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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Генетика» є фундаментальною в системі базової 

вищої освіти під час підготовки фахівців за напрямом 6.051401 – 

«Біотехнологія». 

Метою дисципліни є пізнання теоретичних основ двох найважливіших 

властивостей живих об’єктів – спадковості та мінливості; формування у 

студентів наукового світогляду в області генетики на основі вивчення 

молекулярних основ спадковості, закономірностей успадкування, генетики 

індивідуального розвитку та генетики популяцій; з’ясування прикладних 

аспектів основ генетики селекції, генетики людини, медичної генетики. 

Завдання курсу: 

теоретичні: 

- оволодіння знаннями про цитологічну та молекулярну організацію 

носіїв генетичної інформації; 

- ознайомлення з основними закономірностями успадкування;  

- вивчення генетичних основ індивідуального розвитку. 

практичні: 

- з’ясування механізмів зберігання, захисту, передачі та реалізації 

генетичної інформації; 

- з’ясування основних закономірностей  і законів, які визначають 

генетичну структуру популяцій. 

Перелік знань та умінь студентів 

Студент повинен знати: 

- цитологічні основи спадковості; 

- генетичні особливості статевих клітин; 

- принципи та методи аналізу генотипу окремих особин та генетичної 

структури популяцій; 

- закономірності успадкування ознак; 

- типи успадкування; 
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- основні положення хромосомної теорії спадковості; 

- основні види взаємодії алельних і неалельних генів; 

- успадкування групи крові та резус-фактора; 

- хромосомне вивчення статі; 

- успадкування ознак, зчеплених зі статтю; 

- види мінливості, їх роль у патології людини; 

- вплив зовнішніх і внутрішніх чинників ризику на генетичний апарат; 

- генетичну небезпеку біологічного забруднення навколишнього 

середовища. 

Студент повинен уміти: 

- досліджувати мікропрепарати генетичного матеріалу із застосуванням 

методів мікроскопії;  

- розв’язувати задачі з метою моделювання: 

 процесів транскрипції і трансляції; 

 закономірностей моно- і дигібридного схрещування; 

 взаємодії генів; 

 успадкування груп крові і резус-фактора; 

 успадкування, зчепленого зі статтю; 

- проводити орієнтовний аналіз мікрофотографій каріотипів людини 

(нормального і патологічного); 

-  визначати загальну кількість хромосом, їх парність; 

-  складати та робити аналіз родоводів; 

-  передбачати вплив деяких факторів довкілля на тест-організм. 

-  визначати генетичну структуру популяції та частоти окремих генів в 

популяції; 

-  аналізувати процеси реплікації, транскрипції, трансляції генетичної 

інформації;  

-  визначати тип генома організму;  

- проводити цитогенетичні дослідження. 
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Міждисциплінарні зв’язки:  

Підготувати до вивчення дисциплін біотехнологічного циклу, зокрема 

біотехнології культур рослин і тварни, сучасної біотехнології в агросфері, основ 

біоіндикації та біотестування, основ екологічної біотехнології, основ 

біобезпеки та біоетики, біоінженерії. 

Основними  формами роботи у процесі вивчення дисципліни «Генетика» 

є лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальна 

робота з викладачем. 

Звіт до лабораторної роботи повинен включати наступні складові 

елементи:  

– тема, мета роботи; 

– обладнання та реактиви; 

– начальні елементи, якими має володіти студент; 

– техніка безпеки; 

– короткі та лаконічні відповіді на контрольні питання; 

– зарисовки у лабораторному альбомі відповідно до поставлених у 

роботі завдань. 

Під час самостійної роботи студенти опрацьовують лекційний матеріал, 

джерела літератури із запланованих тем, готують реферати та доповіді до 

практичних занять, виконують практичні завдання з побудови схем, графіків, 

розв’язання задач. 

Під час індивідуальної роботи з викладачем студенти консультуються з 

питань підготовки до практичних занять, написання рефератів та доповідей, 

відпрацьовують пропущені заняття і незадовільні оцінки. 

Формами контролю за процесом та результатами засвоєння матеріалу під 

час вивчення дисципліни є поточний модульний контроль успішності, екзамен. 

Модульний контроль проводиться у формі тестування або контрольної роботи.  
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Каріотипи і морфологія хромосом 

Мета: ознайомитись із каріотипами різних організмів, вивчити 

морфологію хромосом; розглянути гігантські хромосоми із слинних залоз 

личинок комах. 

Обладнання та реактиви: постійні препарати каріотипів рослин та 

тварин різних видів, фіксовані та забарвлені корінці цибулі чи ячменю; 

предметні і накривні скельця, леза бритви, фільтрувальний папір, спиртівки, 

препарувальні голки, мікроскоп, імерсійна олія, 45% оцтова кислота, олівець. 

Навчальні елементи: каріотип, центромера, кінетохор, перетяжки, 

супутник, політенні хромосоми. 

Техніка безпеки: робота з колючо-різальними предметами; робота з 

хімречовинами. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Кожний вид організму має свій постійний, типовий для нього набір 

хромосом. Сукупність кількості, величини й морфології хромосом, що властива 

соматичним клітинам даної систематичної групи організмів – каріотип. 

Найважливішою ознакою, яка визначає специфіку каріотипів, є кількість 

хромосом. У соматичних клітинах вона вдвоє більша порівняно зі статевими 

клітинами. Подвійна кількість хромосом соматичних клітин отримала назву 

диплоїдного набору (2n), а половинна кількість хромосом дозрілих статевих 

клітин − гаплоїдного набору (n). У диплоїдному наборі хромосоми парні – 

гомологічні, половина з них походить від материнського, а половина – від 

батьківського організму. Кількість хромосом у різних об’єктів значно 

коливається, але характерна для кожного виду тварин або рослин (табл. 1.1). 

Хромосоми тварин і рослин є паличкоподібними структурами різної довжини, 

постійної товщини.  
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Таблиця 1.1 − Диплоїдна кількість хромосом у різних видів організмів. 

Об’єкт К-сть 
хромосом 

Об’єкт  К-сть 
хромосом 

Об’єкт  К-сть 
хромосом 

Тварини 

Аскарида 2,4 Коза домашня 60 Планарія біла 16 

Бджола 16, 32 Комар-пискун 6 Равлик садовий  24, 48 

Дрозофіла 8 Миша хатня 40 Тарган  48 

Жаба зелена 26 Мотиль 6 Тритон 24 

Качка 80 Окунь 28 Черв'як дощовий  36 

Квакша 24 Осел 66 Шимпанзе  48 

Кінь 66 Пацюк сірий 42 Шовкопряд 

шовковичний  

28, 56 

Кішка 

домашня 

38 Плазмодій 

малярійний  

2 Ящірка прудка  38 

Рослини 

Абрикос 

звичайний 

16 Капуста 

городня  

18 Свиріпа 18 

Аґрус  16 Картопля 48 Скереда 

покрівельна 

8 

Виноград 

справжній 

38 (57,76) Мак 

снодійний 

20 Суниці садові 5б 

Вишня 

садова  

32 Малина 

звичайна 

14, 21, 28 Томат 24 

Гарбуз 40 (48) Овес посівний 42 Тютюн, махорка 48 (72,96) 

Жито 14 Редька 18 Ясен звичайний 46 
 

У більшої частини хромосом вдається легко знайти зону первинної 

перетяжки, що ділить хромосому на два плеча (рис. 1.1). У ділянці первинної 

перетяжки перебуває центромера, де розташований кінетохор; до нього 

підходять пучки мікротрубочок мітотичного веретена, що йдуть у напрямку до 

центріолей. Вторинна перетяжка розташована поблизу дистального кінця 

хромосоми й відокремлює маленьку ділянку – супутник. На вторинних 

перетяжках – ядерцевих організаторах – в інтерфазі відбувається утворення 

ядерця. Тут локалізована ДНК, відповідальна за синтез рРНК. Плечі хромосом 

закінчуються ділянками − теломерами. Теломерні кінці хромосом не здатні 

з’єднуватися з іншими хромосомами або їхніми фрагментами. Розміри 

хромосом у різних організмів варіюють у широких межах: довжина хромосом – 

від 0,2 до 50 мкм, а діаметр − від 0,2 до 2 мкм. Крім звичайних хромосом є 

гігантські або політенні хромосоми. Вони зустрічаються в слинних залозах 

личинок хірономуса і дрозофіли. Їх численні хромонеми, яких налічують понад 
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1000, перебувають у стані спіралізації, що нерівномірна по осі хромосоми. 

Хромосоми, як носії генів, є матеріальною основою спадковості організмів, 

тому вивчення їх у генетиці має велике значення. Для вивчення морфології 

хромосом і підрахунку їх з навчальною метою, слід брати рослин та тварин з 

найменшим числом хромосом, таких як: цибуля (2n=16), ячмінь посівний 

(2n=14), мушка плодова (Drosophila melanogaster L., 2n=8), аскарида кінська 

(2n=2, 2n=4). 

 

Рисунок 1.1 − Морфологія мітотичних хромосом: 
а. Фази мітозу: 1 – інтерфаза, 2 – профаза, 3 – метафаза, 4 – анафаза, 5,6 – телофаза. 

б. Одна із метафазних хромосом. 1 – сестринські хромосоми (хроматиди); 2 – плечі 

хромосом; 3 – центромера, первинна перетяжка; 4 – вторинна перетяжка, ядерцевий 

організатор; 5 – теломера; 6 – пучки мікротрубочок.  

в. Хромосома людини при диференційному забарвленні: в сегментах («бендах») 

локалізовані певні гени. 

 

Рисунок 1.2. − Метафаза в клітинах 

кінчика корінця кінських бобів (Vicia 

faba), оброблених колхіцином.  
 

Рисунок 1.3. − Політенні хромосоми 

Drosophila melanogaster. Кожна 

батьківська хромосома скон’югована зі 

своїм гомологом (соматичний синапсис). 
 

Хід роботи 

Завдання 1. Розглянути постійні препарати клітин кінської аскариди та  

меристематичного зрізу корінця цибулі при малому та великому збільшеннях 

мікроскопа і знайти зрізи, на яких чітко видно хромосоми в метафазі. 
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Завдання 2. Підрахувати кількість хромосом у каріотипі обох видів. Для 

цього поставити під імерсію одну з відібраних клітин (збільшення 15×90), 

розглянути одну хромосому за одною, зарисувати їх контури.  

Завдання 3. Підрахувати кількість хромосом на тимчасових препаратах 

кореня ячменю чи цибулі. Порівняти число хромосом, розміри в різних 

досліджуваних об’єктах.  

Завдання 4. Ознайомитися з гігантськими хромосомами на виготовлених 

тимчасових або постійних препаратах зі слинних залоз личинок дрозофіли чи 

хірономуса. Розглянути їх морфологію і зробити висновки. 

Котрольні питання 

1. На якій стадії мітозу зручно вивчати форму й розмір хромосом? 

2. Перелічіть, якої форми можуть бути хромосоми. 

3. Що таке диплоїдний набір хромосом і чим він відрізняється від 

гаплоїдного? 

4. Що означають терміни: хроматида, центромера, кінетохор, супутник? 

5. Що називається каріотипом? Чим відрізняються каріотипи різних видів? 

6. Що таке ідіограма хромосом? 

Література: [1, Т.1, с. 64–66; 9, с. 32–38]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Молекулярні основи спадковості. Універсальний генетичний код. 

Виявлення ДНК у клітинах  

Мета: формування поняття про молекулярні механізми кодування, 

збереження, передачі та реалізації генетичної інформації; визначення ролі і 

місця нуклеїнових кислот у вказаних процесах. ознайомлення із реакціями, що 

дозволяють встановити наявність і локалізацію нуклеїнових кислот в клітині.  

Обладнання та реактиви: мікроскоп, чашки Петрі, предметне та 

покривне скло, гумові рукавички,  таблиці, мультимедіа; цибулина, барвники, 

ананасовий сік, засіб для миття посуду. 
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Навчальні елементи: дезоксирибонуклеотид, первинна структура, 

принцип компліментарності, редуплікація, ініціюючі кодони, термінуючі 

кодони. 

Техніка безпеки: робота з колючо-ріжучими інструментами; робота з 

оптикою; робота з барвниками та хімічними побутовими засобами 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Носієм спадкової інформації є дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК), що 

входить до хімічного складу хромосом. Полімерна молекула ДНК складається з 

мономерних одиниць  дезоксирибонуклеотидів. У складі кожного нуклеотиду 

міститься азотиста основа (пуринова або піримідинова), цукор (дезоксирибоза) 

і залишок фосфорної кислоти. Азотистих основ у молекулі чотири: дві пуринові 

 аденін (А) і гуанін (Г) та дві піримідинові  тимін (Т) і цитозин (Ц). До складу 

нуклеотидів РНК, крім рибози і залишку Н3РО4, входить одна з чотирьох 

азотистих основ (А, Ц, Г, У), РНК замість тиміну містить урацил. Молекулярна 

вага нуклеотиду дорівнює 345 а.о.м.. Будова мономерних залишків, хімічна 

природа міжнуклеотидних ковалентних зв’язків і послідовність розташування 

мономерних ланок у полінуклеотидному ланцюгу входять до поняття 

первинної структури ДНК і РНК. Просторова організація ДНК і РНК 

визначається нуклеотидними послідовностями через структури двох рівнів  

вторинну і третинну. Вторинна структура (певний ступінь спіральності) 

створюється взаємодією в полінуклеотидному ланцюзі сусідніх нуклеотидів, а у 

випадку двоспіральних молекул (або здвоєного в просторі ланцюга однієї 

молекули) також взаємодією нуклеотидних залишків, що знаходяться один 

проти одного у подвійній спіралі. Першу модель вторинної структури ДНК 

1953 р. збудували Дж. Уотсон і Ф. Крік: молекула являє собою праву спіраль, 

утворену двома полінуклеотидними ланцюгами, закрученими один на одного і 

навколо спільної осі. Правило виконується, якщо аденін (А) одного ланцюга 

утворює стабілізовану водневими зв’язками пару з тиміном (Т), а гуанін (Г)  з 

цитозином (Ц). Ці взаємодіючі пари (А–Т і Г–Ц) отримали назву 
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комплементарних. В основі структури ДНК лежить принцип 

комплементарності (доповнюваності) – парного сполучення нуклеотидів. 

Третинна структура нуклеїнових кислот виникає завдяки взаємодії 

нуклеотидних залишків, що належать різним фрагментам вторинної структури. 

Молекулам ДНК властива здатність до редуплікації (самоподвоєння). 

Редуплікація ДНК відбувається за напівконсервативним механізмом: ланцюги 

молекули ДНК розкручуються, розходяться і біля кожного з них точно за 

принципом комплементарності будується новий ланцюг. Унаслідок цього 

виникає дві молекули ДНК, ідентичні вихідній. Ауторепродукція ДНК 

відбувається перед поділом клітини за участю ферменту ДНК-полімерази. 

Властивість дезоксирибонуклеїнової кислоти до самоподвоєння лежить в 

основі передавання спадкових властивостей від материнських клітин до 

дочірніх. Інша дуже важлива властивість ДНК – послідовність розміщення 

нуклеотидів у ній зумовлює генетичну інформацію, яка втілюється в структурі 

білків-ферментів, що діють у живій клітині. Ферменти визначають синтез 

специфічних речовин, з якими пов’язані ознаки й властивості клітини. ДНК не 

бере безпосередньої участі у синтезі білка-ферменту. Відомо декілька видів 

РНК: інформаційна, або РНК-посередник (і-РНК, m-PHK  messenger), 

транспортна, або розчинна (т-РНК, s-PHK  soluble), рибосомальна (р-РНК), 

мала ядерна (мя-РНК) та інші. Інформаційна РНК синтезується на ДНК і є 

своєрідною копією її будови. Після процесингу (дозрівання) вона 

відокремлюється від ДНК (хромосоми) і виходить з ядра в цитоплазму, де 

разом з рибосомами утворює систему білкового синтезу. Мала ядерна РНК 

бере участь у сплайсингу – за її участю вирізаються нітрони під час процесингу 

РНК. Транспортна РНК міститься в цитоплазмі клітини і її функція полягає в 

доставці активованих форм амінокислот у вигляді аміноацил~тРНК до місця 

складання поліпептидів, тобто до рибосом. Рибосомні РНК разом із 

специфічними білками входять до складу рибосом. Білки різних організмів 

побудовані з 20 амінокислот: 
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1. Аланін (ала) 2. Аргінін (арг ) 

3. Аспарагін (асн) 4. Аспарагінова кислота (асп) 

5. Валін (вал) 6. Гістидин (гіс) 

7. Гліцин (глі) 8. Глутамін (глн) 

9. Глутамінова кислота (глу) 10. Ізолейцин (ізо) 

11.Лейцин (лей) 12. Лізин (ліз) 

13. Метионін (мет) 14. Пролін (про) 

15. Серин (сер) 16. Тирозин (тир) 

17. Треонін (тре) 18. Триптофан (три) 

19. Фенілаланін (фен) 20. Цистеїн (цис) 

Порядок розміщення амінокислот у білковій молекулі визначається 

послідовністю розміщення нуклеотидів відповідного відрізка і-РНК, утвореній 

комплементарно до ДНК. Кожній амінокислоті відповідає ділянка з трьох 

нуклеотидів  триплет (кодон) (табл. 2.1). Так, триплет ГУЦ визначає 

положення в молекулі білка амінокислоти валіну; триплет ААА  лізину тощо.  

Таблиця 2.1  Амінокислоти і відповідні їм триплети і-РНК 

1-й 

нуклеотид 

2-й нуклеотид 3-й 

нуклеотид У Ц А Г 

У Фен 

Фен 

Лей 

Лей 

Сер 

Сер 

Сер 

Сер 

Тир 

Тир 

* 

* 

Цис 

Цис 

* 

Три 

У 

Ц 

А 

Г 

Ц Лей 

Лей  

Лей 

Лей 

Про 

Про 

Про 

Про 

Гіс 

Гіс 

Глн 

Глн 

Арг 

Арг 

Арг 

Арг 

У 

Ц 

А 

Г 

А Ізо 

Ізо 

Ізо 

Мет 

Тре 

Тре 

Тре 

Тре 

Асп 

Асп 

Ліз 

Ліз 

Сер 

Сер 

Арг 

Арг 

У 

Ц 

А 

Г 

Г Вал 

Вал 

Вал 

Вал 

Ала 

Ала 

Ала 

Ала 

Асп 

Асп 

Глу 

Глу 

Глі 

Глі 

Глі 

Глі 

У 

Ц 

А 

Г 
 

Послідовність розміщення триплетів у і-РНК зумовлює відповідне 

розміщення амінокислот у молекулі білка. Літерами УЦАГ у стовпці ліворуч і 

праворуч у рядку зверху позначено нуклеотиди. Перший нуклеотид у триплеті з 
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лівого стовпця, другий  з верхнього рядка і третій  з правого стовпця 

відповідають амінокислоті, що знаходиться на перетині всіх трьох нуклеотидів. 

У багатьох випадках амінокислота кодується не одним триплетом, а кількома. 

У цих випадках перші два нуклеотиди таких триплетів однакові, а третій 

змінюється. Із 64 триплетів 61 є значущим, тобто кодуючим амінокислоти. Два 

значущих кодони у складі інформаційної РНК  AУГ і ГУГ  ініціюючі, саме з 

них рибосома розпочинає синтез генного продукту, тобто поліпептиду. Три 

триплети у складі інформаційної РНК (*)  УАА, УАГ і УГА  нонсенс-кодони 

або беззмістовні, не кодують амінокислоту та визначають закінчення синтезу 

поліпептидного ланцюга, більш коректно їх називати термінуючими 

триплетами. Наявність і локалізацію нуклеїнових кислот у клітинах 

встановлюють гістохімічним методом. Найточніша реакція на ДНК  

забарвлення клітин основним фуксином за Фьольгеном.  

Хід роботи 

Завдання 1. Провести виявлення ДНК у цибулині, у тому числі з 

використанням побутових засобів.  

Завдання 2. Зарисувати одержаний результат. 

Завдання 3. Зарисувати схематичний вигляд молекули ДНК. 

Контрольні питання 

1. Які структурні рівні характерні для нуклеїнових кислот? 

2. В яких органелах еукаріотичних клітин присутні РНК, ДНК ? 

3. Які існують види РНК? 

4. Що таке кодон і антикодон? 

5. Яке біологічне значення того, що більшість амінокислот у коді ДНК 

закодовані не одним, а декількома триплетами? 

6. Яка зміна молекули ДНК сильніше впливає на будову білка: випадання 

одного нуклеотида з триплету чи цілого триплета? Чому? 

Література: [1, Т.1, с. 88–113; 1, Т.2, с. 67–95; 7, с. 18–30; 9, с. 22–27, 

с. 156–174; 10, с. 50–60; 11, с. 454–479]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Успадковування під час моногібридного схрещування. Аналіз 

гібридів першого (F1) і другого (F2) поколінь при моногібридному схрещуванні 

у гороху. Визначення статистичної достовірності розщеплення 

Мета: ознайомитися із закономірностями успадковування ознак при 

моногібридному схрещуванні за допомогою гібридологічного методу; засвоїти 

основні позначення і терміни, які використовуються при гібридизації; 

навчитися оцінювати ступінь відповідності фактично одержаних у досліді 

даних теоретично очікуваним за допомогою методу χ
2
 (хі-квадрат).  

Обладнання та реактиви: рослини материнського та батьківського сортів 

і гібридів з насінням першого (F1) та другого (F2) поколінь; таблиця значень χ
2
; 

відеоматеріал «Основные законы наследственности», «Законы Менделя», 

«Моногибридное скрещивание». 

Навчальні елементи: гібриди першого (F1) і другого (F2) поколінь, 

моногібридне схрещування,  успадковування, гібридологічний метод, метод χ
2
. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Успадковування − це процес передачі спадкових особливостей організму 

від одного покоління до іншого. Закономірності успадковування ознак 

вивчаються за допомогою генетичного аналізу, тобто сукупності генетичних 

методів. Головний елемент генетичного аналізу – гібридологічний метод, метод 

схрещування, розроблений Г. Менделем 1865 р.. Основні принципи 

гібридологічного аналізу: організми, що схрещуються, повинні належати до 

одного виду; організми, що схрещуються, повинні чітко відрізнятися за 

ознаками; досліджувані ознаки повинні бути константні, тобто відтворюватися 

з покоління в покоління при схрещуванні в межах лінії (батьківської форми); 

необхідна характеристика і кількісний облік всіх класів розщеплення, якщо 

воно спостерігається в гібридів першого і наступних поколінь.  

Схрещування, у якому батьки відрізняються однією парою альтернативних 

ознак, називається моногібридним. Провівши моногібридне схрещування 
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Г. Мендель помітив, що у рослин F1 з двох альтернативних станів кожної 

ознаки фенотипово проявляється один альтернативний стан. Ця закономірність 

отримала назву першого закону Менделя − закону домінування або 

одноманітності гібридів першого покоління − гібриди першого покоління, що 

походять від гомозиготних батьківських особин, які відрізняються одна від 

одної альтернативним станом певної ознаки, є повністю одноманітними за 

генотиповими та фенотиповими структурами відповідної ознаки. 

У F2 Мендель виявив явище розщеплення на дві фенотипові групи. Одна 

група характеризується фенотиповим проявом домінантного стану ознаки, а 

друга – рецесивного. Чисельність особин у групі домінантного стану ознаки 

завжди втричі більша, ніж у групі з рецесивним проявом. Закономірність 

отримала назву закону розщеплення ознак – другого закону Менделя: при 

схрещуванні двох гетерозиготних особин, тобто гібридів, які аналізуються за 

однією парою альтернативних ознак, у потомстві спостерігається 

розщеплення за фенотипом у співвідношенні 3:1 і за генотипом 1:2:1. 

Схема моногібридного схрещування: 

АА х аа = Аа + Аа (F1);                   Аа х Аа = АА + Аа + Аа + аа (F2). 

Щоб оцінити ступінь відповідності фактично одержаних у досліді даних 

теоретично очікуваним, у статистиці використовується показник, названий 

критерієм відповідності χ
2
. Метод χ

2
 не можна застосовувати, якщо показники 

величин досліду виражені у відсотках або в інших відносних величинах і якщо 

число осіб в одному із теоретично розрахованих класів менше 5. χ
2
 обчислюють 

за формулою χ
2
=∑

(О−Е)2

Е
, де О − одержаний результат; Е − теоретично 

очікуваний результат (табл. 3.1). Знаючи значення χ
2
,
 

можна оцінити 

статистичну достовірність розщеплення. χ
2 

буде тим меншим, чим менша 

розбіжність між фактично отриманими й очікуваними даними (О–Е). Розмір χ
2
 

залежить від двох розмірів: числа ступенів вільності (df) і ймовірності (Р). 

Число ступенів свободи: df= n–1. Імовірність (Р), від якої також залежить 

розмір χ
2
 у біологічних дослідженнях, умовно беруть рівною 0,05.  
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Таблиця 3.1 −  Обчислення χ
2
 при моногібридному схрещуванні томатів 

Класи 

розщеплення 

Очікуване 

розщеп-

лення 

Одержаний 

результат 

(О) 

Теоретично 

очікуваний 

результат (Е) 

О–Е (О – Е)
2
 χ

2
  

І. Червоні плоди 

2. Жовті плоди 

3 

1 

324 

96 

315 

105 

+9 

-9 

81 

81 

0,26 

0,77 

Сума 4 420 420 0 - 1,03 
 

Якщо обчислене значення χ
2 

не перевищує табличного значення χ
2
, яке 

знаходиться в графі з ймовірністю 0,05, то фактично отримані дані 

відповідають теоретично очікуваним. Якщо обчислене значення χ
2
 менше 

табличного при ймовірності 0,05 (буде відповідати цифрам, розташованим 

лівіше цієї графи), то це буде свідчити про більш точну відповідність фактично 

отриманих даних теоретично очікуваним. Якщо обчислене значення χ
2
 буде 

більше табличного значення при ймовірності 0,05, то фактично отримані дані 

не відповідають теоретично очікуваним. У розглянутому прикладі χ
2
 при 

моногібридному схрещуванні томатів дорівнює 1,03. Оскільки число класів у 

цьому випадку дорівнює двом (червоні та жовті плоди), то число ступенів 

свободи df дорівнює 1 (2–1). З табл. 3.2 випливає, що значення χ
2
, рівне 1,03, 

відповідає ймовірності 0,25, знаходиться лівіше графи з ймовірністю 0,05.  

Таблиця 3.2 −  Значення χ
2
 при різних ступенях вільності (по П. Ф. Рокицькому) 

df* Ймовірність (Р) 

0,99 0,95 0,90 0,75 0,50 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 

1 - - 0,02 0,10 0,45 1,32 2,71 3,84 5,02 6,63 

2 0,02 0,10 0,21 0,58 1,39 2,77 4,61 5,99 7,38 9,21 

3 0,11 0,35 0,58 1,21 2,37 4,11 6,25 7,81 9,35 11,34 

4 0,30 0,71 1,06 1,92 3,36 5,39 7,78 9,49 11,14 13,28 

df* – число ступенів вільності 

Фактично отримане розщеплення відповідає теоретично очікуваному 

відношенню 3:1. При числі ступенів вільності 1, значення χ
2
 = 1,26 менше 

табличного значення при ймовірності 0,05. Значення χ
2
=4,36 більше табличного 

значення χ
2
 при ймовірності 0,05. При більшому розмірі вибірки фактично 

отримане розщеплення відповідає теоретично очікуваному відношенню (3:1), 
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при меншому розмірі – не відповідає. Вибірка або вибіркова сукупність – 

частина генеральної сукупності. Генеральна сукупність містить у собі всю 

сукупність осіб, насінин і т. д.  

Хід роботи 

Завдання 1. Вилущити і розглянути насіння материнського і батьківського 

сортів гороху. Переконатися, що насіння материнського сорту має жовте 

забарвлення, а батьківського − зелене.  

2. Вилущити боби із рослин з насінням першого покоління (F1). 

Переконатися, що насіння має жовте забарвлення. Підрахувати кількість 

насіння. Визначити, яке забарвлення (жовте або зелене) домінантне. 

3. Вилущити боби із рослин гороху з насінням другого покоління (F2). 

Підрахувати кількість жовтого і зеленого насіння в F2.  

Завдання 2. Переглянути відеоматеріал, зробити висновки. Схематично 

зарисувати перебіг моногібридного схрещування. 

Завдання 3. За допомогою методу χ
2
 оцінити ступінь відповідності 

фактично одержаних у досліді даних теоретично очікуваним. 

Контрольні питання 

1. Яке схрещування називається моногібридним? 

2. Дайте визначення понять «генотип» і «фенотип». Наведіть приклади. 

3. У чому суть першого та другого законів Менделя? 

4. З якою метою використовують метод χ
2
? 

5. Який висновок слід зробити, якщо при обчисленні χ
2
 для проміжного 

успадкування при моногібридному схрещуванні отримано такий результат:  

а) χ
2
 = 5,95; б) χ

2
= 7,95. 

Література: [3, с. 5–10; 4, с. 32–44; 7, с. 5–7; 9, с. 54–56; 11, с. 106–114]. 

 

 

Лабораторна робота № 4 
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Тема: Успадковування під час дигібридного та полігібридного 

схрещувань. Аналіз гібридів першого (F1) і другого (F2) поколінь під час 

дигібридного схрещування гороху. Визначення статистичної достовірності 

розщеплення 

Мета: ознайомитись із закономірностями успадковування ознак під час 

дигібридного та полігібридного схрещування, навчитися користуватися 

методом χ
2 
, формулювати навички логічного мислення та аналізу. 

Обладнання та реактиви: рослини материнського та батьківського сортів 

і гібридів з насінням першого (F1) та другого (F2) поколінь; таблиця значень χ
2
; 

відеоматеріал. 

Навчальні елементи: дигібридне схрещування, закон незалежного 

успадкування ознак. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Дигібридним називають схрещування особин, що відрізняються одночасно 

двома парами альтернативних ознак; якщо ознак три пари − тригібридним; 

багато ознак − полігібридним. Для дигібридного схрещування Г. Мендель узяв 

гомозиготні рослини гороху, що відрізнялися одночасно двома парами ознак. 

Материнська рослина мала гладеньке насіння жовтого забарвлення, батьківська 

− зморшкувате зелене насіння. Гібрид першого покоління цього схрещування 

мав насіння жовте і гладеньке. Жовте забарвлення насіння домінує над зеленим, 

а гладенька форма − над зморшкуватою. Позначимо алелі жовтого забарвлення 

А, зеленого − а, алелі гладенької форми В, зморшкуватої − b. Гени, що 

визначають розвиток різних пар ознак, називаються неалельними. У даному 

випадку гени забарвлення насіння А і а неалельні генам форми насіння В і b.  

Р ♀ ААВВ × ♂ааbb 

Гамети ♀АВ  ♂аb 

F1:  АаВb − насіння жовте і гладеньке 

Гамети утворюються відповідно до розходження хромосом у мейозі. 

Поєднання гамет визначають за допомогою решітки Пеннета. Усього можна 

одержати 16 комбінацій гамет. У F2 Г. Мендель отримав 556 насінин, із них 315 
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було гладеньких жовтих, 101 зморшкувата жовта, 108 гладких зелених, 32 

зморшкуваті зелені. Отже, реальне розщеплення ідеально відповідає теоретично 

очікуваному. Мендель об’єктивно встановив існування третього закону – 

закону незалежного успадкування ознак і вільного комбінування генів: при 

схрещуванні організмів, гомозиготних за двома або декількома алельними 

ознаками і при подальшому розмноженні нащадків, гени, що зумовлюють 

формування цих ознак, вільно і незалежно комбінуються між собою, 

локалізуючись у генотипах нащадків другого покоління відповідно закону 

ймовірностей. Закон більше стосується розподілу хромосом, ніж генів. Вільно 

комбінуватися можуть лише гени, які містяться в різних парах хромосом. 

Шляхом гібридизації можна об’єднувати в одному генотипі корисні для 

людини ознаки. Наприклад, при схрещуванні карликових малопродуктивних 

сортів пшениці з високорослими, а звідси – полягаючими, але врожайними 

сортами були отримані гібриди, у генотипі яких поєдналися гени, які 

зумовлюють високу продуктивність і низькорослість, стійкість до полягання. 

Селекція, яка використовує гібридизацію з метою створення нових генотипів і 

фенотипів – синтетична селекція.  

Г. Мендель провів досліди із сортами гороху, що відрізнялися за формою 

насіння (гладеньке − зморшкувате), за забарвленням сім’ядолей (жовте − 

зелене), за кольором шкірки насінини (сірий − білий). Тригетерозиготи F1 мали 

домінантні ознаки − гладеньке насіння А, жовті сім'ядолі В і сіру шкірку С. 

Рецесивними ознаками були зморшкувате насіння а, зелені сім'ядолі в і біле 

забарвлення шкірки насіння с. Аналізуюче схрещування засвідчило, що 

тригетерозиготи АаВbСс, тобто гібриди F1, утворюють вісім типів гамет: АВС, 

АВс, АbС, Аbс, аВС, аВс, аbС, abc, які перекомбіновуючись у процесі 

запліднення, дадуть початок 64 класам потомків (згідно з решіткою Пеннета). 

За фенотипом ці класи розподіляються так: 27 гладеньких, жовтих, сірих АВС; 

9 гладеньких, жовтих, білих АВс; 9 гладеньких, зелених, сірих АbС; 9 

зморшкуватих, жовтих, сірих аВС; 3 гладеньких, зелених, білих Аbс; 3 

зморшкуватих, жовтих, білих аВс; 3 зморшкуватих, зелених, сірих аbС; 1 
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зморшкуватих, зелених, білих abc. Тригібридне розщеплення за фенотипом є 

поєднанням трьох незалежних моногібридних розщеплень: 27АВС + 9АВс + 

9АвС + 9аВС + 3авС + 3аВс +  3Авс + 1abc – (3А + 1а) × (3В + 1в) × (ЗС + 1с). 

Принцип незалежної поведінки різних пар альтернативних ознак у 

розщепленні за фенотипом в F2 при повному домінуванні може бути виражений 

формулою (3+1)
n
, де n − число пар альтернативних ознак. По цій формулі 

можна вирахувати число можливих класів в розщепленні за фенотипом при 

будь-якому схрещуванні. Моногібридне (3+1)
1
 тобто 3:1 − 2 класи; дигібридне 

(3+1)
2
 =9:3:3:1 − 4 класи; тригібридне (3+1)

3
 =27:9:9:9:3:3:3:1 − 8 класів, тобто 

кількість фенотипових класів при розщепленні в F2 виражено формулою 2
n
, де 2 

− пара алелей, а n − число алельних пар. Для моногібридного 2
1
=2, для 

дигібридного 2
2
 =4, для тригібридного 2

3
=8. За цією самою формулою можна 

розрахувати число типів гамет, які утворюються у будь-якого полігібрида F1. 

Можна визначити число можливих комбінацій гамет по формулі 4
n
, де 4 – 

кіллькість комбінацій при моногібридному схрещуванні, а
 
n – число алельних 

пар. Число генотипових класів обчислюють за формулою 3
n
. (3 − число 

генотипових класів для моногібридного схрещування). Якщо допустити, що в 

людини в кожній парі хромосом тільки по одній алелі, то число різних сортів 

гамет буде 2
23

, число класів розщеплення по фенотипу 2
23

, по генотипу − 3
23

, а 

число можливих комбінацій гамет − 4
23

. 

Хід роботи 

Завдання 1. Розглянути забарвлення і форму насіння вихідних батьківських 

сортів. Переконатися, що в одного сорту все насіння жовте гладеньке, у 

другого − зелене зморшкувате.  

2. Розглянути гібридне насіння F1, відмітити його забарвлення та форму. 

Переконатися, що все насіння однакове – жовте за кольором і гладеньке за 

формою через домінування відповідних алелей.  

3. Проаналізувати гібридне насіння F2; розподілити його на чотири класи: 

жовті гладенькі, жовті зморшкуваті, зелені гладенькі та зелені зморшкуваті. 
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Очікуване розщеплення 9:3:3:1. Установити факт комбінативної мінливості. 

Підрахувати насіння кожного класу і записати результати до таблиці: 

Класи 

розщеплення 

Очікуване 

розщеп-

лення 

Одержаний 

результат 

(О) 

Теоретично 

очікуваний 

результат (Е) 

О–Е (О–Е)
2
 (О–Е)

2 
/Е 

  401 373 28 784 2,1 

Сума 16 662 662 0  χ
2
=6,2 

Завдання 2. Обчислити χ
2 

при дигібридному схрещуванні та оцінити 

ступінь відповідності фактично одержаних даних теоретично очікуваним. 

Завдання 3. Зарисувати схему ди- та полігібридного схрещування 

Контрольні питання 

1. Що таке дигібридне, тригібридне і полігібридне схрещування? 

2. У чому полягає закон незалежного успадкування ознак? 

3. За виконання яких умов відбудеться розщеплення у співвідношенні 

9:3:3:1 в F2 дигібридного схрещування? 

4. За якою формулою можна розрахувати число типів гамет, які 

утворюються в любого полігібрида F1? 

5. Скільки типів гамет та які утворює особина, що має генотип АаВвССЕе? 

Література: [3, с. 10–12; 4, с. 50–56; 5, с. 22–125; 7, с. 5–7; 9, с. 56–58; 11, 

с. 125–144]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Взаємодія неалельних генів. Успадкування форми і забарвлення в 

гарбуза (Cucurbita pepo) 

Мета: ознайомитись із основними видами взаємодії неалельних генів: 

комплементарністю, супресією, епістазом, полімерією та плейотропією; 

розвивати навички абстрактного мислення. 

Обладнання та реактиви: плоди гарбуза сферичної форми вихідних 

батьківських форм; плоди гарбуза дископодібної
 
форми із гібридних рослин F1; 

плоди дископодібної, сферичної, видовженої форми гарбуза рослин F2; білі і 
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зелені плоди гарбуза вихідних батьківських форм; білі плоди гарбуза із 

гібридних рослин F1; білі, жовті і зелені плоди гарбуза рослин F2;відеоматеріал. 

Навчальні елементи: модифікація функцій генів під впливом генів-

модифікаторів, комплементарність, полімерія та плейотропія, епістаз, супрезія, 

криптомерія. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Генетичний аналіз різних типів схрещувань з урахуванням розщеплення в 

кожному із гібридних поколінь (за фенотипними ознаками) дає можливість 

судити про характер дії та взаємодії генів. Якщо характер розщеплення 

відповідає законам Менделя, то мова йде про дигібридне чи полігібридне 

схрещування, і фенотип організму визначається співвідношенням двох чи 

декількох пар алельних генів, тобто має місце взаємодія алельних генів. 

Якщо характер розщеплення за фенотипом відхиляється від менделівських 

співвідношень, то це є достатньою підставою, щоб зробити припущення про 

взаємодію неалельних генів. Неалельні гени − гени, які можуть бути 

локалізовані в одній парі гомологічних хромосом, але в різних локусах, можуть 

бути локалізовані в різних парах негомологічних хромосом. Розрізняють 

основні види взаємодії неалельних генів: модифікація функцій генів під 

впливом генів-модифікаторів, комплементарність, полімерія та 

плейотропія. Кожний із них може призвести до відхилення від менделівських 

формул розщеплення за фенотипом при ди-, три- та полігибридних 

схрещуваннях. Властиве дигібридному схрещуванню розщеплення за 

фенотипом 9:3:3:1 може змінитися на 9:7; 9:3:4; 12:3:1; 13:3; 15:1 тощо. 

До модифікаторів належать гени, що можуть не мати власного 

фенотипового вияву, але модифікують прояв досліджуваної ознаки. Усі гени-

модифікатори можна поділити на гени-інтенсифікатори та гени-супресори. 

Перші стимулюють функцію інших генів, а другі − пригнічують. Якщо при 

цьому ген-супресор не має власного фенотипового прояву, то його позначають 

символом sи
+
 або I. Рецесивний алель цього гена має позначення su або i. 
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Одним із прикладів супресії може бути успадкування забарвлення під час 

схрещування білих леггорнів з білими віандотами. У F2 цього схрещування в 

результаті вільного перекомбінування гамет у процесі запліднення 

спостерігається розщеплення за фенотипом 13/16 білих, 3/16 чорних (13:3). 

Однак нерідко буває й так, що ген, який контролює ту чи іншу ознаку, 

пригнічує інший неалельний ген. Це явище називають епістазом, а гени − 

відповідно епістатичними та гіпостатичними. Епістатичний тип взаємодії 

генів буває двох типів: домінантний та рецесивний. Домінантний епістаз − це 

тип взаємодії, коли один домінантний ген пригнічує дію іншого домінантного 

гена. Розщеплення за фенотипом унаслідок схрещування дигетерозиготних 

організмів при домінантному епістазі відбувається у співвідношенні 12:3:1. 

При рецесивному епістазі, який ще називають криптомерією, рецесивний 

алель одного гена пригнічує дію алельної пари іншого гена (сс>А і сс>а). 

Подвійний рецесивний епістаз – аа> С, а сс> А. Типове розщеплення  – 9:3:4. 

До комплементарних генів належать гени, які при спільній дії в генотипі 

в гомо- або гетерозиготному стані (А_В_) обумовлюють розвиток ознаки, що 

характерна для нормального дикого фенотипу. Дія кожного гена окремо (A_вв 

або aaB_) відтворює ознаку лише одного з батьків. При цьому типі взаємодії 

можливі такі варіанти розщеплення за фенотипом: 9:7, 9:3:3:1, 9:6:1, 9:3:4. При 

сумісній взаємодії двох рецесивних алелей у гібридів можуть з’являтися ознаки 

не властиві вихідним формам. Таке явище називають новоутворенням.  

Полімерія − це такий тип взаємодії неалельних генів, при якому ознака та 

її кількісне вираження зумовлюються декількома генами з однозначною дією. 

Оскільки ці гени однаково впливають на ту саму ознаку, було прийнято 

позначати їх однією латинською буквою з індексом для різних членів: A1, A2, 

A3 і т. д. Розрізняють кумулятивну і некумулятивну полімерію. Якщо при 

накопиченні домінантних генів при полімерії їх дія підсумовується, то така 

полімерія називається кумулятивною. За типом кумулятивної полімерії 

успадковується чимало кількісних ознак, наприклад: пігментація шкіри 

людини, удійність корів, несучість курей, урожайність рослин та інші ознаки. 
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При некумулятивній полімерії досить однієї алелі будь-якого із двох генів, 

щоб викликати розвиток ознаки. У цьому випадку розщеплення за фенотипом 

буде у співвідношенні 15:1, 63:1 і т. д. Така полімерія характерна для 

успадкування оперення ніг у деяких порід курей, форми стручечка у грициків. 

Явище, коли один ген впливає на декілька ознак, називається 

плейотропією. Прикладом є рецесивний ген людини, що визначає 

фенілкетонурію − хворобу, яка призводить до серйозних розумових порушень. 

Люди, гомозиготні за цим геном, які не лікувалися, відрізняються від 

нормальних за рівнем вмісту фенілаланіну в крові, за коефіцієнтом розумового 

розвитку (IQ), розміром голови, кольором волосся.  

Хід роботи 

Завдання 1. Розглянути сферичні плоди батьківських форм гарбуза, що 

мають різне походження та дископодібні плоди, отримані від схрещування 

батьківських рослин. Пояснити розвиток ознаки та записати схему. 

2. Проаналізувати покоління F2, у якому з'являється три фенотипних класи 

у співвідношенні: 9 із дископодібними плодами, 6 зі сферичними і 1 − з 

видовженими. Про що свідчить характер розщеплення? Записати схему 

схрещування, дати відповідні пояснення.  

Завдання 2. Розглянути білі і зелені плоди гарбуза вихідних батьківських 

форм і білі плоди гарбуза із гібридних рослин F1. Проаналізувати покоління F2, 

в якому отримали три фенотипових класи у співвідношенні: 12 з білими 

плодами, 3 із жовтими і 1 із зеленими. Про що свідчить характер розщеплення? 

Записати схему схрещування і дати відповідні пояснення. 

Контрольні питання 

1. Які гени називаються алельними? Неалельними? 

2. Що називають комплементарною (доповнюючою) дією генів? 

3. Що таке новоутворення? Наведіть приклади. 

4. Які гени називають супресійними. 

5. Що називається епістатичною дією генів? Назвіть відомі типи епістазу. 
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6. Що таке кумулятивна полімерія? Наведіть приклади. 

Література: [3, с. 20–30; 6, с. 110–130; 7, с. 12–17; 9, с. 61–66; 11, с. 125–

144]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Зчеплене успадковування. Вивчення зчепленого успадковування 

забарвлення і форми зерна у кукурудзи 

Мета: ознайомитись із особливостями зчепленого успадковування генів; 

сформувати поняття про групу зчеплення, частоту кросинговеру, 

інтерференцію; розвивати навички абстрактного мислення. 

Обладнання та реактиви: качани кукурудзи від аналізуючого 

схрещування кременистої форми із забарвленими гладенькими зернівками і 

зубоподібної форми зі світлими зморшкуватими зернівками.  

Навчальні елементи: група зчеплення, кросинговер, кросовери та 

некросовери. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Відомо, що хромосоми успадковуються як єдине ціле. Тому гени, які 

локалізовані в одній хромосомі, як правило, успадковуються разом. Гени, 

локалізовані в одній хромосомі, складають одну групу зчеплення. А спільне 

успадкування генів, які складають групу зчеплення, називається зчепленим 

успадковуванням генів. Явище зчеплення генів було виявлене 1906 р.  

В. Бетсоном і Р. Пеннетом у дослідах із запашним горошком. Пояснення ж воно 

набуло пізніше у працях Т. Моргана та його колег (А. Стертеванта, 

Г. Мьоллера, К. Бріджеса). Закономірності зчепленого успадковування 

викладені у створеній цими вченими хромосомній теорії спадковості: 

1. Хромосоми є носіями спадкової інформації. 

2. Гени є елементарними одиницями спадковості, вони знаходяться в 

хромосомах у лінійному порядку. Кожний ген має місце у хромосомі − локус.  
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3. Хромосоми за своєю довжиною дискретні, складаються із генів, які 

утворюють групу зчеплення і успадковуються разом − зчеплено. Число груп 

зчеплення дорівнює гаплоїдній кількості хромосом каріотипу. 

4. Зчеплення порушується кросинговером. Кросинговер – це обмін 

гомологічними ділянками гомологічних хромосом. Величина кросинговеру 

вимірюється відсотком кросоверних особин в аналізуючому схрещуванні, який 

відображає відстань між генами, оскільки частота кросинговеру є функцією 

відстані між генами.  

5. Кросинговер − явище нормальне, закономірне, таке що виникло у 

процесі еволюції на противагу зчепленню генів у колосальні блоки − 

хромосоми і забезпечує рекомбінацію генів, завдяки чому виникають 

рекомбінантні організми з поєднанням ознак, які дозволяють пристосуватися до 

змінних умов середовища, збільшуючи ефективність природного добору. 

Для вивчення частоти перехрещення генів обов’язково беруть гібридну 

форму. Кросинговер буває тоді, коли гени перебувають у гетерозиготному стані 

(АВ//аb). Частота перехрещення між генами залежить від відстані між ними: 

чим далі вони містяться один від одного, тим частіше здійснюється 

кросинговер. Особини, що розвиваються з кросоверних (рекомбінантних) 

гамет, називаються кросоверами (рекомбінантами). Виникають рекомбінантні 

особини з такою самою ймовірністю, як і кросоверні гамети. І відповідно, 

особини, що розвиваються з некросоверних гамет, називають некросоверами 

(нерекомбінантами). Т. Морган запропонував відстань між генами виражати 

кросинговером у відсотках, який обчислюють за формулою 
𝑛1×100

𝑛
= % 

кросинговера, де n − загальна кількість особин у Fb, n1 – сумарна кількість 

кросоверних особин. Відстань між генами в 1 % кросинговеру дорівнює 1 

морганіді або 1 сантиморгану (умовна міра відстані між генами). Якщо немає 

можливості одержати полігомозиготу за рецесивними генами, коли перше 

гібридне покоління нечисленне (у малонасінних рослин і багатьох тварин), для 

вивчення сили зчеплення застосовують метод обліку частин рецесивних 
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гомозигот безпосередньо серед нащадків F2. Наприклад, від схрещування 

гомозигот Аb//Аb і аВ//аВ у першому поколінні маємо одержану гетерозиготу за 

двома ознаками − Аb//аВ, а в другому − чотири фенотипних класи у 

співвідношенні: 495:234:263:5 (усього 997). Останні п’ять форм мають подвійні 

рецесивні ознаки (аb//аb), які могли виникнути лише від запліднення жіночої 

гамети типу ab/ спермієм ab/, тобто внаслідок кросинговеру.Визначаємо 

відсоток кросоверних форм: 997 − 100%; 5 – х, звідси х = (5 × 100) : 997 ≈ 0,5 %, 

або 0,005 одиниці, кількість кросоверних гамет ab/ дорівнює √𝑎𝑏/𝑎𝑏, тобто 

√0,005 = 0,07, або 7 % (злиття 0,07 яйцеклітин з 0,07 сперміями дає 0,005 

зигот). Якщо кросоверних гамет типу ab/ утворилося 7 %, то й кросоверних 

гамет типу АВ/ теж 7 %, кількість перехрещених генів – 14 %. 

У кукурудзи можна простежити успадкування зчеплених генів, які 

зумовлюють забарвлення і форму поверхні зерна. У кукурудзи алельні гени С − 

с визначають забарвлення алейронового шару у зернівок. Якщо в генотипі є 

домінантний ген С, зернівки забарвлені у ліловий  або червонуватий колір. 

Коли в генотипі домінантного гена немає (сс), алейроновий шар безбарвний, 

зернівки набувають світлого забарвлення ендосперму (білого, жовтого). 

Алельні гени S−s зумовлюють форму і поверхню зернівок. Генотип з геном S 

має опуклу форму зернівок з гладенькою поверхнею, а ss − стиснуту з боків і 

вдавлену посередині форму зі зморшкуватою поверхнею. При повному 

зчепленні серед нащадків Fb утворюється: 

Р:  ♀ CS//cs  х  ♂ cs//cs 

Гамети:  ♀ CS/,  cs/ ♂ cs/ 

Fb: CS//cs – забарвлене  гладеньке cs//cs – світле зморшкувате 

Якщо є перехрещення хромосом, у гетерозиготних рослин CS//cs, крім 

некросоверних гамет CS/ і cs/, утворюються кросоверні −  Cs/ і cS/, тому 

нащадки Fb утворюють чотири класи.  

Р:  ♀ CS//cs  х  ♂ cs//cs 

Гамети:  ♀ CS/, /cs – некросоверні; Cs/, cS/ - кросоверні ♂ cs/ 

Fb:  CS//cs cs//cs Cs//cs cS// cs 

 Забарвл. глад. Світле зморш. Забарвл. зморш. Світле глад. 
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Хід роботи 

 Завдання 1. Узяти кілька качанів кукурудзи Fb і визначити забарвлення і 

форму зернівок. У кожному качані підрахувати кількість зернівок з різним 

поєднанням ознак і записати результати в таблицю: 

№ 

качана 

Зернівки Fb 

забарвленого 

гладенького 

світлого 

зморшкуватого 

забарвленого 

зморшкуватого 

світлого 

гладенького 

усього 

      

Завдання 2. Установити характер зчеплення досліджуваних ознак 

кукурудзи. 

Завдання 3. Коли є кросоверні нащадки, обчислити відсоток перехрещення.  

Контрольні питання 

1. Які гени називаються зчепленими? Що таке група зчеплення? 

2. Чи впливає проходження кросинговеру на одній ділянці на кросинговер 

в інших ділянках? Що таке інтерференція? 

3. Від чого залежить кількість кросоверного потомства? 

Література: [4, с. 89–90, 9, с. 80–85, 11, с. 226–280]. 

 

Лабораторна робота № 7  

Тема. Генетика статі. Статевий диморфізм. Гінандроморфи, 

інтерсекси, гермафродити та інші статеві відхилення 

Мета: ознайомитись із особливотсями успадкування залежно від статі; 

сформувати поняття про гінандроморфізм, інтерсексуальність, 

гермафродитизм; розвивати навички абстрактного мислення. 

Обладнання та реактиви: Drosophila melanogaster L., Lumbricus terrestris, 

дидактичний матеріал, таблиці, ефір, покривне та предметне скло, мікроскоп. 

Навчальні елементи: статевий диморфізм, гінадроморфізм, 

інтерсексуальність, гермафродитизм, андрогінність. 

Техніка безпеки: робота з оптичними приладами, з леткими хімічними 

речовинами. 
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Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Стате́вий диморфізм (від лат. di −два, morphe − форма) – анатомічні 

відмінності між самцями і самками одного біологічного виду, не враховуючи 

статевих органів. Статевий диморфізм виражений тим більше, чим більш 

відрізняються внески обох статей у догляд за потомством. Форми диморфізму: 

- Репродуктивний − це постійний диморфізм первинних і вторинних 

статевих ознак, різних у чоловічої і жіночої статей, що має пряме відношення 

до розмноження (гамети, гонади, геніталії, молочні залози, борода людини, 

грива лева, шпори півня тощо). Це фундаментальні видові ознаки, гени яких 

повинні бути загальними для двох статей. Оскільки за загальними генами не 

може бути генотипного статевого диморфізму, то репродуктивний статевий 

диморфізм − гормональний, тобто фенотиповий.  

- Модифікаційний − тимчасовий, у межах онтогенезу. Він виникає у 

результаті змін жіночої статі, що має ширшу норму реакції. Передує еволюції 

будь-якої ознаки, і чим ширша норма реакції ознаки, тим більше може бути 

статевий диморфізм. Призначення модифікаційного статевого диморфізму − 

захист жіночої статі від дії відбору, поки не з’являться нові гени, перевірені в 

чоловічому геномі. Наприклад, адаптація жінок арктичних популяцій: товстий 

жировий шар, короткі ноги, висока мінералізація скелета. 

- Еволюційний − генотипний, виникає при еволюції будь-якої ознаки у 

результаті випереджаючої зміни чоловічого генома. Вектор еволюційного 

статевого диморфізму збігається з напрямом еволюції ознаки − від жіночої 

форми до чоловічої. 

Гінандроморфізм відбувається як результат неправильного розподілу 

статевих хромосом по клітинах у ході порушеного дозрівання яйцеклітини, її 

запліднення або дроблення. Гінандроморфи діляться на 3 типи: білатеральні, 

одна поздовжня половина тіла чоловічої статі, інша − жіночої; передньо-задні,  

передня частина однієї статі, ззаду − іншої; мозаїчні, перемежовуються ділянки 

тіла, які мають ознаки різних статей. Із зигот, що несуть дві Х-хромосоми, 

тобто з потенційних самок, можуть розвинутися монозиготні гінандроморфи. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
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Якщо у дрозофіли під час першого поділу дроблення, на стадії двох 

бластомерів, одне з дочірніх ядер отримає обидві Х-хромосоми, а інше − тільки 

одну (через фізичне відставання другої Х-хромосоми і подальший лізис), то 

каріотип другого ядра буде ХО, тобто чоловічим. Таким чином, у дорослої 

мухи одна половина клітин тіла виявиться жіночого типу (нащадки клітини з 

ядром, що містить дві Х-хромосоми), а інша − чоловічого типу (нащадки 

клітини з ядром ХО). Гінандроморф можна легко розпізнати, якщо Х-

хромосоми гетерозиготні за яким-небудь геном. Наприклад, якщо втрачена Х-

хромосома з домінантним алелем гена, то при гетерозиготності за геном white 

(w − білі очі) на одній половині тіла (жіночій) колір очей буде червоним, а на 

іншій (чоловічій) − білим. Якщо подібний розподіл Х-хромосом відбудеться під 

час другого поділу дроблення зиготи, то ознаки чоловічої статі буде мати 

ділянка, що становить чверть тіла жіночої особини і т. д. (чим пізніше в 

ембріональному розвитку відбудеться втрата однієї з Х-хромосом у поділеної 

клітини, тим меншою виявиться чоловіча ділянка) − мозаїчний тип.  

Інтерсексуальність − наявність у різностатевої особини поряд з 

окремими ознаками, типовими для жіночої або чоловічої статі, ознак, що 

містять у собі риси обох статей. Зиготна (генетично зумовлена) 

інтерсексуальність є результатом відхилення від норми набору статевих 

хромосом і генів у момент запліднення при з’єднанні гамет у зиготу. При цьому 

у мух дрозофіл визначальним у розвитку статі є співвідношення числа пар 

статевих хромосом і аутосом, тому в них інтерсексуальність зазвичай пов’язана 

з порушенням цього співвідношення (наприклад, спостерігається при 

співвідношенні 3A:2X − три набори аутосом на дві статеві хромосоми). У 

людини визначальним фактором розвитку чоловічої статі є наявність Y-

хромосоми при цьому риси спостерігаються у чоловіків з синдромом 

Клайнфельтера (набір статевих хромосом XXY). Якщо у тварин виділення 

статевими залозами чоловічих або жіночих гормонів визначають розвиток 

вторинних статевих ознак, то в них можна спостерігати явище гормональної 

інтерсексуальності. Якщо таку тварину каструвати і зробити пересадку статевої 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Y-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Y-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
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залози іншої статі, відбувається маскулінізація або фемінізація, організм стає 

інтерсексом. 

Гермафродитизм − одночасна або послідовна наявність у організму 

чоловічих і жіночих статевих ознак і репродуктивних органів. Природний 

гермафродитизм, властивий різним видам тварин і рослин (однодомність). 

Велика частина вищих рослин є гермафродитами, у тварин поширений 

передусім серед безхребетних – ряду кишковопорожнинних, більшості червів, 

молюсків, ракоподібних (зокрема, більшості видів вусоногих раків) і комах 

(кокцидів). Серед хребетних гермафродитами є багато видів риб. При 

природному гермафродитизмі особина здатна продукувати як чоловічі, так і 

жіночі гамети при цьому можлива ситуація, коли здатність до запліднення 

мають обидва типи гамет (функціональний гермафродитизм), або тільки один 

тип гамет (афункціональний гермафродитизм). При синхронному 

гермафродитизмі особина здатна одночасно продукувати і чоловічі, і жіночі 

гамети. У рослинному світі така ситуація часто призводить до самозапилення 

багатьох видів. У більшості випадків автогамія запобігається будовою статевих 

органів, при якому перенесення власних сперматозоїдів у жіночі статеві органи 

особини фізично неможливе (молюски, війчасті черви) або неможливістю 

злиття власних гамет у життєздатну зиготу (деякі асцидії). Спостерігається два 

типи копулятивної поведінки: взаємне запліднення, при якому обидві особини 

виконують роль одночасно самців і самок (найбільш часто серед безхребетних, 

наприклад дощові червяки); послідовне запліднення − одна з особин відіграє 

роль самця, а інша – самки; взаємного запліднення в цьому випадку не 

відбувається (в окуневих риб родів Hypoplectrus і Serranus). У разі послідовного 

гермафродитизму (дихогамії) особина послідовно продукує чоловічі або жіночі 

гамети, відбувається послідовна активація гонад чоловічого і жіночого типів 

або зміна фенотипу. Дихогамія може проявлятися у межах одного 

репродуктивного циклу чи протягом життєвого циклу. У рослин поширений 

перший варіант − при утворенні квіток пилковики і рильця дозрівають 

неодночасно. У тварин найчастіше відбувається зміна фенотипу, зміна статі.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypoplectrus&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Serranus&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
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Аномальний (патологічний) гермафродитизм нормальних 

роздільностатевих тварин. Спостерігається у всіх групах тваринного світу, у 

тому числі у вищих хребетних тварин і людини. Гермафродитизм у людей є 

патологією сексуальної детермінації на генетичному або гормональному рівнях. 

Розрізняють істинний та несправжній гермафродитизм. Істинний (гонадний) 

гермафродитизм, який характеризується одночасною наявністю чоловічих і 

жіночих статевих органів, поряд з цим є одночасно чоловічі і жіночі статеві 

залози. Вторинні статеві ознаки мають елементи обох статей: низький тембр 

голосу, змішаний (бісексуальний) тип фігури, до певної міри розвинені молочні 

залози. Хромосомний набір відповідає жіночому. У більш рідкісних випадках є 

ситуація, коли наявні як клітини, що містять жіночий хромосомний набір, так і 

клітини, що містять чоловічий хромосомний набір. Несправжній 

гермафродитизм (псевдогермафродитизм) має місце, коли є протиріччя між 

внутрішніми (хромосомними і гонадними) і зовнішніми (будова статевих 

органів) ознаками статі, статеві залози сформовані правильно за чоловічим або 

жіночим типом, зовнішні статеві органи мають ознаки двостатевості. 

Андрогінність − явище, при якому людина проявляє одночасно 

(необов’язково однаковою мірою) і жіночі, і чоловічі якості; психологічна 

андрогінність виявляється з високими показниками одночасно і за шкалами 

маскулінності (уподібнення чоловікові) і фемінності (уподібнення жінці). 

Хід роботи 

Завдання 1. Розрізнити та зарисувати особин жіночої та чоловічої статі 

Drosophila melanogaster L. 

Завдання 2. Розглянути та зарисувати особливості гінандроморфних 

організмів на прикладі Drosophila melanogaster L. та курко-півня. 

Завдання 3. Використовуючи дидактичний матеріал та постійні препарати, 

з’ясувати різницю між інтерсексами та гермафродитами.  

Завдання 4. Прослідкувати види гермафродитизму на основі дидактичного 

матеріалу, постійних препаратів. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Контрольні питання 

1. Порівняти суть гінадроморфізму, інтерсексуальності та 

гермафродитизму. 

Література: [9, с. 66–71; 11, с. 202–224]. 

 

Лабораторна робота № 8  

Тема. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю. Визначення статі за 

наявністю статевого хроматину 

Мета: сформувати поняття про стать, гемізиготний стан гена; 

ознайомитись з особливостями успадкування ознак, гени яких локалізовані в 

статевих хромосомах; оволодіти методикою визначення статі за наявністю 

статевого хроматину. 

Обладнання та реактиви: мікроскоп, маленькі шпателі, предметне і 

покривне скло, марлеві серветки, вата, фіксатор, ацетоорсеїн. 

Навчальні елементи: тільця Барра, кріс-крос, лайонізація, амніоцентез, 

гемізиготність. 

Техніка безпеки: робота з оптичними приладами, робота з колючо-

різальними інструментами. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Успадкування ознак, гени яких знаходяться в статевих хромосомах –

успадкування, зчеплене зі статтю. Ознаки, зчеплені з X-хромосомою, 

успадковуються за принципом «хрест-нахрест» (кріс-крос): синам − від матері, 

дочкам − від батька, оскільки Х-хромосому батько передає лише дочкам. 

Ознаки, зчеплені з Υ-хромосомою, зустрічаються винятково в осіб чоловічої 

статі, бо Υ-хромосому від батька успадковують лише сини (за умов 

гетерогаметності чоловічої статі). Ознаки, зчеплені з Υ-хромосомою, 

називаються голандричними. Серед них − людина-дикобраз, синдактилія, 

безплідність, поява гонадобластом тощо. У тварин можна виділити наступні 

чотири типи хромосомного визначення статі: 
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1. Жіноча стать – гомогаметна (ХХ), чоловіча − гетерогаметна (ХУ) 

(ссавці). Генетична схема хромосомного визначення статі у людини: 

Р ♀46, XX×♂46, XY 

Типи гамет   23, X    23, X      23, Y  

F 46, XX жіночі особини, 50 % 46, XY чоловічі особини, 50 % 

Генетична схема хромосомного визначення статі у дрозофіли: 

Р ♀8, XX × ♂8, XY 

Типи гамет   4, X  
 

  4, X    4, Y  

F 8, XX жіночі особини, 50 % 
 

8, XY чоловічі особини, 50 % 

2. Жіноча стать − гомогаметна (ХХ), чоловіча − гетерогаметна (Х0) 

(прямокрилі): 

Р ♀24, XX × ♂23, X0 

Типи гамет   12, X  
 

  12, X         11, 0  

F 24, XX жіночі особини, 50 % 
 

23, X0 чоловічі особини, 50 % 

3. Жіноча стать − гетерогаметна (ХУ), чоловіча − гомогаметна (ХХ) 

(птахи, плазуни). Генетична схема хромосомного визначення статі у голуба: 

Р ♀80, XY × ♂80, XX 

Типи гамет   40, X       40, Y  
 

  40, X  

F 80, XY жіночі особини, 50 % 
 

80, XX чоловічі особини, 50 % 

4. Жіноча стать − гетерогаметна (Х0), чоловіча − гомогаметна (ХХ) 

(деякі види комах). Генетична схема хромосомного визначення статі у молі: 

Р ♀61, X0 × ♂62, XX 

Типи гамет   31, X    30, Y  
 

  31, X  

F 61, X0 жіночі особини, 50 % 
 

62, XX чоловічі особини, 50 % 

Реципрокне схрещування − схрещування, які характеризуються взаємно 

протилежним поєднанням аналізованої ознаки і статі у форм, які беруть участь 

у схрещуванні. Якщо в першому схрещуванні самка мала домінантну ознаку, а 

самець − рецесивну, то в другому схрещуванні самка повинна мати рецесивну 

ознаку, а самець − домінантну. Т. Морган отримав такі результати:  

Р ♀X
A
X

A 
червоноокі × ♂X

a
Y білоокі 

Типи гамет  X
A
 

 
  X

a
      Y 

F1 X
A
X

a 
♀ червоноокі 50% 

 
X

А
Y ♂ червоноокі 50% 
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Р ♀X
A
X

a 
червоноокі × ♂X

A
Y червоноокі 

Типи гамет  X
A
     X

a
 

 
  X

A
      Y 

F2 X
A
X

A
   X

A
X

a
 

♀ червоноокі 50%  

X
А
Y 

♂ червоноокі 25% 

X
a
Y 

 ♂ білоокі 25% 
 

Р ♀X
a
X

a 
білоокі × ♂X

A
Y червоноокі 

Типи гамет  X
a
 

 
  X

A
      Y 

F1 X
A
X

a 
♀ червоноокі 50% 

 
X

a
Y ♂ білоокі 50% 

 

Р ♀X
A
X

a  
червоноокі×♂X

a
Y  білоокі 

Типи гамет  X
A
     X

a
   X

a
      Y 

F2 X
A
X

A
 

♀червоноокі 25%  

X
a
X

a
 

♀ білоокі 25% 

X
А
Y 

♂червоноокі 25% 

X
a
Y 

♂ білоокі 25% 
 

Пояснити результати розщеплення Т. Морган зміг припустивши, що ген, 

який відповідає за забарвлення очей, локалізований у Х-хромосомі (Х
А
 − 

червоний колір очей, Х
а
 − білий колір очей), а Y-хромосома таких генів не 

містить. Залежно від локалізації гена виділяють такі типи успадкування: 

Тип успадкування Локалізація генів Приклади 

Х-зчеплений 

рецесивний 

Негомологічна 

ділянка 

Х-хромосоми 

Гемофілія, різні форми колірної 

сліпоти (протанопія, дейтеронопія), 

відсутність потових залоз, деякі 

форми м’язової дистрофії та ін. 

Х-зчеплений 

домінантний 

Негомологічна 

ділянка 

Х-хромосоми 

Коричневий колір зубної емалі, 

стійкий рахіт 

Х-Y-зчеплений 

(частково) 

Гомологічна ділянка 

Х- і Y-хромосом 

Синдром Альпорта, загальна 

колірна сліпота 

Y-зчеплений Негомологічна 

ділянка 

Y-хромосоми 

Перетинки пальців ніг, гіпертрихоз 

краю вушної раковини 

Більшість генів, зчеплених з Х-хромосомою, відсутні в Y-хромосомі, тому 

ці гени (навіть рецесивні) будуть проявлятися фенотипічно, оскільки вони 

представлені в генотипі в однині. Такі гени отримали назву гемізиготних.  

Х-хромосома людини містить ряд генів, рецесивні алелі яких визначають 

розвиток тяжких аномалій (гемофілія, дальтонізм тощо). Ці аномалії частіше 
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зустрічаються у чоловіків (вони гемизиготні), хоча носієм генів, що 

обумовлюють ці аномалії, частіше буває жінка. Наприклад, якщо Х
А
 − 

нормальне згортання крові, Х
а
 − гемофілія і якщо жінка є носієм гена гемофілії, 

то у фенотипічно здорових батьків може народитися син-гемофілік: 

Р ♀X
A
X

a 
норм. згорт. крові×♂X

A
Y норм. згорт. крові 

Типи гамет  X
A
     X

a
   X

A
      Y 

F2 X
A
X

A
 X

А
X

a
 

норм. згорт. крові 50 %  

X
А
Y 

норм. згорт. крові 25 % 

X
a
Y 

гемофіліки 25 % 

Незбалансованість за статевими хромосомами виявляється на основі 

аналізу статевого хроматину. Статевий хроматин (тільця Барра), який має 

вигляд брилок (у людини розміром 0,7 × 1,2 мкм), що зосереджені під ядерною 

оболонкою, вперше виявив 1949 р. М. Барр в ядрах нервових клітин кішок. У 

котів таких брилок не було, через що ця структура і одержала назву статевого 

хроматину або тільця Барра. Виявлено, що у хребетних він з’являється в 

онтогенезі не раніше стадії гаструли, але до того як закладаються гонади. 

Важливою особливістю статевого хроматину є те, що між кількістю тілець 

Барра і кількістю Х-хромосом в ядрі існує прямий взаємозв’язок: кількість 

тілець завжди на одиницю менша кількості Х-хромосом. Одна з Х-хромосом 

інактивується: набуває компактного стану, число доз X-хромосомних генів у 

самців і самок зрівнюється і становить одну дозу. Інактивована Х-хромосома 

гетерохроматизована і транскрипційно неактивна протягом усього клітинного 

циклу; реплікується в пізній S-фазі, пізніше аутосом і активної Х-хромосоми. 

Процес інактивації Х-хромосом у самок ссавців був названий лайонізацією. 

Лайонізація Х-хромосоми, її перетворення на тільце Барра, відбувається в 

ранньому ембріональному розвитку. Якщо у жінок у ядрі клітини декілька Х-

хромосом, то в клітинах декілька тілець Барра і активною залишається лише 

одна Х-хромосома. Х-хромосома інактивується не вся, частина короткого плеча 

залишається генетично активною. За наявністю тільця Бара можна 

діагностувати випадки спадкових захворювань шляхом амніоцентезу − 

дородового діагнозу, який дозволяє встановити стать плоду і наявність у нього 
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цитологічного або біохімічного дефекту. З плоду злущуються клітини, які 

можна за допомогою шприца відсмоктати разом з рідиною, їх розмножують і 

використовують для цитоаналізів та біохімічних досліджень. Статевий 

хроматин у людей визначають методом вивчення ацетоорсеїнових препаратів 

епітеліальних клітин ротової порожнини. 

Хід роботи 

Завдання 1. Видалити зі слизової оболонки щоки клітини, у яких статевий 

хроматин не виявляється. Для цього слід обкусати щоку, сполоснути рот водою.  

2. Взяти зіскоб епітелію слизової оболонки щоки. Роблять це бічною 

стороною шпателя, попередньо простерилізованого. Найкраще для цього 

підходить гістологічний шпатель, що має загнутий і злегка відточений кінець. 

3. Розподілити зіскоб (білуватий наліт) коловими рухами шпателя по 

поверхні чистого сухого предметного скла, так щоб клітини розташувались 

рівномірно, тонким шаром. Не даючи мазку підсохнути, занурити предметне 

скло у фіксатор Карнуа. Фіксувати півгодини, вийняти і підсушити на повітрі.  

4. Нанести на мазок краплю ацетоорсеїну, накрити накривним скельцем. 

Витримати препарат близько хвилини, покрити його фільтрувальним папером і 

злегка натиснути на накривне скельце для видалення надлишку барвника. 

5. Помістити препарат під мале збільшення мікроскопf і знайти скупчення 

клітин, після чого перейти на імерсійний об’єктив зі збільшенням 90. 

6. Виконати облік ядер з брилками статевого хроматину. Тільця Барра 

прилягають до ядерної мембрани і помітні у вигляді її потовщення. Вони 

можуть мати трикутну, овальну, прямокутну, сочевицеподібну та іншу форму. 

7. Установити відсоток клітин, які містять статевий хроматин.  

Завдання 2. Отримані результати занести до таблиці: 

№ 

з/п 
Препарат 

Знайдено клітин Частота клітин зі 

статевим хроматином, % Усього З тільцями Барра 

     

Контрольні питання 

1. Яка мінливість називається модифікаційною? 
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2. Що таке норма реакції? 

3. Яким методом вивчають модифікаційну мінливість? 

4. Яких умов необхідно додержуватися при вивченні закономірностей 

модифікаційної мінливості?  

Література: [1, Т.1, с. 67–85; 4, с. 72–80; 9, с. 78–80; 11, с. 181–200]. 

 

Лабораторна робота № 9 

Тема. Модифікаційна мінливість. Оволодіння біометричним методом 

вивчення модифікаційної мінливості. Вивчення безперервної та дискретної 

мінливості у рослинних об’єктів 

Мета: ознайомитися з поняттям модифікаційної мінливості і норми 

реакції, сформувати навички біометричного вивчення модифікаційної 

мінливості.  

Обладнання та реактиви: колоски ячменю чи пшениці, листки дуба, 

берези, вишні, яблуні, горобини, робінії білої, лінійка.  

Навчальні елементи: модифікаційна мінливість, норма реакції, 

біометричний метод, генеральна скупність, варіаційний ряд, частота 

зустрічності, стандартне відхилення, коефіцієнт варіації. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Багато відмінностей між особинами одного виду знаходяться у значній 

залежності від умов навколишнього середовища. Навіть при цілком тотожному 

генотипі два організми можуть бути фенотипово несхожими, якщо вони 

протягом свого розвитку по-різному харчувалися, знаходилися при різній 

температурі або вологості, хворіли на різні хвороби. Такі фенотипові 

розходження, що викликаються зовнішніми факторами в однакових у 

спадковому відношенні організмів, називаються модифікаціями, а мінливість, 

яка при цьому виникає, отримала назву модифікаційної. Розмах 

модифікаційної мінливості, тобто амплітуда коливання ознаки, залежить від 

норми реакції організму. Це означає, що ступінь варіювання кожної ознаки 
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знаходиться в певних межах, які визначаються спадковістю. Різні ознаки мають 

різну норму реакції. Наприклад, у великої рогатої худоби колір шерсті не 

змінюється за жодних умов, тобто має однозначну норму реакції. Водночас 

досить широку норму реакції має молочна продуктивність, яка значною мірою 

залежить від умов годівлі. Норму реакції спостерігати найкраще в організмів з 

однаковим генотипом, наприклад у рослин, що вегетативно розмножуються, і 

однояйцевих близнюків. У цьому випадку можна виявити норму реакції 

генотипу в найбільш «чистому» вигляді. Знання норми реакції має важливе 

практичне значення. У селекції, яка спрямована на створення нових або 

вдосконалення існуючих форм корисних людині організмів, постійно виникає 

потреба вивчити реакцію тих або інших сортів вирощуваної рослини на якість 

ґрунту, терміни посіву, наявність добрив тощо. Чим ширша норма реакції 

рослин даного сорту, тим більша можливість вирощування його в 

різноманітних ґрунтово-кліматичних умовах. Залежно від характеру ознаки, що 

варіює, розрізняють мінливість якісну і кількісну. При якісній мінливості 

різниця між об’єктами виражена якісним показником, який характерний для 

одних об’єктів і не характерний для інших. Кількість об’єктів з певною якісною 

ознакою звичайно виражають у відсотках від загальної кількості сукупності. 

Кількісна мінливість характеризується різним ступенем прояву ознаки. 

Розрізняють два види кількісної мінливості: переривчасту, або дискретну, і 

безперервну. При переривчастій мінливості ознака виражається в цілих 

абстрактних числах, між якими немає переходів (кількість насінин, кількість 

листків тощо). При безперервній мінливості варіююча ознака виражається у 

конкретних числах (см, мм, г, мг тощо), між якими можливі будь-які переходи.  

При вивченні закономірностей модифікаційної мінливості 

використовується статистичний (біометричний) метод. При використанні 

цього методу необхідно додержуватися таких умов: матеріал повинен бути 

генетично однорідним; виміри і підрахунки повинні проводитися з однаковою 

точністю; спостереження повинні бути багатократними, тобто аналізувати слід 

велике число рослин. Усі рослини, що беруть участь у досліді, називають 
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генеральною сукупністю. Якщо таких рослин дуже багато і дослідити їх важко 

чи  практично неможливо, беруть частину рослин генеральної сукупності – 

вибірку, за якою дається загальна характеристика (вибірковий метод). Дані 

ознак одержані за вибірками, систематизують, розміщують у варіаційні ряди. 

Складання варіаційного ряду. Щоб одержати уявлення про розмах 

модифікаційної мінливості досліджуваної ознаки (наприклад, числа колосків у 

суцвітті пшениці), необхідно скласти варіаційний ряд. З цією метою в 

головному колосі кожної із рослин підраховують число колосків і одержують 

варіанти – можливі значення досліджуваної ознаки, що позначають літерою х. 

20, 18, 17, 22, 19, 19, 20, 21, 20, 21, 18, 19, 17, 22, 21, 18, 18, 20, 19, 21, 21, 19, 20, 18, 

21, 20, 19, 19, 17, 20, 22, 18, 21, 19, 18, 21, 20, 18, 19, 18, 20, 21, 21, 18, 19, 21, 18, 20, 

22, 17, 19, 20, 19, 18, 21, 20, 20, 19, 17, 22, 19, 20, 18, 19, 19, 20, 20, 17, 19, 21, 20, 19, 

20, 18, 22, 20, 19, 19, 20, 20, 20, 17, 19, 18, 21, 20, 19, 19, 19, 20, 17, 18, 22, 18, 20, 20, 

19, 20, 19, 20. 

У наведеному прикладі число колосків варіює від 17 до 22, у зростаючому 

порядку вони записані в таблицю 9.1. Кількість повторень кожного значення 

ознаки даного варіаційного ряду називається частотою (f). Сума всіх частот 

дорівнює числу об’єктів у варіаційному ряді, позначають n. Варіаційний ряд 

являє собою ряд даних, у якому наведені значення варіюючої ознаки у порядку 

зростання або убування, а також відповідні їхні частоти. Частіше зустрічаються 

варіанти, що знаходяться усередині ряду. 

Таблиця 9.1 – Варіаційний ряд кількості колосків у колосі пшениці 

Кількість колосків у колосі (варіанти х) 17 18 19 20 21 22 

Кількість колосів (частота f) 8 17 26 28 14 7 
 

Побудова кривої варіаційного ряду: на горизонтальній осі (осі 

абсцисдискретного варіювання) відкладають у певному масштабі можливі 

значення варіюючої ознаки (х) у вигляді точок, з яких ставлять пунктиром 

перпендикуляри (ординати), довжина яких виражає частоти f. Верхні вільні 

кінці ординат з’єднують лінією – варіаційною кривою (рис. 9.1). 
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Рисунок 9.1 – Крива варіювання числа колосків у колосі пшениці 

Маючи варіаційний ряд (наприклад, кількості колосків у колосі), можна 

одержати достатньо повну характеристику досліджуваної ознаки. Для цього 

необхідно обчислити такі статистичні показники: середнє арифметичне, 

стандартне відхилення (або середнє квадратичне відхилення), коефіцієнт 

варіації або мінливості, похибку середнього арифметичного. 

Середнє арифметичне (М) обчислюють за формулою: м =
∑𝑓𝑥

𝑛
, де f – 

частота зустрічності варіанта; х – варіанти; Σ – знак суми; п – сума частот, тобто 

загальний обсяг вибірки. Для підрахунків користуються таблицею (табл. 9.2).  

Таблиця 9.2 – Обчислення М числа колосків у суцвітті пшениці 

Кількість 

колосків у колосі 

(х) 

Число 

колосів 

(частоти f) 

fх х–М (х – М)
2 

(х – М)
2 
f 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

8 

17 

26 

28 

14 

7 

136 

306 

494 

560 

294 

154 

-2,44 

-1,44 

-0,44 

0,56 

1,56 

2,56 

5,95 

2,07 

0,19 

0,31 

2,43 

6,55 

47,6 

35,19 

4,94 

8,68 

34,02 

45,85 

  1944   176,28 

 n=∑ f = 100   

м =
∑𝑓𝑥

𝑛
= ;44,19
100

1944
 колоска.  

Для характеристики мінливості використовують стандартне (середнє 

квадратичне) відхилення, позначається літерою ;виражається в тих самих 

одиницях, що і середнє арифметичне. Обчислюють за формулою: 

𝛿 = ±√
∑(х − М)2𝑓

𝑛 − 1
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У нашому прикладі 34,1780,1.
99

28,176
  колоска. Кожний колос у 

середньому відрізняється від М на 1,34 колоска. Стандартне відхилення іноді 

називають помилкою окремого варіанта, тому що, знаючи значення М і  для 

даного варіаційного ряду, можна визначити чи належить дана особина до цього 

ряду. Вона може належати до даного ряду, якщо її відхилення від середнього 

арифметичного не перевищує 3 . В аналізованому прикладі М=19,4,  = 1,34, 

найбільше значення варіанта дорівнює 22, найменше – 17. Відхилення складе: 

22–19,4 =2,6; 17–19,4= –2,4. Оскільки відхилення найбільшого і найменшого 

варіантів від середнього арифметичного не перевищують 3 , то усі особини 

належать до даного варіаційного ряду. Отже, межі модифікаційної мінливості 

визначаються М±3. Для порівняння варіювання ознак різної розмірності, 

наприклад, кількості зерен у колосі і довжини стебла рослин або мінливості 

однієї і тієї самої ознаки в різних сортів, а також, щоб мати можливість судити 

про ступінь вирівняності досліджуваного матеріалу, обчислюють коефіцієнт 

варіації (V) за формулою: %.100
М

V


У нашому прикладі %.9,6100
4,19

34,1
V  

Мінливість варіюючої ознаки у цьому випадку незначна, тому що 

коефіцієнт варіації менше 10 %. Прийнято вважати мінливість середньою, якщо 

20 %>V>10 % і великою, якщо V>20 %. Щоб порівняти розмах мінливості 

різноманітних ознак у рослин того самого сорту, варто обчислити стандартне 

відхилення () і коефіцієнт варіації (V) для цих ознак. Наприклад, для трьох 

ознак рослин пшениці М,  і V мають такі значення: 

Ознаки М  V, у % 

Вага зернівок з однієї рослини (г) 3,2 1,4 43,8 

Кількість зернівок у головному колосі 41 8,0 19,5 

Кількість колосків у головному колосі 19,4 1,34 6,9 
 

Найменше варіює число колосків у головному колосі (V=6,9 %). Найбільш 

мінлива ознака – вага зернівок з однієї рослини (V=43,8 %).  
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Похибка середнього арифметичного (m) показує, якої припустилися 

похибки, уважаючи, що М вибірки дорівнює М генеральної сукупності. m 

обчислюють за формулою: .
n

m


 У нашому прикладі 13,0
100

34,1
m  колоска. 

Після обчислення m можемо сказати, що сорт пшениці має середнє число 

колосків 19,4±0,13. Якщо виходити з того, що розмах мінливості середніх 

арифметичних вибірок підпорядковується правилу 3 , то аналізований сорт 

має середнє число колосків у колосі 19,4 ± 30,13 колоска, тобто від 19,0 до 

19,8 колоска. Отримані дані заносять у таблицю 9.3. 

Таблиця 9.3 – Мінливість елементів структури врожаю пшениці 

№ 

п/п 
Культура, сорт 

Ознаки, що 

вивчаються 

Статистичні показники 

M  V m Mm 

1. Пшениця озима Число колосків  19,4 1,34 6,9 0,13 19,40,13 

Хід роботи 

Завдання 1. Провести статистичне опрацювання запропонованого 

матеріалу. Для дослідження дискретного варіювання підрахувати кількість 

колосків у суцвітті пшениці чи ячменю, кількість лопатей у листках дуба чи 

простих листків у складному листку горобини, чи робінії білої. Для вивчення 

безперервної мінливості виміряти довжину/ширину листків вишні або берези. 

Завдання 2. Скласти варіаційний ряд та побудувати варіаційну криву для 

однієї із зазначених ознак. 

Завдання 3. Обчислити середнє арифметичне (M), стандартне відхилення 

(δ), коефіцієнт варіації (V) і помилку середнього арифметичного (m).  

Контрольні питання 

1. Яка мінливість називається модифікаційною? 

2. Що таке норма реакції? 

3. Яким методом вивчають модифікаційну мінливість? 

4. Яких умов необхідно додержуватися при вивченні закономірностей 

модифікаційної мінливості?  

5. Як скласти варіаційний ряд та побудувати варіаційну криву? 
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6. З якою метою обчислюють коефіцієнт варіації? 

7. Що таке правило трьох ? 

Література: [4, с. 131–144; 8, с. 250–256; 12, с. 600–620]. 

 

Лабораторна робота № 10 

Тема. Мутаційна мінливість. Ознайомлення з мутаційною мінливістю, 

методами індукування мутацій у рослин 

Мета: ознайомитись з мутаційною мінливістю, методами індукування 

мутацій у рослин та відбору корисних мутацій; закріпити теоретичні знання. 

Обладнання та реактиви: насіння ячменю, хімічний мутаген; витяжна 

шафа, посудина для обробки насіння мутагеном.  

Навчальні елементи: мутаційна мінливість, мутації, делеція, дуплікація, 

інверсія, транслокація, транспозиція, спонтанні мутації, індуковані мутації. 

Техніка безпеки: робота з леткими хімічними речовинами. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Мутаційна мінливість – це результат появи мутацій – відносно стійких 

структурних змін нуклеїнових кислот, що призводять до виникнення нових 

алелей генів і навіть більш істотних перебудов у генетичному апараті клітин. Ці 

перебудови можуть здійснюватися на рівні хромосом та інших носіїв 

генетичної інформації. В усіх випадках вони мусять бути незворотними і 

передаватись із покоління у покоління. За вченням де Фріза, мутація – це 

стрибкоподібна, переривчаста зміна спадкової ознаки. Згідно із сьогоднішніми 

уявленнями мутації –  якісні та кількісні зміни генетичного матеріалу 

певного організму. Організми з мутаційними змінами названі мутантами. 

Розрізняють мутації генні або точкові, що цитологічно не виявляються, 

внутрішньо- і міжхромосомні, при яких спостерігаються перебудови 

хромосом, і мутації, пов’язані зі зміною числа хромосом (поліплоїдія).  

Внутрішньохромосомні перебудови поділяють на делеції, дуплікації та 

інверсії. Делецією називають утрату ділянки хромосоми. Якщо це кінцева 



46 

 

ділянка, то така делеція називається дефішенсі. Дуплікація – це подвоєння 

певної ділянки хромосоми. Інверсія – це зміна на 180 порядку розташування 

групи генів у хромосомі. Делеції та дуплікації призводять до змін дози 

(кількості копій) алельних генів або незначущих послідовностей ДНК у геномі, 

інверсія – до зміни локалізації генів. До міжхромосомних перебудов належать 

транслокації – реципрокні обміни між негомологічними хромосомами, і 

транспозиції – нереципрокні переміщення генетичного матеріалу між 

хромосомами або в межах однієї хромосоми.  

Мутації, що виникають без видимих причин або зусиль з боку 

експериментатора називають спонтанними, а ті, що виникли в результаті 

якогось впливу – індукованими. Фактори, що викликають мутації називають 

мутагенами. Як мутагени використовують фізичний вплив (іонізуючі 

випромінювання, ультрафіолетові промені й ін.) і вплив хімічними речовинами 

(етиленімін, диетилсульфат, етилметансульфонат і ін.). У результаті впливу 

мутагенами можна одержувати різноманітний вихідний матеріал для створення 

сортів відбором і гібридизацією. Для успішного одержання мутацій важливо 

підібрати оптимальні для процесу мутування умови (вид мутагену, його доза, 

фізіологічний стан організму й т. д.). З’ясовано, що більш високі дози мутагенів 

(як фізичних, так і хімічних) знижують частку господарсько-корисних мутацій. 

Оптимальні дози мутагену специфічні не тільки для різних видів рослин, але й 

для окремих сортів. За допомогою хімічних мутагенів можна одержати більше 

число корисних мутацій, ніж при використанні іонізуючих випромінювань. 

Хімічними мутагенами обробляють живці, бульби, цибулини, 

коренеплоди, кореневища, але найчастіше сухе і проросле насіння. Перше 

покоління рослин, отримане від обробленого будь-яким мутагеном насіння, 

позначається М1 друге покоління – М2 і т. д.. Методику одержання мутацій 

наведено в табл. 10.1. Під час роботи слід дуже обережно користуватися 

мутагенами, які являють собою сильні отрути, і використовувати витяжну 

шафу. Рослини (М1), вирощені з обробленого мутагеном насіння, часто 
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пригнічені, частково або повністю стерильні, але зустрічаються рослини зовні 

цілком нормальні. Для рослин М1 варто створювати найбільш сприятливі 

умови. Відбирають цінні мутанти в другому поколінні (М2), тому що більшість 

мутацій, будучи рецесивними, виявляються лише в М2. У пшениці, ячменю й 

інших злаків в M1 колосся можуть розрізнятися в генетичному відношенні, і 

тому для одержання сімей в М2 насіння кожного колосу M1 висівають окремо. 

Насіння виявлених у М2 мутантних рослин висівають окремо для перевірки 

успадкування змінених ознак у М3. Для виявлення так званих малих мутацій, 

тобто мутацій, які фенотипово не відрізняються, насіння від окремих рослин М2 

висівають для одержання М3 і піддають біометричній обробці по тих або інших 

показниках. Бажано в М2 мати 400–500 сімей. Кількість насіння, що піддають 

мутагену, повинно бути в 2–3 р. більше, ніж бажано мати у М2, необхідно 

враховувати загибель рослин в M1. 

Таблиця 10.1 – Деякі методи одержання мутацій у рослин 

Культура Метод оброблення 

Ячмінь 

посівний 

Насіння в марлевих мішечках витримують у розчині 

нітрозометилсечовини, нітрозоетилсечовини чи етиленіміну за 

концентрації 0,02 % протягом 18 годин, промивають (15–

20 хвилин) у чистій воді й відразу висівають у поле 

Пшениця 

м’яка  

Повітряно-сухе насіння опромінюють гамма-променями Со
60

 

при дозі 10000 рентгенів; оброблене насіння висівають у поле 

Кукурудза Насіння в марлевих мішечках витримують у розчині 

етиленіміну (0,05 %) протягом 24 годин, промивають (15–

20 хвилин) у чистій воді й відразу висівають у поле 

Горох Насіння в марлевих мішечках поміщають на 11–12 годин у 

розчини мутагенів таких концентрацій: етиленімін – 0,01; 0,05; 

0,10; 0,15; 0,20; 0,30 %. Такі ж концентрації беруть для 

диетилсульфату і диметилсульфату. Насіння промивають 10–

15 хвилин у посудині й далі у водопровідній воді 
 

У результаті впливу на ячмінь хімічними й іншими мутагенами можуть 

виникнути різноманітні мутації: хлорофільні зміни різного типу (наприклад, 

albіna – листки позбавлені зеленого забарвлення, strіata – світлі безхлорофільні 

смуги на листах, maculata – світлі безхлорофільні плями на листах), зміни 

морфологічних ознак – поява серед дворядних ячменів мутацій з багаторядним 
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колоссям, зміни довжини остей, зафарбування колосся, його щільності і т. д. 

Зміни можуть стосуватися й таких ознак, як стійкість до полягання, до хвороб, 

скоростиглість, продуктивність рослин, маса 1000 зернівок і т. д. Хлорофільні 

мутації можна спостерігати вже в М1. Інші мутації можна виявити в М2 і М3. 

Хід роботи 

Завдання 1. Відібрати три порції насіння запропонованого сорту ячменю. 

Приготувати розчини мутагену трьох різних концентрацій, близьких до 

оптимальної для даного мутагену і даної культури. Помістити кожну порцію 

насіння у відповідний розчин. Насіння через 24 години ретельно промити 

протягом  15–20 хвилин у проточній воді й висіяти. 

Завдання 2. Проаналізувати М1 за формою: 

дослід Число рослин Типи хлорофільних мутацій (к-ть рослин) 

Висаджених  Пророслих, 

шт./% 

albina  striata maculata інші заг. к-сть 

мутацій, % 

        

Контрольні питання 

1. Що таке поліплоїдія? 

2. Перелічіть основні мутагени 

3. Хлорофільні мутації: охарактеризуйте та наведіть приклади. 

Література: [1, Т. 3, c. 7–70; М4, с. 107–128; 9, с. 101–117; 11, с. 285–312, 

382–412]. 

 

Лабораторні роботи № 11, 12 

Тема. Мутаційна мінливість на прикладі Drosophila melanogaster L. 

Види тератологій, індукуючі фактори 

Мета: ознайомитись із суттю та особливостями мутаційної мінливості; 

розглянути можливі мутації дрозофіл, у тому числі індукованих фізичними 

мутагенами; розвинути вміння порівнювати біологічні об’єкти та робити 

відповідні висновки й узагальнення. 
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Обладнання та реактиви: мікропрепарати мутантних та нормальних 

форм дрозофіл, мікроскоп, електроплитка, електродвигуни промислової 

частоти, вимірювач шуму DT-805, тестер електромагнітного поля – магнітометр 

ТМ-191, скляна колба, пробірки, штативи для пробірок, живі дрозофіли з чистої 

лінії, агар, манна крупа, цукор, дріжджі, оцет, ампіцилін, вода, ефір.  

Навчальні елементи: мутаційна мінливість, мутагени, хромосомні 

аберації, генні мутації, поліплоїдія, алоплоїдія, гетеропрлоїдія. 

Техніка безпеки: робота з оптичними приладами; робота з 

електроприладами; робота з леткими речовинами (ефір). 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Мутаційна мінливість – це поява нових ознак в організмі внаслідок 

раптових змін структури спадкових одиниць (генів, хромосом) та успадкування 

цих змін. Мутація (латин. mutatio – зміна) – зміна, що зумовлена реорганізацією 

структур відтворення, перебудовою генетичного апарату. Мутації – це якісні та 

структурні зміни генетичного матеріалу, які передаються від покоління до 

покоління та виникають раптово. Основні положення мутаційної теорії 

Г. де Фріза (1901 р.): мутації виникають раптово як дискретні зміни ознак; нові 

форми стійкі; на відміну від неспадкових змін, мутації не утворюють 

неперервних рядів, не групуються навколо якого-небудь середнього типу і 

представляють собою якісні зміни; мутації проявляються по-різному і можуть 

бути як корисними, так і шкідливими; вірогідність виявлення мутацій залежить 

від числа досліджуваних особин; подібні мутації можуть виникати 

неодноразово. Види мутацій дрозофіл (табл. 11.1): 

Таблиця 11.1 – Мутації дрозофіли 

Назва мутації Фенотипічний прояв Вид мутації 

Bar Вузькі очі Хромосомна перебудова – дуплікація 

While Білі очі Генна мутація 

Black Чорне тіло Генна мутація 

Yellow Жовте тіло Генна мутація 

Curly Загнуті наверх крила Генна мутація 

Vestigial Зачаткові крила Генна мутація 
 



50 

 

1. Генні (точкові) мутації – зміни нуклеотидної послідовності ДНК 

унаслідок помилок реплікації. Змінюється амінокислотна послідовність білка, 

змінюються його властивості. Наприклад, деамінування цитозину в молекулах 

ДНК та утворення пари У–Г замість канонічної пари Ц–Г. За характером 

прояву розрізняють: домінантні (табл. 11.2); субдомінантні; рецесивні. 

Таблиця 11.2 – Успадкування ознак при повному домінуванні 

Ознака  Домінантне 

успадкування 

Рецесивне успадкування 

Колір очей Червоний  Білий, вишневий, кораловий, тощо  

Розвиток очей Нормальний  Без очей 

Форма фасеток очей Правильна  Неправильна  

Забарвлення тіла Сіре  Чорне, жовте, темне 

Наявність крил Крилаті Безкрилі  

Форма крил Нормальні, прямі Закручені, вигнуті, зачаткові 

Цілісність крил Вирізані  Цілі  

Наявність щетинок Є  Немає  

Розмір щетинок Нормальні  Зменшені 

Форма щетинок Прямі  Вилчасті  

2. Хромосомні мутації (аберації) – зміни в структурі хромосом, що 

виникають унаслідок їх перебудови (розриву хромосоми з утворенням 

фрагментів, які потім об’єднуються, але нормальна структура хромосоми не 

відновлюється). Розрізняють чотири основні типи хромосомних аберацій: 

нестача (делеція); подвоєння (дуплікація); інверсії; транслокації. Делеція 

виникає внаслідок утрати хромосомою ділянки. Нестача в середній частині 

хромосоми призводить організм до загибелі, втрата незначних ділянок 

спричинює зміни спадкових властивостей. Дуплікація призводить до 

виникнення нових ознак. Наприклад, у дрозофіли ген смужкоподібних очей 

характеризується мозаїчною мутацією. Мозаїками є люди з різним кольором 

очей, тварини певної масті, у яких на тілі з’являються плями іншого кольору. 

Соматичні мутації є однією з причин старіння та злоякісних новоутворень. 

3. Геномні мутації пов’язані зі зміною кількості наборів хромосом. 

Гаплоїдний набір хромосом, а також сукупність генів, що містяться у 

гаплоїдному наборі хромосом, називають геномом. 
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Поліплоїдія – це кратне збільшення хромосомного набору в результаті 

порушення мейозу. Організми, що виникають у результаті збільшення кількості 

хромосом одного генома, називаються автоплоїдними. Інша форма поліплоїдії – 

алоплоїдія (збільшення кількості хромосом двох різних геномів). Анеуплоїдія 

(гетероплоїдія) – зміна кількості хромосом в одній або декількох парах 

(наприклад 2n+1). Наприклад, явище трисомії, коли яка-небудь із хромосом у 

генотипі має не дві, а три гомологічні хромосоми. Якщо відбувається трисомія 

за однією парою хромосом, то такий організм називають трисоміком, 

хромосомний набір буде 2n+1 (люди з хворобою Дауна – трисоміки за 21-ю 

парою хромосом). Прикладом гетероплоїдії є моносомія (втрата однієї 

хромосоми з пари у диплоїдному наборі – 2n–1), організми – моносоміки. 

Нулісомія – це явище, коли відсутні обидві хромосоми в парі. Нулісоміки, як 

правило, нежиттєздатні. Частота мутацій залежить від: генотипу організму; 

фази онтогенезу чи гаметогенезу; мітотичного і мейотичного циклів хромосом; 

хімічної будови окремих ділянок хромосом. 

Мутагени – фізичні й хімічні чинники, що спричинюють мутації. За 

походженням: ендогенні (утворюються в процесі життєдіяльності організму) та 

екзогенні (усі інші фактори). За природою виникнення мутагени класифікують 

на хімічні, біологічні та фізичні. Хімічні мутагени: окисники та відновники 

(нітрати, нітрити); алкілуючі реагенти; пестициди; деякі харчові домішки 

(ароматичні вуглеводні); продукти переробки нафти; органічні розчинники; 

лікарські препарати (препарати ртуті, імунодепресанти). Біологічні мутагени: 

специфічні послідовності ДНК – деякі віруси (кору, краснухи); продукти 

обміну речовин (продукти окислення ліпідів); антигени деяких мікроорганізмів. 

Фізичні мутагени: випромінювання; радіоактивний розпад; надмірно 

висока/низька температура. Електромагнітне випромінювання при постійній дії 

індукцією понад 5 мкТл зумовлює фенотипний прояв таких мутацій дрозофіли 

(рис. 11.1): деформації частин тіла; зміна пігментації тіла та розмірів організму 

або складових частин; заміна одного фізіологічного органу іншим. 
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Рисунок 11.1– Тератології Drosophila melanogaster L.:  

а – мутація F1 – деформація лівого крила самки (мікроскоп 56
х
, фотоапарат 3

х
, 

програма 1,5
х
); б – мутація F1 –  деформація тіла самки (коротке черевце) 

(мікроскоп 32
х
, фотоапарат 3

х
, програма 1,5

х
); в – мутація F2 –  недорозвинене 

зачаткове крило (мікроскоп 56
х
, фотоапарат 3

х
, програма 1,5

х
); г – мутація F2 – 

деформація обох крил самки (мікроскоп 48
х
, фотоапарат 3

х
, програма 1,5

х
); д – 

мутація F3 – деформація правого крила та завужене черевце самця (мікроскоп 

32
х
, фотоапарат 3

х
, програма 1,5

х
); е – мутація F3 – деформація правого крила 

самця (мікроскоп 32
х
, фотоапарат 4

х
, програма 2

х
); є – мутація F3 –  відсутність 

пігментації тіла (самка-альбінос) (мікроскоп 32
х
, фотоапарат 4

х
, програма 2

х
); ж 

– мутація F3 – деформація форми та розміщення крил і завужена форма черевця 

самочки (мікроскоп 32
х
, фотоапарат 5

х
,
 
програма 1,5

х
); з – мутація F3 – 

деформація форми крил і тіла (мікроскоп 32
х
, фотоапарат 5

х
,
 
програма 1,5

х
). 

Хід роботи 11 

 ЗАВДАННЯ 1. Розгляньте мікропрепарати мутантних та нормальних 

форм дрозофіл. Зверніть увагу на такі фенотипні ознаки як забарвлення очей, 

колір тіла,  наявність крил. Зарисувати основні види мутацій. 

ЗАВДАННЯ 2. У пробірки на готове агаризоване середовище розселити по 

дві особини чоловічої та жіночої статі Drosophila melanogaster L. чистої лінії.  

ЗАВДАННЯ 3. Пробірки з тест-об’єктами розташувати у вказаних точках 

зони дії електромагнітного поля та поставити контроль. 

ЗАВДАННЯ 4. Виконати вимірювання та записати одержані результати: 

1) за допомогою ртутного термометра визначити температуру (у ºС); 

2) установити гучність шуму вимірювачем шуму DT-805; 
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3) визначити значення індукції магнітного поля наявного електродвигуна 

(в експериментальних точках) за допомогою магнітометра ТМ-191. 

Хід роботи 12 

 ЗАВДАННЯ 1. Розглянути фотографії (рис. 11.1) тератологій Drosophila 

melanogaster L., зумовлених дією електромагнітного забруднення. 

ЗАВДАННЯ 2. Дослідити наявність фенотипного прояву мутацій у тест-

об’єктів та контрольній групі. Під мікроскопом розглянути наявні тератології, 

зробити фотографії та вклеїти їх до лабораторного журналу.  

ЗАВДАННЯ 3. Описати виявлені мутації, зазначивши назву мутації, її 

фенотипний прояв, можливий тип успадкування. 

Контрольні питання 

1. Що таке мутаційна мінливість? 

2. Наведіть види мутацій.  

3. Що таке мутагенні фактори? 

4. У чому полягає біологічне значення мутацій? 

Література: [1, Т. 3, с. 7–70; 11, с. 383–385]. 

 

Лабораторні роботи № 13, 14 

Тема. Генетика людини. Складання і аналіз родоводів 

Мета: ознайомитися з особливостями вивчення закономірностей 

спадковості і мінливості у людини; ознайомитися з цитогенетичним та 

генеалогічним методами генетики; навчитись складати й аналізувати родоводи. 

Обладнання та реактиви: таблиці та роздатковий матеріал. 

Навчальні елементи: антропогенетика, цитогенетичний метод, 

каріотипування, метод родоводів, пробанди, сибси.  

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Генетика людини (антропогенетика) – розділ генетики, який вивчає 

спадковість і мінливість у людини. Вивчення спадковості і мінливості у людини 

пов’язане з неможливістю направлених схрещувань для генетичного аналізу та 
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експериментального одержання мутацій; пізнім статевим дозріванням; малою 

кількістю потомства; неможливістю забезпечення однакових і строго 

контрольованих умов для розвитку нащадків від різних шлюбів; недостатньою 

точністю реєстрації спадкових ознак і невеликих родоводів; наявністю в 

каріотипі великого числа (2n=46) хромосом. Основними методами генетики 

людини є генеалогічний, близнюковий, цитогенетичний, біохімічний, 

популяційно-статистичний, онтогенетичний, імунологічний.  

Цитогенетичний метод дає можливість вивчити будову хромосом і 

каріотип людини вцілому. Основні методи цитогенетики: каріотипування і 

визначення статевого хроматину. Каріотип людини найчастіше досліджують у 

лімфоцитах периферичної крові. У соматичній клітині здорової людини 46 

хромосом (44 аутосоми і 2 статеві хромосоми) (рис. 13.1). Хромосомний набір 

жінки – 46, XX, чоловіка – 46, ХY. При описі каріотипу людини з 

хромосомними захворюваннями вказують загальну кількість хромосом і набір 

статевих хромосом. Визначають, яка хромосома зайва, якої не вистачає. 

Каріотип хворої з синдромом Шерешевського–Тернера записується як 45, Х0; 

каріотип хлопчика із синдромом Дауна – 47, ХY+21; каріотип хлопчика із 

синдромом Патау – 47, ХY+13; каріотип дівчинки із синдромом Едвардса – 47, 

XX+18. 

 

Рисунок 13.1 – Хромосомний набір чоловіка. Метафаза і каріотип 
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Визначення статевого хроматину дозволяє судити про кількість статевих 

хромосом у соматичних клітинах людини. Розрізняють X- та Y-статевий 

хроматин. Інактивована Х-хромосома видима в ядрах клітин епітелію слизової 

оболонки порожнини рота у вигляді брилки (тільця Барра), має форму 

потовщення ядерної мембрани. У здорової жінки одне тільце Барра, при 

трисомії X – два тільця Барра, при моносомії X тільця Барра відсутні. У 

здорових чоловіків у ядрах соматичних клітин тілець Барра немає, при 

синдромі Клайнфельтера (XXY) з’являється одне тільце Барра. В ядрах 

соматичних клітин чоловіків спостерігається Y-хроматин – це Y -хромосома, 

яка люмінесціює в ядрі соматичної клітини. Для виявлення Y-хроматину 

соматичні клітини досліджують за допомогою люмінесцентного мікроскопа 

(світиться зеленим кольором).  

Генеалогічний метод – метод родоводів – простежування хвороб (чи 

ознак) у сім’ї чи в роді з указанням типу родинного зв'язку між членами 

родоводу. У медичній генетиці спосіб називають клініко-генеалогічним, 

оскільки мова йде про спостереження патологічних ознак методами клінічного 

обстеження. Цей метод полягає у складанні родоводів і генетичному аналізі. 

Збирання відомостей про сім’ю починається з про банда – особи, що 

першою потрапила в поле зору дослідника і з якої починають складати родовід. 

Рідні брати і сестри пробанда – сибси. Для зображення родоводу користуються 

символами (рис. 13.2). Усіх представників одного покоління позначають 

умовними символами в одному рядку. Покоління нумерують римськими 

цифрами зліва зверху вниз. Усіх членів одного покоління нумерують зліва 

направо арабськими цифрами. Горизонтальна лінія, що з’єднує коло з 

квадратами, – лінія шлюбу. Від неї відходить графічне «коромисло», до якого 

прикріплені знизу діти, які народилися від цього шлюбу. Близнята 

позначаються поряд розташованими фігурами (колами, квадратами), 

підвішеними до однієї точки коромисла. Одружені діти з’єднуються лініями 

шлюбу зі своїми подружжями. Щоб позначити, що в подружньої пари було 

декілька дітей, ставлять ромб з цифрою всередині – число дітей. 
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Рисунок 13.2 – Стандартні позначення на родоводах (за М. П. Бочковим та 

співавт., 1984, з доповненнями): 1 – особа чоловічої статі; 2 – особа жіночої 

статі; 3 – стать невідома; 4 – шлюб та діти (сибси); 5 – близькоспоріднений 

шлюб; 6 – двічі в шлюбі; 7 – монозиготні близнята; 8 – дизиготні близнята; 9 – 

викидень; 10 – аборт; 11 – бездітний шлюб; 12 – носій рецесивного гена; 13 – 

померлий; 14 – пробанд; 15 – хворий; 16 – мертвонароджений. 

На рис. 13.3 наведено приклад родоводу сім’ї з природженою катарактою. 

 

Рисунок 13.3 – Родовід сім’ї, в якій зустрічається природжена катаракта 

 

Схема родоводу супроводжується описом позначок під рисунком-

легендою. Кожен член родоводу має свій шифр. Наприклад, пробанд III, 4 – 

чоловік, який страждав на природжену катаракту. До легенди включають дані 

клінічного і лабораторного дослідження пробанда, диференційний діагноз 

хвороби, дані особистого огляду лікарем хворих і здорових родичів пробанда, 

дані, одержані при опитуванні пробанда та його рідних. У висновку про аналіз 

родоводу вказують: чи успадковується ознака, що вивчається; тип 

успадкування (аутосомно-домінантний, аутосомно-рецесивний або зчеплений із 

статтю); зиготність пробанда (гомо-або гетерозигота) за даною ознакою; 

ступінь пенетрантності й експресивності гена, який аналізують. 

При визначенні типу успадкування виходять з того, що залежно від 

локалізації мутантних генів (в аутосомі чи в статевій хромосомі) та 

особливостей генних взаємодій (домінантність, рецесивність та ін.), 

розрізняють такі найважливіші типи успадковування ознак у людини: 

аутосомно-домінантний (якщо ген локалізується в аутосомі і є домінантним); 
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аутосомно-рецесивний (якщо ген належить аутосомі і є рецесивним); 

аутосомно-кодомінантний (якщо алельні гени кодомінантні і знаходяться в 

гомологічних аутосомах); Х-зчеплений домінантний; Х-зчеплений рецесивний; 

У-зчеплений тип; цитоплазматичний тип успадковування. 

Робота № 13. Аналіз родоводів 

Приклад. Наведено родовід сім’ї (рис. 13.4), в якій трапляється альбінізм. 

Визначте, як успадковується захворювання і запишіть генотипи осіб II, 4 і II, 5 і 

представників III покоління. 

 

Рисунок 13.4 – Родовід сім’ї, в якій трапляється альбінізм. 

Розв’язок.  Ключем будуть батьки І, 1 і І, 2. Батьки здорові, а у їхніх дітей 

(ІІ, 2 і ІІ, 3) – альбінізм. Батьки – гетерозиготні носії рецесивних генів 

альбінізму, а діти (II, 2 і ІІ, 3) – гомозиготи за рецесивним геном. Тип 

успадкування – аутосомно-рецесивний. Мати (II, 4) –гетерозиготний носій гена 

альбінізму (генотип Аа). Батько (ІІ, 5) має генотип аа. Генотипи дітей третього 

покоління: III, 1 – аа, III, 2 – Аа, III, 3 – аа. 

Хід роботи 

Завдання 1. Пробанд – хлопчик, який добре володіє правою рукою. Брати і 

сестри – лівші. Мати пробанда правша, а батько – лівша. У матері пробанда два 

брати, один із них – правша, другий – лівша. Бабуся пробанда за материнською 

лінією – правша, а дід – лівша. Брат матері пробанда (дядько пробанда) – 

правша, одружився з жінкою-правшею. У них дві дочки-лівші. Складіть родовід 

сім’ї, визначте характер успадкування ознаки і генотипи всіх членів сім’ї. 

Завдання 2. На рисунку схема родоводу сім’ї, в якій частина людей 

страждає на рідкісну аномалію – гіпотрихозом. Визначте характер 

успадкування ознаки і генотипи членів родоводу І, 1, 2; ІІ, 5, 6; ІІІ, 6, 7; IV, 2, 3.  



58 

 

 

Завдання 3. На рисунку зображено родовід, в якому трапляються хворі на 

гемофілію. Поясніть причину народження двох хворих дівчаток (IV, 9 і 10). 

Напишіть їхні генотипи, а також генотипи їхніх батьків і дітей (V, 4 і 5). 

 

 

Робота № 14. Складання родоводів 

Завдання 1. Скласти родовід своєї родини. 

Завдання 2. За даними зібраного у пробанда (III – 6) анамнезу для сім’ї із 

спадковим захворюванням складено родовід: а) прочитайте родовід, узявши за 

відправний пункт пробанда. В якій спорідненості з пробандом знаходяться його 

хворі рідні: І, 2; II, 5; III, 3; IV, 2? б) як спадкується хвороба: домінантно чи 

рецесивно, зчеплено зі статтю чи аутосомно? 

 

Контрольні питання 

1. У чому полягають особливості вивчення генетики людини? 

2. Які основні методи антропогенетики?  

4. Для чого використовують генеалогічний метод? 

5. Чому генетики рекомендують уникати шлюбу, який позначають на 

родоводі подвійною лінією? 

Література: [2, с. 54–62; 11, с. 679–718]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 5 (відмінно) 90−100 

 Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного 

курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях 

спеціальну термінологію з генетики, володіє латинськими назвами, володіє 

понятійним апаратом; уміє застосувати здобуті теоретичні знання під час 

розв’язання практичних завдань, що стосуються нових технологій 

дослідження структури людського організму; самостійно може підготувати 

змістовний реферат і захистити основні його положення. 

В 4,5 (добре) 85−89 

 Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного 

курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях 

спеціальну термінологію з дисципліни, володіє понятійним апаратом, 

латинськими назвами, але у своїх відповідях може допустити неточності, 

зустрічаються незначні помилки під час виконання завдань; самостійно може 

підготувати змістовний реферат і захистити основні його положення. 

С 4 (добре) 75−84 

 Студент знає програмний матеріал, має практичні вміння, але не вміє 

самостійно логічно мислити, підготувати реферат і захищати його 

положення. Відповідь повна, змістовна, але з певними неточностями. 

 D 3,5 (задовільно) 65−74 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу із 

закономірностей спадковості чи мінливості, виявляє знання і розуміння 

основних положень, з допомогою викладача може аналізувати матеріал, 

виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. За допомогою 

викладача може підготувати реферативну роботу. 

E 3 (задовільно) 60−64 

 Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та 
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навичками для вирішення стандартних завдань; виявляє розуміння основних 

положень навчального матеріалу на репродуктивному (відтворюючому) рівні; 

здатний з помилками дати визначення понять та термінів, що вивчаються; 

може самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки 

робить нелогічні, непослідовні. 

 FХ 2 (незадовільно) 35−59 

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; 

слабко орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання 

навчального матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти 

суть заданого, але відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи 

«ні»; однак може самостійно знайти в підручнику відповідь. 

X 1 (незадовільно) 1−34 

 Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками 

та науковими термінами з дисципліни, що вивчається, зовсім не здатний до 

самостійного вивчення дисципліни. 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у вигляді екзамену, що 

проводиться після закінчення другого семестру (закінчення курсу). Отриману 

кількість балів переводять у національну шкалу відповідно до таблиці та 

виставляють у екзаменаційну відомість: 

Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно   

82–89 
добре  

74–81 

64–73 
задовільно  

60–63 

35–59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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