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Знайомство з підручником
Шановні десятикласники, цього року ви вивчатимете такі теми біології: 

«Біорізноманіття», «Обмін речовин і перетворення енергії», «Спадковість 
і мінливість», «Репродукція та розвиток».

Цей підручник містить увесь необхідний матеріал, який ви будете ви-
вчати протягом року.

Підручник містить 52 параграфи

А також:
•  узагальнюючі розвороти в кінці тем;
•  енциклопедичні розвороти («Формування біорізноманіття в процесі ево-

люції», «Біологічна роль органічних речовин», «Українська наука»);
•  додатки в кінці посібника (практикум, відомості про вчених-біологів, 

алфавітний покажчик).

Як працювати з електронним додатком
На сторінках підручника ви знайдете посилання на сторінку Інтернету 

interactive.ranok.com.ua, де розміщено додаткову інформацію до параграфів 
та тестові завдання для контролю знань за вивченими темами. 

Умовні позначення у підручнику

— «Дізнайтеся більше»;              —  посилання на електронні  
матеріали до підручника.

Сподіваємося, вам буде зручно та легко працювати з нашим підручником.

Бажаємо вам успіхів у навчанні!

•  Запитання  
на початку  
параграфа 
підкажуть,  
що необхідно 
повторити

•  Схеми й малюнки  
унаочнять матеріал

•  Цікавий додат-
ковий матеріал. 
Запам’ятовувати  
не потрібно

•  А ці запитання 
пов’язані з життям

•  Запитання цієї 
рубрики наголо-
шують на основ-
ному у  параграфі. 
Давши відповіді 
на них, ви самі 
підсумуєте  
вивчене

А ці запитання 
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Що таке біологічна система? Які характерні особ-
ливості живих організмів ви знаєте? Що вивчає наука 
біологія? Що вивчає наука екологія? Як пов’язані між со-
бою біологія та екологія?

Біологія та екологія як наука
Термін «біологія» в його сучасному значенні запропонував фран-

цузький учений Жан Батист Ламарк 1802 року. Біологія (від дав-
ньогрец. bios — «життя», logos — «учення») — це наука про жит-
тя. Об’єктом вивчення біології є всі живі організми та різноманітні 
аспекти їхньої життєдіяльності.

Термін «екологія» запропонував німецький учений Е. Геккель 
1866 року. Екологія вивчає взаємозв’язки між рослинними та тва-
ринними угрупованнями. Сучасна екологія вивчає також взаємодію 
людини та біосфери, суспільного виробництва та навколишнього се-
редовища тощо.

Біологічні та екологічні системи
Система — це ціле, що складається зі взаємопов’язаних частин 

(елементів). Біологічними системами називають системи, до складу 
яких входять живі організми. Властивості системи не зводяться до 
суми властивостей її складових. Сукупність складових, які утворю-
ють систему, має властивості, не притаманні жодному з її окремих 
елементів. Наприклад, такі живі системи, як клітини, є живими 
лише як результат взаємодії їхніх складових (органел, цитоплазми, 
мембран). А кожний з цих елементів, виділений окремо, живим 
бути не може.

Екосистема — це сукупність живих організмів, які мешкають 
у певному середо вищі існування й утворюють з ним єдине ціле. 

1 Фундаментальні властивості живого

Вступ



Фундаментальні властивості живого

5

Будь-яка екосистема має два головних компоненти — біотичний 
і абіотичний. Біотичний компонент екосистеми — це всі живі ор-
ганізми, які входять до її складу (тварини, рослини, бактерії тощо). 
Абіотичний — це компоненти неживої природи (каміння, вода, пові-
тря тощо). Біотичний компонент екосистеми називають біоценозом.

Живе та неживе. У чому різниця?
Живі організми відрізняє від неживих об’єктів ціла низка особли-

востей. Найбільш фундаментальними з них учені вважають здатність 
до самовідтворення, самооновлення і саморегуляції.

Самовідтворення — це здатність до утворення подібного до себе. 
У живих організмів здатність до самовідтворення проявляється у фор-
мі статевого або нестатевого розмноження.

Самооновлення — це здатність утворювати нові складові системи 
замість старих. У випадку пошкодження чи поганої роботи кліти-
на може замінювати свої органели, а багатоклітинні організми — 
окремі клітини, інколи цілі групи клітин або навіть окремі органи. 
З підвищенням складності будови організмів ця здатність зазвичай 
зменшується (мал. 1.1).

Саморегуляція — це здатність системи встановлювати й підтри-
мувати свої основні показники на відносно постійному рівні. У біо-
логічних системах такими показниками є, наприклад, концентрація 
деяких йонів у клітинах (K, Ca, Mg тощо), рН внутрішнього сере-
довища, вміст кисню та вуглекислого газу в клітинах, температура 
тіла (мал. 1.2, с. 6) або кількість світла, яка проходить через зіницю 
ока (мал. 1.3, с. 6), тощо.

Рівні організації живого
Дуже важливою особливістю живих об’єктів є те, що будь-який 

з них має кілька рівнів організації. Кожний рівень є системою з пев-
ним набором елементів і з різним рівнем складності. Окремі рівні 

Мал. 1.1. Самооновлення на прикладі загоєння рани

Рана Регенерована  
тканина епідермісу
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є складовими частинами наступних рівнів і, у свою чергу, включають 
до свого складу попередні рівні.

Рівні організації живого

Рівень Біологічна 
система Що об’єднує система

Біосферний Біосфера Усі екосистеми нашої планети

Екосистемний Екосистема Популяції різних видів (до його складу 
входять абіотичні компоненти)

Популяційно-видовий Популяція Особини одного виду

Організмовий Особина Структури тканинно-органного рівня 

Тканинно-органний Тканина Клітини

Клітинний Клітина Біологічні молекули

Молекулярний Молекула Атоми біогенних хімічних елементів

Слід відмітити, що не всі біологічні системи мають у своєму скла-
ді всі рівні організації. Так, у популяціях одноклітинних організмів 
відсутній тканинно-органний рівень. А клітинний і організмовий 
рівні є для них тотожними.

Застосування біологічних знань
Біологія є наукою, яка стрімко розвивається. Кожного року вчені 

отримують нові знання про живі організми, їхню життєдіяльність, 

а б
Мал. 1.3. Зміна розміру зіни-
ці ока за різної освітленості

Мал. 1.2. Способи підтримки температури тіла ссавців: а — її 
підвищення за рахунок роботи різних органів, б — її зниження

Яскраве світло

Звичайне освітлення

Низька освітленість

М’язи

Печінка

Інші органи

Потовиділення Дихання

Виділення  
травних  соків

Виділення сечі 
та  екскрементів

60 %
80 %

5 %

13 %

2 %

30 %

10 %
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взаємодію між собою і з навколишнім середовищем та використову-
ють їх у різних галузях своєї життєдіяльності (мал. 1.4).

Отже, тепер ви знаєте
1. Які є фундаментальні властивості живого? 2. Що таке 
самоорганізація, саморегуляція і самовідтворення, для 
чого вони потрібні живим системам? 3. Які існують рівні 
організації живого? 4. Чому живим системам необхідно 

підтримувати свої основні показники на постійному рівні? 5*. Пояс-
ніть на прикладах, як людина застосовує знання з біології в кожній 
з галузей своєї діяльності (мал. 1.4).

Запитання та завдання
6. На прикладі будь-якого ссавця покажіть, як живі організми 

здійснюють саморегуляцію. 7. Розгляньте особливості рівнів ор-
ганізації живого на прикладі інфузорій та грибів. 8*. Відомо, що 
кристали у насичених розчинах можуть рости в розмірах, зберіга-
ючи сталу внутрішню структуру. Чи можна це розглядати як прояв 
здатності до самоорганізації, саморегуляції та самовідтворення для 
неживих систем?

Рис. 1.4. Галузі застосування біологічних знань

Промисловість (легка, хар-
чова, будівельна, гірнича)

Прогнозування кліматичних 
та геологічних процесів

Сільське господарство

Природоохоронні заходи, 
раціональне використання 
природних ресурсів

Медицина та виробництво 
ліків

Попередження екологічних 
катастроф
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Що вивчає наука екологія? Які види взаємодії живих 
організмів вам відомі? Що таке екосистема? Як факто-
ри неживої природи можуть впливати на живі орга-
нізми? Чи може людина впливати на стан екосистем?

2 Стратегія сталого розвитку природи 
і суспільства

Взаємодія людини і природи
Людина як біологічний вид взаємодіяла 

з природою протягом усього часу свого існу-
вання. Вона жила у природному середовищі, 
полювала на тварин і розпалювала вогнища, 
орала землю і будувала млини, але її втру-
чання у природу не завдавало великої шкоди 
останній. Тому система людина — природа 
могла довго існувати без особливих проблем.

Якщо ж рівновага у цій системі порушу-
валася і людина починала руйнувати існуючі 
екосистеми, то це закінчувалося екологічни-
ми катастрофами. І чим більш розвиненим 
було людське суспільство, тим більш тяж-
кими були наслідки порушення рівноваги 
у взаємодії з природою (мал. 2.1, 2.2).

Запобігти порушенню рівноваги у вза-
ємодії суспільства і природи важко. Ми не 
можемо не впливати на живі системи, бо 
людство постійно розвивається. Ми не може-
мо зупинити промисловість або припинити 
вирощування сільськогосподарських куль-
тур, бо це може поставити під загрозу існу-
вання людства. Але ми можемо скорегувати 
наш вплив таким чином, щоб він не спричи-
нював руйнування існуючих екосистем і не 
призводив до криз і катастрофічних змін 
у біосфері. Саме для цього і було сформова-
но так звану концепцію сталого розвитку.

Мал. 2.1. Висихання Аральського 
моря внаслідок негативного впливу 
людини на природу

 Відомості недостатні
 Зниклі або зниклі в природі
 У стані критичної загрози
 У стані загрози
 Близькі до загрозливого стану
 Вразливі
 У стані найменшої загрози

Мал. 2.2. Рівень небезпеки вими-
рання організмів у  наші часи

14 % 2 % 7 %
10 %

19 %

8 %
40 %

2000 2013
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Концепція сталого розвитку суспільства
Сталий розвиток — це розвиток людства, який відбувається 

з урахуванням великої кількості факторів, що впливають як на 
суспільство, так і на природу. Використання сучасних інформацій-
них технологій та моделювання процесів дозволяє достатньо точно 
передбачати наслідки прийнятих рішень. Це робить такий розвиток 
керованим, дозволяє ефективно планувати діяльність людства.

Концепцію сталого розвитку було сформульовано в рішеннях 
Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-
Жанейро, 1992 р.). На цій конференції голови 179 держав ухвалили 
план дій щодо сталого розвитку, що отримав назву «Порядок денний 
на XXI століття».

Його було прийнято у зв’язку зі стрімким погіршенням екологіч-
ної ситуації і прогнозом про можливу глобальну катастрофу у XXI ст., 
яка може призвести до загибелі всього живого на планеті. Людство 
зіткнулося з гострим протиріччям між зростаючими потребами людей 
і нездатністю біосфери забезпечити їх. Концепція сталого розвитку 
передбачає позитивний синтез і системне вирішення екологічних, 
економічних, соціальних і культурних проблем сучасності (мал. 2.3).

Основною ідеєю концепції стало те, що розвиток повинен задо-
вольняти потреби нинішнього покоління без шкоди для майбутніх 
поколінь. Так, наприклад, зростання виробництва зерна не повинно 
супроводжуватися погіршенням якості ґрунтів; будівництво доріг і бу-
дівель повинно супроводжуватися створенням зелених насаджень тощо. 

Сталий розвиток  
(благополуччя, розквіт)

Мал. 2.3. Складові сталого розвитку

Екологічний баланс  
(життєздатне природне середовище)

Економічне  
процвітання  

(достатня економіка)

Соціальний  
прогрес  

(виховане суспільство)

Стійке природне  
та штучне  

середовище

Стійке  
економічне  
середовище

Рівноправне  
соціальне  

середовище
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Екологічні проблеми України 
В Україні порушення рівноваги у взаємодії людини і природи 

стало причиною багатьох проблем. У різних регіонах вони свої. Так, 
проблеми знищення степів найбільш актуальні для південних регіо-
нів, наслідки чорнобильської катастрофи — для північних. Небезпеч-
ні геологічні процеси (наприклад, просідання поверхні ґрунту, зсуви 
тощо) відбуваються там, де проводився видобуток корисних копалин 
або порушувалися правила забудови. А військові дії на сході стали 
причиною руйнування екосистеми саме в цьому регіоні.

Проблемами всієї України можна назвати забруднення водойм 
і ґрунтів, деградацію ґрунтів і знищення лісів. Проблема утилізації 
побутових відходів також є актуальною для будь-якого населеного 
пункту України (мал. 2.4). А забруднення повітря, наприклад, є 
актуальним для всієї України, але ступінь цього забруднення дуже 
відмінний у різних регіонах (мал. 2.5). 

Основні екологічні 
проблеми України

Забруднення водойм

Небезпечні геологічні 
процеси

Побутові відходи Наслідки військових дій

Забруднення повітря

Наслідки чорнобиль-
ської катастрофи

Забруднення ґрунтів

Знищення лісів

Деградація ґрунтів

Знищення степів

Мал. 2.4. Основні екологічні проблеми України
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Отже, тепер ви знаєте
1. Якими можуть бути наслідки взаємодії природи і сус-
пільства? 2. Чи можемо ми не впливати на живі системи? 
3. Що таке концепція сталого розвитку суспільства і для 
чого вона потрібна? 4. Які проблеми виникли в Україні 

в результаті взаємодії суспільства і природи? 5*. Як ви вважаєте, 
у чому різниця між термінами щодо організмів «зниклі» та «зниклі 
в природі» (мал. 2.2)?

Запитання та завдання
6. Складіть список того, що ви можете робити кожного дня за-

для збереження екології вашого регіону. 7*. У матеріалах параграфа 
показано, що діяльність людини може призводити до виникнення 
екологічних проблем і катастроф. А чи може призводити до таких 
наслідків діяльність інших видів живих організмів? Наведіть прикла-
ди. 8*. Складіть список того, які проблеми вашого регіону ви бачите, 
та запропонуйте шляхи їх вирішення.

Мал. 2.5. Забруднення повітря в різних регіонах України

Обсяг викидів забруднюючих 
речовин, тис. тонн на рік

Менш 100,0

100,1–200,0

200,1–500,0

Більш 500

Львів
Тернопіль

Хмельницький

Київ

Ужгород Вінниця

Чернівці

Житомир

Рівне
Луцьк СумиЧернігів

Івано-
Франківськ

Черкаси

ХарківПолтава

ДніпроКропивницький

Сімферополь

Миколаїв

Одеса

Запоріжжя

Херсон

Луганськ

Донецьк
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Тема 1

Біорізноманіття

Що таке спадковість і мінливість організмів? Що 
таке вид? З якими групами живих організмів ви позна-
йомилися в попередніх класах? Що таке еволюція ор-
ганізмів?

3 Систематика — наука  
про різноманітність організмів

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції
Одними з основних властивостей живих організмів є здатність 

до розмноження і мінливості. Перші клітини, які з’явилися на на-
шій планеті понад 3,5 млрд років тому, теж їх мали. Вони існували 
в певних умовах, які були для них оптимальними. Але їх постійне 
розмноження і поширення ставали причинами того, що частина їхніх 
нащадків потрапляла в нові для них умови, менш оптимальні. Та й на 
старому місці їхнього існування умови могли з часом змінюватися.

Здатність живих організмів до змін сприяла появі серед їхніх 
нащадків окремих форм, для яких нові умови були вже комфорт-
ними. І вони починали цілком успішно розмножуватися. Процес 
повторювався неодноразово. Триває він і зараз. Ми називаємо його 
еволюцією живих організмів.

Результатом еволюції стала поява великої кількості нових форм 
живих організмів. Адже на нашій планеті багато місць з різноманіт-
ними умовами існування, які з плином часу можуть змінюватися. 
Континенти рухаються, клімат стає більш жарким, а потім — про-
холоднішим. І самі живі організми теж суттєво впливають на своїх 
сусідів по планеті.

Станом на 2011 рік було описано понад 1,2 млн видів сучасних 
живих організмів. А число вимерлих, за деякими підрахунками, 
може сягати 500 млн. Для того щоб розібратися в цьому різноманіт-
ті, було створено окрему галузь біології — біологічну систематику.
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Приблизна кількість видів деяких груп організмів

Група Кількість описаних 
видів

Кількість неописаних 
видів (прогноз)

Багатоклітинні тварини 953 605 9 920 000

Хромісти (бурі, діатомові та інші 
водорості, несправжні гриби тощо)

17 892 34 900

Справжні гриби 43 272 616 320

Вищі рослини 224 244 314 600

Археї 503 456

Бактерії 11 010 11 000

Усього 1 266 762 10  897 276

Різноманітність живих організмів України
На території України теж живе багато видів живих організмів. 

Фауна (сукупність тварин) України нараховує понад 46 000 видів. 
Більше всього серед них комах — 35 000, інших членистоногих — 
понад 3500 видів, риб — понад 200, амфібій — 20, рептилій — 23, 
птахів — 424, ссавців — 132.

Флора (сукупність рослин) України теж є багатою і нараховує 
понад 27 000 видів. Щоправда, понад 15 000 з них — це гриби та 
грибоподібні організми, які до рослин, згідно із сучасною система-
тикою, не належать. Але назва «флора» також традиційно викорис-
товується і для цих груп організмів.

Розділи систематики: таксономія 
та номенклатура
Біологічна систематика — це розділ біо-

логії, який формує єдину систему живого сві-
ту на основі виділення біологічних таксонів 
(систематичних одиниць) і відповідних назв, 
наданих за певними правилами (правилами 
біологічної номенклатури). Сучасну систему 
рівнів класифікації запропонував Карл Лін-
ней (мал. 3.1).

Біологічна систематика поділяється на 
два основні розділи: таксономію та біологіч-
ну номенклатуру.

Мал. 3.1. Карл Лінней 
(1707–1778) — шведський 
природознавець та лікар
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Таксономія займається розробкою правил групування живих 
організмів. Це дуже складна проблема, бо часто не зовсім зрозумі-
ло, на основі яких ознак слід об’єднувати організми у групи. Так, 
у давнину китів відносили до риб через те, що вони живуть у воді. 
Але аналіз внутрішньої будови цих тварин засвідчив їхню належ-
ність до ссавців.

Біологічна номенклатура розробляє правила найменування жи-
вих організмів, створює спеціальні міжнародні кодекси, які регулю-
ють спірні питання. Також вона вирішує проблеми синонімів (коли 
один вид випадково отримує кілька назв) та інші важливі проблеми.

Принципи наукової класифікації організмів
Сучасна систематика ґрунтується на таких основних принципах:
• система повинна відображати еволюційні зв’язки між живими 

організмами та вказувати на рівень їхньої спорідненості;
• вона має бути зручною для використання і дозволяти легко 

додавати нові, нещодавно відкриті види;
• основною систематичною категорією є вид, споріднені види 

об’єднуються в більш високі таксономічні одиниці — роди, роди — 
у родини, а останні — іще в більші групи (мал. 3.2);

• організми, що входять до одного таксона, мають походити від 
одного спільного предка.

Мал. 3.2. Систематичні категорії тварин та інших організмів

Царство Царство

Тип Відділ

Клас Клас

Ряд Порядок

Родина

Домен Домен

Родина

Рід

Субдомен Субдомен

Рід

Вид

Надцарство 
(група царств)

Надцарство 
(група царств)

Вид

Тварини Усі інші організми
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Монофілетичні та поліфілетичні групи організмів
За походженням систематичні групи живих організмів поділяють 

на монофілетичні й поліфілетичні (від грец. mono — один, poli — 
багато). Монофілетичні таксони об’єднують усіх нащадків одного 
предка, а поліфілетичні — різних довільно обраних нащадків де-
кількох предків. Так, клас Однодольні є монофілетичним таксоном, 
а традиційне царство Рослини — поліфілетичним, оскільки об’єднує 
декілька неспоріднених груп (наприклад, різноманітні водорості, 
вищі рослини). 

У сучасній систематиці поліфілетичні таксони вважаються не-
прийнятними. Якщо вдається довести, що група є поліфілетичною, 
систематики її ліквідують або ж змінюють її межі, щоб виключити 
з неї неспоріднені види. Так, у минулому було ліквідовано такі гру-
пи, як Безхребетні й Таємношлюбні, а в останні роки значні зміни 
торкнулися меж царств Рослини, Тварини та Гриби.

Раніше в класі Ссавці виділяли окремі ряди Парнокопитні й Китоподібні. Але 
виявилося, що ці дві групи мають спільне походження. Останній спільний 
предок цих груп дав початок двом лініям, одна з яких стала предками свиней, 
а друга розділилася на лінії жуйних парнокопитних і китів разом з бегемотами. 
Таким чином, згідно з правилами систематики, ці два ряди тепер об’єднують 
в один ряд — Китопарнокопитні.

Отже, тепер ви знаєте
1. Що є результатом еволюції? 2. Якими є основні причини 
появи нових видів організмів? 3. Скільки видів організмів 
налічують фауна і флора України? 4. Що таке біологічна 
систематика, таксономія, біологічна номенклатура та яке 

їхнє основне призначення? 5. Назвіть основні систематичні категорії 
тварин та інших живих організмів. 6. Що таке монофілетичні та 
поліфілетичні групи організмів? 7*. Чому найбільшу кількість видів 
серед усіх живих організмів мають комахи?

Запитання та завдання
8*. Тривалий час гібонів, орангутанів, горил і шимпанзе об’єд-

нували в родину Людиноподібні мавпи. У той же час людей та їхніх 
вимерлих родичів і предків виокремлювали в окрему родину Люди. 
Згідно з принципами сучасної систематики, орангутанів, горил, шим-
панзе і людей об’єднують в одну родину, а гібонів — у іншу. Поясніть, 
чому могли відбутися такі зміни у систематиці.
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Що таке вид? Які критерії виду ви знаєте? Які іс-
нують способи видоутворення? Що таке статевий 
диморфізм? Які групи організмів називають монофіле-
тичними? поліфілетичними?

4 Концепції виду. Критерії виду

Сучасні концепції біологічного виду
Складність поділу живих істот на види полягає ще й у тому, що 

самеÎ визначення поняття «вид» є доволі складним. І залежить воно 
від того, яка з концепцій виду використовується в певному випадку.

Деякі поширені концепції виду

Назва  
концепції Визначення виду Особливості концепції

Типологічна Це група особин, які є 
ідентичними до особи-
ни-еталону за певними 
ознаками

Усі особини виду порівнюються 
з  еталонним зразком. Ця концепція 
дуже незручна для видів, особини яких 
можуть сильно відрізнятися за зовнішніми 
ознаками, наприклад собака домашній,  
кінь (мал. 4.1)

Номіналіс-
тична

Це група особин, яка 
визнається формальною 
класифікацією і стано-
вить певний етап розви-
тку певної еволюційної 
лінії

Існують тільки особини, а види — це чисто 
теоретичне поняття, бо живі організми 
в  природі постійно змінюються. В її межах, 
наприклад, важко пояснити дуже тривале 
існування гінкго або щитнів (мал. 4.2) 

Біологічна Це група особин, що 
здатна схрещуватися 
і  давати плідне потом-
ство

Концепція добре підходить для опису 
багатоклітинних організмів зі статевим роз-
множенням, але зазнає труднощів під час 
опису організмів, які не розмножуються 
статевим шляхом, наприклад бактерій

Філогенетич-
на (найбільш 
поширена 
в  наш час)

Це найменша монофіле-
тична група, яка за-
слуговує на формальне 
визнання

Ця концепція визначає вид виходячи з його 
монофілетичного походження (від однієї 
популяції або навіть окремої особини). Не 
є  вдалою для визначення видів, які виник-
ли шляхом схрещування або симбіогенезу
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Критерії виду
У природі трапляються види-двійники, які дуже подібні між со-

бою за зовнішніми ознаками. Тому, щоб не помилитися, для визна-
чення виду використовують не якусь одну ознаку, а цілий комплекс 
критеріїв виду (с. 18–19).

Отже, тепер ви знаєте
1. Які існують концепції виду? 2. Для яких видів буде 
важко застосувати філогенетичну концепцію виду? 3. Які 
існують критерії виду? 4*. Назвіть переваги й недоліки 
основних концепцій виду. 

Запитання та завдання
5. На конкретному прикладі поясніть, як за допомогою біохіміч-

ного критерію розрізнити два види. 6*. Серед комарів існують види-
двійники, деякі з яких можуть переносити малярію, а деякі — ні. 
За зовнішньою будовою вони не різняться. Запропонуйте спосіб (або 
способи), за допомогою якого (або яких) ці види можна розрізнити.

Мал. 4.1. Приклади видів, особини яких значно відрізняються одна від одної за зовніш-
нім виглядом

Мал. 4.2. Гінкго дволопатеве (а) і щитень літній (б) — види-довгожителі, існують понад 
100 млн років

а б
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Критерії виду

Морфологічний: схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного 
виду та її відмінність у різних видів

Генетичний: кількість і структура хромосом виду, тобто його каріотип (кожний 
вид має чітко визначений набір хромосом)

Репродуктивний: схожість процесів життєдіяльності й можливість схрещування

Полівка  
звичайна

Морфологічні відмінності мушлів молюсків роду ставковик

Полівка  
східно- 
європейська

Полівка  
киргизька

Полівка  
закаспійська
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Біохімічний: можливість розрізняти види за біохімічними параметрами (будо-
вою білків і нуклеїнових кислот)

Географічний: зона поширення виду (ареал). Існують види з розірваним і  дуже 
великим ареалами поширення

Екологічний: умови існування виду, його місце в біоценозі, взаємовідносини 
з  іншими видами

Жовтець кашубський Жовтець язиколистий

Листяні та змішані ліси Болота, береги озер та рік Луги та поля

Жовтець їдкий

Вміст Нітрогену й білка в насінні трьох видів люпину

Ареал сірої ворони Ареал чорної ворони

8,40 5,89 5,20

52,50 36,79 32,50

Нітроген (%)

Білок (%)
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Які існують типи клітин? Які функції в клітині 
виконують ДНК, РНК, АТФ? Навіщо клітинам потрібні 
білки? Як у клітинах синтезуються білки та нуклеїнові 
кислоти? Що таке ферменти і для чого вони потрібні?

5 Неклітинні форми життя

Що таке віруси?
Віруси — це біологічні системи, що не мають клітинної будови. 

Отже, клітин вони не мають.
Віруси існують у двох формах: позаклітинній і клітинній. У по-

заклітинній формі віруси перебувають у вигляді віріонів — частинок, 
що мають постійну форму і достатньо просту будову. У цій формі вони 
не можуть здійснювати процеси самовідтворення та обміну речовин. 
Основне завдання цієї форми вірусу — знайти нову клітину-хазяїна 
та проникнути в неї.

У клітинній формі існування віруси здійснюють процес самовід-
творення, використовуючи ресурси й компоненти клітини-хазяїна. 
Наприкінці періоду існування цієї форми в клітині накопичується 
велика кількість нових віріонів, які виходять у зовнішнє середовище 
і починають пошук інших клітин (мал. 5.1).

Мал. 5.1. Різні форми існування вірусів на прикладі 
вірусу ВІЛ

Ядро

Розмноження

Позаклітинне середовище

Клітина-хазяїн
Віріон

Мал. 5.2. Будова віріона 
простого вірусу на прикладі 
вірусу тютюнової мозаїки

Клітинна  
форма вірусу

Нуклеїнова 
кислота 
(одноланцю-
гова РНК)

Білковий 
капсид

форма вірусу
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Розмножуватися віруси можуть тільки в живих клітинах, бо для 
синтезу речовин, з яких вони складаються, потрібні рибосоми, тРНК, 
молекули АТФ, ферменти та інші компоненти клітинних структур, 
які відповідають за синтез органічних речовин і яких самі  віруси 
не мають. Тому всі віруси без винятку є внутрішньоклітинними па-
разитами. Самостійно здійснювати процеси самовідтворення вони 
не здатні.

Будова вірусів
Віруси бувають простими і складними. Прості віруси містять 

тільки нуклеїнову кислоту і білкову оболонку (капсид), яка цю кис-
лоту оточує (мал. 5.2).

Віріони складних вірусів відрізняються від простих наявністю 
ліпопротеїдної оболонки, дуже схожої на мембрани клітин (мал. 5.3). 
Це не дивно, бо ця оболонка утворюється з ділянки клітинної мемб-
рани тієї клітини, у якій він розмножився. До її складу входять 
також специфічні білки самого вірусу, які виконують переважно 
рецепторну функцію (розпізнають клітину для ураження).

Під ліпопротеїдною оболонкою віріона складного вірусу містить-
ся капсид — оболонка, яка складається з білків. Усередині капсиду 
розташована нуклеїнова кислота, яка містить спадкову інформацію. 
Крім того, там можуть розміщуватися ферменти, які допомагають 
вірусу в захопленні клітини-хазяїна.

Нуклеїнові кислоти всередині капсиду можуть бути тільки одно-
го типу — або РНК, або ДНК. Віруси, відповідно, поділяють на дві 
великі групи — РНК-віруси і ДНК-віруси.

Мал. 5.4. Будова віріона вірусу бактеріо фагМал. 5.3. Будова віріона складного вірусу 
на прикладі вірусу герпесу

Нуклеїнова 
кислота 
(ДНК)

Ліпопротеїдна 
оболонка

Капсид Голівка

Фібрили

Базальна 
пластинка

Нуклеїнова  
кислота  
(ДНК або РНК)

Внутрішній 
стрижень

Хвостовий 
відросток

Білкова оболонка
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Складну будову мають також віруси бактеріофаги (мал. 5.4). 
Вони паразитують у клітинах бактерій. Специфічна будова допомагає 
бактеріофагу надійно прикріплюватися до бактерії та вводити в неї 
свою нуклеїнову кислоту.

Інші неклітинні форми життя
Крім вірусів до неклітинних форм життя належать ще віроїди 

і пріони. Як було вказано вище, віруси мають у своєму складі як 
мінімум нуклеїнову кислоту і білки. У віроїдів і пріонів є тільки 
один із цих двох компонентів — або нуклеїнова кислота, або білок.

Віроїди є кільцевими молекулами РНК і ніяких білків не містять. 
Вони розміщуються в ядрах або хлоропластах клітин рослин і вико-
ристовують їхні ферментні системи для власного розмноження. Віро-
їди можуть бути збудниками деяких захворювань рослин (мал. 5.5).

Пріони є білками і не містять нуклеїнової кислоти. Вони синте-
зуються як звичайні білки і в нормі виконують у клітинах важливі 
функції. Так, нормальна форма пріонного білка людини бере участь 
у функціонуванні мембран нервових клітин.

Інколи пріони можуть змінювати свою структуру (у першу чергу 
вторинну). Укладений по-іншому білковий ланцюг стає дуже стійким 
до будь-яких впливів, що порушують його структуру. У видозміне-
ному стані він перестає виконувати свої звичні функції в клітині. 
А під час «зустрічі» з таким самим нормальним білком ініціює його 
перетворення на пріонну форму (мал. 5.6). Унаслідок дії пріонів вини-
кають небезпечні захворювання тварин і людей (скрейпі, куÎру тощо).

Звідки взялися віруси?
Можна виділити три основні версії появи вірусів.

Мал. 5.5. Веретеноподібність — захво-
рювання бульб картоплі, збудником 
якого є віроїд PSTVd

Мал. 5.6. Нормальна й аномальна форми 
пріонного білка

Нормальний пріон Видозмінений пріон
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Версія 1. Віруси виникли з бактерій, які перейшли до внутріш-
ньоклітинного паразитизму і втратили більшість своїх генів. На ко-
ристь такого варіанта свідчить існування мімівірусу. Цей вірус було 
відкрито нещодавно (2003 року). Його віріони мають великий роз-
мір, їх можна навіть розгледіти за допомогою світлового мікроскопа. 
А його геном містить 911 генів, що набагато більше, ніж мінімальна 
потреба для вірусів.

Версія 2. Віруси є колишніми генами, які перейшли до пара-
зитичного способу існування і набули здатності переміщатися між 
клітинами. Цю версію підтверджує існування транспозонів — мобіль-
них генетичних елементів, які здатні переміщатися в межах геному 
клітини та передаватися від однієї клітини до іншої. Ймовірним по-
передником вірусів також є плазміди — короткі кільцеві молекули 
ДНК, якими можуть обмінюватися бактерії.

Версія 3. Віруси походять від доклітинних форм життя, які збе-
реглися з тих часів, коли клітин іще не існувало. Такий варіант до-
бре пояснює наявність серед вірусів великої кількості форм з РНК 
як головного носія спадкової інформації. Саме РНК-світ вважається 
попередником клітинних форм життя. А ДНК, згідно із сучасними 
уявленнями, стала використовуватися для збереження спадкової ін-
формації на більш пізніх етапах еволюції.

Цілком можливо, що насправді різні віруси мають різне похо-
дження. Тому правильними для різних груп вірусів будуть різні версії.

Одним із найвідоміших пріонних захворювань є кỳру, за якого уражається 
мозок людини. Це захворювання було виявлено в Новій Гвінеї і зараз прак-
тично зникло. Основним шляхом передачі інфекції був ритуальний канібалізм, 
коли після смерті людини її тіло поїдали інші члени племені.

Отже, тепер ви знаєте
1. Що таке віруси? 2. Яку будову мають прості й склад-

ні віруси? 3. Що таке віроїди і пріони? 4. Чим вони від-
різняються від вірусів? 5. Які існують гіпотези походження 
вірусів? 6*. Яку з гіпотез походження вірусів ви вважаєте 
найбільш близькою до реальності й чому?

Запитання та завдання
7. Складіть перелік захворювань людини, рослин і тварин, причи-

ною яких є віруси, віроїди, пріони. 8. На якій стадії життєвого циклу 
вірусів з ними найпростіше боротися для попередження поширення 
захворювань? 9*. Чому пріонні захворювання можуть розвиватися 
дуже довго (до десятків років після зараження)?
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Що таке життєвий цикл організму? Чим віруси від-
різняються від бактерій? Що таке ендоцитоз? Що таке 
перенос генів? Що таке цитоскелет?

6 Життєвий цикл вірусів. Значення  
вірусів у природі й житті людини

Життєвий цикл вірусів
Життєвий цикл вірусів складається з кількох етапів (мал. 6.1).
Етап 1. Розпізнавання клітини-хазяїна і проникнення в неї. По-

трібні клітини віріон розпізнає за допомогою специфічних рецепторів, 
які розміщені на його поверхні. Саме тому віруси уражають зазвичай 
не весь організм, а конкретні тканини й органи. Наприклад, вірус 
гепатиту А уражає клітини печінки, а вірус сказу — клітини мозку.

Після розпізнавання клітини вірус контактує з її мембраною. Він 
може проколоти її і ввести свою нуклеїнову кислоту в клітину (так 
роблять бактеріофаги), а може замаскуватися під харчову частинку 
і проникнути в клітину під час ендоцитозу (мал. 6.2).

Мал. 6.1. Життєвий цикл вірусу

Вивільнення  
вірусних частинок

Загибель  
клітини-хазяїна

ДНК вірусуВірус

Вбудована 
ДНК вірусу

Ядро 
клітини

Рибосома
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Важче вірусам проникати у клітини рослин і грибів, які мають 
товсту і міцну клітинну стінку. У таких випадках вони проникають 
у клітину через пошкоджені ділянки (наприклад, за допомогою кро-
восисних комах) або поширюються через плазмодесми (канали, які 
з’єднують клітини між собою).

Етап 2. Уведення нуклеїнової кислоти у цитоплазму клітини-ха-
зяїна. На цьому етапі циклу вірус позбувається своєї білкової обо-
лонки і вивільняє нуклеїнову кислоту в цитоплазму клітини, якщо 
він не позбувся її на першому етапі під час проникнення в клітину, 
як, наприклад, роблять бактеріофаги.

Етап 3. Взаємодія вірусу з генетичним апаратом клітини. Вірус 
може блокувати роботу генетичного апарата клітини, а може само-
стійно виробляти нуклеїнові кислоти та білки. У деяких випадках 
він убудовується в ДНК клітини.

На цьому етапі утворюється провірус (для бактеріофагів викорис-
товують термін профаг). Провірус може тривалий час існувати в клі-
тині без зовнішніх проявів. Під час поділу клітин він розмножується 
разом з геномом клітини за рахунок роботи її ферментів. Але під 
впливом певних факторів (наприклад, послаблення імунітету орга-
нізму) провірус активізується і перетворюється на активний вірус.

Етап 4. Синтез білків і нуклеїнових кислот вірусу. Цей етап від-
бувається в клітині-хазяїні. Синтезовані компоненти самозбираються 
у нові віріони.

Етап 5. Вихід вірусів із клітини. Часто цей етап пов’язаний 
з лізисом (повним руйнуванням клітини). Але так звані помірні 

Мал. 6.2. Способи проникнення вірусів у клітину

Злиття з клітиною-хазяїномВведення нуклеїнової  
кислоти в клітину-хазяїна

Ендоцитоз
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фаги після вбудовування в ДНК клітини-хазяїна не викликають 
відразу лізис клітини. Їхня ДНК може залишатися в ДНК бактерії 
тривалий час. І лише у деяких випадках, під впливом факторів 
зовнішнього середовища (наприклад, УФ-випромінення), вірус ак-
тивується і викликає лізис клітини. Існують також віруси, які не 
вбивають клітину. Вони в ній розмножуються, а окремі віріони 
поступово виходять назовні крізь клітинну мембрану.

Біологічні методи боротьби зі шкідливими видами
Як ви вже знаєте, віруси є внутрішньоклітинними паразитами. 

Однією з їхніх характерних рис є висока видоспецифічність, тобто 
здатність заражати тільки певні види організмів. Це пов’язано з тим, 
що рецептори на поверхні віріонів дуже точно розпізнають рецептори 
клітин, до яких вони приєднуються.

Тому віруси можна використовувати як зручний засіб боротьби 
з організмами, які завдають шкоди людині. Це і збудники захво-
рювань (наприклад, кишкових), і шкідники, які завдають шкоди 

культурним рослинам (мал. 6.3) 
або свійським тваринам.

Віруси уражають тільки певні 
види організмів, що вигідно відріз-
няє їх від інших засобів боротьби. 
Так, антибіотики зазвичай мають 
широкий вплив і знищують не 
тільки хвороботворні бактерії, але 
й корисну мікробіоту кишечника. 
А бактеріофаги вбивають тільки 
збудника захворювання. Така фа-
гова терапія дозволяє лікувати за-

Мал. 6.3. Гусінь, уражена вірусом

Мал. 6.4. Дія фагової терапії — атака 
бактеріофагами хвороботворної бактерії
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хворювання, які викликають стрептококи, стафілококи, збудники 
бактеріальної дизентерії та інші мікроорганізми (мал. 6.4).

Віруси як інструмент еволюції
Віруси відіграють важливу роль в еволюції живих організмів, 

але не всі, а деякі з них, які не мають чіткої спеціалізації і мо-
жуть заражати різні види організмів. Такі віруси можуть переносити 
гени від одних видів організмів до інших, здійснюючи так званий 
горизонтальний перенос генів. Саме таким чином предки еукаріотів 
отримали від бактерій ген для синтезу ферментів гліколізу.

Клітини мають кілька механізмів, які захищають їх від ура-
ження вірусами. Так, клітина може заблокувати вірус після його 
вбудовування в її геном. А деякі віруси організм може потім вико-
ристати на свою користь (так зване явище «одомашнення» вірусів). 
Саме таким шляхом плацентарні ссавці отримали від ретровірусів 
гени, які дозволяють їхній плаценті маскувати зародок від імунної 
системи організму матері.

Ще одна роль вірусів в еволюції — відбір організмів на стійкість 
до захворювань. Так, завдяки відбору і загибелі частини населення 
Європи сучасні європейці набули достатньої стійкості до дії вірусів 
кору та вітряної віспи.

Бактерії та археї мають оригінальну систему захисту від вірусів, яка носить 
назву CRISPR. Якщо напад бактеріофага на клітину закінчився невдачею, то 
фрагменти ДНК бактеріофага вбудовуються в геном (CRISPR-систему) клітини-
хазяїна. І ці ділянки вбудованої ДНК бактеріофага стають для прокаріотичної 
клітини зразком, за яким вона впізнає та знищує вірус.

Отже, тепер ви знаєте
1. З яких етапів складається життєвий цикл вірусів? 2. Як 
віруси проникають у клітини? 3. Яким чином вірус вза-
ємодіє з клітиною-хазяїном? 4. Як людина використовує 
віруси в боротьбі зі шкідниками і хворобами? 5. Яке зна-

чення має діяльність вірусів для процесів еволюції? 6*. Які переваги 
мають віруси, що не вбивають клітину-хазяїна?

Запитання та завдання
7. Чому існування у формі провірусу може бути вигідним для 

вірусів? 8*. Боротьба зі шкідниками за допомогою вірусів має безза-
перечні переваги перед хімічними заходами боротьби. А які недоліки 
можуть бути притаманні цьому способу?
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Які організми належать до прокаріотів? Які харак-
терні риси мають їхні клітини? Що таке метаболізм? 
Що відбувається під час процесів бродіння, азотфік-
сації, фотосинтезу, хемосинтезу? Як розмножуються 
прокаріоти?

7 Прокаріотичні організми

Будова клітини прокаріотів
Прокаріоти є найпростішими клітинними організмами. Ядер 

у клітинах вони не мають. У клітині обов’язково присутні рибосоми 
та нуклеоїд (молекула ДНК) (мал. 7.1). Рибосоми вільно плавають 
у цитоплазмі, а нуклеоїд зазвичай прикріплений в одній точці до 
клітинної мембрани. У деяких прокаріотів можуть утворюватися 
інші внутрішньоклітинні структури (хлоросоми, тилакоїди тощо).

Ззовні більшість прокаріотичних клітин вкриті клітинною стін-
кою. Деякі прокаріоти мають джгутики.

Морфологічні форми прокаріотів
Зовнішня будова прокаріотів не є надто різноманітною. Більшість 

їх представлена клітинами, які мають вигляд кулі (коки), коми (ві-
бріони) або палички. Трапляються спіральні (спірили та спірохети), 
ниткоподібні, дископодібні, зірчасті та інші форми (мал. 7.2).

Клітини прокаріотів можуть об’єднуватися в колонії. Часто кіль-
кість клітин, які об’єдналися, є характерною для певного виду про-

Мал. 7.1. Будова прокаріотичної клітини

Рибосома

Нуклеоїд Джгутик

Цитоплазма

Цитоплазматична 
мембрана Клітинна стінкаКапсула
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каріотів. Згідно з кількістю об’єднаних клітин та їхньою формою 
розрізняють диплококи (дві клітини коків), тетракоки (чотири клі-
тини), сарцини (вісім клітин і більше) та інші. Якщо клітини коків 
об’єднуються у ланцюжки, то їх називають стрептококами. У випад-
ку, коли об’єднання клітин нагадує гроно винограду, це стафілокок.

Зрідка, але трапляється у прокаріотів і багатоклітинна будо-
ва (деякі ціанобактерії). Тіло у таких видів утворене ланцюжками 
клітин, цитоплазми яких пов’язані між собою. В окремих випадках 
спостерігається навіть спеціалізація клітин у складі багатоклітинного 
організму.

Джгутики на поверхні клітин прокаріотів можуть розташовувати-
ся у різний спосіб — на одному кінці клітини, на двох протилежних 
або по всій її поверхні. Різною може бути і їхня кількість — від 
однієї до кількох сотень.

Особливості життєдіяльності прокаріотів
За відносно незначної різноманітності морфологічної, тобто зо-

внішньої, будови прокаріоти мають багато варіантів метаболізму. 
Вони можуть здійснювати процеси бродіння, азотфіксації, фотосин-
тезу, хемосинтезу та інші.

Мал. 7.2. Форми прокаріотичних клітин

            Кок            Кокобацила                Бацила                  Бактероїд

                            Споробацили                                  Коринебактерія

          Вібріон                  Спірила                                    Спірохета

      Диплокок           Гонокок           Тетракок           Сарцина           Стафілокок

                  Стрептокок               Стрептобацила              Снепінг-бацила



ТЕМА 1

30

Важливою ознакою прокаріотів є те, що вони належать до осмо-
трофів. Осмотрофи — це організми, які отримують потрібні їм ре-
човини з навколишнього середовища через клітинну мембрану, ви-
користовуючи явище осмосу, тобто всисають те, що їм потрібно для 
їхньої життєдіяльності, всією своєю поверхнею.

Способи розмноження
Прокаріоти розмножуються переважно шляхом простого поділу, 

коли клітина доростає до певного розміру, а потім ділиться навпіл. 
При цьому всередині клітини відбувається подвоєння нуклеоїду.

Але цей спосіб не є єдиним. У деяких прокаріотів може відбу-
ватися брунькування. У процесі брунькування на поверхні клітини 
утворюється невелике випинання, яке збільшується, а потім від-
окремлюється від материнської клітини, утворюючи новий організм. 

У деяких видів живий вміст материнської клітини поділяється 
на декілька частин, кожна з яких перетворюється на нову клітину 
(множинний поділ).

Статеве розмноження у прокаріотів відсутнє. Але вони можуть 
обмінюватися генетичною інформацією іншими способами.

Способи обміну спадковою інформацією

Кон’югація

Трансформація

Безпосередній контакт між двома бактеріальними клітинами за допомогою спеці-
альних порожнистих трубочок, F-пілей, під час якого генетичний матеріал з однієї 
клітини переноситься в іншу

Перенесення ДНК, яка була вилучена з клітини (частіше за все під час руйнування 
клітини), з одних бактеріальних клітин в інші бактеріальні клітини
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Отже, тепер ви знаєте
1. Хто такі прокаріоти? 2. Які особливості будови мають 
прокаріотичні клітини? 3. Якими є особливості морфоло-
гічної будови прокаріотів? 4. Які особливості має життє-
діяльність прокаріотів? 5. Як розмножуються прокаріоти? 

6. Як прокаріоти обмінюються генетичною інформацією? 7*. Яку ко-
ристь дає прокаріотам обмін генетичною інформацією?

Запитання та завдання
8. Бактеріофаги можуть проникати у прокаріотичні клітини і вби-

вати їх. А чи можуть бактеріофаги приносити прокаріотам якусь 
користь? 9*. На малюнку 7.3 показано наслідки введення в організм 
миші бактерій одного виду. У варіанті А вводили бактерії, що не 
мають капсули, у варіанті Б — бактерії, які мають капсули, у варі-
анті В — вбитих бактерій, які мають капсулу, у варіанті Г — суміш 
убитих бактерій, які мають капсулу, і живих бактерій, які не мають 
капсули. За формування капсули у бактерій відповідає певний ген. 
Якщо він у бактерії є, капсула формується. Якщо його немає — 
капсула відсутня. Чому загинули миші у варіанті Г?

Мал. 7.3. Експеримент з уведення в організм миші різних форм бактерій одного виду

Трансдукція

Перенос бактеріальних генів з однієї клітини в іншу за допомогою бактеріофага

А Б В Г
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Що таке бактерії? Як людина може використо-
вувати бактерії? У чому різниця між автотрофами 
і гетеротрофами? Що таке мутуалізм, коменсалізм, 
паразитизм?

8 Різноманіття прокаріотів.  
Бактерії та археї

Бактерії та археї 
Прокаріотів поділяють на дві великі групи — археї та бактерії 

(мал. 8.1). Археї вважаються безпосередніми предками еукаріотів. 
Це дуже давня група організмів, що мешкають часто в умовах екс-
тремального тиску, кислотності, засоленості тощо. Такі умови були 
поширені на Землі 2–3 млрд років тому.

Поділ бактерій на великі систематичні групи дотепер є предметом 
наукової дискусії. Якщо об’єднання видів до груп ранга відділу не 
викликають особливих проблем, то загальноприйняте їх об’єднання 
на рівні царств або субдоменів відсутнє. 

Найбільш поширеним з існуючих варіантів є поділ бактерій на 
три великі групи: давні бактерії, терробактерії та гідробактерії. 
Представниками давніх бактерій є водневі бактерії (отримують енер-
гію за рахунок окиснення водню) та термотоги (бактерії, які живуть 
у гарячих джерелах). До терробактерій належать ціанобактерії та 
збудник туберкульозу, а до гідробактерій — спірохети, хламідії та 
збудники чуми, холери і сальмонельозу.

Мал. 8.1. Представники бактерій (а) та архей (б)

а б
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Систематика архей також є ще недостатньо розробленою. Але 
вчені виділяють серед них дві великі групи — протеоархеї та еуар-
хеї. До групи протеоархей належать нещодавно  відкриті (2015 року) 
локіархеї. Їх вважають групою, яка є предковою для еукаріотів.

Термін «локіархеї» виник завдяки тому, що ці організми були 
виявлені в зразках води, зібраних біля гідротермального джерела 
«Замок Локі», розташованого в Атлантичному океані. Виростити 
ці мікроорганізми в лабораторних умовах не вдалося. Їх наявність 
була виявлена завдяки проведенню метагеномного аналізу, який ви-
значає наявність генів різних організмів у досліджуваному зразку.

Характерні ознаки бактерій та архей

Ознака Бактерії Археї

Кількість клітин Одноклітинні, колоніальні та 
(інколи) багатоклітинні

Тільки одноклітинні

Будова клітинної 
мембрани

Мембрана завжди двошарова, 
складається з фосфоліпідів

Мембрана може бути дво-
шаровою або одношаровою, 
складається з етерів гліцеро-
лу та терпенових сполук

Клітинна стінка Складається з муреїну та 
специфічних білків, часто має 
додаткові шари

Складається із псевдомуреїну 
та специфічних білків

Особливості геному Не містить гістонів Містить гістоноподібні білки

Особливості джгу-
тиків

Порожнисті білкові циліндри, 
ростуть кінчиком; обертання 
відбувається за рахунок вико-
ристання протонного градієнту

Суцільні білкові нитки, рос-
туть основою; обертання 
відбувається за рахунок ви-
користання енергії АТФ

Поширення бактерій та архей
Бактерії трапляються в усіх середовищах існування: у воді, 

в ґрунті, в живих організмах. Вони можуть бути в повітрі, бо вони 
легко переносяться його потоками (особливо у вигляді спор). Бак-
терії живуть в усіх типах водойм — прісних і солоних, гарячих 
і холодних.

Архей спочатку виявили в зонах екстремального існування: дуже 
гарячих джерелах (наприклад, гейзерах), надто холодних умовах та 
у водоймах з дуже солоним, кислим та лужним середовищами. Але 
наступні дослідження виявили значну кількість архей, які живуть 
у нормальних умовах. Багато представників цих організмів є меш-
канцями травних трактів тварин (жуйних, термітів, людей тощо).
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Роль бактерій та архей в екосистемах
Бактерії та археї є численними групами. Тому не дивно, що 

представники бактерій та архей займають різні екологічні ніші й ви-
конують багато функцій в екосистемах (мал. 8.2).

Значення бактерій та архей для людини
Для людини велике значення мають як бактерії, так і археї. Різні 

представники цих груп можуть мати для людини як позитивне, так 
і негативне значення.

Мал. 8.2. Функції бактерій і архей в екосистемах

Автотрофні бактерії та археї є ви-
робниками органічної речовини

Відіграють важливу роль в  утво-
ренні ґрунтів

Паразитичні бактерії 
є  збудниками захворювань

Є єдиним у природі продуцентом 
метану

Фотосинтезуючі бактерії вироб-
ляють кисень

Відіграють важливу роль у круго-
обігу Карбону і Нітрогену

Мутуалістичні бактерії та археї 
живуть у  багатьох організмах

Гетеротрофні бактерії та археї 
руйнують органічну речовину

Є їжею для багатьох організмів

Фіксують атмосферний азот

Бактерії Археї
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Значення бактерій для людини

Взаємодія з людиною Приклад

Використовуються у виробництві харчо-
вих продуктів

Кисломолочні продукти, сири, хлібобу-
лочні вироби тощо

Є основним виробником продукції в біо-
технологічному виробництві

Бактерії, які виробляють ліки (наприклад, 
інсулін) 

Є складовою частиною бактеріальних 
добрив

Азотфіксуючі бактерії, які суттєво підви-
щують урожайність багатьох рослин 

Є мутуалістичними симбіонтами кишечни-
ка людини

Кишечна паличка

Можуть пошкоджувати внаслідок своєї 
життєдіяльності споруди або механізми

Залізобактерії, які поселяються у водо-
провідних трубах і можуть перешкоджати 
руху води

Є збудниками багатьох захворювань 
людини, а також важливих для неї тварин 
і  рослин

Збудники холери, чуми, туберкульозу, 
бактеріального раку рослин

Значення архей для людини

Взаємодія з людиною Приклад

Є частиною мікробіоти кишечника людини Метаногенні археї товстого кишечника

Важливе джерело ферментів, які вико-
ристовуються в наукових дослідженнях 
і  промисловості

ДНК-полімераза архей, які живуть у  га-
рячих джерелах, використовують для 
полімеразної ланцюгової реакції

Збагачення руд металів під час їх видо-
бування

Архебактерій використовують для видо-
бутку золота, міді й кобальту

Виробництво продуктів харчування за ви-
соких температур

Ферменти архей використовують у вироб-
ництві молока з низьким умістом лактози, 
яке відбувається за високої температури

Отже, тепер ви знаєте
1. На які групи поділяються прокаріоти? Чим вони різ-
няться між собою? 2. Де живуть бактерії та археї? 3. Яку 
роль відіграють бактерії та археї в природних екосисте-
мах? 4. Яке значення мають бактерії та археї для людини? 
5*. Порівняйте між собою вірусів, бактерій та архей.

Запитання та завдання
6. Складіть список захворювань людини, збудниками яких є бак-

терії. 7*. На конкретних прикладах організмів, що належать до груп 
бактерій та архей, поясніть, що таке мутуалізм.
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Які домени виділяють серед живих організмів?  
За якими ознаками можна відрізнити прокаріотів від 
еукаріотів? Що вивчає наука систематика? Які питання 
вона вирішує? Що таке таксономія? Які сучасні методи 
біотехнології застосовуються для вивчення організмів?

9 Сучасні погляди на систему  
еукаріотичних організмів

Історія систематики еукаріотів
Першою спробою класифікувати живі істоти можна вважати сис-

тему Аристотеля, який виділив групи рослин і тварин (мал. 9.1). 
А першою науковою системою класифікації стала система К. Ліннея, 
у якій рослини і тварини отримали статус царств. Але вже тоді ста-
ла зрозумілою значна відмінність грибів від інших живих організ-
мів, тому О. Мюнхгаузен виділив їх в окреме царство. Щоправда, 
він об’єднав їх разом із губками і коралами. Цю помилку виправив 
Н. Неккер, який створив свою систему, де запропонував виділити 
гриби в окреме царство. На жаль, пропозиції Мюнхгаузена і Неккера 
були надовго забуті.

Після поширення еволюційної теорії Ч. Дарвіна Е. Геккель 
(мал. 9.2) запропонував концепцію еволюційної таксономії. Згідно 
з цією концепцією, система класифікації повинна була відображати 

Мал. 9.1. Системи живих організмів (автори й роки створення)

        IV ст. до н. е.                              1758                                     1763

         Аристотель                           К. Лінней                           О. Мюнхгаузен
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хід еволюції живих організмів. Ця точка зору 
переважає в науці й зараз. Тому сучасні система-
тики під час створення класифікацій обов’язково 
враховують спорідненість різних груп організмів.

Вчені у XIX ст. уперше усвідомили, що чис-
ленні мікроскопічні істоти (бактерії, найпрості-
ші, мікроскопічні водорості) важко віднести до 
тварин або рослин. Наслідком цього було виник-
нення у системі Геккеля нового царства Проти-
сти, яке об’єднало всі одноклітинні й колоніальні 
форми.

У першій половині XX ст. унаслідок розви-
тку методів мікроскопії стала зрозумілою різни-
ця між прокаріотами та еукаріотами. У системі 
Г. Коупленда було виділено чотири царства: Мо-
нери (дроб’янки), Протоктисти (нижчі еукаріоти), 
Тварини і Рослини.

У 1959–1969 роках американський дослід-
ник Р. Уайттейкер (мал. 9.3) удосконалив цю 
систему, виділивши гриби в окреме царство 
(у системі Г. Коупленда їх відносили до цар-
ства Протоктисти). Ця система була найбільш 
поширеною до 80–90-х років XX ст., поки нові 
технології в цитології та молекулярній біології 
не дозволили створити сучасну систему живих 
організмів.

Мал. 9.2. Ернст Геккель 
(1834–1919), німецький біо-
лог, фізик, філософ, художник

Мал. 9.3. Роберт Уайттейкер 
(1920–1980), американський 
рослинний еколог

                1783                                    1866                                   1938

           Н. Неккер                             Е. Геккель                           Г. Коупленд

Продовження мал. 9.1 на с. 40
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Місце еукаріотів серед живих організмів
Карл Воуз, спираючись на аналіз послідовності нуклеотидів рРНК 

та деякі інші молекулярні характеристики, запропонував новий ва-
ріант систематики живих організмів (1985 р.). Згідно з ним організ-
ми поділяли на великі систематичні групи — домени. Домен — це 
таксон найвищого рангу.

Клітинні форми життя розподілили за трьома доменами — Бак-
терії, Архебактерії та Еукаріоти. Віруси виокремили як окремий 
таксон Vira, який об’єднує неклітинні форми життя й за рангом 
відповідає домену. Така класифікація найбільш точно відбиває су-
часні уявлення про виникнення й еволюцію основних груп живих 
організмів (мал. 9.4).

У сучасній систематиці домени поділяються на більш дрібні систе-
матичні одиниці — субдомени, які складаються з надцарств (або груп 
царств), а надцарства створюються шляхом об’єднання кількох окре-
мих царств живих організмів. У межах окремих царств систематичні 
одиниці не змінювалися. З ними ви ознайомилися раніше (див. § 3).

Роль симбіогенезу в еволюції еукаріотів
Раніше вчені використовували у класифікації еукаріотів ознаки, 

які залежали від умов середовища і могли швидко змінюватися. Вони 
більше відображали пристосованість до певних умов, а не реальну спо-
рідненість організмів. Але часто схожі ознаки проявляються й у не-
споріднених організмів, а близькі «родичі» можуть суттєво різнитися. 

Нові технології дозволили знайти критерії, які не залежали від 
умов існування і точніше відображали ступінь родинних зв’язків. 
Методи електронної мікроскопії дали можливість дослідити тонку 

Мал. 9.1. (Закінчення) Системи живих організмів (автори й роки створення)

            1959–1965                             1971

           Р. Уайттейкер                    Л. Маргуліс
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структуру клітинних органел. Це дозволило встановити велику роль 
в еволюції еукаріотів явища симбіогенезу, коли група організмів 
виникає внаслідок об’єднання кількох інших груп.

Так, раніше всі водорості входили до складу царства Рослини. 
Але після того як було встановлено, що їхні хлоропласти мають різне 
походження (утворилися шляхом симбіозу між організмами різних 
систематичних груп), їх розділили на декілька різних царств.

Значний внесок у з’ясуванні ролі симбіогенезу в еволюції еука-
ріотів належить американській дослідниці Лінн Маргуліс (мал. 9.5).

Отже, тепер ви знаєте
1. Які системи еукаріотичних організмів були створені 
в різні історичні періоди? 2. Які проблеми є найбільш 
актуальними в систематиці еукаріотів? 3. Яку роль для 
еволюції еукаріотів мало явище симбіогенезу? 4*. Чому 

царство Рослини, яке об’єднує зелені, бурі та червоні водорості, не 
є прийнятним з точки зору сучасної систематики?

Запитання та завдання
5. Розділіть наведені на малюнку ор-

ганізми на царства відповідно до: а) сис-
теми Уайттейкера, б) сучасних принципів 
систематики.

6*. Хлоропласти насінних рослин і зе-
лених водоростей мають подвійну мембра-
ну. Але під час дослідження хлоропластів 
деяких груп інших водоростей було вияв-
лено наявність трьох або навіть чотирьох 
мембран. Як можна пояснити цей факт?

Мал. 9.5. Лінн Маргуліс (1938–
2011), американська біологиня 

Мал. 9.4. Система трьох доменів

Бактерії

А р х е ї

Еукаріоти
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Які групи еукаріотичних організмів ви знаєте? Чим 
різняться між собою рослини, тварини і гриби? Які од-
ноклітинні організми є еукаріотами? Що таке симбіо-
тичні організми? Чим різняться між собою автотрофні 
та гетеротрофні організми?

Поділ еукаріотів на групи
Нові технології досліджень, які з’являлися в другій половині 

XX ст., сприяли виділенню набагато більшого числа царств у ме жах гру-
пи еукаріотів. Така система найточніше відображає еволюційні зв’язки 
між окремими групами еукаріотів. Найбільший внесок у створення 
нової системи зробила група вчених під керівництвом Сайни Едла.

Згідно з новою системою, домен Еукаріоти поділяється на три 
субдомени, які, у свою чергу, діляться на кілька груп (надцарств). 
А вже надцарства поділяють на окремі царства живих організмів. 
Трьома субдоменами еукаріотів є Екскавати, Діафоретики (Біконти) 
та Аморфеї (мал. 10.1). Екскавати є винятково одноклітинними ор-

10 Основні групи еукаріотів

Мал. 10.1. Сучасна класифікація еукаріотів

Екскавати

Діафоретики

Аморфеї

Ам
еб

озо
ї

Опістоконти Архепластиди

SAR



Біорізноманіття

41

ганізмами, а серед діафоретиків та аморфеїв трапляються як одно-
клітинні, так і багатоклітинні форми.

Екскавати
Екскавати є найдавнішою групою еукаріотів. До них належать 

тільки одноклітинні організми. Вони можуть бути вільноживучими, 
вести паразитичний спосіб життя або ставати симбіонтами багато-
клітинних організмів. Екскавати часто мають складні джгутикові 
апарати, що складаються з 4, 6 або 8 джгутиків, але серед них 
є і одно- та дводжгутикові форми.

До цієї групи належать збудники захворювань, небезпечних для 
людини. Це, наприклад, трихомонада (збудник трихомонозу), трипа-
носома (збудник сонної хвороби) і лейшманія (збудник лейшманіозу) 
(мал. 10.2.). До цієї ж групи належать евглени, типовим представни-
ком яких є евглена зелена, організм, який викликав стільки супере-
чок з приводу того, до якої систематичної категорії його віднести. 

Цікавими представниками екскаватів є гіпермастигіни (напри-
клад, трихонімфа) — одноклітинні організми з великою кількістю 
джгутиків. Вони є симбіонтами, які живуть у кишечниках термі-
тів і тарганів. Саме завдяки їм ці комахи здатні перетравлювати 
целюлозу та інші малоїстівні речовини. Цікаво, що самостійно ці 
одноклітинні еукаріоти теж не можуть перетравлювати целюлозу. 
За них це роблять симбіотичні бактерії, які живуть усередині їхніх  
клітин.

Діафоретики (Біконти)
Група діафоретиків відрізняється наявністю двох джгутиків 

у більшості представників або їхніх предків. Діафоретики можуть 
бути одноклітинними, колоніальними або багатоклітинними організ-
мами (мал. 10.3, с. 42).

Мал. 10.2. Представники екскаватів

Трипаносома                         Трихомонада                         Трихонімфа
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Діафоретики живуть у солоних та прісних водоймах і на сухо-
долі. Паразитичні представники можуть жити в тілах інших живих 
організмів.

Більшість автотрофних еукаріотів належить саме до групи діа-
форетиків. Однак є в її складі й гетеротрофи, у тому числі паразити.

До цієї групи належить більшість відділів водоростей (бурі, діа-
томові, золотисті тощо). Червоні та зелені водорості й усі наземні 
рослини також є біконтами. Ще одним представником біконтів є 
несправжні гриби (оомікоти). Власне, несправжні гриби теж колись 
були водоростями. Але вони втратили хлорофіл і змушені були адап-
туватися до того ж способу живлення, що і справжні гриби. Саме 
тому їх тривалий час відносили до грибів.

Серед діафоретиків є і форми, для яких характерний тваринний 
спосіб живлення. До них належать інфузорії, форамініфери, радіо-
лярії, сонцевики.

Одноклітинні біконти відіграють важливу роль у геологічних про-
цесах. Так, із панцирів діатомових водоростей утворюється порода 
діатоміт, а із залишків коколітофорид — крейда. Трапляються серед 
них і збудники важких захворювань. Це, наприклад, малярійний 
плазмодій (збудник малярії) і токсоплазма (збудник токсоплазмозу).

Мал. 10.4. Представники аморфеїв

Мал. 10.3. Представники діафоретиків

Інфузорія

Комірцевий джгу-
тиконосець

Оомікот  
(паразит риб)

Амеба

Діатомова  
водорість

Дріжджі

Кульбаба

Базидіальний  
гриб

Ламінарія

Олень
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Аморфеї
Група аморфей складається з одноклітинних, колоніальних та 

багатоклітинних організмів. Серед них часто трапляються організми, 
що здатні до амебоїдного руху зі зміною форми клітини. Клітини 
представників переважної більшості аморфеїв мають тільки один 
джгутик. Але, як з’ясували дослідники, цей варіант не є початковим: 
найпримітивніші аморфеї мають два джгутики.

Аморфеї живуть у солоних та прісних водоймах і на суходолі.  
Лише серед їхніх представників є літаючі організми. 

Більшість є гетеротрофами (у тому числі паразити), але трапля-
ються і такі, що завдяки симбіозу набули здатності до автотрофного 
живлення.

До аморфеїв належать справжні слизовики, справжні гриби 
і багатоклітинні тварини. За кількістю видів ця група є найбіль-
шою серед еукаріотів. Одноклітинні форми в аморфеїв представлені 
амебами, комірцевими джгутиконосцями, дріжджами та іншими 
групами (мал. 10.4).

Одноклітинні аморфеї можуть бути збудниками таких захворю-
вань, як амебна дизентерія (дизентерійна амеба) та кандидоз (дріжджі).

Маса симбіотичних одноклітинних, які живуть у кишечниках термітів і тарганів, 
може становити половину маси їхнього тіла.

Отже, тепер ви знаєте
1. На які основні групи поділяють еукаріотів? 2. Які орга-
нізми відносять до субдоменів Екскавати, Діафоретики та 
Аморфеї? 3. Які одноклітинні еукаріоти належать до цих 
трьох груп? 4*. Звідки походять назви субдоменів еукарі-
отів? Що вони означають?

Запитання та завдання
5. Чому тарганам і термітам для переробки деревини потрібні 

симбіотичні одноклітинні, а трутовику й опеньку — ні? 6. У пара-
графі було наведено інформацію про одноклітинних симбіонтів, які 
живуть у кишечнику термітів. Наведіть іще кілька прикладів тварин, 
у травній системі яких наявні такі симбіонти. 7. Які ознаки справжніх 
грибів указують на їхню спорідненість із багатоклітинними тварина-
ми? 8. У цитоплазмі малярійного плазмодію знайдено хлоропласти, 
позбавлені хлорофілу (так звані апікопласти). Як це можна пояснити? 
9*. Як теорія ендосимбіогенезу дозволяє зрозуміти, що об’єднання 
всіх еукаріотів з хлоропластами в одне царство є недоцільним?
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Як живляться автотрофи? Чим рослини відрізня-
ються від тварин? Що таке осмос? Які рослини людина 
використовує у сільському господарстві?

Систематичне положення автотрофних еукаріотів
Ви вже знаєте, що автотрофні еукаріоти утворюють органічні 

речовини з неорганічних завдяки процесу фотосинтезу, який відбу-
вається в хлоропластах їхніх клітин. Тривалий час учені називали 
всі такі організми рослинами і виділяли їх в окреме царство.

Але більш докладні дослідження з’ясували, що хлоропласти еука-
ріотів виникли шляхом ендосимбіозу (поселенням усередині клітини 
одноклітинного фотосинтезуючого організму). Крім того, виявилося, 
що еукаріоти протягом еволюції отримували хлоропласти неод норазово 
і від різних груп організмів: спочатку від ціанобактерій, а потім і від 
інших еукаріотів. Тому в сучасній систематиці різні групи автотрофних 
еукаріотів належать до різних царств, надцарств і субдоменів (мал. 11.1).

Термін «рослини» зараз не використовується для позначення 
окремої систематичної одиниці, але ним називають зазвичай царство 
Зелені рослини (Viridiplantae), до якого належать зелені водорості 
і вищі рослини (мохи, папороті, голонасінні та покритонасінні рос-
лини тощо). Особливості будови та життєдіяльності рослин, які ви 

11 Автотрофні еукаріоти

Мал. 11.1. Систематичне положення автотрофних еукаріотів

Евглени •  Бурі водорості, Діатомові водорос-
ті, Золотисті водорості, Динофітові 
водорості тощо (надцарство SAR);

•  Червоні водорості, Зелені рослини 
тощо (надцарство Архепластиди 
(Archaeplastida))

Окремі види утворю-
ють симбіоз із водо-
ростями (лишайники)

Домен

Субдомени

Представники

Екскавати Діафоретики

Еукаріоти

Аморфеї
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вивчали в попередніх частинах курсу біології, було показано саме 
на організмах цієї групи.

Термін «водорості» раніше використовували для позначення всіх 
фотосинтезуючих еукаріотів, окрім вищих рослин. У сучасній систе-
матиці його окремо не використовують, але він залишився у назвах 
деяких систематичних груп (Бурі водорості, Червоні водорості, Зелені 
водорості тощо).

Особливості будови і життєдіяльності автотрофів
Автотрофні еукаріоти відрізняються великим різноманіттям бу-

дови тіла. Серед них є організми, тіло яких представлено сланню 
(не поділене на органи, наприклад, у водоростей), а є організми, які 
мають складну багатоклітинну будову, з поділом тіла на тканини 
й органи (наприклад, у квіткових).

Серед автотрофів трапляються одноклітинні, колоніальні та бага-
токлітинні організми. Дуже характерною рисою автотрофних еукарі-
отів є те, що потрібні їм речовини вони отримують з навколишнього 
середовища, поглинаючи їх поверхнею свого тіла. Тому вони можуть 
поглинати тільки ті речовини, які перебувають у розчиненому вигля-
ді. Для позначення цих організмів використовують термін осмотрофи.

Значення автотрофних організмів для людини
Джерело харчування
Пшениця, жито, куку-
рудза, часник, горох, 
соняшник, буряк тощо 

Промислова сировина
Дуб (деревина), сосна 
(деревина, папір, живиця), 
льон (тканина), мох (торф) 
тощо

Сировина для медичних пре-
паратів
Сосна, гінкго, ромашка, липа, 
евкаліпт тощо

Підтримання складу 
атмосфери
Усі автотрофні  
еукаріоти виробляють 
кисень і  поглинають 
вуглекислий газ

Ліквідація шкідливих 
наслідків діяльності 
людини
Придорожні насадження 
(уловлення автомобільних 
викидів), біоплато (очи-
щення стічних вод) тощо

Заподіяння шкоди здоров’ю 
людини
Отруйні рослини (цикута, воро-
няче око, дурман тощо), вироб-
ники алергенів (амброзія, тополя 
тощо), виробники наркотичних 
речовин (конопля, мак тощо)

Представники автотрофних еукаріотів
Найбільша кількість автотрофних еукаріотів належить до двох 

надцарств із домену Діафоретики — Архепластиди і SAR. Архепластиди 
(Archaeplastida) об’єднують фотосинтезуючих еукаріотів, пластиди 
яких виникли в результаті симбіозу з ціанобактеріями. Завдяки цьому 
архепластиди й отримали свою назву, яка у перекладі з давньогрецької 
означає «ті, що містять давні пластиди».
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Деякі групи автотрофних еукаріотів  
надцарства Архе пластиди

Назва групи Характерні ознаки Представники

Червоні водорості Мають червоне (зрідка інше) 
забарвлення хлоропластів, 
джгутики відсутні на всіх стадіях 
розвитку. Мешкають переважно 
в солоних водоймах. Деякі види 
живуть у прісних водах і ґрунті

Порфіра, 
цераміум, 
філлофора

Зелені водорості Мають яскраво-зелене забарвлення 
хлоропластів, джгутики є хоча б на 
одній зі  стадій розвитку. Мешкають 
у  солоних і прісних водоймах та  на 
суходолі

Хлорела, 
хламідомонада, 
ульва

Справжні мохи Наземні рослини досить простої 
будови. У життєвому циклі 
переважає гаметофіт. Розмножують-
ся за допомогою спор. Більшість 
видів живе у вологих місцях

Політрих 
(зозулин льон), 
сфагнум

Папоротеподібні Наземні рослини досить 
складної будови. У життєвому 
циклі переважає спорофіт. 
Розмножуються за допомогою спор. 
Тіло поділене на корінь і пагін. 
Більшість видів живе в  місцях 
з  достатнім зволоженням

Папороть 
чоловіча, 
нефролепіс, 
хвощ польовий

Насінні рослини Наземні рослини складної будови. 
У життєвому циклі переважає 
спорофіт. Розмножуються за 
допомогою насінин. Трапляються 
в усіх наземних і багатьох водних 
екосистемах

Сосна, клен, 
дуб, троянда, 
пшениця, ла-
таття, глечики, 
лотос
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Назва надцарства SAR утворена за першими літерами назв трьох 
царств, які входять до його складу (Stramenopiles, Alveolata, Rhi-
zaria). Не всі представники цієї групи належать до автотрофних 
організмів. А ті з них, які є автотрофами, містять хлоропласти, які 
утворилися завдяки симбіозу з іншими еукаріотами (частіше за все 
з представниками червоних або зелених водоростей).

Деякі групи автотрофних еукаріотів надцарства SAR

Назва групи Характерні ознаки Представники

Бурі водорості Хлоропласти походять від 
червоних водоростей. Винятково 
багатоклітинні організми. Мають 
зачатки тканин і органів. Майже всі 
живуть у солоних водоймах

Ламінарія, 
фукус, 
макроцистіс

Діатомові водорості Хлоропласти походять від 
червоних водоростей. Винятково 
одноклітинні організми, клітина 
яких вкрита двостулковим 
панциром з  кремнезему. Поширені 
в солоних і прісних водоймах, 
трапляються в  ґрунті

Навікула, 
піннулярія, 
діатома

Жовтозелені водорості Хлоропласти походять 
від червоних водоростей. 
Одноклітинні, колоніальні або 
багатоклітинні організми. Поширені 
в прісних водоймах і ґрунті, 
деякі представники трапляються 
в  солоних водоймах

Трибонема, 
вошерія, 
ботридіум

Отже, тепер ви знаєте
1. Серед представників яких субдоменів еукаріотів є авто-
трофні організми? Наведіть приклади. 2. Які особливості 
будови мають автотрофні еукаріоти? 3. Чому автотрофи 
є осмотрофами? 4. Яке значення мають автотрофні ор-
ганізми для людини? 5*. Чому бурі й червоні водорості 
належать до іншої групи еукаріотів, ніж зелені?

Запитання та завдання
6. Яке значення в природі мають автотрофи? 7. Чому деякі поро-

ди дерев не використовують у будівництві? 8*. Згідно із принципами 
сучасної систематики, лишайники не виокремлюють як систематичну 
групу. Як ви гадаєте, чому? Відповідь обґрунтуйте.
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Які організми належать до гетеротрофів? Що таке 
осмос? Які живі організми є осмотрофами? Чим гриби 
відрізняються від рослин? Для чого використовують 
пеніцилін і як його отримують?

 Систематичне положення справжніх грибів  
та грибоподібних організмів
Учені довго об’єднували справжні гриби та грибоподібні орга-

нізми в одне царство. Сучасні методи дослідження дозволили вста-
новити, що схожість цих організмів пов’язана з пристосуванням до 
схожого способу життя, але вони мають різне походження. Тому 
зараз різні групи справжніх грибів і грибоподібних організмів від-
носять до різних субдоменів еукаріотів (мал. 12.1).

Термін «гриби» зараз не використовують для позначення окре-
мої систематичної категорії, але ним зазвичай називають царство 
Справжні гриби. А до грибоподібних організмів належать несправжні 
гриби та кілька груп слизовиків.

Сучасні вчені виділяють справжні гриби в окреме царство в суб-
домені Аморфеї. За кількістю видів справжні гриби поступаються 
тільки тваринам і перевершують усі інші групи еукаріотів.

Несправжні гриби є представниками діафоретиків. Предками не-
справжніх грибів були водорості, які втратили здатність синтезувати 
хлорофіл.

12 Справжні гриби  
та грибоподібні організми

Грибоподібні 
організми: 
несправжні 
слизовики 
(акразії)

Грибоподібні організми:
Паразитичні слизовики 
(плазмодіафориди), Не-
справжні гриби (ооміко-
ти) (надцарство SAR)

•  Грибоподібні організми: 
Справжні слизовики

•  Справжні гриби: Сумчасті гри-
би (аскоміцети), Базидіальні 
гриби (базидіоміцети) тощо

Домен

Субдомени

Представники

Екскавати Діафоретики

Еукаріоти

Аморфеї

Мал. 12.1. Систематичне положення грибів та грибоподібних організмів
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Справжні слизовики, як і справжні гриби, є представниками 
аморфеїв, але належать до іншого царства, ніж справжні гриби. Інші 
групи слизовиків відносять до екскаватів (несправжні слизовики, 
або акразії) та діафоретиків (паразитичні слизовики, або плазмоді-
афориди).

 Особливості будови й життєдіяльності грибів  
та грибоподібних організмів
Характерними особливостями всіх грибів і грибоподібних організ-

мів є те, що вони отримують потрібні їм речовини з навколишнього 
середовища, поглинаючи їх поверхнею свого тіла. Тобто, як і авто-
трофні еукаріоти, гриби і грибоподібні організми є осмотрофами.

Такому способу живлення сприяє те, що їхнє тіло має форму 
міцелію. Міцелій — це гігантська розгалужена структура, окремі 
ниткоподібні відростки якої називаються гіфами.

Але крім води і мінеральних речовин цим організмам доводиться 
поглинати із зовнішнього середовища ще й органічні речовини, бо всі 
вони є гетеротрофами і не здатні самостійно синтезувати органічні 
речовини з неорганічних.

Більшість грибів мають міцеліальну будову, але трапляються 
й типові одноклітинні форми (наприклад, дріжджі).

Представники різних груп слизовиків здатні утворювати плазмодії 
(гігантські рухомі багатоядерні клітини) або псевдоплазмодії (скуп-
чення окремих клітин, які можуть рухатися узгоджено) (мал. 12.2).

Ще однією характерною однакою грибів є наявність у їхніх 
клітин клітинної стінки. Утворюється вона різними полісахаридами. 
Наприклад, у більшості справжніх грибів вона містить бета-глюкани 
та хітин, але в деяких випадках хітин майже відсутній (дріжджі) 
або замінений на хітозан (мукор). У несправжніх грибів клітинна 
стінка утворюється з целюлози.

Мал. 12.2. Плазмодії слизовиків часто мають яскраве забарвлення (а, б) і можуть утво-
рювати плодові тіла (в), в яких утворюються спори

а б в
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Значення справжніх грибів та грибоподібних організмів 
для людини

Джерело харчування
Їстівні гриби (білий гриб, 
опеньок осінній, підберез-
ник, печериця, трюфель 
тощо)

Джерело промислової сиро-
вини і медичних препаратів
Виробники:
— різних сполук (лимонної 
кислоти, ферментів тощо) в біо- 
технологічних виробництвах 
(аспергіл, фузаріум тощо);
— антибіотиків (пеніцил, 
цефалоспоріум тощо)

Участь у виробництві 
продуктів харчування
Хліб, деякі сорти сирів, 
йогуртів і кисломолочних 
продуктів, алкогольні 
напої

Заподіяння шкоди про-
дуктам харчування, спо-
рудам та матеріалам
• Цвілеві гриби (псування 
харчів, речей, приладів).
• Дереворуйнівні гриби 
(руйнування дерев’яних 
споруд та виробів із де-
ревини)

Заподіяння шкоди культур-
ним рослинам і свійським 
тваринам
Збудники захворювань 
рослин (ріжки, сажка, бо-
рошниста роса, фітофтора, 
фузаріум тощо) і тварин  
(мікроспорум, трихофітон 
тощо)

Заподіяння шкоди 
здоров’ю людини
• Отруйні гриби (бліда по-
ганка, мухомор червоний, 
ріжки тощо).
• Виробники алергенів 
(аспергіл, пеніцил тощо).
• Збудники захворювань 
(трихофітон, кандіда тощо)

Представники групи грибів та грибоподібних організмів
Як ви знаєте, найбільша кількість організмів цієї групи входить 

до складу доменів Аморфеї та Діафоретики.

Деякі групи грибів та грибоподібних організмів

Назва групи Характерні ознаки Представники

Несправжні гриби (ооміцети) Міцелій не поділений на окремі 
клітини, багатоядерний. Прісно-
водні, морські або наземні орга-
нізми. Більшість представників є 
паразитами

Сапролегнія, 
фітофтора, плазмо-
пара

Справжні слизовики 
(міксоміцети)

У життєвому циклі чергуються 
стадії міксамеб (одноклітинних 
організмів, здатних рухатися 
за допомогою псевдоподій) та 
багатоядерних плазмодіїв, які 
утворюють плодові тіла

Лікогала, фізарум, 
стремонітес
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Назва групи Характерні ознаки Представники

Мукорові гриби 
(зигоміцети)

Міцелій у більшості представни-
ків не має внутрішніх перегоро-
док (септ). У результаті статевого 
процесу утворюють зигомейо-
спори. Є сапротрофами або 
паразитами, деякі представники 
є хижими грибами

Мукор, ризопус, 
ентомофтора

Сумчасті гриби  
(аскоміцети)

Міцелій має внутрішні пере-
городки, що розділяють його 
на сегменти (клітини). Кожний 
сегмент зазвичай містить одне 
ядро. У  деяких міцелій одноклі-
тинний. Здатні утворювати пло-
дові тіла. У результаті статевого 
процесу утворюють аскоспори. 
Є сапротрофами або паразитами

Дріжджі, трюфель, 
строчок

Базидіальні гриби 
(базидіоміцети)

Міцелій у більшості представни-
ків поділений на клітини,  
у клітинах одне або два ядра. 
Здатні утворювати плодові тіла. 
У результаті статевого процесу 
утворюють базидіоспори. Є са-
протрофами або паразитами

Боровик, маслюк, 
сажка

Отже, тепер ви знаєте
1. До яких субдоменів еукаріотів відносять справжні гриби 
та грибоподібні організми? 2. Які особливості будови мають 
справжні гриби? 3. Які особливості життєдіяльності мають 
справжні гриби і грибоподібні організми? 4. Яке значення 

для людини мають справжні гриби і грибоподібні організми? 5*. Чому 
форма тіла у вигляді міцелію виявилася найкращою для забезпечення 
живлення справжніх грибів? Відповідь обґрунтуйте.

Запитання та завдання
6. Яке значення в природі мають справжні гриби та грибоподібні 

організми? 7. Складіть перелік ознак, за якими можна відрізнити 
найбільш небезпечні отруйні гриби. 8*. Плодові тіла грибів можуть 
містити значну кількість корисних для людини речовин. Але час-
то ці речовини засвоюються організмом людини лише в незначній 
кількості. З чим це може бути пов’язано? 9*. Як можна запобігти 
руйнуванню грибами дерев’яних будинків?

Закінчення таблиці
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Чим тварини відрізняються від грибів? Які тварини 
мешкають у вашому регіоні? Як розмножуються тва-
рини? Хто такі хребетні?

Систематичне положення тварин
Справжні тварини є представниками аморфеїв. Царство Справжні 

тварини об’єднує багатоклітинних тварин, одноклітинних предків 
цих тварин та їхніх найближчих родичів. Багатоклітинні тварини, 
яких зазвичай і називають просто тваринами, утворюють у цьому 
царстві окреме підцарство (мал. 13.1). За кількістю видів справжні 
тварини є найбільшою групою живих організмів.

Особливості будови і життєдіяльності тварин
Як і гриби, тварини є гетеротрофними організмами. Характер-

ною рисою багатоклітинних тварин є те, що потрібні їм речовини 
вони отримують з їжею, яку потім перетравлюють. Для позначення 
таких організмів використовують термін фаготрофи.

13 Тварини

Губки,  
Пластинчасті

Бодяга ставкова, 
кошик Венери, 
трихоплакс, треп-
топлакс тощо

Білатеральні
—  Первиннороті (черви, мо-

люски, членистоногі тощо);
—  Вториннороті (голкошкірі, 

хордові тощо)

Радіальні
Реброплави,  
Кишковопорожнинні

Домен

Субдомен

Царство

Підцарство

Представники

Еуметазої

Еукаріоти

Аморфеї

Справжні тварини (Holozoa)

Багатоклітинні тварини (Metazoa)

Мал. 13.1. Систематичне положення тварин
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Форма тіла тварин є різною. Частіше за все вона є білатераль-
ною, тобто тіло має одну вісь симетрії. У ньому можна розрізнити 
правий і лівий боки та передній і задній кінці тіла. 

Багато тварин мають радіальну симетрію тіла, коли через ньо-
го можна провести кілька осей симетрії. Форма тіла може бути 
і неправильною, коли через нього не можна провести жодної осі 
симетрії (мал. 13.2).

Тварини заселили всі можливі середовища існування. Їх мож-
на зустріти в солоних і прісних водоймах, на землі й під землею. 
Багато представників цієї групи здатні до польоту. Тварини мо-
жуть бути хижаками, живитися рослинами або споживати мертву 
органіку. Ці організми є однією з вершин еволюції життя на на-
шій планеті.

Значення тварин для людини
Джерело харчування
Сільськогосподарські 
й  дикі тварини

Джерело промислової 
сировини
Отримання шерсті, шкі-
ри, тканини (шовкопряд), 
воску (бджоли) і сировини 
для виробництва багатьох 
видів косметики (кити)

• Транспортні засоби та за-
соби зв’язку
Коні, північні олені, верблюди, 
воли, собаки, віслюки, голуби
• Домашні улюбленці
Собаки, кішки тощо

Заподіяння шкоди 
продуктам харчу-
вання, спорудам та 
матеріалам
Міль, шашіль, хрущак 
борошняний, терміти 
тощо

Заподіяння шкоди куль-
турним рослинам і свій-
ським тваринам
Збудники захворювань 
рослин (попелиці, коро-
їди тощо) і тварин (плоскі 
і  круглі черви, кліщі тощо)

Заподіяння шкоди здоров’ю 
людини
Отруйні тварини, виробники 
алергенів (пилові кліщі, до-
машні тварини тощо), збудники 
захворювань (глисти, воші 
тощо), переносники захворю-
вань (кліщі, комарі тощо),  
хижі тварини

Мал. 13.2. Різні варіанти форми тіла тварин

           Білатеральна                        Радіальна                         Неправильна

Губка бодяга



ТЕМА 1

54

Представники групи тварин
Багатоклітинні тварини поділяються на кілька груп. Найбільш 

примітивними серед них вважають губок, пластинчастих, реброплавів 
та кишковопорожнинних (жалких). Але хто з них є найближчим 
до спільного предка всіх тварин, поки що залишається предметом 
наукової дискусії.

Деякі групи тварин

Назва групи Характерні ознаки Представники

Губки Водні організми. Тіло скла-
дається з двох шарів клітин. 
Мають вапняковий, кремнієвий 
або роговий скелет. Поширені 
в солоних і прісних водоймах. 
Живляться, відфільтровуючи по-
живні частки

Кубок Нептуна, 
кошик Венери, 
бодяга ставкова

Пластинчасті Пластинчасті тварини мають 
неправильну форму, яка може 
змінюватися. Мають в організмі 
всього чотири види клітин. Жи-
вуть у тропічних і субтропічних 
морях

Трихоплакс,  
трептоплакс

Реброплави Водні організми. Тіло складаєть-
ся з двох шарів клітин. Мають 
радіальну симетрію тіла. На 
поверхні тіла розташовані гребні 
з війок, які забезпечують рух 
тварин. Поширені в солоних во-
доймах. Більшість представників 
є хижаками

Венерин пояс, 
мнеміопсис,  
мертензія

Жалкі Водні організми. Тіло складаєть-
ся з двох шарів клітин. Мають 
радіальну симетрію тіла. На 
поверхні тіла розташовані жалкі 
клітини. Поширені в солоних 
і прісних водоймах. Більшість 
представників є хижаками

Аурелія, гідра, 
коренерот
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Назва групи Характерні ознаки Представники

Первиннороті Водні або наземні організми. 
Тіло складається з трьох шарів 
клітин. Мають двобічну симетрію 
тіла. Під час ембріонального 
розвитку на місці бластопора 
у гаструлі утворюється рот. 
Живуть у всіх відомих біото-
пах. Трапляються види з усіма 
можливими для тварин типами 
живлення

Комахи, молюски, 
круглі та кільчасті 
черви

Вториннороті Водні або наземні організми. 
Тіло складається з трьох шарів 
клітин. Мають двобічну або 
радіальну симетрію тіла. Під 
час ембріонального розвитку 
на місці бластопора у бластулі 
утворюється анальний отвір. 
Живуть у всіх відомих біото-
пах. Трапляються представники 
з  усіма можливими для тварин 
типами живлення

Морські зірки, 
риби, птахи, ссавці

Сучасні систематики до царства Справжні тварини включають не тільки ба-
гатоклітинні форми. Одноклітинними тваринами і безпосередніми предками 
всіх багатоклітинних тварин вважають комірцевих джгутиконосців (хоано-
флагелятів). Ця назва відображає особливості їхньої будови. Вони мають один 
джгутик, який оточений комірцем із 30–40 мікроворсинок.

Отже, тепер ви знаєте
1. До якого субдомену еукаріотів відносять тварин? 2. На які 
групи їх поділяють? 3. Які організми належать до фаготро-
фів? 4. Чим різниться живлення фаготрофів та осмотрофів? 
5. У яких галузях промисловості людина використовує тва-
рин? 6*. Яку ще роль можуть виконувати тварини в житті 

людини, окрім перелічених у параграфі?

Запитання та завдання
7. Яке значення у природі мають тварини? 8. Протягом тривалого 

часу реброплавів відносили до типу Кишковопорожнинні, але по-
тім виділили в окремий тип. Наведіть аргументи на користь такого 
рішення. 9*. Які особливості дозволили тваринам стати найбільшою 
за кількістю видів групою живих організмів?

Закінчення таблиці
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Формування біорізноманіття в процесі еволюції

• Хімічна еволюція
•  Виникнення доклітинних  

форм життя
•  Виникнення LUCA (останнього 

універсального предка всіх живих 
організмів) 4,1–3,6 млрд років тому

•  Поява прокаріотів  
(бактерій та архей)

• Поява вірусів

Га
де

й 
т

а 
А

рх
ей

Гадей Архей
Еоархей Палео-

архей
Мезо-
архей

Нео-
архей

Поява бактерій та архей

~ 4600 4000 3600 3200 2800 2500

•  Виникнення еукаріотів від однієї 
з  груп архей

•  Накопичення кисню в атмосфері 
як  результат діяльності фотосин-
тезуючих прокаріотів і масове  
вимирання анаеробних організмів

• Поширення аеробних організмів
•  Утворення Землі-сніжка (повніс тю 

вкритої льодом планети) і  пов’я зане 
з цим масове вимирання організмів

•  Виникнення багатоклітинних орга-
нізмів

П
ро

т
ер

оз
ой

2500 1600 1000 541

Неопроте-
розой

Мезо-
протерозой

Палеопротерозой

Перші 
губки

Найпростіші 
одноклітинні

Перші  
водорості

Перші 
панцирні 
тварини

Багатоклітинні 
організми

•  Кембрійський вибух — масова 
поява великої кількості організмів 
з  твердим скелетом

• Поява всіх відомих типів тварин
• Поява перших наземних рослин
•  Масове вимирання живих організмів 

(ордовицько-силурійське)

П
ал

ео
зо

й 
(п

ер
ш

а 
по

ло
ви

на
)

541 485 443 419

Кембрій СилурОрдовік

Трилобіти

Перші риби

Перші 
наземні 
рослини

Тварини  
з мушлями

Панцирні 
рибиМедузи
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•  Поширення сучасних груп ссавців, 
птахів і членистоногих

•  Поширення сучасних груп наземних 
рослин

• Формування сучасних екосистем
• Поява людини
•  Масове вимирання тварин великих 

розмірів 11–10 тис. років тому

К
ай

но
зо

й

66 23 2,6 0

Палеоген Неоген Антропоген

Гасторніси

Смілодони

Людина

Мамути

Багато 
видів  

ссавців

Формування біорізноманіття в процесі еволюції

• Поява хрящових і кісткових риб
•  Перші наземні тварини  

(членистоногі, черви, амфібії)
•  Виникнення та поширення сучасних 

груп вищих спорових рослин  
та  голонасінних рослин

• Перші дерева
• Поява комах і плазунів
•  Найбільше в історії вимирання  

живих організмів (пермсько- тріасове)

П
ал

ео
зо

й 
(д

ру
га

 п
ол

ов
ин

а)

419 358 298 252

Девон Карбон Перм

Перші 
комахи

Деревні  
папороті

Перші 
рептилії

Багато 
видів  

рептилій

Багато 
видів риб

Перші 
амфібії

Числами позначено час  
(мільйони років тому)

•  Масове поширення рептилій  
(наземних, водних, літаючих)

• Виникнення ссавців
•  Масове вимирання живих організмів 

(тріасове)
•  Виникнення бурих та діатомових 

водоростей
• Виникнення птахів
• Поява покритонасінних рослин
•  Друге за масштабом вимирання  

живих організмів в історії (крейдове)

М
ез

оз
ой

252 201 145 66

Тріас Юра Крейда

Перші  
динозаври

Перші 
ссавці Перші 

птахи

Хвойні

Водні рептилії

Багато 
видів  

динозаврів

Перші 
квіткові 
рослини
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Основні положення теми
Неклітинні форми життя 

Особливості Віруси Віроїди Пріони 

Склад ДНК або РНК, білки РНК Білок

Організми-хазяї Усі клітинні організми Вищі рослини Ссавці, гриби, рослини

Викликані 
хвороби

Сказ, грип, СНІД, ві-
спа, гепатит, ебола, 
кір, краснуха, вірус-
ний паротит, ящур

Веретеноподібність 
бульб картоплі, 
карликовість хри-
зантем та томатів

Куру, скрепі, хвороба 
Крейтцфельдта — Яко-
ба, фатальне родинне 
безсоння

Прокаріотичні організми 
Бактерії Археї 

Ознаки:
•  Одноклітинні, колоніальні або багато-

клітинні
•  Клітинна стінка з муреїну
•  Мембрана завжди двошарова 
•  Геном не містить гістонів 

Ознаки:
•  Одноклітинні 
•  Клітинна стінка із псевдомуреїну, 

S-білків тощо
•  Мембрана може бути двошаровою або 

одноша ровою 
•  У геномі присутні гістоноподібні білки

Представники: 
ціанобактерії, протеобактерії, грампозитив-
ні бактерії, актиноміцети, ріккетсії, хламідії, 
спірохети, планктоміцети

Представники: 
евріархеоти (галоархеї, метаноархеї), кре-
нархеоти, наноархеоти, асгардархеоти

Еукаріотичні організми 
Екскавати Діафоретики Аморфеї 

Ознаки:
•  одноклітинні
•  джгутиків переважно 4, 6, 

8; зрідка 1–2 передніх
•  мітохондрії часто редуко-

вані або з дископодібними 
кристами

•  статевий процес відсутній
•  гетеротрофні (за винят-

ком деяких евглен)

Ознаки:
•  одноклітинні, колоніальні 

або багатоклітинні
•  джгутиків переважно 2, 

передні або бічні
•  мітохондрії з трубчасти-

ми або пластинчастими 
кристами

•  автотрофні та гетеротрофні

Ознаки:
•  одноклітинні, колоніаль-

ні або багатоклітинні
•  джгутик переважно 1, 

задній
•  мітохондрії з трубчасти-

ми або пластинчастими 
кристами

•  гетеротрофні

Представники: евглени, 
трихомонади, трипаносоми, 
лямблії, акразієві слизо-
вики 

Представники: бурі, діатомо-
ві, червоні, зелені водорості, 
вищі рослини, несправжні 
гриби, інфузорії, спорови-
ки-апікомплекси, радіолярії, 
форамініфери, сонцевики 

Представники: типові 
амеби, справжні слизо-
вики, справжні гриби, 
комірчасті джгутиконосці, 
багатоклітинні тварини, 
у  т. ч. людина
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Екскавати

Діафоретики

Завдання до теми
Завдання для індивідуальної роботи
1. Класифікуйте і визначте систематичне положення в системі 

органічного світу одного із запропонованих видів: мухомор червоний, 
ведмідь бурий, пшениця тверда.

2. Складіть характеристику однієї із запропонованих груп ор-
ганізмів та подайте її у вигляді презентації. Групи організмів для 
складання характеристики: віруси, бактерії, археї, еукаріоти.

3. Складіть характеристику за видовими критеріями одного із 
запропонованих видів: лось, горобець польовий, лисиця, колорад-
ський жук, білий гриб, мукор, дуб звичайний, картопля, шипшина, 
сосна звичайна.

4. Як було встановлено, стерилізація м’яса та субпродуктів перед 
їх приготуванням за допомогою кип’ятіння забезпечувала профілак-
тику зараження бактеріями та вірусами. Але вона не запобігала за-
раженню пріонами. Запропонуйте пояснення цього факту.

Завдання для роботи в групах
5. Складіть порівняльну характеристику двох груп організмів та 

подайте її у вигляді презентації. Групи організмів для порівняння: 
одноклітинні й багатоклітинні еукаріоти, археї і бактерії, віруси 
і віроїди, віроїди і пріони.

Теми навчальних проектів
Складання характеристики виду за видовими критеріями.

Перевірте свої знання з теми «Біорізноманіття».

«Біорізноманіття»
Бактерії

А р х е ї

Еукаріоти

Класифікація  
еукаріотів

Класифікація  
клітинних організмів

Аморфеї

А
м

еб
озої

Опістоконти Архепластиди

SA
R
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На які групи поділяють речовини живих організмів? 
Чим відрізняються неорганічні речовин  від органічних? 
Які існують групи органічних речовин? З яких мономерів 
складаються полімерні органічні речовини?

Основні групи органічних речовин
Якщо визначити вміст різних речовин у живих організмах, то 

води в них міститься більше за все. Це зрозуміло, бо вода становить 
основу внутрішнього середовища організмів. Але якщо не враховувати 
воду, то основну частину маси тіла становитимуть органічні речови-
ни. Як ви вже знаєте, основними органічними речовинами живих 
організмів є білки, вуглеводи, ліпіди й нуклеїнові кислоти.

Ці речовини є основою живих клітин (у тому числі й усіх орга-
нел). Без них неможливе існування процесів обміну речовин і здій-
снення біохімічних реакцій з високою швидкістю. Усі фундаменталь-
ні властивості живого проявляються завдяки саме цим речовинам.

Органічні речовини утворюють не тільки структури живих клі-
тин, але й важливі позаклітинні структури. Наприклад, вуглевод 
хітин є основою зовнішніх покривів членистоногих, а білки кератини 
утворюють волосся, нігті, роги носорогів, пір’я птахів тощо.

Білки
Білки — це великі органічні молекули, біополімери. Мономерами 

білків є амінокислоти. Білок — це лінійний полімер, який складається 
з великої кількості амінокислот, з’єднаних у ланцюжок і згорнутих 
у просторі певним чином. Кожна білкова молекула має свою унікальну, 
тільки їй притаманну, просторову тривимірну структуру. І тільки в та-
кому вигляді вона може нормально виконувати свої унікальні функції.

14 Органічні речовини живих організмів

Тема 2

Обмін речовин і перетворення енергії


