ – аденіну і гуаніну – дорівнює сумі піримідинових 

азотистих основ – тиміну і цитозину. 

Вміст тиміну в молекулі ДНК рівний вмісту аденіну, а вміст гуаніну рівний 

вмісту цитозину (А=Т, Г=Ц). 

Сума всіх нуклеотидів в молекулі ДНК або РНК (А+Т+Г+Ц або А+У+Г+Ц) 

становить 100%. 

Довжина одного нуклеотида, або розмір кожної комплементарної пари 

вздовж осі спіралі становить 0,34 нм. 

Середня молекулярна маса одного нуклеотида становить 345 умовних 

одиниць (у.о.). 

Середня молекулярна маса білка становить 100 умовних одиниць (у.о.). 

Кожну амінокислоту в білковій молекулі кодує триплет нуклеотидів і-РНК 

(під час трансляції). 

Для визначення довжини гена враховують кількість нуклеотидів, яка 

міститься в одному ланцюгу ДНК. Для визначення молекулярної маси гена 

враховують кількість нуклеотидів, що містяться у двох ланцюгах ДНК. 

 

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

Задача 1. У хворого на серпоподібноклітинну анемію склад амінокислот 4-

го пептида: вал-гіс-лей-тре-про-вал-глу-ліз. Визначте відсотковий склад 

нуклеотидів і довжину відповідного фрагмента ДНК. 

Розв'язок: Спочатку запишемо послідовність амінокислот. Користуючись 

таблицею генетичного коду, побудуємо і-РНК, далі, за принципом 

комплементарності – два ланцюги ДНК: 

Білок: вал-гіс-лей-тре-про-вал-глу-ліз; 

І-РНК: ГУУ-ЦАУ-ЦУУ-АЦУ-ЦЦУ-ГУУ-ГАА-ААА; 

ДНК: ЦАА-ГТА-ГАА-ТГА-ГГА-ЦАА-ЦТТ-ТТТ; 

ГТТ-ЦАТ-ЦТТ-АЦТ-ЦЦТ-ГТТ-ГАА-ААА. 

1. Визначаємо загальну кількість нуклеотидів і кожного нуклеотиду 

окремо в даному фрагменті ДНК: 

Всього нуклеотидів 16 * 3 = 48; 

А = 16;  Г = 8; 

Т = 16;  Ц = 8. 

2. Визначаємо відсотковий вміст кожного нуклеотиду у фрагменті 

молекули ДНК: 

48 = 100%; 16 = х%. Тоді  х : 100% = 16 : 48. 

Отже x = 33,33%; А = Т = 33,33%. 

48 = 100%; 8 = х%. Тоді х : 100% = 8 : 48. 

Отже x = 16,66%; Г = Ц = 16,66%. 

3. Визначаємо довжину фрагменту ДНК: 

(16 + 8) * 0,34нм = 8,16нм. 

Відповідь: А = Т = 33,3%; Г = Ц = 16,7%; Lфр = 8,16 нм. 
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Задача 2. Як зміниться структура білка, якщо з кодуючої його ділянки 

ДНК: ААТАЦАTTТАААГТЦ – видалити 5-ий і 13-ий зліва нуклеотиди? 

Розв'язок: Спочатку будуємо і-РНК, відразу розбивши її на триплети: 

і-РНК: УУА-УГУ-ААА-УУУ-ЦАГ. 

Тепер будуємо ділянку досліджуваного білка в нормі: 

Білок: лей-цис-ліз-фен-глу. 

За умовою задачі, з нитки ДНК видаляються п'ятий і тринадцятий (зліва) 

нуклеотиди. Залишається: ААТААТТТАААТЦ. 

За одержаною ділянкою будуємо нитку і-РНК: УУА-УУА-ААУ-УУА-Г, 

знову розбивши її на триплети, знаходимо будову ділянки білка після змін, що 

відбулися в ДНК: лей-лей-асп-лей. Порівнюючи будову ділянки білка до і після 

зміни в ДНК, бачимо, що відбулася заміна всіх амінокислот, крім першої, а 

довжина ланцюга скоротилася на одну амінокислоту. 

Відповідь: відбулася заміна всіх амінокислот, крім першої, а також 

зменшення їх кількості. 

Задача 3. У молекулі ДНК два гени мають 663 і 1530 нуклеотидів. Яка 

кількість триплетів РНК закодована в цих генах? Яка кількість амінокислот 

закодована в РНК цими генами? 

Розв'язок: Оскільки до складу триплету входить три нуклеотиди, їх 

кількість знаходимо за допомогою наступних дій: 

663 : 3 = 221;  1530 : 3 = 510. 

Отже, кількість амінокислот, закодованих в двох генах ДНК, становить 

відповідно 221та 510 аміноксислот. 

Оскільки один триплет кодує одну амінокислоту, то їх кількість буде 

однакова. 

Відповідь: кількість триплетів та кількість амінокислот відповідно 221 та 

510. 

Задача 4. Чому дорівнює довжина молекули ДНК, якщо в ній число 

тимідилових нуклеотидів 600 тис., а гуанілових – 2400 тис.? 

Розв'язок: За умовою задачі Т = 600000, а Г = 2400000. Знайдемо кількість 

всіх нуклеотидів у ланцюгу ДНК: 

600000 + 2400000 = 3000000 нуклеотидів у одному з ланцюгів ДНК. 

Оскільки довжина одного нуклеотида становить 0,34 нм, то загальна 

довжина молекули ДНК буде становити: 

3000000 * 0,34 нм = 1020000 нм = 1,02 мм. 

Відповідь: довжина молекули ДНК становить 1020000 нм або 1,02 мм. 

Задача 5. Фрагмент молекули ДНК містить 560 тимідилових нуклеотидів, 

що становить 28% загальної кількості. Визначити кількість аденілових, 

гуанілових і цитидилових нуклеотидів і розмір даного фрагмента. 

Розв'язок: Кількість аденілових нуклеотидів дорівнює кількості 

тимідилових: 

А = Т = 560. 

Вирахуємо їх загальну кількість: А + Т = 560+560 = 1120. 

У відсотках кількість аденіну та тиміну становитиме: 28% + 28% = 56%. 
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Тоді кількість гуаніну та цитозину становитиме 100% – 56% = 44%. 

Позначимо кількість Г + Ц через х та складемо пропорцію: 

1120 = 56%; х = 44%. 

Отже, х = (Г + Ц) = 1120 * 44 : 56 = 880. 

Звідси, кількість Г = 440, Ц = 440. 

В даному фрагменті молекули ДНК загальна кількість нуклеотидів 

становитиме: 

А + Г + Т + Ц = 560 + 560 + 440 + 440 = 2000. 

Оскільки молекула ДНК є дволанцюгова, то кількість нуклеотидів у 

кожному з них рівна 1000. 

Як відомо, довжина комплементарної пари нуклеотидів 0,34 нм. Тому 

довжина фрагмента молекули ДНК буде: 

1000 * 0,34 нм = 340 нм. 

Відповідь: А = Т = 560, Г = Ц = 440. Довжина фрагмента ДНК рівна 340 

нм. 

Задача 6. За даними біохімічного аналізу 22% загальної кількості 

нуклеотидів і-РНК припадає на аденілові, 12% – на урацилові і 26% – на 

гуанілові. Визначити нуклеотидний склад ДНК, з якої переписана дана і-РНК. 

Розв'язок: Частка цитидилових нуклеотидів у молекулі і-РНК становить: 

Ц = 100% – (22% + 12% + 26%) = 40%. 

Молекула ДНК має два ланцюги, отже на один ланцюг припадає 50%, 

тобто удвічі менше, нуклеотидів. Визначимо склад кодуючого ланцюга ДНК: 

І-РНК:   ланцюг ДНК: 

12% У   А = 12% : 2 = 6%; 

22% А   Т = 22% : 2 = 11%; 

40% Ц   Г = 40% : 2 = 20%; 

26% Г   Ц = 2б% : 2 = 13%. 

Отже, за принципом комплементарності другий ланцюг ДНК має: 

Т = 6%, А = 11%, Ц = 20%, Г = 13%. 

Процентний вміст нуклеотидів у молекулі ДНК такий: 

А = 6% + 11% = 17%; 

Т = 11% + 6% = 17%; 

Г = 20% + 13% = 33%; 

Ц = 13% + 20% = 33%. 

Відповідь: нуклеотидний склад даної ДНК такий: А = Т = 17%, Г = Ц = 

33%. 

 

ЗАДАЧІ ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
1. Один з ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТГ-АЦЦ-ГАЦ-АЦГ-

ЦАЦ. Яка послідовність нуклеотидів в другому ланцюзі цієї молекули 

ДНК? 

2. Частина правого ланцюга ДНК має такий нуклеотидний склад: АТТ-АЦЦ-

ГАЦ-АЦГ-УАЦ. Визначте: а) порядок чергування нуклеотидів у лівому 

ланцюзі; б) довжину цієї ділянки ДНК; в) вміст кожного нуклеотида у 
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фрагменті ДНК. 

3. Білковий ланцюг складається з таких амінокислот: вал-лей-гіс-сер-глу-фен-

асп. Яка послідовність нуклеотидів гена, що кодує даний білок? 

4. Визначте антикодони т-РНК, які беруть участь у синтезі білка, що кодується 

фрагментом ДНК: ГГТ-АЦГ-АТГ-ТЦА-АГА. 

5. Перший ланцюг фрагмента гена має таку структуру: ТАТ – ТЦТ – ТТТ – 

ТГТ – ГГА – ЦГЦ… Вкажіть структуру відповідного фрагмента молекули 

білка, синтезованого за участю другого ланцюга ДНК. Як зміниться 

структура фрагмента синтезованого білка, якщо в першому ланцюгу ДНК 

під дією хімічних факторів випаде 11-й нуклеод? 

6. Ланцюг ДНК, що кодує білок, має таку будову ГТТ – ЦТА – ААА – ГГГ – 

ЦЦЦ… Визначте, яку послідовність мономерів матиме кодований білок. 

Як зміниться склад білка, якщо під впливом опромінення між восьмим і 

дев’ятим нуклеотидами ДНК стане нуклеотид Т? 

7. Які зміни відбудуться в будові білка, якщо в кодуючій його ділянці ДНК 

виду ТААЦАААГААЦАААА між 10 і 11 нуклеотидами включити цитозин, 

між 13 і 14 – тимін, а на кінці добавити ще один аденін? 

8. Початкова ділянка ланцюга В-інсуліну представлена наступними 10 

амінокислотами: фенілаланін–валін–аспарагінова кислота–глютамін–

простидин–лейцин–цистеїн–гліцин–серин–гістидин. Визначити кількісні 

співвідношення: аденін + тимін та гуанін + цитозин у ланцюгу ДНК, що 

кодує цю ділянку інсуліну. 

9. При синдромі Фанконі (порушення утворення кісткової тканини) у хворого 

з сечею виділяється пептид, який має амінокислоти: ліз-арг-глі-тре-вад-лей-

цис-тир. Визначте кількісне співвідношення: аденін + тимін та гуанін + 

цитозин у молекулі ДНК і масу відповідного гена. 

10. Початковий ланцюг білка інсуліну (синтезується в клітинах підшлункової 

залози) регулює обмін вуглеводів у організмах різних тварин і має такий 

склад: 

А) у бика: глі-ілей-вал-глу-глу-цис-цис-ала-сер-вал; 

Б) у барана: глі-ілей-вал-глу-глу-цис-цис-ала-глі-вал; 

В) у коня: глі-ілей-вал-глу-глу-цис-цис-тре-глі-ілей; 

Г)у свині: глі-ілей-вал-глу-глу-цис-цис-тре-сер-ілей. 

Якими триплетами і-РНК відрізняється в інсуліні бика і барана, 

коня і свині? 

11. Четвертий пептид у нормальному гемоглобіні (гемоглобін А) складається з 

наступних амінокислот: валін–гістидин–лейцин–треонін–пролін–

глутамінова киспота–глутамінова кислота–лізин. 

а) У хворого з симптомом спленомегалії при помірній анемії виявили 

наступний склад четвертого пептиду: валін–гістидин–лейцин–треонін–

пролін–лізин–глутамінова кислота–лізин. Визначити зміни, які відбулися 

в ДНК, що кодує четвертий пептид гемоглобіну, після мутації. 

б)У хворого серповидноклітинною анемією склад амінокислот четвертого 

пептиду гемоглобіну наступний: валін–гістидин–лейцин–треонін–пролін–
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лізин–глутамінова кислота–лізин. Визначити зміни в ділянці ДНК, яка 

кодує четвертий пептид гемоглобіну, що призвело до захворювання. 

12. У фрагменті ДНК знайдено 1120 аденілових нуклеотидів, що становить 28% 

загальної кількості нуклеотидів. Скільки в даному фрагменті міститься 

гуанілових, цитидилових, тимідилових нуклеотидів. Яка довжина і 

молекулярна маса фрагмента молекули ДНК? 

13. У молекулі ДНК виявлено 880 гуанілових нуклеотидів, які складають 22% 

від загальної кількості нуклеотидів цієї ДНК. Визначити: а) скільки 

міститься інших нуклеотидів (окремо) у цій молекулі ДНК; б) яка довжина і 

молекулярна маса цієї ДНК. 

14. Структурний ген (фрагмент молекули ДНК) містить 384 цитозинових 

нуклеотиди, що становить 20% від їх загальної кількості. В екзонних 

ділянках закодований білок, який складається із 120 амінокислотних 

залишків. Який нуклеотидний склад гена? Яка відносна молекулярна маса 

інтронних ділянок гена? Наскільки зріла і-РНК коротша за про-і-РНК? 

15. Скільки аденілових, тимінових і гуанінових нуклеотидів міститься у 

фрагменті ДНК, якщо в ньому виявлено 950 цитозинових нуклеотидів, що 

становить 20% від загальної кількості нуклеотидів у цьому фрагменті 

ДНК? Яка його довжина і відносна молекулярна маса? 

16. Один із ланцюгів ДНК має молекулярну масу 34155 у.о. Визначити кількість 

мономерів білка, запрограмованого в цій ДНК. 

17. Молекулярна маса білка 50 000 у.о. Визначити довжину і молекулярну масу 

відповідного гена. 

18. Білок рибонуклеаза складається з 224 амінокислот. Що має більшу 

молекулярну масу: білок чи ген, який його кодує? 

19. До складу білка входить 800 амінокислот. Яка довжина гена, що контролює 

синтез цього білка? 

20. Альбумін сироватки крові людини має відносну молекулярну масу 68400. 

визначте: а) Кількість нуклеотидів ДНК; б) довжину гена; в) відносну 

молекулярну масу гена. 

21. Синдром набутого імунодефіциту – інфекційне захворювання, яке 

передається переважно статевим шляхом. Збудник СНІДу (вірус 

імунодефіциту людини – ВІЛ) – ретровірус, спадковий матеріал якого 

(РНК) містить 9213 нуклеотидів. Скільки триплетів має РНК ВІЛ? 

Визнасте сумарну відносну молекулярну масу білкових молекул, 

закодованих у геномі вірусу, якщо на структурні гени припадає 4000 

нуклеотидів. 

22. Гормон росту людини (соматотропін) – білок, що містить 191 амінокислоту. 

Скільки кодуючих нулеотидів і триплетів входить до складу гена соматотропіну? 

23. Яка довжина гена, який кодує інсулін, якщо відомо, що до його складу 

входить 51амінокислота, а нуклеотид ДНК завдовжки 0,34 нм 

24. Молекула РНК віруса тютюнової мозаїки (ВТМ) складається з 6600 

нуклеотидів. Одна молекула ВТМ складається із 160 амінокислот. Визначте: 

а) довжину гена, який несе інформацію про структуру цього білка; б) у 
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скільки разів молекулярна маса гена більша від молекулярної маси білка; в) 

скільки видів білка закодовано в і-РНК ВТМ. 

25. Визначте відносну молекулярну масу гена (дволанцюгової ДНК), якщо в одному 

його ланцюзі закодовано білок з відносною молекулярною масою 3000? 

26. Визначте довжину гена, що кодує білок нормального гемоглобіну, який у своєму 

складі містить 287 амінокислот? 

27. Дано молекулу ДНК з відносною молекулярною масою 69 000, з них 8 625 

припадає на частку аденілових нуклеотидів. а) Скільки міститься нуклеотидів 

окремо? б) Яка довжина цієї ДНК? 

28. На думку деяких учених, загальна довжина всіх молекул ДНК в ядрі одної 

статевої клітини людини складає приблизно 102 см. Скільки всього пар 

нуклеотидів міститься в ДНК одної клітини? 

29. На одному з ланцюгів ДНК синтезована і-РНК, у якій А – 14%, Г – 20%, У – 

40%, Ц – 26%. Визначте вміст нуклеотидів у молекулі ДНК ( у%). 

30. Хімічний аналіз показав, що 26% загальної кількості нуклеотидів і-РНК 

припадає на аденін, 6% – на гуанін, 40% – на урацил. Яким повинен бути 

нуклеотидний склад відповідної ділянки дволанцюгової ДНК? 

31. Яка довжина гена, який кодує інсулін, якщо відомо, що до його складу 

входить 51 амінокислота, а нуклеотид ДНК завдовжки 0,34 нм? 

32. Дано молекулу ДНК з відносною молекулярною масою 69000, з них 8625 

припадає на частку аденілових нуклеотидів. Визначити: а) Скільки 

міститься нуклеотидів окремо? б) Яка довжина цієї ДНК? 

33. На думку деяких учених, загальна довжина всіх молекул ДНК в ядрі одної 

статевої клітини людини складає приблизно 102 см. Скільки всього пар 

нуклеотидів міститься в ДНК одної клітини? 

34. Хімічний аналіз показав, що 28% від загальної кількості нуклеотидів даної і-

РНК припадає на аденін, 6% — на гуанін і 40% на урацил. Яким повинен 

бути нуклеотидний склад відповідної ділянки дволанцюгової ДНК, 

інформація з якої "переписана" даною і-РНК? Яким буде склад ДНК, якщо і-

РНК містить 18% гуаніну, 30% аденіну і 20% урацилу. 

35. Радіоактивне випромінювання здатне іноді "вибивати" нуклеотиди із 

молекул нуклеїнової кислоти без порушення її цілісності. Припустімо, що в 

одному випадку з молекули вилучений тільки один нуклеотид, у другому – 

три нуклеотиди підряд, а в третьому – також три нуклеотиди, але 

розташовані на деякій відстані один від одного. Як це відіб'ється на білку, 

синтезованому на основі спадкової інформації, закодованої у такій 

пошкодженій молекулі? В яких з вказаних трьох випадків фактично 

утворений білок буде відрізнятися від нормального більше, а в яких – 

менше? 

 

1.2. Енергетичний обмін 

Сукупність реакції розчеплення складних сполук в організмі, що 

супроводжуються виділенням енергії, називають енергетичним обміном. 
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Виділяють три послідовні етапи енергетичного обміну: підготовчий, 

безкисневий і кисневий. 

Підготовчий етап у більшості багатоклітинних тварин, відбувається в 

шлунково – кишковому тракті, а також у цитоплазмі клітин. На цьому етапі 

органічні макромолекули під дією ферментів розщеплюються до мономерів: 

білки – до амінокислот, жири – гліцерину і жирних кислот, полісахариди – до 

моносахаридів, нуклеїнові кислоти – нуклеотидів. Всі процеси відбуваються з 

незначним виділенням енергії, яка розсіюється у вигляді тепла. 

Безкисневий або неповний етап відбувається у клітинах, і називається 

неповним, анафобним, або гліколізом. Він складається з ряду 

ферментативних реакцій що йдуть одна за одною. Кожна реакція каталізується 

особливим ферментом, дія яких строго специфічна. Ферменти розташовуються 

на внутрішньоклітинних мембранах правильними рядами. Речовини, 

потрапивши на перший фермент цього ряду, на другий фермент, далі на третій і 

так далі. Це забезпечує рівномірний і швидкий перебіг процесу. 

Найважливішим на цьому етапі в клітинах є розщеплення молекул глюкози 

шляхом гліколізу, під час якого глюкоза розщеплюється на дві молекули 

виноградної C3H4O3 або молочної C3H6O3 кислот. Сумарне рівняння цього 

процесу має такий вигляд: 

C6H12O6 + 2H3PO4 + 2АДФ  2C3H6O3 + 2H2O+2АТФ. 

Під час гліколізу виділяється близько 200 кДж енергії частина якої 

(близько 80 кДж) витрачається на синтез двох молекул АТФ, а інша (120 кДж) 

розсіюється у вигляді тепла. 

Третій етап енергетичного обміну називають повним або кисневим, або 

афобним розщепленням. Проходить при наявності кисню. Під час цього етапу 

органічні сполуки, які утворилися на попередньому (безкисневому) етапі, 

окислюються до кінцевих продуктів – H2O та CO2. 

Всі ці процеси відбуваються на мембранах мітохондрій. Проміжні реакції 

розщеплення молочної кислоти до кінцевих продуктів (H2O і CO2) ідуть з 

виділенням енергії. Сумарне рівняння кисневого енергетичного обміну має 

такий вигляд: 

2C3H6O3 + 36H3PO4 + 6O2 + 36АДФ  6CO2 + 42H2O + 36АТФ. 

На третьому етапі енергетичного обміну виділяється 2600 кДж енергії, 

частина якої акумулюється в 36 молекулах АТФ (36 * 40 кДж = 1440 кДж) та 

1160 кДж розсіюється у вигляді тепла. 

Сумарне рівняння безкисневого і кисневого етапів енергетичного обміну 

має такий вигляд: 

C6H12O6 + 38H3PO4 + 6O2 + 38АДФ  6CO2 + 44H2O + 38АТФ. 

Сумарна кількість енергії, яка утворюється в результаті енергетичного 

обміну, рівна 2800 кДж, з яких 1520 кДж акумулюється у 38 молекулах АТФ та 

1280 кДж енергії виділяється у вигляді тепла. 

При розв’язуванні задач на енергетичний обмін використовують сумарне 

рівняння безкисневого розщеплення та сумарне рівняння безкисневого і 

кисневого розщеплення. 
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ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

Задача 1. Внаслідок дисиміляції у клітинах утворилося 12 моль молочної 

кислоти і 42 моль вуглекислого газу. Визначити: а) скільки всього глюкози 

витрачено; б) скільки енергії акумульовано в АТФ; в) скільки моль кисню 

витрачено на окислення утвореної молочної кислоти. 

υ  363 OHC  = 12 моль 

υ  2CO  = 42 моль 

а) υ  6126 OHC  – ? 

б) Q  – ? 

в) υ  2O   – ? 

Розв’язок: Виходячи з продуктів розщеплення глюкози, ми бачимо, що 

частина глюкози піддалась повному розщепленню, а частина – неповному, тому 

записуємо обидві реакції повного і неповного розщеплення глюкози: 

(І) C6H12O6 + 38H3PO4 + 6O2 + 38АДФ  6CO2 + 44H2O + 38АТФ; 

(ІІ) C6H12O6 + 2H3PO4 + 2АДФ  2C3H6O3 + 2H2O+2АТФ. 

На основі реакцій повного і неповного розщеплення глюкози виконуємо 

завдання задачі. 

а) Згідно з рівнянням (І) при окисленні 1 моль 6126 ОНС  утворюється 6 

моль 2СО , а при окисленні х1 моль 6126 ОНС  утворюється 42 моль 2СО , отже 

7
6

1*42
x1   моль 6126 ОНС  – при повному розщепленні. 

Згідно з рівнянням (II) при розщепленні 1 моль 6126 ОНС  утворюється 2 

моль 363 ОНС , а при розщепленні х2 моль 6126 ОНС  утворюється 12 моль 

363 ОНС , отже 

6
2

12*1
x2   моль 6126 ОНС  – при неповному розщепленні. 

Визначаємо загальну кількість глюкози, яка була витрачена внаслідок 

процесів дисиміляції: 

υ  6126 OHC  = 6 моль + 7 моль = 13 моль. 

б) Згідно з рівнянням (І) при розщепленні 1 моль 6126 ОНС  утворюється 38 

моль АТФ, а при розщепленні 7 моль 6126 ОНС  утворюється z1 моль АТФ, отже 

266
1

7*38
z1   моль АТФ. 

Згідно з рівнянням (ІІ) при розщепленні 1 моль 6126 ОНС  утворюється 2 

моль АТФ, а при розщепленні 6 моль 6126 ОНС  утворюється z2 моль АТФ, отже 

12
1

2*6
z2   моль АТФ. 

Визначаємо, сумарну кількість молекул АТФ, які утворилися при повному 

і неповному розщеплені: 

υ(АТФ) = 12 моль + 266 моль = 278 моль. 

Один моль АТФ акумулює 40 кДж енергії, тому 
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Q = 278 * 40 = 11120 кДж. 

в) Повному розщепленню піддалося лише 7 моль глюкози. Згідно з 

рівнянням (I) повного розщеплення при розщеплені 1 моль 6126 ОНС  

витрачається 6 моль 2O , а при розщеплені 7 моль 6126 ОНС  витрачається y 

моль 2O , отже 

42
1

6*7
y   моль 2O . 

Відповідь: а) 7 моль 6126 ОНС  – повне розщеплення; 6 моль 6126 ОНС  – 

неповне розщеплення; всього розщепилося 13 моль 6126 ОНС ; б) внаслідок 

реакції дисиміляції акумулювалось в АТФ 11120 кДж енергії; в) на окислення 

молочної кислоти витрачено 42 моль кисню. 

Задача 2. У процесі дисиміляції пройшло розщеплення 7 моль глюкози, з 

яких повному (кисневому) розщепленню піддалось тільки два молі. 

Визначте: а) скільки молів молочної кислоти і вуглекислого газу при цьому 

утворено; б) скільки молів АТФ при цьому синтезовано; в) скільки енергії і в 

якій формі акумульовано в цих молекулах АТФ; г) скільки молів О2 витрачено 

на окислення утвореної при цьому молочної кислоти. 

υ( 6126 ОНС ) = 7 моль 

υ2( 6126 ОНС ) = 2 моль 

а) υ  363 OHC  – ? 

υ  2CO  – ? 

б) υ(АТФ) – ? 

в) Q  – ? 

г) υ  2O  – ? 

Розв’язок: Визначаємо кількість молів глюкози, які піддались неповному 

розщепленню: 

υ1( 6126 ОНС ) = 7 моль – 2 моль = 5моль. 

На основі реакцій повного і неповного розщеплення глюкози виконуємо 

завдання задачі. 

(І) C6H12O6 + 38H3PO4 + 6O2 + 38АДФ  6CO2 + 44H2O + 38АТФ; 

(ІІ) C6H12O6 + 2H3PO4 + 2АДФ  2C3H6O3 + 2H2O+2АТФ. 

а) На основі реакції неповного розщеплення (ІІ) визначаємо кількість 

молочної кислоти. Складаємо пропорцію: при розщепленні 1 моль C6H12O6 

утворюється 2 молі C3H6O3, а при розщепленні 5 моль C6H12O6 утворюється x 

моль C3H6O3, отже 

10
1

2*5
x   моль C3H6O3. 

На основі реакції повного розщеплення (І) визначаємо кількість СО2. 

Складаємо пропорцію: при розщепленні 1 моль C6H12O6 утворюється 6 моль 

СО2, а при розщепленні 2 моль C6Н12О6 утворюється у моль СО2, отже 

12
1

2*6
y   моль СО2. 
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б) Згідно з рівнянням повного розщеплення (І) при розщепленні 1 моль 

C6H12O6 синтезується 38 моль АТФ, а при розщепленні 2 моль C6H12O6 

синтезується х1 моль АТФ, отже 

76
1

38*2
x1   моль АТФ. 

Згідно з рівнянням неповного розщеплення (ІІ) при розщепленні 1 моль 

C6H12O6 синтезується 2 моль АТФ, а при розщепленні 5 моль C6H12O6 

синтезуються х2 моль АТФ, отже 

10
1

5*2
x2   моль АТФ. 

Сумарна кількість АТФ, що утворилося при повному і неповному 

розщепленні, рівна 

х = х1+ х2 = 76 + 10 = 86 молів АТФ. 

в) Один моль АТФ акумулює 40 кДж енергії, а 86 молів АТФ акумулює 

86 * 40 = 3440 кДж енергії. 

г) Згідно з реакцією повного розщеплення (І) на окислення 1 моль C6H12O6 

витрачається 6 моль 2О , а на окислення 2 моль C6H12O6 потрібно х моль 2О , 

отже 

12
1

2*6
x   моль 2О . 

Відповідь: а) 10 моль C3H6O3, 12 моль СО2; б) 86 моль АТФ; в) 3440 кДж 

енергії у макроергічних зв’язках молекул АТФ; г) 12моль О2. 

Задача 3. У м’язах ніг людини під час бігу за 1 хв. витрачається 24 кДж 

енергії. Скільки загалом грамів глюкози використають м’язи ніг за 50 хв. бігу, 

якщо половину часу відбувається повне окислення глюкози, а другу половину – 

безкисневе розщеплення? 

t = 50 хв. 

Q = 24 кДж/хв. 

 6126 OHCm  – ? 

Розв’язок: 

Визначаємо кількість енергії витраченої м’язами ніг за 50 хв. бігу: 

24 кДж/хв. * 50 хв. = 1200 кДж. 

Для визначення кількості глюкози, яка затрачається м’язами ніг під час 

бігу, складаємо рівняння повного і неповного розщеплення глюкози: 

(І) ОН44
кДж1520

АТФ38
CO6POH38АДФ38O6

г180

ОНC
22432

6126   

(ІІ) ОН2
кДж80

АТФ2
OНC2АДФ2POH2

г180

ОНC
236343

6126   

Згідно рівнянь (І) та (ІІ) при розщеплені 360 г C6Н12О6 (якщо половина 

піддалась повному розщепленню, а інша – неповному) виділяється сумарно 

1600 кДж енергії (1520 кДж + 80 кДж). 

Складаємо пропорцію: 360 г C6Н12О6 виділяє 1600 кДж енергії, а x г 

C6Н12О6 виділяє 1200 кДж енергії, отже 
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270
1600

1200*360
x   г C6Н12О6 піддалось розщепленню в м’язах за 50 хв. 

бігу. 

Відповідь: 270 г C6Н12О6. 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Внаслідок дисиміляції у клітинах утворилося 5 молів молочної кислоти і 27 

молів CO2. 

Визначити: 

а) скільки всього молів глюкози витрачено;  

б) скільки з них піддалося тільки повному і скільки неповному 

розщепленню; 

в) скільки АТФ при цьому синтезовано і скільки енергії акумульовано; 

г) скільки молів О2 витрачено на окислення утвореної молочної кислоти. 

2. У процесі дисиміляції в тканинах людини розчепилося 6 моль глюкози з яких 

з яких повного розщеплення зазнала лише половина. 

Визначити: 

а) скільки грамів CO2 утворилося в організмі людини; 

б) скільки молів АТФ утворилося в тканинах людини; 

в) скільки енергії акумульовано у макроергічних зв’язках АТФ. 

3. У процесі дисиміляції в тканинах утворилися 220г CO2 та 450г C3H6O3. Як 

відбувалось розщеплення глюкози? Визначте, скільки енергії акумульовано 

в АТФ. 

4. У результаті дисиміляції утворилося 24 моль CO2 і 12 моль молочної 

кислоти. Скільки молів глюкози при цьому зазнало розщеплення? 

5. У процесі дисиміляції пройшло розщеплення 17 молів глюкози, з яких 

кисневому розщепленню піддалися 3 молі. 

Визначити: 

а) скільки молів молочної кислоти і CO2 при цьому утворилося; 

б) скільки молів АТФ при цьому утворено; 

в) скільки енергії і в якій формі акумульовано в цих молекулах АТФ; 

г) скільки молів кисню витрачено на окислення утвореної при цьому 

молочної кислоти. 

6. У процесі дисиміляції в тканинах відбулося розщеплення в 6 молів глюкози, 

з яких повному розщепленню піддалася тільки половина. Визначте скільки 

грамів молочної кислоти і вуглекислого газу утворилося в наслідок реакції. 

Скільки молів АТФ утворилось, яка кількість енергії і в якому вигляді 

акумульовано в ній ? 

7. М’язи ніг людини під час бігу за 1хв. витрачають 24 кДж енергії. Скільки 

всього грамів глюкози використають м’язи ніг за 25 хв. бігу, якщо половина 

часу відбувається повне окислення глюкози, а другу половину – безкисневе 

розщеплення? 

8. М’язи ніг людини під час бігу за 1хв. витрачають 24 кДж енергії. Скільки 

загалом грамів глюкози використають м’язи ніг за 50 хв бігу, якщо 
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половина часу відбувається повне окислення глюкози, а другу половину – 

безкисневе розщеплення? 

9. На розумову роботу за 1 хв витрачається 10 кДж енергії. Учень розв’язував 

біологічну задачу протягом години і тридцяти секунд. Яка кількість 

глюкози зазнала дисиміляції в організмі, якщо 20% її розщепилось 

анаеробно, а залишок – повністю? 

10. На роботу м’язів протягом 1 хв. потрібно 20 кДж енергії. Людина 

працювала з таким навантаженням 1 год. Скільки глюкози в м’язах 

засвоїлось, якщо половина її зазнала анаеробного, а половина повного 

розщеплення? 

11. Яку відстань може пробігти спортсмен зі швидкістю 25 км/год без 

приймання їжі, якщо маса глюкози в м’язах, яка може бути використана, 

дорівнює 500 г? половина цієї глюкози зазнає повного розщеплення, а 

половина – безкисневого. Витрата енергії становить 30 кДж/год. 

12. Бігуну на 10 хв. бігу потрібно 240 кДж енергії. Яку кількість глюкози 

потрібно для такого самого бігу протягом 30 хв., якщо половина глюкози 

піддається повному засвоєнню а половина – безкисневому? 

13. На основі закону Авогадро і знань про молярний об’єм газів, визначте 

скільки літрів О2 (за нормальних умов) потрібно організму людини для 

повного розщеплення 250 г глюкози і скільки літрів вуглекислого газу при 

цьому виділилося? 

14. При виконанні вільних вправ м’язи обох рук за 1 хв. витрачають 12 кДж 

енергії. 

Визначте: 

а) скільки всього глюкози витратять м’язи рук за 10 хв., якщо кисень 

доставляється кров’ю до м’язів у достатній кількості; 

б) чи накопичується в м’язах молочна кислота. 

15. Яку відстань може пробігти спортсмен із швидкістю 25 км/год без 

прийняття їжі, якщо кількість глюкози, яка може бути використана в м’язах, 

рівна 500 г? Половина цієї глюкози зазнає повного розщеплення, а інша 

половина – безкисневого. Витрати енергії становлять 30 кДж/хв. 

16. За 50 хв плавання плавець витрачає 1200 кДж енергії. Протягом якого часу 

він зможе плавати з аналогічною затратою енергії, якщо в його організмі 

розпалось 135 г глюкози, половина якої була розщеплена безкиснево? 

17. Бігун витрачає 24 кДж енергії за 1 хв бігу. Скільки глюкози потрібно для 

бігу з такою самою затратою енергії впродовж години, якщо протягом 50 хв 

відбувається повне розщеплення глюкози, а протягом 10 хв – безкисневе? 

18. Бігун витрачає 24 кДж енергії за 1 хв бігу. Яка маса глюкози потрібна для 

забезпечення м’язів енергією протягом години, якщо протягом 20 хв у його 

організмі відбувається повне засвоєння глюкози, а протягом 40 хв – неповне 

? 

19. Унаслідок  дисиміояції виділилось 240 моль СО2 і 80 моль молочної 

кислоти. Яка маса глюкози зазнала розщеплення і скільки енергії при цьому 

акумулювалось в молекулах АТФ? 



 17 

20. Під час плавання протягом 30 хв плавець витратив 720 кДж енергії. Скільки 

часу він зможе плисти з такою ж витратою енергії, якщо в його організмі 

розщепилося 720 г глюкози, половина якої засвоїлась повністю? 

 

1.3. ФОТОСИНТЕЗ І ХЕМОСИНТЕЗ 

Фотосинтез – це процес утворення органічних сполук з неорганічних 

завдяки перетворенню світлової енергії в енергію хімічних зв’язків. 

У процесі фотосинтезу беруть участь дві фотосистеми. Фотосистемою 

називають пігментну систему, яка має особливі структури (так званий 

реакційний центр), в яких енергія світла перетворюється на енергію хімічних 

зв’язків синтезованих сполук. До складу реакційного центру входять молекули 

хлорофілу, сполуки, здатні сприймати і віддавати електрони, та ін. 

Обидві фотосистеми пов’язані системою перенесення електронів, які 

включаються послідовно спочатку у Фотосистему І, а потім – Фотосистему ІІ. 

У процесі фотосинтезу виділяють дві фази – світлову і темнову. У світлову 

фазу реакції перебігають на мембранах тилакоїдів (особливі структури 

хлоропластів) на світлі. 

Фотосинтез починається з поглинання світлової енергії пігментами 

Фотосистеми І, що передається в реакційний центр. 

У світловій фазі утворюється макроергічні фосфатні зв’язки під час 

синтезу АТФ з АДФ і неорганічного фосфату, і утворюється молекулярний 

кисень, який виділяється в атмосферу. Атомарний водень бере участь в 

утворені вуглеводів у тепловій фазі фотосинтезу. 

Загальне рівняння світлової і темнової фази фотосинтезу має такий вигляд: 

2
hенергія

Н2 О6АТФ12H24Ф12АДФ12OH12  


; 

OH6Ф12АДФ12OHCАТФ12H24CO6 2H61262  . 

Сумарне рівняння фотосинтезу можна записати у наступному вигляді: 

26126
hенергія

22 O6OHCOH6CO6  


. 

Продуктивністю фотосинтезу називають масу синтезованої глюкози на 1 

м2 листкової поверхні за 1 годину. Цей показник зростає з підвищенням (до 

певної межі) освітленості, вологості повітря, температури і вмісту СО2, 

залежить від довжини хвилі світла. 

Щороку рослини зв’язують 170*106 т вуглецю. Щорічно утворюється 

40*106 т органічних сполук. 

ККД фотосинтезу = 1% у розрахунку на поглинуту світлову енергію. 

Хемосинтез – тип живлення, за якого органічні сполуки синтезуються з 

неорганічних з використанням енергії хімічних реакцій. До хемотрофних 

організмів належать деякі групи бактерій: нітрифікуючі, залізобактерії, 

сіркобактерії та інші. Процес хемосинтезу відкрив у 1887 році російський 

мікробіолог С.М. Вернадський. 

Нітрифікуючі бактерії послідовно окиснюють аміак до нітритів (солей 

нітритної кислоти), а згодом до нітратів (солі нітратної кислоти): 

кдж663OH2HNOO3NH2 2223  ; 
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кдж192HNO2ONHO2 322  . 

Сіркобактерії окиснюють сірководень та інші сполуки сульфуру до 

сульфатної кислоти, і здатні накопичувати в цитоплазмі сульфур: 

кдж272S2OH2OSH2 222  ; 

кдж483SOHOHO3S2 4222  . 

Залізобактерії одержують енергію за рахунок окиснення сполук 

двовалентного феруму до тривалентного: 

кдж324CO4)OH(Fe4OHOFeCO2 23223  . 

Водневі бактерії здатні окиснювати молекулярний водень: 

кдж235OH2OH2 222  . 

Під час розв’язування задач необхідно записувати сумарні рівняння 

процесів фотосинтезу або хемосинтезу. Враховуючи, в яких співвідношеннях 

перебувають речовини у даних реакціях, визначають маси вихідних речовин і 

кінцеві продукти реакції. Співвідношення за масою визначаємо в грамах 

відповідно до молекулярних мас речовин. Після цього складається пропорція і 

знаходиться кількість речовин, які необхідно визначити за умовою задачі. 

 

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 
Задача 1. У процесі фотосинтезу одна рослина вбирає 528 г вуглекислого 

газу за один світловий день (12 годин). Скільки (теоретично) у листках може 

утворитися глюкози і виділитись кисню за 10 днів? 

Розв’язок: 

2612622 O6OHCOH6CO6   

6 моль   1 моль 6 моль 

6 * 44 г  180 г  6 * 32г 

За рівнянням реакції визначаємо кількість глюкози, що продукується 

рослиною за 1 день. При поглинанні 264 г 2СО  утворюється 180 г 6126 ОНС , а 

при поглинанні 528 г 2СО  утворюється х г 6126 ОНС , тому 

г360
г264

г180г528
x 


  глюкози за 1 день. 

За десять днів утворюється 360 г * 10 днів = 3600 г глюкози. 

Згідно з рівнянням реакції при вбиранні 264 г 2СО  виділяється 192 г О2, а 

при вбиранні 528 г CO2  виділяється y г О2, тому 

г384
г264

г192г528
y 


  О2 за 1 день. 

За 10 днів виділяється 384 г * 10 днів = 3840 г О2. 

Відповідь: за 10 днів утворюється 3600 г глюкози і виділяється 3840 г 

кисню. 

Задача 2. Визначте, скільки молів аміаку повинні окиснити нітрифікуючі 

бактерії при вивільненні 5768 Кдж енергії? 

Розв’язок: 

За рівняннями двох реакцій визначаємо, яку кількість аміаку потрібно 
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окиснити бактеріями, щоб вивільнити 5768 кДж енергії. 

кдж663OH2HNOO3NH2 2223  ; 

кдж192HNO2ONHO2 322  . 

При окисненні 2 моль NH3 в двох послідовних реакціях вивільняється 824 

кДж енергії (632 + 192 = 824). А при окисненні x моль NH3 – 5768 кДж енергії. 

Тому із пропорції отримаємо 

14
824

5768*2
x  моль. 

Відповідь: при вивільненні 5768 кДж енергії нітрифікуючі бактерії повинні 

окиснити 14 молів аміаку. 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. У процесі фотосинтезу одна рослина поглинає 280г СО2 за день Скільки 

(теоретично) утворюється в листках глюкози і виділяється кисню за 5 днів? 

2. У процесі фотосинтезу за один світловий день – 12 годин рослина помідора 

вбирає 132 г вуглекислого газу Скільки (теоретично) може утворитися 

глюкози в листках і виділитися при цьому в атмосферу кисню за 10 днів? 

Яка продуктивність фотосинтезу рослин якщо площа листкової поверхні 

рівна 1м2? 

3. У процесі фотосинтезу за один світловий день – 12 годин рослина 

цукрового буряка вбирає 44 г вуглекислого газу Скільки (теоретично) може 

утворитися в коренеплоді глюкози за 12 днів? Яка продуктивність 

фотосинтезу рослин якщо площа листкової поверхні рівна 0,5 м2? 

4. Упроцесі фотосинтезу за один світловий день – 10 годин, сто рослин 

пшениці вбирають 264г СО2. Визначте, скільки грамів глюкози буде 

синтезовано при цьому?  

5. У процесі фотосинтезу кімнатна рослина монстера ввібрала 1м3 CO2 

Скільки кисню (у м3) виділилось при цьому і яку кількість глюкози 

синтезовано рослиною? 

6. За 20 хв. пагін гіркокаштану з сумарною площею листків 250 см3 вбирає 16 

мг СО2 Визначте інтенсивність фотосинтезу в рослині (кількість мг CO2 

яку вбирає 1м2 листкової поверхні за 1 годину) 

7. За добу людина споживає в середньому 430г O2 Одне дерево за 

вегетаційний період поглинає близько 42 кг CO2 На скільки днів вистачить 

людині кисню продукованого одним деревом за вегетаційний період? 

8. За 20 хв. пагін з листковою поверхнею 240 см2 поглинає 16мг CO2 Визначте 

інтенсивність фотосинтезу тобто кількість в мг CO2 яка поглинається 1 м2 

листкової поверхні за 1 годину 

9. У процесі фотосинтезу рослина поглинула 2 м3 СО2. Визначте який об’єм О2 

виділиться при цьому і яка маса глюкози синтезувалась. 

10. На частку СО2 припадає 0,3% повітря Скільки літрів повітря потрібно для 

утворення 430г глюкози, якщо маса одного літра повітря рівна 1,2г? 
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11. На частку СО2 припадає 0,3% повітря за об’ємом. Який об'єм повітря 

необхідний для утворення 120 г глюкози, якщо маса 1л повітря становить 

1,2г?  

12. Десять грамів листків виділяють у сонячний день за 30 хв 2,5 мг СО2. 

Людина за добу виділяє СО2 у кількості 1,2% від своєї маси. Визначте 

інтенсивність дихання листків і людини (у мг СО2 на 1 г маси за 1 год.). 

13. У процесі фотосинтезу одна рослина вбирає 528г СО2 за один світловий 

день. Яку масу (теоретично) глюкози і кисню може утворити ця рослина за 

10 днів, якщо площа її листкової поверхні становить 5м2? Яка 

продуктивність фотосинтезу цієї рослини? 

14. Листки горіха волоського загальною масою 1кг виділяють у сонячний день 

за 15хв 125 мг СО2. Людина, що відпочиває під цим деревом, за 6 год 

виділяє СО2 у кількості 0,3% від своєї маси. Порівняйте інтенсивність 

дихання людини і листків горіха (у мг СО2 на 1г маси за 1 год.). 

15. На основі закону Авогадро і знань про молярний об’єм газів, визначте 

скільки літрів O2 (за нормальних умов) потрібно організмові людини для 

повного розщеплення 250 г глюкози і скільки літрів вуглекислого газу при 

цьому виділиться? 

16. Визначте, скільки молів аміаку мають окиснити нітрифікуючі бактерії для 

синтезу 360г глюкози, якщо для синтезу одного молю глюкози 

використовується близько 12600 кДж енергії? 

17. Визначте, скільки молів аміаку мають окиснити нітрифікуючі бактерії для 

синтезу 540г глюкози, якщо для синтезу 1 моль глюкози використовується 

близько 12600 кДж енергії? Скільки тепла при цьому виділилось 

нітрифікуючими бактеріями? 

18. Визначте, скільки молів сірководню мають окиснити сіркобактерії для 

відновлення чи синтезу деякої речовини, якщо для цього процесу 

використовується 925 кДж енергії? 

19. В наслідок діяльності залізобактерій на дні болота відклалося 100 т залізної 

руди Скільки глюкози при цьому синтезовано бактеріями, якщо 

вуглекислого газу було достатньо, а для синтезу одного моля глюкози 

потрібно 12600 кДж енергії? 

20. У результаті діяльності залізобактерій на дні болота відклалося 1500 т 

залізної руди Скільки тепла при цьому виділилось залізобактеріями в 

навколишнє середовище, якщо вуглекислого газу було достатньо. Яку 

кількість речовини вуглеводів синтезовано бактеріями? 

 

2. ЦИТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗМНОЖЕННЯ 

Основними носіями ядерної спадковості є хромосоми, розташовані в ядрі 

клітини. У кожній хромосомі є хімічні компоненти: одна гігантська молекула 

ДНК, яка сягає іноді декількох сантиметрів в довжину при мікроскопічних 

розмірах клітини, та білки. Кожна хромосома представлена однією молекулою 

ДНК. З хромосом людини сама більша – перша; її ДНК має загальну довжину 

до 7 см. Сумарна довжина молекул ДНК всіх хромосом однієї клітини людини 
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становить 170 см. 

Молекули ДНК щільно упаковані в хромосомах. Цю специфічну укладку 

хромосомної ДНК забезпечують білки, які є в хромосомі (ДНК як би 

намотується по декілька витків на молекули білків і такі блоки щільно 

розташовані один до одного). Білки виконують спеціальні функції: 

ферментативні, структурні, регуляторні. 

Хромосоми ядерних організмів (еукаріот) складаються з ДНК, білків та 

інших хімічних речовин, і складають 99% ДНК клітини. Вміст білків в 

хромосомах вищих рослин і тварин сягає 65%. 

У до ядерних (прокаріот), до яких відносяться бактерії і ціанобактерії, в 

якості хромосом лежить одна кільцева молекула ДНК, яку називають 

нуклеоїдом.  

У вірусів носієм спадковості є або молекула ДНК, або молекула РНК. 

Хромосоми добре помітні під час поділу клітин в профазі, метафазі і 

анафазі в світловий мікроскоп. Вони утворюють тільця паличкоподібної форми. 

Хромосоми відрізняються один від одного порядком нуклеотидів ДНК і 

розташуванням первинної перетяжки – центромери, яка ділить хромосому на 

два плеча (рис. 1) 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Будова хромосоми: 

1 – центромера; 2 – нитки ДНК; 3 – хроматиди; 4 – 

плечі хромосом. 

 

Кожна хромосома унікальна морфологічно і генетично, вона не може бути 

замінена іншою і не може бути відновлена при втраті. При втраті хромосоми 

клітина гине. Кожний вид має певну, постійну кількість хромосом ( у ядерних 

організмів від 2 до декількох сотень). 

Соматичні клітини мають диплоїдний набір хромосом, а статеві 

(генеративні) – гаплоїдний. 
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Гаплоїдний набір хромосом позначається п, а диплоїдний – 2п. 

Гомологічними називаються такі хромосоми, які мають однакову форму, 

розміри, зміст генів, але різні за походженням: одну організм дістає від матері, 

а другу – від батька. 

Диплоїдний набір хромосом каріотипу людини становить 46, відповідно 

гаплоїдний – 23 хромосоми. 

Каріотипом називається набір хромосом соматичних клітин, типовий для 

даної систематичної групи тварин чи рослин.  

В процесах спадкування ознак при рості, регенерації і розмноженні 

організмів провідну роль відіграє поведінка хромосом при поділі клітин. 

Існують три основних типи поділу клітин. 

 
Практично всі живі організми в процесі життєдіяльності або 

розмножуються, або відновлюють втрачені клітини мітозом, або утворюють 

при статевому розмноженні статеві клітини мейозом. 

Одним із основних критеріїв, за яким можна відрізнити статеве 

розмноження від нестатевого, є зміна генетичної інформації. У разі статевого 

процесу вона закономірно змінюється, а нестатевого – ні. Для розуміння 

закономірностей успадкування і явища мінливості важливо розібратися в 

хромосоми 

Аутосоми (соматичні) 

– однакові (ідентичні) 

хромосоми у самки і 

саця 

Гетерохромосоми (Х, Y) 

– різні хромосоми у 

самки і самця, їх 

називають статевими. 

Поділ клітин 

Мітоз  

(непрямий поділ) 

Проходить в 

соматичних клітинах 

рослин, тварин і 

людини. При поділі 

однієї вихідної 

утворюється дві 

дочірні клітини. В 

процесі поділу 

кількість хромосом 

не змінюється 

Амітоз 

(прямий поділ 

ядра). 

Зустрічається рідко 

і є неповноцінним 

поділом клітини, 

які втратили 

здатність до мітозу. 

Характерний для 

зародкових клітин 

ссавців 

Мейоз 

Проходить в 

клітинах статевих 

залоз тварин і 

людини, в 

клітинах 

спорангіїв рослин. 
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поведінці хромосом під час мейозу. 

Життєвий цикл клітини, або клітинний цикл – послідовність подій, які 

виникають між утворенням клітини і її поділом. Тривалість циклу залежить від 

типу клітини і від зовнішніх факторів середовища (температури, поживних 

речовин, кисню і ін.). 

Мітоз – це такий спосіб клітинного поділу, в результаті якого з однієї 

материнської клітини з диплоїдним набором хромосом утворюються дві дочірні 

клітини з таким же диплоїдним набором хромосом. Він відбувається як при 

поділі соматичних клітин, так і при поділі зачаткових статевих клітин. Стадії 

процесу мітозу: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. 

 

Фаза  

мітозу 

Процеси,  

які відбуваються в даній фазі 

Схема, яка показує 

процеси, що 

виникають в кожній 

фазі 

Профаза  

(сама 

тривала) 

Розчинення ядерної оболонки (з двох 

мембран) і ядерця. Спіралізація хромосом, 

яка призводить до їх потовщення і 

вкорочення (завдяки цьому їх добре видно 

в світловий мікроскоп). Розходження 

частин клітинного центра (центріолей) до 

різних полюсів (у тваринних клітин), 

утворення ниток веретена з мікро 

трубочок центріолей. 

 

Метафаза  До кожної хроматиди в хромосомі 

приєднуються нитки веретена поділу (до 

центромери хроматид по одній з різних 

боків). Двохроматидні хромосоми 

знаходяться на екваторі клітини, 

утворюючи веретено поділу. 
 

Анафаза  Центромера кожної хромосоми ділиться 

на дві частини. Кожна хроматида стає 

самостійною дочірньою хромосомою, 

нитки веретена поділу розтягують їх до 

різних полюсів клітини. 
 

Телофаза  Зникнення (розчинення) веретена поділу. 

Виникнення нових ядерних оболонок 

навколо хромосом. Розкручування (де 

спіралізація) ниток ДНК. Відновлення 

(формування) ядерець. Закінчення 

каріокінезу. Проходить цитокінез. 

Утворення двох дочірніх клітин. 

 

 

 

Мітоз – це основний спосіб поділу еукаріотичних клітин, головним 
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процесом якого є рівномірний розподіл генетичної інформації ядра клітини – 

каріокінез. 

Рівномірний розподіл органоїдів і цитоплазми між новоутвореними 

дочірніми клітинами забезпечує цитокінез, який виникає в телофазі мітозу.  

Таким чином, при мітозі з материнської клітини утворюються дві дочірні, 

кожна з яких містить ідентичний материнський набір хромосом. 

Значення мітозу: збільшення кількості клітин, які забезпечують ріст 

окремих органів і всього організму; забезпечує строго рівноцінний розподіл 

хромосом між дочірніми клітинами; забезпечує розмноження одноклітинних 

організмів, регенерацію окремих органів у рослин при вегетативному 

розмноженні і у деяких багатоклітинних тварин (клешні раків, хвіст ящірки і 

ін.). 

Амітоз - процес, при якому клітини зберігають інтерфазний стан. 

Хромосоми неспіралізуються, і веретено не утворюється. Ядро 

перешнуровується перетяжкою. Строго рівноцінного розподілу генетичного 

матеріалу не виникає. Утворюються два ядра в клітині (часто багатоядерні 

клітини). Цитокінез може відбуватись. Амітоз спостерігається в клітин, які 

втратили здатність до мітозу (рогівка ока, зародкові оболонки ссавців), а також 

які швидко старіють і гинуть. Утворення двоядерних і багатоядерних клітин у 

інфузорій і нижчих грибів відбувається шляхом амітозу. 

Мейоз – це такий спосіб клітинного поділу, в результаті якого з однієї 

вихідної клітини з диплоїдним набором хромосом утворюються чотири похідні, 

кожна з яких має гаплоїдний набір. Він відбувається у статевих залозах у 

тварин, під час утворення мікроспор та мегаспор у рослин, при чергуванні 

поколінь у деяких одноклітинних. 

Фази процесу мейозу: редукційний (перший) поділ – профаза І, метафаза І, 

анафаза I, телофаза І; екваційний (другий) поділ – профаза II, метафаза II, 

анафаза II, телофаза II. 

Характеристика фаз мейозу 

Фази 

мейозу 

Процеси,  

які виникають в кожній фазі 

Схема, яка 

показує 

процеси, що 

виникають в 

кожній фазі 

Перший поділ мейозу (редукційний) 

Профаза І 

(сама 

тривала) 

Хромосоми вкорочуються (спіралізація і 

конденсація), зникнення ядерця і ядерної 

оболонки. 

Гомологічні хромосоми наближаються один 

до одного і попарно кон’югують, 

утворюючи біваленти (пари кон’югуючих 

гомологічних хромосом, або тетради – 4 

хроматиди ще невидимі). 

Гомологічні хромосоми в бівалентах 
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частково відштовхуються один від одного; в 

точках сполучення між двома з чотирьох 

наявних хроматид гомологічних хромосом 

проходить кросинговер – обмін рівними 

ділянками гомологічних хромосом (в 

результаті розривів і відновлень), які 

призводять до перерозподілу генів. 

 

 

 

Метафаза І Біваленти знаходяться по екватору клітини 

(кожна гомологічна хромосома 

розташовується зверху і знизу від екватора 

на однаковій відстані). До центромери 

кожної хромосоми прикріплюється одна 

нитка веретена поділу.  

 

 

Анафаза І Центромери не діляться. Пари гомологічних 

хромосом розділяються. Цілі хромосоми 

конкретної пари розходяться до різних 

полюсів клітини (нитки веретена поділу їх 

розтягують). Кожна хромосома ще 

складається з двох хроматид. 

 

 

Телофаза І 

(у рослин 

відсутня) 

Хромосоми діляться (де спіралізація), і 

навколо них формується ядерна оболонка. 

Нитки веретена поділу зникають. 

Починається рух цитоплазми (у тварин) або 

формування клітинної стінки (у рослин). 

Утворюються дочірні клітини з диплоїдним 

набором хромосом. 

 

 

Інтеркінез  

(тільки у 

тварин) 

Це інтервал між першим і другим поділом 

мейозу. Реплікації ДНК не виникає. 

 

Другий поділ мейозу (екваційнмй) 

Профаза ІІ 

(тільки у 

тварин) 

Вона вкорочена, без кросинговеру. 

Проходить по принципу мітозу, але при 

галоїдному наборі хромосом, потовщуються 

двохроматидні хромосоми. Центріолі 

розходяться до полюсів клітини, і 

формується веретено поділу. 

 

 

Метафаза 

ІІ 

Двохроматидні хромосоми знаходяться на 

екваторі (процеси ідуть паралельно в двох 

клітинах, які утворились після першого 

поділу мейозу). До центромер 

прикріплюються нитки веретена поділу. 

 

 

Анафаза ІІ Центромери діляться на двоє, нитки 

веретена поділу розтягують до полюсів 

хроматиди (однохроматидні хромосоми) в  
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клітинах.  

Телофаза ІІ Однохроматидні хромосоми подовжуються 

(де спіралізація). Руйнуються нитки 

веретена поділу. Відновлюється ядерце і 

ядерна оболонка. Проходить цитокінез в 

клітинах – утворюються 4 дочірні клітини.  
 

 

Саме в анафазі І мейозу відбувається перекомбінація материнської та 

батьківської спадкової інформації, що забезпечує комбінативну мінливість. 

Ймовірність того, що до одного полюсу клітини відійдуть лише материнські 

хромосоми, а до протилежного – лише батьківські, дуже мала і обчислюється за 

формулою 1/2n , де n – кількість гомологічних пар.  

Гаметогенез у тварин. У всіх організмів, які розмножуються статевим 

шляхом, спостерігається чергування фаз, які відрізняються за кількістю 

хромосом: гаплофази (одинарний, гаплоїдний набір хромосом) та диплофази 

(відповідно подвійний, диплоїдний). У багатьох тварин гаплофаза редукована і 

представлена лише статевими клітинами (черви, комахи, риби, земноводні, 

птахи, ссавці). 

Гаметогенез – процес утворення жіночих статевих клітин – яйцеклітин 

(овогенез) та чоловічих статевих клітин – сперматозоїдів (сперматогенез). 

Стадії розвитку та дозрівання чоловічих статевих клітин: гонії – 

сперматогонії – сперматоцити І – сперматоцити II – сперматиди – 

сперматозоїди. 

Стадії розвитку та дозрівання жіночих статевих клітин: гонії – овогонії – 

овоцити І – овоцити II – овотиди – яйцеклітина. 

Гаметогенез ділиться на три фази: фаза розмноження; фаза росту; фаза 

розвитку, фаза дозрівання статевих клітин. 
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Схема гаметогенезу (зліва сперматогенез, справа овогенез): 

А – зона розмноження; Б – зона росту; В – зона розвитку; Г – зона дозрівання 

 

В процесі сперматогенезу дозріває чотири статеві чоловічі клітини, а в 

процесі овогенезу – тільки одна жіноча клітина. 

Заплідненням називається незворотній процес стимуляції яйця до 

розвитку в результаті каріогамії. 

Спорогенез і гаметогенез у рослин. У нижчих рослин - нейроспори, 

аспергіли та інших, диплофаза редукована до стадії зиготи, яка зразу ж після 

утворення проходить через мейотичний поділ з утворенням гаплоїдних спор. З 

цього моменту починається розвиток гаплофази, яка складає основу життєвого 

циклу. 

У деяких водоростей гаплофаза і диплофаза розвинуті приблизно однаково. 

В мохів у життєвому циклі домінує гаплофаза, а диплофаза представлена 

лише спорангієм, який виростає із зиготи. 

У папоротеподібних диплофаза значно переважає над гаплофазою, яка, в 

свою чергу представлена заростком. 

Квіткові покритонасінні диплоїдні, гаплофаза редукована до мікроспор та 

зародкового мішка. 

Процес формування статевих клітин у рослин ділиться на два етапи: 

• спорогенез - утворення гаплоїдних клітин - спор; 

• гаметогенез - ряд поділів гаплоїдних клітин і утворення зрілих гамет. 

Цикл розвитку квіткової рослини складається з таких етапів: насінина - 

зародок насінини - проросток - доросла рослина (спорофіт). 

Розвиток чоловічих статевих клітин у рослин : квітка - тичинка - пиляк - 

спорангій - багато дрібних спор (в результаті мейозу) - пилкове зерно (гаметофіт), 

яке складається з вегетативної та генеративної клітин, 3 вегетативної клітини 

утворюється пилкова трубка, а з генеративної - два спермії. 

Розвиток жіночих статевих клітин у рослин: квітка - маточка - насіннєві 

зачатки (зав'язь) - спорангій - 4 великі спори (в результаті мейозу) - 1 спора - 

восьмиядерний зародковий мішок (гаметофіт). Ядра пізніше стають клітинами, 

головні з яких - яйцеклітина (n) та центральна клітина (2n). 

Процес подвійного запліднення проходить всередині зародкового мішка. 

Один спермій запліднює яйцеклітину - утворюється зигота (2n), а другий 

зливається з центральною клітиною - утворюється триплоїдна клітина (3n). 

В результаті подвійного запліднення розвиваються: 

• із зав'язі-плід; 

• із насіннєвих зачатків - насінина; 

• із покриву насіннєвих зачатків - шкірка насінини; 

• із зиготи - зародок насінини (2n); 

із триплоїдної клітини - ендосперм насінини (Зn). 

Всі завдання цього розділу теоретичні. Для їх розв’язання необхідно 

проаналізувати процеси розмноження і зробити відповідні висновки. 
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Приклади розв’язування задач 

Задача 1. Відомо, що трутні розвиваються з незапліднених яйцеклітин (n=10). 

Який набір хромосом мають соматичні клітини і як в них утворюються 

сперматозоїди? 

Розв’язок. В процесі індивідуального розвитку трутнів в соматичних 

клітинах відбувається подвоєння числа наборів хромосом, тобто соматичні 

клітини трутнів диплоїдні (2n=32). Статеві залози (гонади) залишаються 

гаплоїдними, тому типовий мейоз в них неможливий, сперматозоїди 

утворюються в результаті мітозу (екваційного поділу мейозу). 

Задача 2. У великої рогатої худоби і зебу 60 хромосом. Гібриди між ними 

плодючі. Скільки хромосом в овоцитах другого порядка у гібридів? 

Розв’язок. Овоцити другого порядку утворюються з овоцитів першого 

порядку в результаті редукційного поділу мейозу. Тому в овоцитах другого 

порядку буде 30 хромосом. 

Задача 3. В культурі тканин людини в одній з клітин під час 

ненормального мітозу дочірні хромосоми однієї з коротких хромосом (№21) 

потрапили в одне ядро в результаті нерозходження , крім того, виникла 

елімінація (загибель або видалення) другої хромосоми (№15). Скільки 

хромосом будуть мати дочірні клітини? 

Розв’язок. В результаті нерозходження сестринських хроматид 21 

хромосоми в тій клітині, куди вони потрапили, буде три хромосоми №21, але не 

буде вистачати одної хромосоми №15, в результаті загальна кількість хромосом 

в цій клітині становить 46 хромосом. А в іншій клітині, яка не отримала одну 

хромосому №21 і одну №15, буде 44 хромосоми, так як в нормальних клітинах 

людини 46 хромосом. 

Задача 4. Материнська клітина спори кавуна має 22 хромосоми. В процесі 

мейозу між гомологічними хромосомами двох пар виник перехрест. Скільки типів 

мікроспор утворилось з материнської клітини спори? 

Розв’язок. З материнської клітини спори в результаті двох поділів мейозу 

утворюється 4 мікроспори. При редукційному поділі мейозу, очевидно, 

утворюються дві різні клітини. В кожній з цих клітин дві хромосоми будуть 

мати по одній хроматиді з обмінами, тому що в процесі перехресту в кожному 

біваленті обмінюються ділянками тільки дві хроматиди з чотирьох. Тому, в 

результаті екваційного поділу з кожної клітини знову утворюються дві різні. 

Таким чином, з материнської клітини спори утвориться чотири типи мікроспор. 

Задача 5. Яка вірогідність того, що дитина успадкує від бабусі по батьку 

всі 23 хромосоми? 

Розв’язок. Батько дитини отримав половину хромосом від бабусі, 

половину від діда, тобто в кожній парі гомологічних хромосом у батька одна 

бабусина, інша дідуся. Отже, вірогідність отримати одну бабусину хромосому 

становить ½, а всі бабусині - ½ •½•…•½ (23 рази) = (½)23. Якщо у батька  

врахувати перехрест хромосом при сперматогенезі, чисто бабусиних взагалі не 

лишиться, як чисто і дідусевих. 
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ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. У ядрі соматичної клітини мушки дрозофіли є чотири пари хромосом. 

Скільки хромосом буде в цій клітині на стадії анафази мітозу? 

2. Під час ненормального мітозу в культурі тканини людини в клітині з 

диплоїдним набором хромосом дочірні хромосоми в 21 парі коротких 

хромосом не розійшлися в дочірні ядра, а потрапили в одне ядро (явище 

нерозходження хромосом). Який набір хромосом в ядрах після мітозу? 

3. Під час мітозу в культурі тканини людини пройшла втрата однієї 

хромосоми. Скільки буде хромосом у новоутвореній клітині? 

4. Відомо, що колхіцин – це хімічна речовина, яка перешкоджає розходженню 

хромосом до полюсів, але не впливає на подвоєння хромосом. Скільки 

хромосом буде мати клітина, яка утворилася після мітотичного поділу 

материнської клітини, що мала 24 хромосоми і була оброблена колхіцином? 

5. У ядрі соматичної клітини самця мушки дрозофіли є чотири пари хромосом. 

Скільки хромосом буде в клітині на стадії анафази І? Яка кількість 

хроматид у кожній з хромосом? 

6. У ядрі соматичної клітини самця мушки дрозофіли є вісім хромосом. 

Досліджується процес гаметогенезу. Яка кількість і яких хромосом буде в 

кожній клітині на стадії завершення телофази першого поділу мейозу? Чи 

зміниться генетична інформація в дочірніх клітинах? 

7. Якщо вихідна клітина має 16 хромосом, скільки хромосом йде до полюсів в 

анафазі редукційного поділу? 

8. Яка ймовірність того, що дитина успадкує від бабусі по батьківській лінії 

всі 23 хромосоми? 

9. Яка ймовірність того, що дитина успадкує від бабусі по материнській лінії 

всі 23 хромосоми? 

10. Якщо клітина має 46 хромосом, то скільки хроматид йде до кожного полюсу 

в анафазі екваційного поділу? 

11. Скільки бівалентів може утворитися при мейозі в людській клітині? 

12. Чи можуть в клітині, яка утворилася в результаті мейозу і має 30 хромосом, 

25 хромосом бути батьківськими і чому? 

13. У чоловічій статевій залозі у зоні росту міститься 10000 первинних статевих 

клітин. Скільки з них утвориться сперматозоїдів? 

14. У зоні росту у жіночій статевій клітині міститься 10000 первинних статевих 

клітин. Скільки з них утвориться яйцеклітин? 

15. У зоні росту у жіночій статевій клітині міститься 10000 первинних статевих 

клітин. Скільки з них утвориться напрямлених тілець? 

16. Ядро соматичної клітини чоловіка містить 46 хромосом. Скільки і які 

хромосоми матимуть сперматозоїди, якщо пара статевих хромосом не 

розійшлася до різних полюсів під час поділу? 

17. Скільки типів яйцеклітин утвориться, якщо вихідна клітина мала: 1 пару 

хромосом? 4 пари хромосом? 

18. Утворилося 1000 сперматозоїдів, а диплоїдний набір хромосом в організмі 

дорівнює 2. Скільки утворилося сортів сперматозоїдів і в якій кількості? 
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19. Диплоїдний набір дорівнює двом. Самка продукує 100 яєць. Скільки сортів 

яєць утвориться? Скільки яєць кожного сорту? 

20. Скільки сперматозоїдів і з якою кількістю хромосом утвориться з одного 

сперматогонія, що має 46 хромосом? 

21. Скільки яйцеклітин дадуть 400 овогоніїв? 

22. Скільки овоцитів І брало участь в утворенні 100 яйцеклітин? 

23. Скільки сортів пилкових зерен утвориться з однієї материнської клітини 

мікроспори, що має 4 хромосоми? 

24. Клітини корінців рису містять 24 хромосоми. Скільки хромосом мають: 1) 

материнська клітина пилку; 2) мікроспора; 3) зародок; 4) яйцеклітина; 5) 

полярне ядро; 6) мегаспора; 7) ядро пилкової трубки; 8) ендосперм; 9) 

генеративне ядро; 10) материнська клітина мегаспори? 

25. У рослини утворилося 40 насінин. Скільки материнських клітин мегаспор 

брало участь у їх утворенні? 

26. У рослини пшениці в пиляку 100 материнських клітин пройшли 

мейотичний поділ. Скільки утворилося пилкових зерен? 

27. Скільки типів ядер може бути в типовому восьмиядерному зародковому 

мішку, якщо вихідна клітина мала: 1 пару хромосом? 4 пари хромосом? 

28. У рослини кукурудзи, яка має в соматичних клітинах 20 хромосом, утворилось 

200 насінин. Скільки сперміїв брало участь в їх утворенні? 

29. Кінь має 64 хромосоми, а віслюк – 62. скільки хромосом в гаметах гібридів між 

ними? 

 

3. ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТЕВОГО РОЗМНОЖЕННЯ 

 

3.1. МОНОГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ 

Генотип – сукупність усіх генів організму. 

Фенотип – сукупність всіх ознак і властивостей організму, які формуються 

внаслідок взаємодії його генотипу і довкілля. 

Гібрид – потомство, одержане від схрещування двох батьківських форм з 

різною спадковістю. 

Кожна ознака зумовлена певним геном. Ген може перебувати в різних 

формах, які дещо відрізняються за структурою й розміщені в гомологічних 

хромосомах. Різні форми одного й того ж самого гена називаються алелями. 

Ген зумовлює певну ознаку, а його алелі – різні прояви цієї ознаки 

(домінантні і рецесивні). 

Організм, гомологічні хромосоми якого містять однакові алелі того чи 

іншого гена, називають гомозиготою, якщо різні алелі – гетерозиготою. 

Моногібридне схрещування це схрещування особин, які відрізняються за 

однією досліджуваною парою ознак. 

Класичні досліди з моногібридного схрещування провів Г.Мендель. На 

підставі цих дослідів він сформулював закономірності, які названо законами 

Менделя. 
До моногібридного схрещування відноситься І та II закони: 
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 І закон Менделя (закон одноманітності гібридів першого покоління): при 

схрещуванні двох гомозиготних організмів, які відрізняються однією 

парою альтернативних ознак, всі гібриди першого покоління будуть 

одноманітними; 

 II закон Менделя (закон розщеплення): при схрещуванні гібридів 

першого покоління між собою, в другому поколінні спостерігається 

розщеплення за фенотипом у відношенні 3 : 1, а за генотипом у відношенні 

1 : 2 : 1. 

Група крові у людини є спадковою ознакою, яка підпорядковується 

законам Менделя і залежить від одного гена. Цей ген має не дві, а три алелі – iO, 

IA, IB. Алелі, IA та IB домінують над iO, а в разі сумісного перебування в 

генотипі одна одну не пригнічують і проявляються обидві: IA = IB (явище 

кододомінантності). Отже, групи крові розподіляються слідуючим чином: 

• генотип iOiO – перша група крові (І); 

• генотип IAIA або IAiO – друга група крові (II); 

• генотип IBIB або IBiO – третя група крові (III); 

• генотип IAIB – четверта група крові (ІV). 

У деяких випадках один алель гена не повністю домінує над іншим. За 

такої умови спостерігається проміжне успадкування, тобто ознаки гібридів є 

проміжними у порівнянні з батьківськими формами (АА – червоний колір 

квітів, аа – білий, Aa – рожевий). У випадку неповного домінування 

розщеплення за фенотипом і генотипом зберігається. 

Генетична символіка: 

 Р – батьківські організми, взяті для схрещування; 

 х – знак схрещування організмів; 

 F – діти, гібридне покоління. Цифровий індекс відповідає порядковому 

номеру гібридного покоління (F1 – перше покоління, F2 – друге покоління і 

т.д.); 

 ♀ (дзеркало Венери) – знак жіночої статі, при запису схеми схрещування 

завжди пишеться на першому місці; 

 ♂ (щит і спис Марса) – знак чоловічої статі; 

 А – ген домінантної ознаки; 

 а – ген рецесивної ознаки; 

 АА – організм, гомозиготний за домінантною ознакою; 

 аа – організм, гомозиготний за рецесивною ознакою; 

 Аа – гетерозиготний організм. 
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Таблиця №1  

Схема моногенного успадкування аномалій у людини 

Типи шлюбів 

При домінантності хвороби При рецесивності хвороби 

Генотипи і фенотипи людей: 

АА, Аа – хворі; 

аа – здорові 

Генотипи і фенотипи людей: 

АА, Аа – здорові; 

аа – хворі 

І. Здоровий х 

здоровий 

P :   аа х аа 

G :   a     a 

F1 :     аа 

всі діти здорові 

1) 

P : АА х АА   або       АА х Аa 

G : А      A                 A, A   A, a 

F1 :    АА                     AA : Aa 

всі діти здорові 

 

2) 

P :   АА   х   Аa 

G :   А, A     A, a 

F1 :   АА : 2Аа : аа 

   здорові діти   хворі діти 

               3        :        1 

ІІ. Хворий х 

хворий 

1) 

P : АА х АА   або       АА х Аa 

G : А      A                 A, A   A, a 

F1 :    АА                     AA : Aa 

всі діти хворі 

 

2) 

P :   АА   х   Аa 

G :   А, A     A, a 

F1 :   АА : 2Аа : аа 

      хворі діти   здорові діти 

               3        :        1 

P :   аа х аа 

G :   a     a 

F1 :     аа 

всі діти хворі 

ІІІ. Хворий х 

здоровий 

1) АА х аа           2) Аа х аа 

F1 :    Аа                   Аа : аа 

    всі діти            хворі : здорові 

      хворі                     1 : 1 

1) АА х аа              2) Аа х аа 

F1 :    Аа                      Аа : аа 

    всі діти            здорові : хворі 

    здорові                      1 : 1 

 

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 
Задача 1. У дрозофіли нормальні крила – домінантна ознака, вкорочені – 

рецесивна. При схрещуванні мух з нормальними і вкороченими крилами 

половина потомства має нормальні крила, половина – вкорочені. Визначити 

генотипи батьків. 

Розв 'язок: Позначимо: А – нормальні крила, а – вкорочені крила. 

Всі мухи з вкороченими крилами мають генотип аа (рецесивна ознака 
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може проявлятися фенотипічно лише у гомозиготному стані), а у всіх мух з 

нормальними крилами обов'язково є один алель А. Гібридні мухи з 

вкороченими крилами отримали по одній алелі від кожного з батьків, звідси 

генотип батьківських форм – Аа. У гібридних мух з нормальними крилами 

також по одній алелі від кожної батьківської форми, тому їх генотип також Аа. 

Запишемо схему схрещування: 

Р : Аа х aа 

G : А,   а  a,   а 

F1 : Аa, Аа, aа, аа 

Відповідь: для того, щоб отримати розщеплення у першому поколінні 1:1, 

генотипи батьківських форм повинні бути наступні: Аа та аа (аналізуючий тип 

схрещування). 

Задача 2. При схрещуванні сірих мишей з білими в F1 всі миші були сірі, а 

в F2 спостерігається розщеплення: 23 сірих і 7 білих. Як успадковується ознака. 

Записати генетичні схеми всіх згадуваних схрещувань. 

Розв'язок: Одноманітність першого покоління (всі миші сірі) свідчить про 

гомозиготність батьківських форм, згідно 1-го закону Менделя. Прояв у 

першому поколінні сірого забарвлення доводить, що сірий колір – домінантна 

ознака. Отже: А – сірі миші, а – білі миші. 

Р : АА х аа 

G : А  а 

F1 :  Аа 

Розщеплення 23 : 7 ≈ 3 : 1 у другому поколінні і відповідає розщепленню 

згідно II закону Менделя. Тому: 

Р : Аа х Аа 

G : А, а  А, а 

F1 : АА,   Аа,   Аа,   аа 

Відповідь: забарвлення шерсті у мишей контролюється одним геном, тобто 

це моногібридне успадкування, і домінантною є ознака сірого кольору шерсті 

мишей. 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. У курей нормальне оперення домінує над шовковистістю. Від двох 

нормальних за фенотипом гетерозигот отримано 98 курчат. Скільки з них 

очікується нормальних, а скільки шовковистих? 

2. При схрещуванні між собою чубатих качок каченята вилуплюються лише з 

3/4 яєць, а 1/4 ембріонів гине. Серед отриманих каченят приблизно 2/3 

чубатих і 1/3 нормальних Яке потомство отримаємо від схрещування 

чубатих з нормальними качками? 

3. Жовта морська свинка при схрещуванні з білою завжди дає кремових 

нащадків. Схрещування кремових свинок між собою завжди дає 

розщеплення: 1 частина жовтих : 2 частини кремових : 1 частина білих 

свинок. Чому? 
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4. При схрещуванні чорного півня з білою куркою курчата рябі, а в F2 

отримуємо розщеплення: 1 частина нащадків чорних : 2 частини рябих : 1 

частина білих. Яке буде потомство від схрещування рябих півнів з чорними 

і білими курками? 

5. Хутро платинової норки коштує набагато дорожче, ніж хутро стандартної. 

Як потрібно вести схрещування, щоб від стандартної самки і платинового 

самця за короткий час отримати максимальну кількість платинових 

нащадків (ген шіатиновості рецесивний)? 

6. У редиски коренеплід може бути довгим, круглим або овальним. Проведені 

наступні схрещування: 

Коренеплоди батьків: Коренеплоди нащадків: 

Довгий       х   овальний 159 довгих, 156 овальних 

Круглий     х   овальний 199 круглих, 203 овальних 

Овальний   х   овальний 121 довгих, 119 круглих, 243 овальних 

Який характер успадкування ознак? Яке можливе потомство від 

самозапилення рослин з круглими та довгими коренеплодами? 

7. У жовтих стокроток центр суцвіття завжди забарвлений у пурпурний колір. 

Було відкрито мутант з жовтим центром. При схрещуванні його з 

рослинами з пурпурним центром суцвіття в першому поколінні у всіх квіток 

колір був пурпурний. У другому поколінні отримано співвідношення: 47 

пурпурних : 13 жовтих. Дати генетичне пояснення цьому наслідку. 

8. Одна з порід курей характеризується вкороченими ногами (домінантна 

ознака). Ген, який керує нею, одночасно спричинює також вкорочення 

дзьоба. При цьому в гомозиготних курчат дзьоб настільки малий, що вони 

не можуть пробити яйцеву шкаралупу і гинуть, не маючи змоги вилупитися 

з яйця. В інкубаторі господарства, яке розводить тільки коротконогих курей, 

отримано 3000 курчат. Скільки серед них коротконогих? 

9. При схрещуванні червоної троянди з білою і червоної з жовтою в гібриді F1 

домінує червоний колір над білим і жовтим. Є два кущі гібридних троянд, 

отриманих від схрещування червоної троянди з білою і жовтою. Визначте, 

який кущ троянди отриманий від схрещування червоної троянди з білою і 

червоної з жовтою. Як швидше отримати велику кількість троянд з білими і 

жовтими квітами. 

10. Які групи крові можливі у дітей, якщо в їх матері друга група. А в батька – 

перша група крові? 

11. У матері І група крові, а в батька – ІV. Чи можуть діти успадкувати групу 

крові одного з батьків? 

12. У хлопчика І група крові, а в його сестри – ІV. Що можна сказати про групи 

крові їх батьків? 

13. Батько дівчини має першу групу крові, мати – четверту. Дівчина 

одружується з юнаком, який має третю групу крові (ВО). Від цього шлюбу 

народилося три дитини з першою, другою і четвертою групами крові. Яка 

група крові була у їх матері? Чи можливе народження від цього шлюбу 

дитини з третьою групою крові? 



 35 

14. У пологовому будинку переплутали хлопчиків. Батьки першої сім’ї мають О (І) 

і А (ІІ) групи крові, а батьки другої – А (ІІ) і АВ (ІV) групи крові. Аналізами 

встановлено, що у дітей О(І) та АВ (ІV) групи крові. Визначте хто чий син. 

15. Батько і мати мають зелені очі. У них народилося дві дитини: одна із 

зеленими очима, а друга – з сірими. Визначте генотипи батьків при умові, 

що зелені очі – домінантна ознака. 

16. Блакитноокий чоловік, батьки якого мали карі очі, одружився з кароокою 

жінкою, у батька якої очі були блакитні, а в матері – карі. Від цього шлюбу 

народилася дитина з карими очима. Які генотипи усіх згаданих осіб, якщо 

карі очі – домінантна ознака. 

17. Чорноволосий чоловік одружився з чорноволосою жінкою. Дитина у них 

народилася з рудим кольором волосся (рецесивна ознака). Визначте 

генотипи батьків і відсоток ймовірності народження такої дитини. 

18. Темношкірий чоловік одружився з жінкою, яка має білу шкіру. Якими 

будуть їх діти і онуки, якщо вони будуть одружуватися з людьми, що мають 

темну шкіру? Відомо, що темний колір шкіри не повністю домінує над 

білим. Людей з проміжним успадкуванням кольору шкіри називають 

метисами. 

19. У повісті В.Г.Короленка "Сліпий музикант" описується, що в батьків, які не 

хворіли на уроджену сліпоту народився сліпий хлопчик. Пізніше він 

одружився із зрячою дівчиною (гомозиготною за геном спадкової сліпоти). 

У них народилася також зряча дитина. Як це можна пояснити з погляду 

генетики? Чи буде проявлятися сліпота в онуків сліпого музиканта при 

умові, що син одружиться з нормальною дівчиною? (ген уродженої сліпоти 

передається рецесивно). 

20. У жінки один з батьків хворіє на цукровий діабет, у чоловіка – всі здорові. 

Чи успадкують цукровий діабет їх діти, якщо відомо, що ця хвороба 

передається рецесивним шляхом? 

21. Дівчина, яка хворіє на алергію, одружилася із здоровим юнаком, батько 

якого був хворий на алергію. Чи будуть їх діти хворіти цією хворобою? Як 

передається ця хвороба – домінантно чи рецесивно? Які генотипи всіх 

згаданих осіб? 

22. Один з батьків хворіє на уроджену глухоту, інший – нормальний за цією 

ознакою. Які діти будуть у цих батьків, коли відомо, що вроджена глухота – 

рецесивна ознака? 

23. Дівчина, стійка проти туберкульозу (домінантна ознака), одружилася з 

юнаком, схильним до туберкульозу. Яке в них буде потомство, якщо один з 

батьків в гомозиготному стані несе гени, що обумовлюють стійкість до 

туберкульозу? 

24. У результаті схрещування червоноквіткових і білоквіткових сортів нічної красуні всі 

рослини F1 мали рожеві квіти. Після схрещування гібридів F1 з 

білоквітковими рослинами отримали 52 рослини з рожевими квітами і 49 – з 

білими. Визначте генотипи і фенотипи всіх рослин. 
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25. Від схрещування чорного півня з білою куркою всі курчата у виводку 

виявились рябими. У F2 отримали 24 строкатих, 12 чорних і 10 білих курчат. 

Яким буде потомство від схрещування: а) рябих курей із чорними півнями; 

б) рябих півнів з білими курми? 

26. Для створення великого поголів’я породи шортгорнів фермер схрещував 

чалих бугаїв із чалими коровами. Яку частину в потомстві становили: а) 

руді; б) чалі; в) білі тварини? (Чалий колір шерсті – проміжний, з’являється 

в потомстві від схрещування гомозиготних білих і рудих тварин). 

27. У результаті схрещування ротиків великих із широкими листками і 

вузьколистих рослин усі гібриди в F1 мали проміжне листя. Яким буде 

потомство від обох зворотніх схрещувань гібридів F1 з батьківськими 

формами? 

28. У живий куточок діти принесли двох чорних сорських свинок, вважаючи їх 

чистопородними. Проте в наступному поколінні серед їх потомства 

з’явились коричневі свинки. Встановіть генотипи цих свинок, якщо відомо, 

що чорне забарвлення домінує над коричневим. 

29. Яке потомство отримаємо за генотипом і фенотипом в F1 від схрещування 

чорної гомозиготної корови з бугаєм червоної масті? Яке потомство 

отримаємо від обох зворотніх схрещувань? Чорний колір шерсті у ВРХ – 

ознака домінантна. 

30. Чи буде відсутня емаль на зубах у дитини (ознака домінантна), якщо батько 

має нормальні зуби, а в матері спостерігається аномалія? Батько матері мав 

нормальні зуби. 

 

3.2. ДИГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ 
Дигібридне схрещування – це схрещування особин, які відрізняються за 

двома досліджуваними ознаками. 

Г.Мендель схрещував два сорти гороху – один з жовтим гладеньким 

насінням, другий – із зеленим зморшкуватим. Ці сорти відрізняються за двома 

ознаками – забарвленням та формою насіння. Виходячи з результатів досліду, 

Мендель сформулював закономірність, яка дістала назву III закону Менделя: 

III закон Менделя (закон незалежного успадкування ознак): при 

схрещуванні двох гомозиготних особин, які відрізняються двома парами 

альтернативних ознак, у другому поколінні спостерігається незалежне 

успадкування і комбінування ознак. 

Таблиця №2. Розщеплення у другому поколінні за генотипом і фенотипом 

Фенотипічний 

радикал 
9 А_В_ 3 А_вв 3 ааВ_ 1 аавв 

Фенотипи 

насіння 
жовті гладкі 

жовті 

зморшкуваті 
зелені гладкі 

зелені 

зморшкуваті 

Генотипи насіння 

1 ААВВ 

2 АаВВ 

2 ААВв 

4 АаВв 

1 АAвв 

2 Аавв 

1 ааВB 

2 ааВв 
1 аавв 
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Дигібридне схрещування є частковим випадком полігібридного 

схрещування. 

 

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

Задача 1. Жінка з карими очима (домінантна ознака) і рудим волоссям 

одружилася з чоловіком з нерудим волоссям (домінантна ознака) і блакитними 

очима. Відомо, що у батька дружини очі були карі, у матері – блакитні і в обох 

руде волосся. У батька чоловіка було неруде волосся і блакитні очі. Які 

генотипи у всіх згаданих осіб? Які очі і якого кольору волосся матимуть діти 

від цього шлюбу? 

Розв'язок: Позначимо: 

В – карі очі, b – блакитні очі, R – неруде волосся, r – руде волосся. 

Встановимо, насамперед, генотипи чоловіка та жінки, які одружилися. У 

батька жінки очі карі і руде волосся, а в її матері – блакитні очі і також руде 

волосся. Визначимо, які можливі генотипи їх дітей: 

P :  ♀ bbrr x ♂ BBrr 

G :  b, r   B, r 

F1 :    Bbrr 

Отже, всі діти від даного шлюбу матимуть карі очі та руде волосся. Звідси 

генотип згаданої в задачі жінки: вона гетерозиготна за ознакою кольору очей і 

гомозиготна за рецесивним геном рудого кольору волосся. 

Аналогічно встановлюємо генотип її чоловіка. Його батьки мали такі 

ознаки: батько мав неруде волосся і блакитні очі, а мати – руде волосся і також 

блакитні очі: 

P :  ♀ Bbrr x ♂ bbRb 

G :  b, r   b, R 

F1 :    bbRr 

Отже, чоловік гомозиготний за рецесивною ознакою кольору очей та 

гетерозиготний за ознакою кольору волосся. 

Тепер можна визначити ймовірні генотипи очікуваних дітей: 

P :  Bbrr  x bbRb 

G :  Br, br   Br, br 

Для визначення генотипів будуємо решітку Пеннета: 

♀ 

♂ 
bR br 

Br BbRr Bbrr 

Br bbRr bbrr 

Відповідь: як видно з результатів даного схрещування, у подружжя з 

однаковою ймовірністю 25% може народитися дитина кароока з рудим 

волоссям, кароока з нерудим волоссям, блакитноока неруда та блакитноока з 

рудим волоссям. 
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ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. У помідорів червоний колір плодів і високе стебло – домінантні ознаки. 

Рослини сорту "Золота красуня" мають жовті плоди і високий зріст, сорт-

карлик – карликовий з червоними плодами. Як можна, використовуючи ці 

сорти одержати гомозиготний карликовий сорт з жовтими плодами? 

2. При схрещуванні двох сортів суниці, один з яких має вуса і червоні ягоди, а 

другій без вусів з білими ягодами, рослини першого покоління мають вуса і 

рожеві ягоди. Чи можна вивести сорт з рожевими ягодами і безвусий? 

3. При схрещуванні рослин ротиків з червоними пілоричними (правильними) 

квітами з рослиною, яка має жовті зигоморфні (неправильні) квіти, у 

першому поколінні всі рослини мали рожеві зигоморфні квіти. Від 

схрещування гібридів F1 з рослинами, які мають жовті пілоричні квіти, 

одержали 23 рослини з рожевими зигоморфними квітами, 17 з рожевими 

пілоричними, 19 з жовтими зигоморфними і 15 з жовтими пілоричними 

квітами. Чому серед нащадків не заявились рослини з червоними квітами? 

Яке схрещування слід зробити, щоб одержати таку рослину? Умови 

успадкування ознак у ротиків дивіться в попередній задачі. 

4. При самозапиленні двох рослин помідорів з червоними двогніздними 

плодами одна з них дала тільки рослини з червоними двогніздними 

плодами, а від другої було одержано 34 рослини з червоними двогніздними 

плодами і 10 рослин з червоними багатогніздними плодами. Чи можна 

визначити генотипи вихідних рослин? Яке схрещування необхідно провести 

для перевірки вашого припущення? У помідорів червоний колір домінує над 

жовтим, двогніздність над багатогніздністю. 

5. Альбінізм у людини – рецесивна ознака, таласемія – спадкове захворювання 

крові, обумовлене дією одного гена. У гомозиготі спричиняє найбільш 

важку форму захворювання – велику таласемію, смертельну в дитячому віці 

(ТТ). У гетерозиготі проявляється менш важка форма – мала таласемія (Тt). 

Дитина-альбінос хвора на малу таласемію. Які найбільш ймовірні генотипи 

її батьків? 

6. Глухота — рецесивна ознака, зумовлена різними аутосомними генами. За 

якої умови в глухих батьків народяться нормальні діти? 

7. Якщо батько глухонімий (рецесивна ознака) з білим пасмом у волоссі 

(домінантна ознака), мати здорова й не має білого пасма, а дитина 

народилася глухонімою з білим пасмом, то від кого з батьків вона 

успадкувала ці ознаки? 

8. Схрестили мишей з чорним домінантним забарвленням шерсті і довгими 

вухами з мишами з коричневим забарвленням шерсті і рецесивними 

короткими вухами. Які ознаки будуть мати потомки у першому та другому 

поколіннях? 

9. При схрещуванні мух дрозофіл з нормальними очима і сірим тілом (обидві 

ознаки домінантні) з безокими мухами, що мають чорне тіло, в F1 

утворилося таке потомство: 1/4 – з нормальними очима і сірим тілом; 1/4 – з 
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нормальними очима і чорним тілом; 1/4 – безоких і сірим тілом; 1/4 – 

безоких з чорним тілом. Визначте генотипи батьків та нащадків. 

10. У флоксів біле забарвлення квітів визначається геном А, кремове – а, 

плоский віночок – B, лійкоподібний – b. Рослину з білими лійкоподібними 

квітами схрещено з рослиною, що має кремові плоскі квітки. У потомстві 

1/4 рослин з білими плоскими квітами, 1/4 з білими лійкоподібними, 1/4 з 

кремовими плоскими, 1/4 з кремовими лійкоподібними. Визначте генотипи 

вихідних рослин. 

11. Унаслідок схрещування двох рослин гарбуза з білими дископодібними 

плодами з'явилося розщеплення: 28 рослин з білими дископодібними 

плодами, 9 з білими кулястими, 10 з жовтими дископодібними та 3 із 

жовтими кулястими плодами. Визначте генотипи батьківських форм. Яке 

утвориться потомство від самозапилення рослин кожного фенотипного 

класу? 

12. Рослину гарбуза з білими дископодібними плодами схрещено з рослиною з 

жовтими кулястими плодами. Від цього одержано: 25 рослин з білими 

дископодібними плодами, 22 з білими кулястими, 28 з жовтими 

дископодібними, 24 з жовтими кулястими. Поясніть розщеплення 

генетичною схемою. Біле забарвлення і дископодібна форма плодів – 

домінантні ознаки. 

13. Від схрещування рослини жита з нормальним колосом і червоними 

вушками на листках з рослиною, що має хвилястий колос і білі вушка, були 

одержані гібриди з нормальним колосом і червоними вушками. У другому 

поколінні відбулося розщеплення: 39 рослин мали нормальний колос і білі 

вушка, 112 нормальний колос і червоні вушка, 43 хвилястий колос і червоні 

вушка та 12 рослин були з хвилястим колосом і білими вушками. Визначте, 

як успадковуються ознаки, які генотипи вихідних рослин та гібридів. Яка 

частина рослин у другому поколінні з хвилястим колосом і червоними 

вушками гомозиготна? 

14. Кароокий чоловік-лівша (рецесивна ознака) одружився з блакитноокою 

(рецесивна ознака) жінкою-правшою і в них народилися дитина-лівша з 

блакитними очима. Що можна сказати про генотипи батьків й дитини. 

15. Довгошерстого чорного самця морської свинки схрестили з чорною 

короткошерстою самкою. Одержано 15 свинок з короткою чорною шерстю, 

13 – з довгою чорною, 4 – з короткою білою, 5 – з довгою білою шерстю. 

Визначте генотипи батьків.  

16. У карооких з II групою крові батьків народився блакитноокий син з І групою 

крові. Визначте вірогідність народження в цій родині кароокого сина і 

можливі групи крові в нього. 

17. Жінка з блакитними очима і темним волоссям вийшла заміж за кароокого 

чоловіка зі світлим волоссям. Відомо, що в батька дружини очі карі, а в 

матері — блакитні, батько дружини темноволосий, а мати — світловолоса. 

У батька чоловіка блакитні очі та світле волосся, у його матері — карі очі й 
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темне волосся. Визначте генотипи згаданих осіб. Якими можуть бути діти 

від цього шлюбу? 

18. У батька були карі очі й довгі вії, а в матері — сірі очі й короткі вії. Батько 

був гомозиготний за цими ознаками. Які ознаки будуть у їхніх дітей, якщо 

ці ознаки перебувають у різних хромосомах? Карі очі й довгі вії — ознаки 

домінантні. У яких шлюбах у їхніх онуків можуть народитися діти із сірими 

очима й довгими віями? 

19. Ген раннього облисіння домінантний у чоловіка і рецесивний у жінки (ген 

знаходиться в аутосомі). Лисий гомозиготний чоловік без ластовиння 

одружився з жінкою, яка має густе волосся й ластовиння. Яка ймовірність 

народження дочок і синів без ластовиння і з раннім облисінням, якщо 

батько жінки був лисим гомозиготним і без ластовиння (ластовиння — 

домінантна ознака)? 

20. У пшениці довге стебло і безосте колосся — домінантні ознаки, коротке 

стебло і остисте колосся — рецесивні. Схрестили пшеницю, яка має 

домінантні ознаки, із пшеницею, що має рецесивні ознаки. Який відсоток 

рослин з батьківськими генотипами утвориться в другому поколінні? 

21. У собак породи спанієль чорна шерсть домінує над червоною, суцільне 

забарвлення — над строкатим. Червоний батько і чорно-ряба мати мають 

трьох цуценят: чорного і двох червоно-рябих. Визначте генотипи батьків і 

потомства. 

22. Від схрещування бронзових індичок з нормальним оперенням з такими ж 

індиками отримали 14 індичат: 8 бронзових з нормальним оперенням, З 

бронзових з волосистим оперенням, 2 червоних з нормальним оперенням і 1 

червоне з волосистим оперенням. Поясніть результати, визначте генотипи 

батьків і потомства. 

23. У людини кароокість і наявність ластовиння — домінантні ознаки, гени яких 

локалізовані в різних хромосомах 

24. Кароокий без ластовиння чоловік одружився з блакитноокою жінкою, що має 

ластовиння. Визначте можливі генотипи й фенотипи потомства, якщо: 

а) чоловік і жінка за двома парами генів гетерозиготні; 

б) чоловік без ластовиння гетерозиготний за ознакою кароокості, а жінка 

блакитноока гетерозиготна за ознакою наявності ластовиння. 

25. Батько хворіє на мігрень (домінантна ознака), а мати здорова. У батька 

нормальний слух, у матері також, але вона має алель глухоти. Яка 

ймовірність народження дітей з обома хворобами, якщо батько 

гетерозиготний за обома ознаками? 

 

3.3. УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК, ЗЧEПЛЕНИХ ЗІ СТАТТЮ 

Стать – сукупність ознак і властивостей організму, які забезпечують 

відновлення потомства і передачу спадкової інформації. Стать характерна для 

рослинного і тваринного світу. 

В хромосомному наборі організму розрізняють нестатеві хромосоми, або 

аутосоми, та статеві хромосоми. 
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Стать, яка утворює один тип гамет, називається гомогаметною, а стать, 

яка утворює різні типи гамет – гетерогаметною. Для людини гомогаметною 

статтю є жіноча (XX), а гетерогаметною – чоловіча (XY). 

Існують чотири типи хромосомного визначення статі: 

 у ссавців, більшості амфібій, частини риб комах (крім метеликів), 

ракоподібних, червів, деяких дводомних рослин жіноча стать є 

гомогаметною (XX), а чоловіча – гетерогаметною (ХY); 

 у клопів жіноча стать – гомогаметна (XX), а чоловіча – гетерогаметна 

(ХО); 

 у птахів, плазунів, деяких риб, метеликів жіноча стать – гетерогаметна 

(ХY), а чоловіча – гомогаметна (XX); 

 у молі, живородячої ящірки жіноча стать є гетерогаметною (ХО), а 

чоловіча – гомогаметною (XX). 

Таблиця 5. Хромосомний механізм визначення статі 

Тип 

визначення 

статі 

Організми 

Соматичні 

клітини 
Гамети 

Гетерогаметна 

стать 
♀ ♂ 

Спермато-

зоїди 

Яйце-

клітини 

XY Людина, ссавці, 

комахи ряду 

двокрилих, деякі 

риби, рослина 

куколиця та ін. 

ХX 

 

XY 

 

X i Y 

 

X i X 

 

чоловіча 

 

XY 

 

 

 

 

XO 

 

 

XO 

Птахи, 

комахи ряду 

лускокрилих, 

деякі риби 

 

Коники, клопи 

(Protenor) 

 

Міль (Fumea) 

XY 

 

 

 

 

XX 

 

 

XO 

XX 

 

 

 

 

XO 

 

 

XX 

X i X 

 

 

 

 

X i O 

 

 

X i X 

X i Y 

 

 

 

 

X i X 

 

 

X i O 

жіноча 

 

 

 

 

чоловіча 

 

 

жіноча 

 

При успадкуванні ознак у людини у випадку, коли ген локалізований в X-

хромосомі, він передається від батька лише до дочок, а від матері – до синів і 

дочок порівну. Якщо рецесивний алель зчеплений з X-хромосомою, то у жінок 

він проявляється лише в гомозиготному стані, а у чоловіків (за умови 

локалізації в негомологічній ділянці X-хромосоми) – завжди. Такий тип 

успадкування ознак називають кріс-крос успадкуванням. 

 

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

Задача 1. Дочка гемофіліка виходить заміж за сина іншого гемофіліка, 

причому наречена і наречений не хворіють на гемофілію. Визначте ймовірність 

народження хворої дитини. 
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Разв'язання: У людини жіноча стать гомогаметна (дві X-хромосоми, одна 

з яких успадковується від батька, а інша – від матері). Оскільки батько 

нареченої був гемофіліком, то дівчина успадкувала від нього X-хромосому з 

рецесивним геном гемофілії. Оскільки вона не є хворою, інша X-хромосома 

містить домінантний ген цієї ознаки. Таким чином, генотип дівчини за даною 

ознакою гетерозиготний (вона є носієм гена гемофілії). 

Наречений здоровий, він отримав від матері X-хромосому з домінантним 

алелем, а від батька-гемофіліка – Y-хромосому. 

Позначимо: Н – здоровий організм, h – гемофілік. Тоді 

Р :   ХHХh   х  ХНY 

G :  ХH, Хh     ХH, Y 

F1 : ХHХH   ХHХh    ХHY   ХhY 

здорова  дівчинка-носій  здоровий  хлопчик- 

дівчинка  фенотипово  хлопчик 

 гемофілік 

     здорова 

Відповідь: Оскільки ймовірність народження будь-якої дитини однакова, 

то хвора дитина може народитися з частотою 25%, причому це може бути 

тільки хлопчик. 

Задача 2. У курей зчeплений зі статтю ген в рецесивному стані має 

летальну дію. Яка частина потомства загине, якщо схрестити курку з 

гетерозиготним півнем? 

Розв'язання: Оскільки у птахів самка є гетерогаметною, а самець 

гомогаметний, то схему схрещування записуємо у наступному виді: 

P : XAY  х  XAXa 

G : ХА, Y   ХА, Ха 

F1 : ХАХA, ХAХa,  XAY,  ХаY. 

Відповідь: Загине 25% потомства, а саме жіночі особини з генотипом ХaY. 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
1. Які діти можуть народитися від шлюбу гемофіліка з жінкою-дальтоніком, яка 

не є носієм алелі гемофілії? 

2. Чоловік-дальтонік одружується з нормальною жінкою, батько якої був 

дальтоніком. Яким буде зір у їх дітей? 

3. У здорової жінки брат – дальтонік Чи може у них народитися син з 

кольоровою сліпотою? 

4. Батьки розрізняють кольори нормально, а їх син хворий на дальтонізм. Від 

кого хлопчик успадкував це захворювання? 

5. Здорова жінка, батько якої страждав на гемофілію, одружилася зі здоровим  

чоловіком. Яка ймовірність народження дитини, хворої на гемофілію? 

6. У людини відсутність потових залоз визначається рецесивним алелем, 

локалізованим в X-хромосомі. Чоловік, який страждає відсутністю потових 

залоз, оженився на здоровій жінці. Які в них можуть бути діти? 
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7. Надмірне оволосіння вушних раковин (гіпертріхоз) визначається геном, 

локалізованим в Y-хромосомі. Яка ймовірність народження дитини з такою 

аномалією, якщо цю ознаку має батько? 

8. Жінка з нормальним зором, батько якої був дальтоніком, одружилася з 

чоловіком з гіпертріхозом і нормальним зором. Яка ймовірність народження 

в цій сім'ї сина, хворого на дальтонізм і гіпертріхоз? 

9. Яка ймовірність народження хлопчиків і дівчаток у сім'ї, в якій мати – носій 

рецесивного летального алеля, зчепленого зі статтю, що викликає загибель 

зародка на ранніх стадіях розвитку? 

10. Темна емаль зубів визначається домінантними алелями двох різних генів, 

один з яких розташований в аутосомі, другий – в X-хромосомі. В сім'ї, де 

батьки мають темні зуби, народилися дівчинка та хлопчик із нормальним 

кольором зубів. Визначте ймовірність народження наступної дитини також 

без аномалії, якщо темні зуби матері зумовлені геном X-хромосоми, а темні 

зуби батька – аутосомним геном. 

11. У потомстві від шлюбів 18 чоловіків, хворих на одну з форм рахіту, зі 

здоровими жінками народилося 24 дочки і 20 синів. Усі дочки були з 

ознаками рахіту, усі сини здоровими. Як успадковується ця хвороба? 

12. У 9 сім'ях, де чоловіки мали темні зуби, а жінки нормальні, усього було 10 

синів і 7 дочок. Усі дочки мали темні зуби, усі сини – світлі. Як 

успадковується ця ознака? 

13. У людини альбінізм зумовлений рецесивним аутосомним геном, а 

відсутність потових залоз – рецесивним геном X-хромосоми. У подружжя, 

нормального за цими двома ознаками, народився син з обома зазначеними 

аномаліями. 

а) вкажіть генотипи батька і матері; 

б) яка ймовірність того, що наступною дитиною буде нормальна дівчина? 

в) яка ймовірність того, що у наступного сина також проявляться ці дві 

аномалії? 

14. Карликовий зріст людини передається домінантно і аутосомно. 

Одружуються жінка карликового зросту і чоловік нормального зросту. 

Чоловік – дальтонік, жінка має нормальний зір. Якими будуть їх діти? 

15. У риби Aplocheilus самки гомогаметні, а самці гетерогаметні. Y-хромосома, 

також як і X-хромосома, містить алелі генів. У нормі коричневе забарвлення 

визначається геном В, блакитне – b. Y-хромосома завжди має алель В і 

ніколи b. Отже, самці ніколи не бувають блакитного кольору. Проведіть 

схрещування блакитної самки з гомозиготним коричневим самцем і 

визначте F1 і F2. 

16 При схрещуванні півня з жовтими ногами і кірки з зеленими ногами в F1 всі 

півники і курочки мали жовті ноги, а в F2. одержали 152 курчат обох статей 

з жовтими і 49 курочок з зеленими ногами. У зворотному схрещуванні в F1 

курочки були з зеленими, а півні з жовтими ногами. Визначте, що слід 

чекати у другому поколінні? Які генотипи вихідних птахів?.  
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17. У батьків з II групою крові народився син з І групою крові і гемофілік. Обоє 

батьків не страждають цією хворобою. Визначіть вірогідність народження 

другої дитини здоровою і можливі групи крові. 

18. Гіпертріхоз передається через Y-хромосому, а полідактилія – як домінантна 

аутосомна ознака. В сім'ї, де батько мав гіпертріхоз, а мати – полідактилію, 

народилася нормальна стосовно обох цих ознак дочка. Яка вірогідність 

того, що наступна дитина в цій сім'ї також буде без обох аномалій? 

19. Чоловік має з материнського боку бабусю з нормальним зором і дідуся-

дальтоніка. Мати цього чоловіка – дальтонік. Батько – нормальний. Які 

генотипи вказаних осіб і які будуть діти, якщо він одружиться з жінкою, 

генотипічно подібною з його сестрою? 

20. Встановіть генотипи й фенотипи дітей, які народилися від шлюбу чоловіка-

гемофіліка і жінки-дальтоніка, родичі якої не хворіли на гемофілію. Якими 

будуть фенотипи онуків, якщо діти візьмуть шлюб зі здоровими індивідами? 

21. Синдром Шерешевського — Тернера трапляється у жінок. У таких жінок 

немає вторинних статевих ознак, вони мають значно вкорочений тулуб, 

часто бувають глухими і страждають на різні психічні захворювання. Вони 

мають лише одну X-хромосому (ХО). Як можна пояснити утворення 

організму з однією статевою хромосомою? Чи буде життєздатним організм 

з однією Y-хромосомою? 

22. У медико-генетичну консультацію звернулись двоє наречених, що 

стурбовані здоров'ям своїх майбутніх дітей. У сім'ї нареченої брат, мати й 

сестра матері страждають важкою формою рахіту, резистентного до 

кальциферолів (вітаміну Д), який обумовлюється домінантним геном, 

локалізованим в Х-хромосомі. Яким був прогноз лікаря щодо ймовірності 

народження в майбутній сім'ї хворої дитини, якщо обоє наречених здорові? 

23. Жінка карликового зросту, яка має нормальний зір, одружилась із чоло-

віком-дальтоніком нормального зросту. Карликовий зріст передається як 

домінантна, не зчеплена зі статтю ознака, а дальтонізм — як рецесивна, 

зчеплена зі статтю. Якими будуть їхні онуки, якщо їхня дочка одружиться зі 

здоровим юнаком? 

24. У здорової жінки народився син із синдромом Леша — Нейхана. Яка 

ймовірність того, що в її сестри син також буде страждати цим 

захворюванням? У якому випадку ймовірність захворювання вища: 

а) коли ген синдрому Леша — Нейхана одержаний жінкою від батька; 

б) чи від матері? 

Синдром Леша — Нейхана— рецесивна, зчеплена з Х-хромосомою, ознака. 

25. У дрозофіли довгі крила детермінуються геном V, короткі — геном v; 

жовте тіло — геном у, а сіре — геном Y. Довгі крила — аутосомна 

домінантна ознака, жовте тіло— рецесивна, зчеплена з Х-хромосомою. 

Жовтотілого короткокрилого самця схрестили із сіротілою довгокрилою 

самкою. У F1 всі мухи були сірими й довгокрилими. У F2 отримали таке 

розщеплення: 58 сірих довгокрилих самок, 21 сіра короткокрила самка, 29 

сірих довгокрилих самців, 11 сірих короткокрилих самців, 9 жовтих 
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короткокрилих самців і 32 жовтих довгокрилих самці. Вкажіть генотипи 

згаданих груп мух. Поясніть отримані результати. 

26. У молодих курчат немає помітних ззовні ознак статі, проте економічно 

доцільно встановити для курочок і півників різні режими годування. Чи 

можна для встановлення статі скористатись фактом, що ген, який визначає 

чорне або коричневе забарвлення пір'я, перебуває в X-хромосомі, до того ж 

коричневе забарвлення домінує? Різниця між обома забарвленнями помітна 

вже в перший день життя курчат. Зауважимо, що в птахів гетерогаметна 

стать — жіноча. 

27. В однієї дводомної квіткової рослини іноді трапляється рецесивний 

ген «вузьке листя», розміщений в Х-хромосомі. Гомозиготна широколиста 

рослина була запилена пилком вузьколистої. Вирощена з одержаного 

насіння жіноча рослина була схрещена із широколистою чоловічою. Якими 

будуть чоловічі й жіночі рослини від цього схрещування і від на--ступних 

схрещувань з гомозиготними широколистими рослинами? Система 

визначення статі для цієї рослини така ж, як у дрозофіли та людини. 

28. Пилком чоловічої рослини - куколиці - запилено квіти жіночої 

рослини з жовто-зеленим листям. У першому поколінні жіночі рослини 

мають зелене листя, а чоловічі – жовто-зелене. Яким буде наступне 

покоління? 

29. Жіночу рослину куколиці з вузьким листям запилено пилком 

чоловічої рослини з нормальним листям. В F1 жіночі рослини мають 

нормальне, а чоловічі – вузьке листя. Яке утворюється потомство, якщо 

квіти жіночих рослин рі запилити пилком чоловічої рослини, аналогічної 

батьківській? 

30. Таласемія успадковується як аутосомна домінантна ознака і 

спостерігається в двох формах: в гомозигот – важка, часто смертельна, а у 

гетерозигот – легка форма. Жінка з нормальним зором, але легкою формою 

таласемії в шлюбі зі здоровим чоловіком, але дальтоніком має сина-

дальтоніка з легкою формою таласемії. Яка вірогідність народження 

наступного сина без аномалій? 

 

3.4. ЗЧЕПЛЕННЯ ГЕНІВ. ЯВИЩЕ КРОСИНГОВЕРУ 

 

Спільне успадкування ознак, які кодуються генами, розміщеними в одній 

хромосомі, називаються зчепленим успадкуванням. 

Згідно з хромосомною теорією спадковості, гени локалізовані лінійно (по 

довжині хромосоми) і утворюють групи зчеплення, кількість яких відповідає 

кількості пар хромосом у каріотипі, або гаплоїдному числу хромосом. 

Нащадкам передаються не окремі гени, а їх комплекси, що входять до складу 

хромосом. Фенотипово зчеплене успадкування виявляється як поява у нащадків 

багатьох ознак разом, а не незалежно, і закони Менделя в такому випадку не 

виконуються. 

Зчепленя генів може порушуватися в результаті кросинговеру. 
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Кросинговер – це обмін ділянками між хроматидами в парі гомологічних 

хромосом (перехрест хромосом). Відбувається у профазі першого мейотичного 

поділу. 

Частота кросинговеру пропорційна відстані між генами в групі 

зчеплення: чим вона більша, тим вища ймовірність перехресту і розвитку 

кросоверних гамет, і навпаки. Одиницею вимірювання частоти кросинговеру є 

умовна величина – морганіда. 

1 морганіда – це відстань між генами, за якої кросинговер відбувається з 

частотою 1%. 

Для розрахунку відносної відстані між генами користуються формулою: 

X = (c + a) / n * 100%, 

де X – відсоток кросоверів від аналізуючого схрещування; (a + c) – кількість 

кросове рів; n – загальна кількість потомства. 

З метою полегшення розв'язку задач використовують особливий запис 

генотипу. Наприклад, генотип дигетерозиготи АаВв можна записати: 

ab

AB
 або 

aB

Ab
. 

Дві паралельні лінії символізують гомологічні хромосоми, а комбінації 

генів над і під ними – групи зчеплення, успадковані від матері (верхня) і від 

батька (та, що знизу). Гамети з вихідними групами зчеплення називають 

некросоверними, а з новими комбінаціями генів – кросоверними. У запису 

гамет також використовують символічні хромосоми. Наприклад, в особини з 

генотипом 
ab

AB
 можуть утворитися як лише некросоверні гамети: АВ та аb (за 

умови повного зчеплення), так ще й кросоверні гамети: Аb та аВ (за умови 

неповного зчеплення). 

Особини, що розвиваються з кросоверних (рекомбінантних) гамет, 

називають кросоверами (рекомбінантами). Вони виникають з такою самою 

ймовірністю, як і кросоверні гамети. І навпаки, особини, що розвиваються з 

некросоверних гамет, називаються некросоверами (нерекомбінантами). 

 

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

Задача 1. Від аналізуючого схрещування дигетерозиготи 
ab

AB
 одержано 

10% кросоверів. Визначити відсоток і генотип некросоверних організмів. 

Розв'язок: 10% кросоверів означають, що дигетерозигота утворила 10% 

кросоверних гамет і що відстань між генами А і В (також а і b, А і b, а і В) 

становить 10% (або 10 морганід). 

Записуємо схему схрещування: 

Р : ♀
ab

AB
 x ♂

ab

ab
 

Гамети: 

некросоверні : АВ, аb;   кросоверні : Аb, аВ; 
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F1 : 
ab

AB
 ; 

ab

ab
       

ab

Ab
 ; 

ab

aB
 

всього: 

100% – 10% = 90%, по 45% кожного типу  10%, по 5% кожного типу. 

Відповідь: некросоверні організми: АВ = 45%, аb = 45%. 

Задача 2. Схрещено два сорти помідорів: з високим стеблом і круглими 

плодами та низьким стеблом і грушеподібними плодами. В результаті 

аналізуючого схрещування отримано потомство: низькорослих з 

грушеподібними плодами – 99 особин, високорослих з круглими плодами – 101 

особина, низькорослих з круглими плодами – 24 рослини та високорослих з 

грушеподібними плодaми – 26. Визначити чaстоту кросинговеру. 

Розв'язок: За характером потомства можна визначити, що особини 

високорослі з круглими плодами та низькорослі з грушевидними плодами є 

некросоверними, а високорослі з грушевидними плодами та низькорослі з 

круглими плодами – кросоверними. Частота кросинговеру дорівнює відсотку 

кросоверних особин, отриманих в результаті аналізуючого схрещування. 

Всього отримано 250 особин (99+101+24+26=250), з них кросоверних – 50. 

Звідси частота кросинговеру становить 20%. 

Відповідь: частота кросинговеру 20%. 

Задача 3. Гени А і В зчеплені і перехрест між ними становить 32%, ген С 

міститься в іншій групі зчеплення. Які типи гамет і в якому процентному 

співвідношенні утворюються в особини з генотипом 
abc

ABC
? 

Розв'язок: Спочатку визначимо кількість кросоверних і некросоверних 

хромосом: 

100% – 32% = 68% некросоверних АВ і аb; 32% кросоверних Аb та аВ. 

Окремо: некросоверні АВ = 34%, Аb = 34%, кросоверні Аb = 16%, АВ = 

16%. 

При утворенні гамет кожна з цих комбінацій алелей може з однаковою 

ймовірністю поєднуватися з алелем С, або з алелем с. Внаслідок цього 

утворюється 8 типів гамет: по 17% АВС, АВс, аbС, аbс; по 8% АbС, Аbс, аВС, 

аВс. 

Відповідь: Утвориться 8 типів гамет: по 17% АВС, АВс, аbС, аbс; по 8% 

АbС, Аbc, аВС, аВс. 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
1. Дигетерозиготу АаВb схрещено з дигомозиготою ааbb, в результаті 

виявилося чотири типи нащадків у такому співвідношенні: АВ – 25%, Аb – 

25%, аВ – 25%, аb – 25%. Чи може бути даний випадок зчепленим 

успадкуванням. Відповідь поясніть. 

2. Гени В, С, Е локалізовані в одній хромосомі у такому ж порядку. Процент 

перехресту між В та С – 6, між С та Е – 18. Визначити відстань між генами 

В та Е. 
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3. Дигетерозиготна особина АаВb, в якої зчеплені між собою обидва домінантні 

гени, утворює два типи некросоверних гамет, кожен з частотою 41%. 

Визначити відстань між генами А і b. Яка відстань між генами А і В? 

4. Проведено схрещування двох пар мишей. В обох парах самки були 

гетерозиготними за генами А і В, а самці – рецесивними. Перша пара мишей 

у потомстві дала розщеплення: 46% АаВb : 4% Ааbb : 4% ааВb : 46% 

ааbb, друга – 4% АаВb : 46% Ааbb : 46% ааВb : 4% ааbb. Визначити 

генотип першої та другої самки та відстань між даними генами. 

5. У результаті схрещування самки дрозофіли, яка мала генотип АаВb, із 

самцем, генотип якого – ааbb, дістали 360 мушок. Скільки з них теоретично 

повинні відрізнятися за фенотипом від материнської особини, якщо 

домінування генів А і В повне, успадковуються вони зчеплено і відстань 

між ними становить 10% перехресту? 

6. У помідорів високе стебло домінує над низьким, а червоний колір плодів – 

над жовтим. Гени висоти стебла і кольору плодів є зчепленими і 

розташовані на відстані 20 морганід. Схрестили гетерозиготну за обома 

генами рослину з низькорослою, яка має жовті плоди. Якого потомства слід 

чекати від такого схрещування? 

7. Cхрестили рослину китайської примули з короткою маточкою та кремовими 

квітами з рослиною, що мала довгу маточку і червоний колір квітів. Гібриди 

F1, що мали коротку маточку і кремові квіти, схрестили з рослинами, в яких 

була довга маточка і червоні квіти. Результати даного схрещування 

слідуючи: 1701 рослини – з короткою маточкою і кремовими квітами, 202 – 

з короткою маточкою і червоними квітами, 242 – з довгою маточкою та 

кремовими квітами, 1598 – з довгою маточкою та червоними квітами. Як 

успадковуються дані ознаки? Запишіть генотипи вихідних рослин і 

гібридних особин і визначте відстань між генами, що кодують дані ознаки. 

8. У соматичних клітинах людини 46 хромосом, дрозофіли – 8, шовковичного 

шовкопряда – 56, кукурудзи – 20, ячменю – 14, гороху – 14, хламідомонади 

– 32. Скільки груп зчеплення мають ці організми? 

9. Гени, що визначають наявність резус-фактора і форму еритроцитів, 

локалізовані в одній хромосомі на відстані 4 морганіди. Від батька жінка 

дістала домінантний ген резус-позитивності D і домінантний ген еліптичної 

форми еритроцитів Е, а від матері – рецесивні гени резус-негативності d та 

нормальної форми еритроцитів е. Її чоловік має нормальну форму 

еритроцитів і є резус-негативним. Визначте ймовірність народження 

дитини, фенотипно подібної за цими ознаками до батька (у %). 

10. У дрозофіли чорне тіло детермінується рецесивним геном b, сіре – В, 

рудиментарні крила – геном е, нормальні – Е. Вказані гени зчеплені. 

Схрестили самку з сірим тілом і нормальними крилами з рецесивним 

самцем. Все потомство мало сіре тіло і нормальні крила. Яке потомство і в 

якому співвідношенні слід очікувати від аналізуючого схрещування 

гібридного самця? 
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11. Гладенька форма насіння і наявність вусів у гороху – домінантні ознаки, що 

кодуються зчепленими генами. Визначити відсоток нових гібридних форм у 

потомстві від самозапилення дигетерозигот, якщо 18% жіночих гамет 

кросоверні. 

12. Які типи гамет і в якому процентному співвідношенні утворюють особини з 

генотипами ААbbСсDdЕе та АаВbСсDDЕЕ, якщо відомо, що гени А і В 

лежать в одній парі аутосом, ген С – в другій, гени D та Е – в третій. 

Кросинговер між генами А і В становить 16%, між D і Е – 8%. 

13. Катаракта і багатопалість (полідактилія) у людини зумовлені двома 

домінантними генами з неповним зчепленням, перехрест становить 6%. 

Жінка успадкувала катаракту від батька, а полідактилію – від матері, її 

чоловік має тільки катаракту. Визначте ймовірність народження дитини (у 

%), подібної за фенотипом до батька. 

14. У курей коротконогість домінує над нормальною висотою ніг, а 

трояндовидний гребінь – над листкоподібним. Вказані алелі зчеплені і 

перехрест між ними становить 12%. Схрестили курей та півнів з генотипами 

АаВb, але різними комбінаціями зчеплених генів. У результаті дістали 200 

курчат. Скільки серед них теоретично має бути курочок з нормальними 

ногами і трояндоподібним гребенем? 

 

3.5. ОСНОВИ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ГЕНЕТИКИ 
 

Вид – це основна систематична одиниця, що реально існує в природі, 

займає певний ареал і є сукупністю споріднених за походженням особин, які не 

схрещуються з іншими видами і якісно відмінні від них. Всі види складаються з 

популяцій. 

Популяція – це група організмів, які належать до одного і того ж виду, 

займають, звичайно, чітко обмежену географічну область – ареал і мають 

спільний генофонд. 

Генофонд – сукупність алелей, які є в популяції, яка розмножується 

статевим шляхом. 

Число організмів в конкретній популяції, які несуть певну алель, визначає 

частоту цього апеля в популяції. Частоти окремих алелей в генофонді 

популяції дозволяють вирахувати генетичні зміни в даній популяції і визначити 

частоту генотипів. 

Математична залежність між частотами алелей і генотипів в популяціях 

була встановлена в 1908 році незалежно англійським математиком Г.Харді та 

німецьким лікарем В.Вайнбергом. 

Закон Харді-Вайнберга говорить про те, що за певних умов 

співвідношення алелей і генотипів в популяції залишатиметься сталим із 

покоління в покоління. 

Якщо позначити домінантний алель р, а рецесивний – q, то можна 

отримати наступне співвідношення: 

р + q = 1 – рівняння частот алелей у популяції. 



 50 

Нехай А=р, а= q. Тоді решітка Пеннета матиме вигляд: 

♀ 

♂ 
A(p) a(q) 

A(p) AA(p2) Aa(pq) 

a(q) Aa(pq) aa(q2) 

Таким чином, співвідношення генотипів, згідно ІІ закону Менделя 

(АА:2Аа:аа), можна записати так: 

p2 + 2pq + q2 = 1, 

де p2 – гомозиготний домінантний генотип, 2pq – гетерозиготний генотип, q2 – 

гомозиготний рецесивний генотип. 

За допомогою наведених формул можна обчислювати відносну частоту 

генотипів та алелей в популяціях. Необхідно враховувати, що частота певного 

генотипу в популяції – це відносна кількість особин із наданим генотипом у 

популяції. Тому, якщо в задачі наведені конкретні числові дані кількості 

особин, їх необхідно перевести у відносні. 

 

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

Задача 1. В популяції диких кролів, яка нараховує 4900 особин 

зустрічається 49 білих кролів. Розрахувати концентрацію алеля А (сіре 

забарвлення) і алеля а (біле забарвлення ), а також кількість гетерозигот в 

популяції. 

Розв'язок: Позначимо концентрацію гена А через р, а гена а – через q. 

Спочатку розрахуємо частоту алеля а. Для цього знайдемо відносну 

кількість цих особин у популяції: 

q = 49 : 4900 = 1 : 100 = 0,1. 

Оскільки р + q = 1, то 

р = 1 – q = 1 – 0,1 = 0,9. 

Маючи величини р та q, розрахуємо частоту гетерозигот в популяції: 

2pq = 2 * 0,9 * 0,1 = 0,18 = 18%. 

Якщо популяція нараховує 4900 особин, то кількість гетерозигот 

визначається із пропорції: 

4900 = 100% ; 2рq = 18%. 

Тоді 2рq(Аа) = 4900 * 18% : 100% = 882 особини. 

Відповідь: концентрація в популяції алеля а складає 10%, алеля А – 90%, 

кількість гетерозигот – 882 особини. 

Задача 2. Визначити частоту домінантного та рецесивного алелів у групі 

особин, що складається з 75 гомозигот АА та 25 гомозигот аа. 

Розв'язок: Розрахуємо відносну кількість особин: 

р = 75 : (75 + 25) = 75 : 100 = 0,75 = 75%; 

q = 25 : (75 + 25) = 25 : 100 = 0,25 = 25%. 

Відповідь: концентрація в популяції алеля а складає 25%, алеля А – 75%. 

Задача 3. Популяція складається з 9% гомозигот АА, 49% гомозигот аа та 

42% гетерозигот Аа. Визначити частоту алелів у популяції. 
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Розв'язок: Нехай загальне число алелів 100%, тобто 1. Тоді особини АА 

мають 9%, або 0,09 загального числа алелів і всі вони домінантні. Гетерозиготи 

Аа мають 42%, або 0,42 алелів, причому половина з них, тобто 21% (або 0,21), 

мають домінантний алель, а друга половина – рецесивний. Гомозиготи аа 

мають 49% (або 0,49) рецесивних алелей. Визначимо загальну частоту алелей: 

р = 0,09 + 0,21 = 0,3 = 30%, 

q = 0,49 + 0,21 = 0,7 = 70%. 

Відповідь: частота в популяції алеля а складає 70%, алеля А – 30%. 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
1. У ВРХ породи шортгорн генотип АА має червону масть, Аа – чалу і аа – білу. 

В цій породі було заєрестровано 4169 червоних тварин, 3780 чалих І756 

білих. Визначити частоти алелей, відобразивши їх у %. 

2. У штучній популяції дрозофіл чорноокі особини складають 20%. Визначити 

число коричневооких мух, якщо коричневе забарвлення очей 

детермінується рецесивним геном. 

3. В одній популяції частота рецесивного алеля складає 0,3, а в іншій – 0,8. В 

якій популяції більше гетерозигот? 

4. В одній популяції частота домінантного алеля складає 0,1, а в іншій – 0,7. В 

якій популяції більше гетерозигот? 

5. В популяціях, які вільно схрещуються, визначені такі частоти генотипів: 

АА – 36%, Аа – 48%, аа – 16%; 

АА – 64%, Аа – 32%, аа – 4%; 

АА – 49%, Аа – 42%, аа – 9%. 

Вирахувати частоти алелей в популяціях. 

6. В популяції собак міста було знайдено 245 тварин коротконогих і 24 з 

нормальними ногами (коротконогість – домінантна ознака). Визначити 

частоти домінантного і рецесивного алеля і співвідношення генотипів у 

популяції. 

7. Вирахувати частоту домінантного і рецесивного алелей в таких вибірках 

популяцій: 

400 особин СС та 100 особин сс; 

700 особин АА та 300 особин аа; 

180 особин MM та 20 особин mm. 

8. Визначити частоти генотипів у популяції, якщо гомозиготні рецесивні 

генотипи становлять 1%. 

9. В Японії кількість людей з резус-негативною кров'ю складає 1% (резус-

фактор успадковується як аутосомно-домінантна ознака). Визначити 

частоти домінантного і рецесивного алелей і кількість гетерозигот серед 

японців з резус-позитивною кров'ю. 

10. В Європі частота резус-негативних людей складає 14%, а в Японії всього 

1%. Визначити, де буде більше гетерозиготних носіїв – серед європейців чи 

серед японців? 
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11. М'язева дистрофія відноситься до хвороб з аутосомно-домінантним типом 

успадкування і зустрічається з частотою 1:28000. Визначити частоту 

гетерозигот в популяції. 

12. Глухонімота пов'язана з вродженою глухотою, яка заважає нормальному 

засвоєнню мови. Успадкування аутосомно-рецесивне. Середня частота 

захворювання для Європейських країн складає приблизно 2:10000. 

Визначити ймовірну кількість гетерозигот в популяції, яка має чисельність 

8000000 жителів. 

13. Альбінізм обумовлений рецесивним аутосомним геном. Альбіноси в 

популяціях Європи трапляються з частотою 0,00005. Встановіть частоту 

гена, що детермінує альбінізм у популяціях. На яку кількість осіб у цих 

популяціях припадає один альбінос? Встановіть частоту всіх генотипів у 

популяціях Європи.  

14. На одному з островів було впольовані 10 000 лисиць: 9991 рудих і 9 білих. 

Визначте співвідношення рудих гомозиготних, рудих гетерозиготних і білих 

лисиць у цій популяції. 

15. Альбінізм у жита успадковується як аутосомна рецесивна ознака. На 

обстежуваній ділянці серед 84000 молодих рослин виявлено 210 альбіносів. 

Визначте частоту гена, що обумовлює альбінізм у жита в цій популяції. 

16. З 27 312 дітей, що народились у місті, виявлено 32 дитини із 

захворюванням, яке виникає в рецесивних гомозигот. Визначте частоту 

гомозигот за рецесивним геном серед новонароджених (у частках від 

одиниці). На яку (приблизно) кількість новонароджених припадає одна 

дитина з генотипом аа? 

17. У досліджуваній популяції 16% людей мають групу крові N. Визначте 

відсоток людей з групами крові M і MN у цій популяції. 

18. Популяція складається з 9% гомозигот АА, 49% гомозигот аа і 42% 

гетерозигот Аа. Визначте частоту алелей А(р) і а(g) у популяції. 

19. Група особин складається із гетерозигот Аа. Обчисліть частоту домінантної 

та рецесивної алелей (у частках одиниці і у відсотках) від загальної 

кількості алелей (А+а) у цій групі особин. 

20. У популяції морських свинок тварини зі скуйовдженою (рецесивна ознака, 

зумовлена алеллю а) трапляються із частотою 36% (0,36). Тварини з 

гладенькою шерстю трапляються із частотою 64% (0,64). Визначте частоту 

гена А і частоту його алелі а. Частоти p і g виразіть у відсотках. 

 

4. ЕКОЛОГІЯ. ТРОФІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В БІОЦЕНОЗАХ 

Біоценоз – угрупування взаємопов’язаних між собою популяцій організмів 

різних видів, які населяють ділянку місцевості з однорідними умовами 

існування. 

Організми, які входять до складу біоценозу, утворюють складний 

взаємодіючий комплекс. Одним з засобів, що об’єднують різноманіття видів у 

біоценозі в єдине ціле, виступають харчові зв’язки організмів. Завдяки 

харчовим взаємозв’язкам здійснюється трансформація біогенних речовин, 
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акумуляція енергії і розподіл їх між видами (популяціями). Чим багатший 

видовий склад біоценозу, тим різноманітніші напрями і швидкість потоку 

речовин і енергії всередині нього. Канали, якими через угрупування тече 

постійний потік речовин і енергії, називають ланцюгами живлення. 

Першою ланкою у ланцюгу живлення зазвичай є автотрофні організми, 

другою – рослиноїдні види, а наступні – паразити і хижаки, що приурочені до 

попередніх видів. Ланцюги живлення можуть розвиватися на основі хижацтва і 

паразитуватися на основі перероблених органічних сполук мертвих тіл. У 

зв’язку з цим розрізняють 2 типи ланцюгів живлення: ланцюги виїдання і 

ланцюги розкладання. 

Прикладом ланцюга виїдання може слугувати такий ланцюг: хвоя (сосна) 

→ гусениця соснового шовкопряда → велика синиця → яструб → пухоїд. 

Прикладом ланцюга розкладання може бути наступний ланцюг: кормові 

виділення рослин → бактерії. 

Кожний біоценоз характеризується певним видовим різномаїттям, 

біомасою, продуктивністю, густотою видових популяцій, площею або об’ємом, 

що він займає. 

Біомаса біоценозу – сумарна маса особин різних видів у перерахунку на 

одиницю площі або об’єму. 

Продуктивність – кількість біомаси, створеної особинами всіх видів за 

одиницю часу. 

Різні біоценози відрізняються за своєю продуктивністю. 

Правило екологічної піраміди: на кожному попередньому трофічному 

рівні кількість біомаси і енергії, які запасаються організмами за одиницю часу, 

значно більші, ніж на наступному (в 10 разів). 

 

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

Задача 1. Яка площа акваторії моря потрібна для прогодування чайки (m = 

1кг, 40% – суха речовина) в ланцюзі живлення: фітопланктон → риба → чайка? 

Продуктивність фітопланктону – 500 г/м2 сухої маси. 

Розв’язок: Визначаємо суху масу чайки: 

1 кг = 100%; х кг = 40%. 

m = х = 1 кг * 40% : 100% = 0,4 кг. 

Знаючи, що на кожний рівень екологічної піраміди переходить приблизно 

10% речовин і енергії, можемо знайти суху масу риби, яка потрібна для 

забезпечення життя чайці. Складемо пропорцію: 

0,4 кг чайки = 10%; х кг риби = 100%. 

х = 0,4 кг * 100% : 10% = 4 кг. 

Аналогічно знаходимо суху масу фітопланктону, який піде на корм риби: 

4 кг риби = 10%; x кг планктону = 100%. 

х = 4 кг * 100% : 10% = 40 кг. 

Знаючи продуктивність фітопланктону на 1 м2 поверхні моря, визначаємо 

загальну площу акваторії: 

1 м2 фітопланктону має продуктивність 0,5 кг; x м2 фітопланктону має 
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продуктивність 40 кг. 

x = 40 кг : 0,5 кг/м2 = 80 м2. 

Відповідь: для прогодування чайки потрібно 80 м2 морської поверхні. 

Задача 2. Біомаса сухого сіна з 1 м2 лугу становить 200 г, а вико-вівсяного 

поля – 500 г. Використавши правило екологічної піраміди, визначити, скільки 

гектарів лугу потрібно, щоб прогодувати протягом року одного школяра масою 

52 кг (з них 63% становить вода) при ланцюзі живлення: трава → корова → 

людина. Скільки потрібно для цього гектарів вико-вівсяного поля? 

Розв’язок: Визначаємо відсоток органічної речовини в тілі школяра: 

100% – 63% = 37%. 

Визначаємо кількість органічної речовини в тілі школяра. Складаємо 

пропорцію: 

52 кг = 100%; х кг = 37%. 

х = 52 кг * 37% : 100% = 19,24 кг органічної речовини в тілі школяра. 

Визначаємо кількість органічної речовини в 1-ій ланці ланцюга живлення: 

трава → корова → людина: 

1924 кг 192,4 кг  19,24 кг 

Визначаємо площу лугу, що може прогодувати школяра протягом року, та 

площу вико-вівсяного поля: 

Sлугу = 1924 кг / 0,2 кг/м2 = 9620 м2 = 0,962 га; 

 

Sв-в поля = 1924 кг / 0,5 кг/м2 = 3848 м2 = 0,3848 га. 

 

Відповідь: 0,962 га лугу; 0,385 га вико-вівсяного поля. 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Біомаса консументів 3 порядку – 400кг. Визначте біомаса консументів 1 

порядку. 

2. Користуючись правилом екологічної піраміди, визначте, яка площа 

відповідного біоценозу необхідна, щоб з неї змогла прогодуватись одна 

особина останньої ланки в ланцюгу живлення: 

а) планктон – синій кит (жива маса 100 тонн); 

б) планктон – риба – тюлень (300кг); 

в) планктон – нехижі риби – щука (10кг); 

г) планктон – риба – тюлень – білий ведмідь (500кг); 

д) планктон – риба – рибоїдні птахи – орлан-білохвіст (5кг); 

е) рослини – заєць – лисиця – вовк (50кг); 

є) рослини – безхребетні тварини – короп (3кг). 

Із вказаної в дужках маси, 60% становить вода. Біопродуктивність 1м2 

відповідного біоценозу: планктон – 600г; рослинність наземна – 200г; донна 

рослинність – 1000г. 

3. На картопляному полі площею 20га живуть колорадські жуки. Біомаса 

картоплі на 1га дорівнює 100кг. Біомаса 1 жука – 4г. За правилом 

екологічної піраміди визначте, яка максимальна кількість колорадських 
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жуків може населяти це поле. 

4. Біомаса 1 порядку – 2 000 000кг, біомаса 3 порядку – 20 000 кг. Визначте 

первинну біомасу 2 порядку. 

5. Яка площа водойми (га) може прогодувати білого пелікана (10кг, 60% маси 

становить вода) в ланцюзі живлення: планктон – риба – пелікан. 

Біопродуктивність 1м2 водойми – 600г органічної речовини. 

6. Біомаса трави з 1м2 – 100г за правилом екологічної піраміди визначте, 

скільки м2 трави потрібно, щоб нагодувати 10 жаб біомасою 50г кожна, 

якщо трофічний ланцюг має такий вигляд: трава – коники – жаби. 

7. У біоценозі з трофічним ланцюгом рослини – заєць – лисиця біомаса рослин 

становить 100т. Визначте чисельність популяції лисиць, якщо біомаса 1 

лисиці – 10кг. 

8. Біомаса планктону на 1м2 становить 1кг. За правилом екологічної піраміди 

визначити площу (у га) відповідного біогеоценозу, у якому зможе вирости і 

прогодуватися пара судаків 4кг кожний у ланцюзі живлення: планктон → 

рослиноїдні риби → судак. З вказаних значень маси планктону і риб 40% 

припадає на суху речовину. 

9. У савані біомаса рослинності – 750 г/м2. За правилом екологічної піраміди 

визначте площу (у га) відповідного біоценозу, у якому зможе прогодуватися 

лев масою 250кг у ланцюзі живлення: трав’янисті рослини → парнокопитні 

→ лев. З вказаних значень маси рослин і тварин 70% припадає на воду. 

10. Біомаса планктону на 1м2 становить 400г. За правилом екологічної піраміди 

визначте площу (у га) відповідного біогеоценозу, у якому зможе 

прогодуватися ластоногий хижак морський леопард масою 300кг у ланцюзі 

живлення: планктон → риби → пінгвіни → морський леопард. З вказаних 

значень біомаси живих істот 60% припадає на воду. 

11. 1м2 площі культурного біоценозу дає 800г сухої біомаси за рік. Побудувати 

ланцюг живлення і визначити скільки гектарів потрібно, щоб прогодувати 

людину масою70кг (з них 63% становить вода). 

12. Продуктивність 1га біоценозу становить 2*107 кДж. Визначити якої маси 

досягне яструб у ланцюзі живлення: рослина → миша → змія → яструб (1г 

сухої рослинної речовини акумулює в середньому 20 кДж). 

13. Скільки людей протягом року може прогодувати 1га планктону якщо 

людині необхідно 4,19*106 кДж/м2 їжі на рік? Біопродуктивність 1м2 

планктону – 600 г/рік; 1г сухої речовини акумулює в середньому 20 кДж. 

14. Визначити біопродуктивність біоценозу (кг/га і кДж/га), якщо 1м2 його дає у 

перерахунку на суху масу біомасу 443г культурної рослини, 456г бур’янів і 

231г безхребетних тварин. Енергетичні показники біогеоценозу: 1г сухої 

рослинної речовини акумулює в середньому 20 кДж; 1г сухої тваринної 

речовини акумулює в середньому 21 кДж енергії. 

15. Біомаса сухого сіна з 1м2 луки складає 200г, з вико-вівсяного поля – 500г. 

На основі правила екологічної піраміди визначити, скільки гектарів луки 

необхідно, щоб прогодувати протягом року одного учня масою 54кг (з них 

63% складає вода) при ланцюгу живлення: трава → корова → людина. 
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Скільки потрібно гектарів вико-вівсяного поля? 

16. Відомо, що загальна первинна продуктивність біосфери землі (органічні 

речовини, синтезовані рослинами, за винятком частки, яка припадає на 

дихання та виділення самих рослин) дорівнює за рік 170 млрд. т. З цієї маси 

Світового океану, який займає 71% поверхні земної кулі, синтезують 

близько 55 млрд. т сухої речовини. У скільки продуктивність рослин 

суходолу більше за продуктивність морських фітоценозів? 

17. Чиста продукція – приріст живої біомаси внаслідок використання сонячного 

випромінювання на ділянці листяного лісу становила 12т на 1га за рік при 

акумуляції 0,06% сонячної енергії. Яка частка енергії сонця 

використовується у болотяних екосистемах, де приріст біомаси дорівнює 

20т на 1га за рік (інтенсивність випромінювання вважайте однаковою)? 

18. У 5*106 м3 відкритого океану протягом року розвивається 200т фіто- і 

зоопланктону. Чи достатньо цього об’єму для існування одного кита-

горбача, якщо приріст його маси за цей самий час дорівнював 2 т? 

19. Біомаса рослинних організмів у біогеоценозах суходолу дорівнює 1837 

млрд. т, а біомаса тварин – 1005 млн. т. Розрахуйте кількісне 

співвідношення маси продуцентів до маси консументів у системах 

суходолу. Яка загальна кількість біомаси міститься на суходолі? 

20. У гнізді серпокрильців 4 пташенят. Маса кожного вилупленого пташеняти – 

10г. При переході до самостійного харчування вона збільшилася приблизно 

до 50г. Скільки комах (середня маса комахи – 0,01г) з’їли за цей час 

пташенята? 

21. Ведмежа почало харчуватись м’ясом при масі тіла 9кг. Харчовий раціон 

складався лише з м'яса косуль. Скільки косуль (маса тіла косулі – 30кг) 

повинне було з'їсти ведмежа, щоб маса його тіла досягла 300кг? 

22. Протягом вегетаційного періоду 1га кукурудзяного поля поглинає 

76 650 000 кДж енергії, з яких тільки 2,3% акумулюється у вигляді приросту 

сухої речовини. Складіть ланцюг живлення і визначте, яка площа такого 

поля необхідна, щоб з нього змогла прогодуватись одна людина протягом 

року, якщо на добу їй необхідно приблизно 5000 кДж енергії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


