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Шановні десятикласники, цього року ви 
вивчатимете такі теми біології: 

• Біорізноманіття
• Обмін речовин і енергії
• Спадковість і мінливість
• Репродукція та розвиток

Увесь необхідний матеріал ви знайдете 
у підручнику. Його поділено на чотири роз-
діли відповідно до тем, що будете вивчати.

Підручник побудовано таким чином, щоб 
вам було зручно з ним працювати. Погортай-
те сторінки і ознайомтеся з його структурою.

1. Кожний параграф розташований на од-
ному розвороті. Увесь матеріал одного уро-
ку — перед очима. Крім того, таке розташуван-
ня полегшить пошук потрібного параграфа.

2. На початку кожного параграфа пере-
лічено теми, які ви вивчали раніше і які 
необхідно пригадати, перш ніж вивчати но-
вий матеріал.

3. Закінчується кожний параграф двома 
рубриками:

• «Найголовніше в параграфі» — перелі-
чено основні моменти, які необхідно засвоїти; 
проконтролюйте себе самі, спробуйте про це 
розказати.

Знайомство з підручником

• «Запитання та завдання» — компетент-
нісні завдання.

4. Багато інформації наведено у вигляді 
схем, таблиць, ілюстрацій. Вони полегшать 
сприйняття й запам’ятовування нового ма-
теріалу.

5. Кожний розділ закінчується узагаль-
нюючим розворотом, у якому стисло подано 
інформацію, викладену в темі, що вивчалася, 
та завдання за матеріалом усієї теми.

6. У кінці підручника ви знайдете слов-
ник термінів. Не забувайте про нього, понят-
тя й терміни, що наведені у ньому, можуть 
допомогти вам пригадати вивчене раніше.

7. Тут ви знайдете також і інформацію про 
вчених, що згадувалися у тексті підручника. 

8. Окремим розділом подано практичні 
роботи.

9. Зверніть увагу на форзаци підручника. 
Ілюстрації, що подано на них, допоможуть 
зрозуміти новий матеріал.

Крім того, до підручника додається елек-
тронний додаток, що розміщений на сайті …. 
У ньому ви знайдете додаткову інформацію 
до параграфів, розширений словник термінів, 
інформацію про вчених, тестові завдання до 
тем і відеофрагменти.

Сподіваємося, що вам буде зручно і легко працювати за нашим підручником.  
Бажаємо вам успіхів у навчанні!

Умовні позначення у підручнику

   — Дізнайтеся більше                  — Посилання на електронний додаток
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• Біологія
• Екологія
• Галузі біології 
•  Властивості живих організмів

Згадайте

§ 1.  Біологія та екологія. Форми життя

Біологія як наука
Термін «біологія» в його сучасному значенні запропо-

нував французький учений Жан Батист Ламарк (мал. 1.1) 
1802 року. Біологія (від давньогрец. bios — «життя», logos — 
«учення») — це наука про життя. Як і будь-яка інша наука, 
біологія має об’єкт, який вона вивчає, і методи, якими вона 
користується для його вивчення. Крім того, біологія має 
власний понятійний апарат — сукупність термінів і понять, 
які використовують учені-біологи у своїй роботі.

Об’єктом вивчення біології є всі живі організми та різ-
номанітні аспекти їхньої життєдіяльності. Живих організ-
мів на нашій планеті, як і аспектів їхньої життєдіяльності, 
багато. А ще є вимерлі організми, які також є об’єктами 
вивчення біології. Тому сучасна біологія стала справжньою 
системою наук, у якій виділяють багато галузей.

Ціла низка галузей біології присвячена вивченню пев-
них систематичних груп живих організмів. Ботаніка ви-
вчає рослини, вірусологія — віруси, зоологія — тварин, 
а мікологія — гриби. Це великі галузі, які, у свою чергу, 
поділяються на більш дрібні. Так, бріологія вивчає мохи, 
арахнологія — павуків, ентомологія — комах, мірмеколо-
гія — мурах, іхтіологія — риб, орнітологія — птахів, а мам-
мологія — ссавців.

Деякі галузі біології вивчають внутрішні процеси в жи-
вих організмах. Це, наприклад, фізіологія рослин і фізіо-
логія тварин. Біохімія вивчає перебіг хімічних реакцій 
у живих організмах. Цитологія досліджує особливості бу-
дови клітин, а гістологія — тканин. Генетика досліджує 
спадковість та мінливість організмів, а етологія — вивчає 
поведінку тварин.

Існують галузі біології, що вивчають сукупності живих ор-
ганізмів, їхні об’єднання, які утворюються в тих чи інших умо-
вах. Це популяційна генетика (вивчає генетичні процеси в по-
пуляціях), біогеоценологія (досліджує біогеоценози) та інші.

Екологія як наука
Термін «екологія» запропонував німецький учений 

Е. Геккель (мал. 1.2) 1866 року. Він походить від грецьких 
слів eikos, що означає дім, помешкання, місце перебування, 
та logos — наука. Так Геккель назвав науку, що вивчає ор-
ганізацію та функціонування надорганізмових систем різних 
рівнів, видів, популяцій, біоценозів і біосфери.

Мал. 1.1. Жан Батист Ламарк  
(1744–1829) — французький біолог, 
анатом, натураліст

Тема 1. Вступ

Мал. 1.2. Ернст Геккель (1834–1919), 
німецький біолог, натураліст, фізик, 

філософ, художник
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Тема 1. Вступ

• Галузі біології
•  Предмети вивчення біології  

та екології
• Основні властивості живого 
• Форми життя

Спочатку цей термін застосовували, коли 
йшлося про вивчення взаємозв’язків між рос-
линними та тваринними угрупованнями, що 
входять до складу стійких та організованих 
систем, які виникли у процесі еволюції орга-
нічного світу в певному середовищі. Сучасна 
екологія вивчає також взаємодію людини та 
біосфери, суспільного виробництва з навко-
лишнім середовищем та інші проблеми.

Критерії життя
Живе від неживого відрізняється не за 

однією якоюсь характеристикою, а за су-
купністю цілої низки властивостей. Якщо 
розглядати кожну з характеристик живо-
го окремо, то її можна знайти і в деяких 
неживих об’єктів. Так, кристали мінералів 
у певних умовах здатні рости й відтворювати 
свою структуру.

Основні властивості живого

Властивість 
живого

Характеристика властивості

Певний хіміч-
ний склад

Для всіх живих систем є характерним певне співвідношення за вмістом різних хімічних 
елементів, яке відрізняється від співвідношення за вмістом хімічних елементів у нежи-
вих системах, і наявність певних груп речовин, які називають органічними речовинами

Багаторівне-
вість організації

Біологічні системи мають кілька рівнів організації, кожному з яких притаманні 
певні ознаки й особливості

Наявність об-
міну речовин

Усі живі системи можуть функціонувати лише за умови існування обміну речовин 
та енергії з навколишнім середовищем. Припинення обміну спричиняє припинення 
життєдіяльності живої системи

Здатність до 
саморегуляції

Наявність обміну речовин вимагає від живих систем здійснення постійної регуляції 
своїх внутрішніх процесів та процесів у взаємодії з навколишнім середовищем. Від-
сутність або порушення саморегуляції спричиняє припинення процесів обміну

Подразливість Це здатність адекватно реагувати на зовнішні або внутрішні впливи. Подразливість 
живої системи є основою її ефективної саморегуляції, бо без одержання адекватної 
інформації щодо впливів будь-яка регуляція неможлива

Здатність до 
розмноження

Будь-яка жива система здатна до самовідтворення. Неможливість розмноження стає 
причиною загибелі живої системи 

Здатність до 
розвитку

Усі живі системи протягом індивідуального існування поступово видозмінюються 
(процес онтогенезу). Крім того, вони змінюються і в процесі еволюції

Мал. 1.2. Форми життя

Найголовніше в параграфіЗапитання та завдання

1. Чому обмін речовин не може бути беззаперечним доказом того, 
що певний об’єкт є живим організмом? 2. Деякі вчені не впевнені 
в тому, що віруси можна віднести до живих організмів. На чому може 
ґрунтуватися така думка? 3*. Використовуючи додаткові джерела ін-
формації (зокрем, Інтернет), знайдіть приклади наявності в неживих 
об’єктів основних властивостей живого.

Форми життя

Клітинні

Прокаріотичні 
організми

Віруси

ВіроїдиЕукаріотичні 
організми

Неклітинні

Форми життя
Живі системи дуже різноманітні, бо жит-

тя може існувати в різних формах. Ці форми 
поділяються на дві великі групи — клітинні 
й неклітинні (мал. 1.2).
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• Система 
• Неживі й живі системи 
•  Приклади живих систем  

різного рівня організації

Згадайте

§ 2. Біологічні системи. Рівні організації життя

Біологічні системи
Система — це ціле, що складається зі 

взаємопов’язаних частин (елементів). Біоло-
гічними системами називають системи, до 
складу яких входять живі організми. Влас-
тивості системи не зводяться до суми влас-
тивостей її складових. Сукупність складових, 
які утворюють систему, має властивості, не 
притаманні жодному з її окремих елементів 
(так званий системний ефект). 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.

Окремі біологічні системи можуть об’єд-
ну ватися, утворюючи складніші системи. 
Так, окремі клітини, об’єднавшись, утворю-
ють багатоклітинний організм. А популяції 
різних видів живих організмів можуть брати 
участь в утворенні екосистеми. Такі послідов-
ні об’єднання дедалі складніших біологічних 
систем є основою різнорівневої організації 
живих організмів.

Всі частини біологічних систем пов’язані 
між собою значною кількістю зв’язків. Такі 
зв’язки можуть бути прямими чи опосередко-
ваними. Прикладами прямого зв’язку є взає-
модія вовків і зайців у біоценозі (вовки їдять 
зайців) або мозку і серця в організмі людини 
(мозок генерує сигнали, які змінюють режим 
роботи серця). Прикладом опосередкованого 
зв’язку є умовний рефлекс, коли, дивлячись 
на лимон, у людини може виділятися слина 
або навіть виникати відчуття кислого смаку 
(якщо вона раніше їла лимон і пам’ятає його 
смак). У цьому разі прямої взаємодії люди-
ни з лимоном немає, але відповідна реакція 
організму виникає. Мал. 2.1. Екосистеми степу (а) та ставка (б)

Екосистеми
Екосистема — це сукупність живих ор-

ганізмів, які мешкають у певному серед-
овищі існування й утворюють з ним єдине 
ціле (мал. 2.1). Будь-яка екосистема має два 
головних компоненти — біотичний і абіотич-
ний. Біотичний компонент екосистеми — це 
всі живі організми, які входять до її скла-
ду (тварини, рослини, бактерії тощо). Абіо-
тичний — це компоненти неживої природи 
(каміння, вода, повітря тощо). Біотичний 
компонент екосистеми називають біоценозом.

Біотичний компонент екосистем склада-
ється з автотрофних та гетеротрофних орга-
нізмів. Автотрофні організми здатні утво-
рювати органічні речовини з неорганічних 
за допомогою або фотосинтезу (фотоавтотро-
фи), або хемосинтезу (хемоавтотрофи). Гете-
ротрофні організми отримують потрібні їм 
органічні речовини з інших організмів.

Рівні організації життя на Землі
Характерною особливістю всіх біологіч-

них систем є наявність у них кількох рівнів 

а

б
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організації. Як ви знаєте, живі ор-
ганізми складаються з багатьох ор-
ганічних молекул — білків, вугле-
водів, жирів, нуклеїнових кислот. 
Це і є першим рівнем організації 
життя — молекулярним. Біологічні 
молекули об’єднуються у складні-
ші структури — клітини, які є на-
ступним рівнем організації — клі-
тинним.

Клітини в багатоклітинних 
організмах не існують самі по 
собі. Вони об’єднані в більші 
структури — тканини й органи. 
Це тканинно-органний рівень 
організації. А тканини й органи 
об’єднуються у складі організму, 
утворюючи організмовий рівень 
організації.

Але і це ще не все! Організми 
не живуть самі по собі. У межах 
певних територій вони утворюють 
групи особин свого виду — попу-
ляції, які є складовими частинами 
популяційно-видового рівня органі-
зації. Популяції ж окремих видів 
взаємодіють з популяціями інших 
живих організмів, які живуть ра-
зом з ними. У такий спосіб вони 
утворюють екосистеми — складові 
екосистемного рівня організації. 
І, нарешті, всі екосистеми нашої 
планети об’єднуються у складі 
біосфери, яка є найвищим рівнем 
організації живих систем.

Слід зауважити, що не всі 
живі системи мають однакову 
кількість рівнів організації. Так, 
одноклітинні організми не мають 
тканинно-органного рівня, а у ві-
русів відсутній ще й клітинний 
рівень.

• Система 
• Біологічна система 
• Зв’язки в біологічній системі 
• Екосистема 
• Рівні організації живого

Найголовніше в параграфіЗапитання та завдання

1. Чи може екосистема складатися тільки з автотрофів? Відповідь 
обґрунтуйте. 2. На прикладі однієї з екосистем (за вашим вибором) 
покажіть, які елементи входять до її складу і які зв’язки їх об’єднують. 
3*. Чи може зникнення одного з елементів екосистеми бути при-
чиною такого порушення зв’язків, яке стане причиною загибелі всієї 
системи? Відповідь обґрунтуйте.

Рівень  
організації

Які компоненти 
об’єднує

Приклади

Молеку-
лярний

Групи атомів, 
об’єднаних 
у молекули

Клітинний Молекули та 
органели клі-
тин

Тканинно- 
органний

Клітини, тка-
нини й окремі 
органи живих 
організмів

Організмо-
вий

Системи ор-
ганів живих 
організмів

Популяцій-
но-видовий

Особини окре-
мих видів жи-
вих організмів

Екосистем-
ний

Популяції 
різних видів 
живих організ-
мів

Біосферний Всі екосистеми 
планети Земля

Нуклеїнова кислотаВода

Бізон

Популяція бізонів

Парк Асканія-Нова

Біосфера Землі

Рівні організації живих систем
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•  Внутрішнє середовище  
організму 

• Середовище існування 
•  Основні види середовищ  

існування 
•  Особливості водного,  

наземного і повітряного 
середовищ

Згадайте

§ 3. Середовище життя. Поняття гомеостазу

Різноманіття середовищ існування організмів
Частина природи, яка оточує живий організм і з якою 

він безпосередньо взаємодіє, називають середовищем існу-
вання. Живі організми постійно пристосовуються до нього 
й регулюють свою життєдіяльність відповідно до його змін.

Існують різні способи класифікації середовищ існування. 
У попередніх класах ви вже дізналися, що існують водне, 
наземне та повітряне середовища існування. Особливими се-
редовищами існування є ґрунт та живі організми (всередині 
і на поверхні цих організмів можуть жити інші організми).

Але, враховуючи значний вплив людини на природу, 
актуальною є класифікація середовищ існування, яка кон-
статує ступінь змінення середовища людиною. Згідно з цією 
класифікацію виділяють природне, антропогенно-змінене 
і штучне середовища (мал. 3.1).

Природним називають середовище, яке не було (або май-
же не було) змінене людською діяльністю. Прикладами та-
ких середовищ можуть бути екосистеми заповідників, печер 
та інших місць, до яких утруднено доступ людини.

Антропогенно-зміненим є середовище, на яке людина 
достатньо сильно впливає, і це є причиною змін у цих се-
редовищах. Прикладом такого середовища може бути річ-
ка Дніпро, течія якої зарегульована системою водосховищ, 
а у воду постійно надходять різноманітні забруднення ан-
тропогенного походження.

Штучні середовища створюються людиною. Організми, 
які живуть у таких середовищах, використані людиною в різ-
номанітних господарських або наукових цілях. До штучних 
середовищ належать поживні середовища для вирощування 
мікроорганізмів у лабораторіях, середовища в біотехнологіч-
них реакторах на виробництві, гідропонні культури тощо.

Значення гомеостазу для живих систем
Гомеостаз — це відносна сталість складу та властивостей 

біологічних та екологічних систем. Він є характерною озна-
кою всіх рівнів організації життя і необхідною умовою для 
функціонування біологічних та екологічних систем різних 
рівнів організації. У результаті процесів взаємодії елементів 
системи та впливу на неї різних факторів гомеостаз постійно 
порушується, але одразу ж і відновлюється. Це відновлення 
здійснюється завдяки саморегуляції біологічних систем.

На рівні окремих клітин або одноклітинних організмів 
гомеостаз підтримується завдяки прискоренню чи уповіль-
ненню біохімічних реакцій, зміні ступеня проникності клі-
тинної мембрани та регуляції роботи певних генів. В еко-
системах стабільність підтримується завдяки зміні кількості 
особин у популяціях видів, взаємодії різних видів між собою, 

Мал. 3.1. Середовища існування 
з  погляду впливу людини на природу

Природне

Антропогенно-змінене

Штучне
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впливу організмів на стан середовища (напри-
клад, формування особливих мікрокліматич-
них умов у лісовому масиві) тощо.

Підтримання гомеостазу на прикладі  
організму людини
В організмі людини регуляцію процесів, 

пов’язаних із підтриманням гомеостазу, здій-
снюють три основні системи: нервова, гумо-
ральна та імунна (мал. 3.2). Нервова й гумо-
ральна системи регулюють і координують 
роботу органів, а імунна захищає організм 
від порушень, які можуть спричинити інші 
організми або шкідливі речовини.

Нервова регуляція здійснюється за допо-
могою імпульсів, що передаються по мемб-
ранах нервових клітин, тоді як гуморальна 
система регулює процеси в організмі за допо-
могою спеціальних хімічних речовин — гор-
монів. Взаємозв’язок двох типів регуляції 
проявляється в тому, що нервова й гумораль-
на системи впливають одна на одну. Так, 
нервова система може спричиняти зміну ін-
тенсивності виділення біологічно активних 

• Середовище існування 
•  Види середовищ існування
• Гомеостаз
•  Системи, що підтримують 

гомео стаз у людини
• Стрес

Найголовніше в параграфіЗапитання та завдання

1. До якого типу середовищ існування можна віднести поле 
кукурудзи? Відповідь обґрунтуйте. 2. Виберіть біологічну систему 
одного з рівнів організації живого і складіть список факторів, які 
можуть порушити її гомеостаз. 3. На прикладі конкретної екосис-
теми поясніть, як відбувається підтримання рівноваги в  цій кон-
кретній екосистемі. 4*. Складіть списки позитивних і негативних 
наслідків стресу в людини.

Мал. 3.2. Способи підтримання гомеостазу  
в організмі людини

речовин, а дія гормонів може зумовлювати 
виникнення нервових імпульсів і регулювати 
роботу окремих частин нервової системи.

Різноманітні фактори постійно вплива-
ють на організм людини і порушують його 
гомео стаз. З незначними впливами організм 
здатен впоратися досить легко, а із сильни-
ми — складніше. Прикладом сильного впливу 
може бути стресова реакція.

Стрес — це неспецифічна нейрогумораль-
на відповідь організму на сильний зовнішній 
вплив. Він виникає в разі дії на організм 
чинників, які порушують гомеостаз. Основ-
на функція стресу — це адаптація організму 
до умов, що змінилися, його пристосування 
до конкретної ситуації.

У стресовій ситуації організм мобілізує 
свої ресурси і повертає гомеостаз до стану 
рівноваги. Але це працює тільки на віднос-
но коротких проміжках часу, адже ресурси 
організму, які мобілізує стрес, не є нескін-
ченними. Якщо стресова ситуація стає три-
валою, то це починає негативно відбиватися 
на стані організму.

Вплив тривалог о стресу  
на різні системи організму людини

Система Наслідки дії стресу на систему

Нервова 
Зміна настрою, депресія, порушен-
ня концентрації, головний біль

Кровоносна 
Підвищення частоти скорочень 
серця та артеріального тиску

Імунна
Зменшення здатності протистоя-
ти інфекціям

Травна Болі у шлунку, нудота

Статева
Порушення роботи репродуктив-
них органів

Опорно- 
рухова

Біль у суглобах і м’язах, порушен-
ня структури кісткової тканини

Ендокринна  
система

Імунна  
система

Нервова  
система

Гомеостаз  
організму

Н
ер

во
ві

 
ім

пу
ль

си

Го
рмони

Фагоцити  

Антитіла
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• Галузі біології 
•  Наукові теорії в галузі  

біології та екології 
•  Внесок учених,  

які створили ці теорії

Згадайте

§ 4. Наука та науковий метод пізнання

Наука. Наукові гіпотези та теорії
Наука — це сфера діяльності людини, 

яка присвячена здобуттю нового знання про 
навколишній світ. Основою наукового пі-
знання є побудова системи достовірного знан-
ня, що ґрунтується на фактах. Фактом є 
спостереження або експеримент, який може 
бути відтворений та підтверджений. Проте 
тлумачити одне й те саме спостереження різ-
ні вчені можуть по-різному.

На основі аналізу фактів сформовано гі-
потези — обґрунтовані припущення, які ці 
факти пояснюють. Якщо нові факти не під-
тверджують висунуту гіпотезу, то висувають 
нову гіпотезу. Якщо ж гіпотеза добре узго-
джується з наявними фактами й дозволяє 
робити прогнози, що згодом підтверджені, то 
вона стає основою наукової теорії (мал. 4.1). 
Наукова теорія — це система узагальнених 
знань, яка пояснює наявні факти, формулює 

загальні закони, яким ці факти підпоряд-
ковуються, і дозволяє передбачати невідомі 
раніше явища. Але виникнення наукової те-
орії не означає, що вона є вічною. Нові дані, 
отримані в майбутньому, можуть потребувати 
її корекції.

Емпіричні та теоретичні дослідження
Для отримання нових фактів та фор-

мування гіпотез і теорій сучасна біологія 
використовує різноманітні наукові методи. 
Їх можна розділити на дві великі групи — 
емпіричні та теоретичні. У разі застосуван-
ня емпіричних методів біологи працюють 
із природними об’єктами, визначаючи їхні 
властивості. До таких методів належать спо-
стереження та експеримент.

У ході спостереження дослідник лише 
реєструє хід природних процесів, не втруча-
ючись у нього (мал. 4.2). Якщо спостереження 
за біологічним об’єктом проводять окремо, то 
такий тип спостереження називають описо-
вим. Якщо ж під час спостереження вчений 
працює одразу з кількома об’єктами, а потім 
порівнює результати, то такий тип спостере-
ження називають порівняльним. Перевага 
описових досліджень у тому, що спостерігач 
не впливає на об’єкт спостережень. Але в цьо-
му випадку вченому важко визначити роль 
різних факторів на вплив природних процесів.

У ході експерименту дослідник активно 
втручається у природні процеси. Він штучно 

Мал. 4.1. Основні компоненти наукової теорії
Мал. 4.2.  Встановлення фотопасток є одним із най-

більш ефективних способів проведення спостережень

Принципи
Закони

Категорії
Ідеї

Знаки
Символи
Правила  

та ін.

ТЕОРІЯ

Функції

Елементи

Синтезуюча

Змістові

Пояснююча Прогнозуюча

Формальні
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формує умови, у яких відбувається експери-
мент. Це дозволяє створити ситуацію, коли 
вчений може дослідити дію на біологічні про-
цеси лише одного фактора, залишаючи інші 
фактори незмінними. Недоліком такого під-
ходу є те, що штучно створені умови експери-
менту можуть позначатися на нормальному 
функціонуванні біологічних об’єктів.

У разі теоретичних методів дослідження 
вчені не працюють з об’єктом дослідження 
безпосередньо. Вони досліджують фізичні 
чи математичні моделі природних об’єктів. 
У теоретичних методах виділяють моделю-
вання та математичну обробку даних (ста-
тистичний метод).

Математична обробка даних відбувається 
після закінчення спостереження або експе-
рименту. Вона дозволяє на основі отрима-
них даних з’ясувати зв’язки між окремими 
параметрами біологічних систем, вичленити 
вплив окремих факторів на біологічні систе-
ми та особливості їхньої взаємодії.

Основою моделювання є створення пев-
ної теорії щодо певної біологічної системи, 
яка містить правила, за якими відбувають-
ся зміни в біологічних аналізованих систе-
мах. Після створення такої теорії задають 
початкові параметри (тобто визначають по-

Мал. 4.3. Моделювання опорно-рухової системи викопних тварин дозволяє встановити,  
який вигляд вони мали і як рухалися

• Наука 
• Функції наукової теорії 
• Емпіричні дослідження 
• Теоретичні дослідження
•  Особливості наукового 

пізнання 

Найголовніше в параграфіЗапитання та завдання

1. Складіть список можливих досліджень, для яких застосуван-
ня теоретичних методів буде більш доцільним, ніж емпіричних. 
2.  На  конкретних прикладах поясніть відмінності між науковим 
і ненауковим пізнанням. 3*. Використовуючи додаткові джерела 
(зокрема, Інтернет), знайдіть конкретні приклади, коли відсутність 
об’єктивного підходу до досліджень стала причиною негативних 
наслідків для суспільства.

чатковий стан системи). Потім, зазвичай 
з використанням потужних комп’ютерів, 
роблять аналіз — як буде змінюватися сис-
тема у випадку дії правил висунутої теорії. 
Результати зіставляють з реальними фактами 
для наявних біологічних систем. Якщо від-
хилення від природних процесів незначні, 
то в теорію і модель вносять невеликі прав-
ки та продовжують дослідження. Якщо ж 
відхилення є суттєвими, то створену теорію 
відкидають і пропонують нову.

Моделювання широко використовують 
у тих ситуаціях, коли проведення реально-
го експерименту неможливе (мал. 4.3). Так, 
наприклад, досліджують еволюційні процеси, 
зміни екосистем у планетарному масштабі 
тощо.

Проблема ненаукового пізнання
Основою наукового пізнання є об’єк тив-

ність. Тобто всі отримані дані приймають як 
факти тільки після ретельної перевірки і не-
залежного підтвердження. Якщо ж підхід 
до проведення досліджень стає суб’єктивним 
і отримані дані сприймають однобічно з іг-
норуванням фактів, які не підтверджують 
висунуту гіпотезу, то таке пізнання є нена-
уковим.
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• Науковий метод пізнання 
• Експеримент 
• Спостереження 
• Моніторинг 
•  Основні методи  

біологічних досліджень

Згадайте

§ 5.  Принципи планування біологічного та екологічного дослідження 
та науковий метод пізнання

Планування дослідження
Планування — найважливіший елемент 

наукових досліджень, що становить низку по-
слідовних етапів роботи. Під плануванням ро-
зуміють визначення цілей, завдань і об’єктів 
досліджень, розробку схеми експерименту, 
вибір оптимальної структури досліду й ді-
лянки для його проведення (мал. 5.1, 5.2).

Структуру планування можна поділити 
на два етапи.

На першому етапі планування відбува-
ється:

• вибір теми;
• визначення актуальності досліджень;
•  формулювання цілей і завдань дослі-

джень;
• вибір об’єкта або об’єктів досліджень;
•  збирання й критичний аналіз наявної 

інформації з досліджуваної проблеми;
•  формулювання й висування робочих гі-

потез (теоретичних моделей).

На другому етапі планування відбува-
ється розробка програми досліджень. Вона 
містить:

•  визначення розділів дослідної роботи;
•  визначення місця і термінів їх вико-

нання;
•  складання схеми проведення дослідів 

за кожним розділом;
•  складання календарного плану робіт 

з підготовки та проведення досліду;
•  складання плану спостережень з кон-

кретним зазначенням термінів і частоти 
проведення обліків і спостережень.

Формулювання проблеми, мети 
і завдань дослідження
Вибираючи тему дослідження, слід ке-

руватися такими критеріями, як актуаль-
ність, новизна, перспективність. Проблема, 
для розв’язання якої здійснюють наукове 
дослідження, має бути чітко й однозначно 
визначена. Якщо вона не може бути сфор-
мульована, то вона не може бути й розв’я-
зана.

Усвідомивши проблему, слід визначи-
ти задачі, відповіді на які уможливлять її 
розв’язання. Відповіді на них отримують 
з експериментів, кожен з яких передбачає 

Мал. 5.1. Можливі схеми розміщення дослідних ділянок 
для проведення дослідів з рослинами (за наявності кіль-

кох варіантів досліду)

Мал. 5.2. Можливі схеми розміщення дослідних  
та контрольних (заштриховані) ділянок  
для проведення дослідів з рослинами
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Запитання та завдання

1. Поясніть на прикладах, до яких негативних наслідків може при-
звести ігнорування аналізу наукової літератури з відповідної тематики 
під час планування дослідження. 2. На малюнку зображено схему 
біологічного експерименту. Визначте об’єкт та предмет цього екс-
перименту. 3*. Запропонуйте тему наукового дослідження, актуальну 
для вашого регіону, і складіть його орієнтовний план.

•  Важливість планування  
дослідження 

•  Етапи планування 
•  Особливості вибору теми, 

мети і завдань дослідження 
•  Об’єкт дослідження 
•  Предмет дослідження

Найголовніше в параграфі

чітко сформульовану мету. Такою метою мо-
жуть бути гіпотези, які потрібно перевірити, 
або ефекти, що мають бути оцінені.

Під час проведення дослідження слід 
обмежитися рамками саме того питання, на 
яке бажано отримати відповідь (мал. 5.3). 
Бо витрачання наявних ресурсів і часу на 
розв’язання інших питань може стати при-
чиною того, що завдання дослідження не бу-
дуть виконані.

Визначення об’єкта та предмета 
дослідження
Об’єктом дослідження є те, на що спря-

мована пізнавальна діяльність дослідника. 
У біології та екології об’єктами досліджень 
є біологічні та екологічні системи. А пред-
метом дослідження є певна властивість дослі-
джуваного об’єкта (мал. 5.4). Наприклад, під 
час дослідження міграцій кажанів об’єктом 
дослідження є представники ряду Рукокри-
лі, а предметом дослідження — особливості 
поведінки цих представників, що пов’язані 
з сезонами року.

Мал. 5.3. Схема біологічного експерименту

Мал. 5.4. Під час дослідження ехолокації  
у кажанів об’єктом дослідження є кажан, а предметом 

дослідження — його здатність до ехолокації

Вибираючи об’єкт досліджень, потріб-
но спиратися на поставлені цілі й завдан-
ня, господарське й наукове значення різних 
об’єктів, планованих методик і здорового 
глузду. Мабуть, досліднику, який досліджує 
флору чи фауну України, недоцільно виби-
рати як об’єкт вивчення крокодила, кавове 
дерево або фінікову пальму.

Вивчення наукової літератури є важли-
вим етапом роботи, що дозволяє уникнути 
непотрібного дублювання. Власне кажучи, 
формулювання теми, цілей і завдань дослі-
дження та вибір об’єкта й предмета дослі-
дження неможливі без знання наявних у цій 
сфері наукових даних.

Дослідник повинен добре знати, що саме 
в цій галузі науки є вже вивченим, а що —
залишається невідомим, і чітко уявляти, 
чому це невивчене важливо дослідити. Крім 
того, дослідник ніколи не робить висновків 
виключно на підставі свого експерименту, 
навіть якщо цей експеримент і було прове-
дено кілька разів. До уваги завжди беруть 
інформацію, наведену в наукових публікаціях 
інших фахівців.

Об’єкт  
дослідження

Предмет  
дослідження

не проростають не проростають проростають

насіння

суха 
вата

волога 
вата

алюмінієва 
фольга

через два дні
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•  Принципи проведення  
наукових досліджень

•  Методи біологічних  
та екологічних досліджень 

•  Відмінності між емпірич - 
ними та теоретичними  
дослідженнями

Згадайте

§ 6. Аналіз та представлення результатів наукових досліджень

Принципи аналізу наукових 
результатів
Аналіз результатів становить головний 

науковий сенс будь-якої роботи. Він полягає, 
власне, в поясненні тих результатів, які були 
отримані в ході роботи. Часто для пояснення 
результатів автор висуває якусь гіпотезу.

Основними принципами аналізу резуль-
татів дослідження є:

— пояснення повинно бути обґрунтова-
ним;

— результати експериментального дослі-
дження необхідно статистично обробляти;

— під час проведення аналізу необхідно 
розглядати можливі альтернативні варіанти 
пояснення отриманих результатів;

— аналізувати слід усі отримані резуль-
тати (навіть ті, які не збігаються з гіпотезами 
автора дослідження).

На основі аналізу результатів автор робо-
ти формулює висновки. З висновків видно, 
чи було досягнуто мети, поставленої на по-
чатку роботи. Якщо мети не було досягнуто, 

то це потребує пояснення. Не треба також 
вносити до висновків загальновідомих біо-
логічних істин або тих фактів, які не були 
доведені результатами дослідження.

Представлення результатів наукових 
досліджень
Результати наукового дослідження мати-

муть цінність тільки в тому разі, якщо вони 
будуть представлені для обговорення науко-
вій спільноті. Таке представлення може бути 
виконане у вигляді усного повідомлення, пу-
блікації у друкованому науковому виданні 
або електронної версії.

Усне повідомлення зазвичай роблять на 
семінарах, колоквіумах або конференціях 
різних рівнів. Друковані публікації розмі-
щують у журналах відповідного профілю або 
в наукових монографіях. Електронні вер-
сії — в електронних журналах або на від-
повідних сайтах. Головна вимога до представ-
лення результатів дослідження в будь-якій 
формі — чіткість і логічність тексту.

Для полегшення розуміння результатів 
наукових досліджень дуже добрим є викорис-
тання схем, графіків, діаграм, фотографій та 
інших наочних матеріалів (мал. 6.1). Це до-
зволяє значно легше сприймати аргументацію 
автора. Крім того, ілюстративні матеріали до-
бре показують розуміння автором біологічно-
го смислу своїх досліджень. Як сам автор, 
так і сторонній спеціаліст за допомогою ілю-
стративного матеріалу може одразу побачити 
як переваги, так і недоліки певної роботи.

Мал. 6.1. Ілюстративний матеріал до наукової роботи
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Тема 1. Вступ

Мал. 6.2. Міжнародні наукові журнали Мал. 6.3. Зразок патенту

Основні види наукових творів
Наукові твори поділяють на дві основні 

групи — рецензовані й нерецензовані. Ре-
цензованими є твори, які перед публікацією 
розглядають спеціалісти (рецензовані твори). 
Ці спеціалісти перевіряють кожну публікацію 
на новизну результатів, об’єктивність про-
веденого дослідження, відсутність помилок, 
правильність виконання аналізу отриманих 
даних, адекватність висновків тощо. Нерецен-
зовані твори в такий спосіб не перевіряються.

Рецензованими є більшість сучасних на-
укових публікацій. Такими рецензованими 
публікаціями є статті в наукових журналах 
(мал. 6.2), електронні препринти (попередні 
повідомлення головних положень) наукових 
статей, наукові книги (монографії), дисер-
тації, патенти (мал. 6.3), наукові звіти. Не-
рецензованими творами є тези конференцій, 
тексти усних доповідей, електронні публіка-
ції на нерецензованих сайтах.

Наукометричні бази даних
Наукове дослідження буде мати цін-

ність лише за умови, якщо його результа-

•  Принципи аналізу  
наукових результатів 

• Важливість висновків 
•  Види представлення ре-

зультатів дослідження 
• Види наукових творів

Найголовніше в параграфіЗапитання та завдання

1. Чому тези доповідей для наукових конференцій зазвичай не 
потребують рецензування? 2. Порівняйте переваги й недоліки публі-
кацій у друкованих наукових журналах і на сторінках електронних 
ресурсів. 3*. Проведіть дослідження одного з біологічних показників 
на невеликій кількості об’єктів (наприклад, довжини середньої жилки 
листків клену) і представте результат у вигляді діаграми.

ти будуть використовуватися. Найкращим 
показником використання результатів робо-
ти є його цитованість. Під час виконання 
будь-якого дослідження вчені звертаються 
до робіт своїх колег, які працюють у цій 
галузі. Публікуючи результати, вони вказу-
ють, результати яких робіт вони враховува-
ли під час планування свого дослідження та 
аналізу його результатів. Для цього в кінці 
будь-якого наукового твору міститься спи-
сок літератури.

Якщо чиясь робота має важливе значен-
ня, то на неї посилаються часто (вона має 
високий індекс цитування). Для того щоб 
зрозуміти, наскільки часто посилаються на 
конкретну роботу, створюють спеціальні на-
укометричні бази даних.

Наукометричні бази даних — це бібліо-
графічні й реферативні бази даних, які ма-
ють спеціальні програмні інструменти для 
відстеження цитованості статей, що було 
опубліковано в наукових виданнях. Най-
більш авторитетними і повними на даний мо-
мент вважаються такі бази даних, як Scopus 
та Web of Science.
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•  Тварини • Рід
• Рослини • Вид
• Царство 

Згадайте

§ 7. Біологічна систематика

Тема 2. Біорізноманіття

Розділи біологічної систематики
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 (біологічної 
номенклатури). Основні систематичні кате-
горії ввів у науку шведський учений Карл 
Лінней. Біологічна систематика поділяється 
на два основні розділи: таксономію та біо-
логічну номенклатуру.

Таксономія займається розробкою пра-
вил групування живих організмів. Це дуже 
складна проблема, бо часто не зовсім зрозу-
міло, на основі яких ознак слід об’єднувати 
організми у групи. Так, у давнину всіх червів 
об’єднували в один тип. Але сучасні дослі-
дження показали, що різні групи червів мають 
різне походження і не є близькими родичами.

Біологічна номенклатура розробляє пра-
вила найменування живих організмів, ство-
рює спеціальні міжнародні кодекси, які ре-
гулюють спірні питання. Також вона вирішує 
проблеми синонімів (коли один вид випадково 
отримує кілька назв) та інші важливі питання.

Штучні (формальні) та природні 
(філогенетичні) системи живого світу
Системи живого світу можуть бути різ-

ними. Їх поділяють на дві групи — штуч-
ні (формальні) та природні (філогенетичні). 
Штучними (формальними) називають сис-
теми, в яких класифікація видів базується 
лише на ступені їхньої подібності за вибра-
ними ознаками. При цьому не враховується 
історична спорідненість організмів, які така 
система об’єднує у відповідні таксони.

Мал. 7.1. Система царств живих  
організмів Аристотеля

Природними (філогенетичними) назива-
ють системи, в яких класифікація організмів 
будується на ступені їхньої подібності з ура-
хуванням філогенетичної спорідненості. Так, 
штучна система може зараховувати до риб усіх 
хребетних, які живуть у воді. Тоді до риб бу-
дуть віднесені всі кити. А природна система 
враховує, що кити походять від наземних пред-
ків і є вторинноводними тваринами. Тому в та-
кій системі кити належать до групи ссавців.

Історія розвитку систем класифікації 
організмів
Першою спробою класифікувати живі ор-

ганізми можна вважати систему Аристотеля 
(мал. 7.1), який виділив групи рослин і тва-
рин. А першою науковою системою класифі-
кації стала система Карла Ліннея (1758 р.), 
у якій рослини і тварини отримали статус 
царств (мал. 7.2). Але вже тоді стала зрозу-
міла значна відмінність грибів, і вони були 
виділені в окреме царство Отто фон Мюнх-
гаузеном (1763 р.). Щоправда він об’єднав їх 
разом із губками і коралами (мал. 7.3). Ця 
помилка була виправлена в системі Ноеля 
Жозефа де Неккера (1783 р.), в якій царство 
Гриби було виділено окремо (мал. 7.4). На 
жаль, пропозиції Мюнхгаузена й Неккера 
були надовго забуті.

IV ст. до н. е.
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Тема 2. Біорізноманіття

• Біологічна систематика
• Біологічна номенклатура
• Таксономія
• Штучні й природні системи
•  Розвиток і принципи класи-

фікації організмів

Найголовніше в параграфі
Запитання та завдання

1. Виберіть два види живих організмів з різних царств і визначте 
їхнє систематичне положення. 2. Які із зображених в параграфі систем 
царств живих організмів (мал. 7.1–7.6) є штучними, а які — природ-
ними. Обґрунтуйте свою точку зору. 3*. Використовуючи додаткові 
джерела інформації (у тому числі Інтернет), складіть список методів 
досліджень, на яких базується сучасна біологічна систематика.

Учені в XIX ст. уперше усвідомили, що численні мікро-
скопічні істоти (бактерії, найпростіші, мікроскопічні водо-
рості) важко віднести до тварин або рослин. Наслідком цього 
було виникнення у системі Ернста Геккеля (1866 р.) нового 
царства Протисти, яке об’єднало всі одноклітинні й коло-
ніальні форми (мал. 7.5).

У першій половині XX ст. внаслідок розвитку методів 
мікроскопії стала зрозумілою різниця між прокаріотами та 
еукаріотами. У системі Герберт Копленд (1938 р.) було ви-
ділено чотири царства: Монери (дроб’янки), Протоктисти 
(нижчі еукаріоти), Тварини і Рослини.

У 1959–1969 роках американський дослідник Роберт 
Уайттейкер удосконалив цю систему, виділивши гриби 
в окреме царство (у системі Г. Копленда їх відносили до 
царства Протоктисти) (мал. 7.6). Ця система була найбільш 
поширеною до 80–90-х років XX століття, поки нові тех-
нології в цитології та молекулярній біології не дозволили 
створити сучасну систему класифікації живих організмів.

Принципи сучасної класифікації організмів
Сучасна наукова класифікація повинна відображати ево-

люційні зв’язки між живими організмами та вказувати на 
рівень їхньої спорідненості. Крім того, вона має бути зруч-
ною для використання і дозволяти легко включати нові, 
нещодавно відкриті, види.

Основною систематичною категорією є вид. Видова назва 
складається з двох латинських слів (бінарна номенклатура), 
перше з яких є назвою роду, а друге — видовим епітетом. 
Споріднені види об’єднуються в більш високі таксономічні ка-
тегорії — роди, роди — в родини, а ті — в іще вищі категорії.

Мал. 7.2. Система царств  
живих організмів К. Ліннея

Мал. 7.3. Система царств  
живих організмів О. Мюнхгаузена

Мал. 7.5. Система царств  
живих організмів Е. Геккеля

Мал. 7.4. Система царств  
живих організмів Н. Неккера

Мал. 7.6. Система царств  
живих організмів Р. Уайттейкера

1758 р. 1763 р. 1783 р.

1866 р.

1959–
1965 рр.
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Тема 2. Біорізноманіття

•  Біологія 
• Методи досліджень 
• Генетика 
• Таксон 
• Еволюція 
• Симбіогенез

Згадайте

§ 8. Створення систем живих організмів

Еволюційна таксономія та кладистика
Після поширення еволюційної теорії 

Чарльза Дарвіна Ернст Геккель запропонував 
концепцію еволюційної таксономії. Згідно з 
цією концепцією, система класифікації по-
винна була відображати хід еволюції живих 
організмів. Ця точка зору переважає в науці 
й зараз. Тому сучасні систематики під час 
створення класифікацій обов’язково врахо-
вують спорідненість різних груп організмів.

Для створення сучасних класифікацій 
живих організмів учені частіше використову-
ють принципи кладистики. Кладистика — це 
підхід до біологічної класифікації, за якого 
організми класифікують згідно з їх порядком 
відгалуження від еволюційного дерева. При 
цьому морфологічна подібність не врахову-
ється, бо вона може виникати в ході при-
стосування до схожих умов існування. Цей 
підхід має і деякі недоліки. У рамках кладис-
тичного підходу складніше створювати сис-
тематику груп в еволюції, у яких мав місце 

симбіогенез (наприклад, під час утворення 
хлоропластів в еукаріотів).

Складність створення сучасної класифіка-
ції можна проілюструвати на прикладі кла-
сифікації птахів і плазунів (мал. 8.1), коли 
використання двох різних комплексів морфо-
логічних ознак та молекулярно-генетичних до-
сліджень дає три різних варіанти класифікації.

Монофілетичні й парафілетичні 
таксони
Систематичні групи живих організмів 

(таксони) за їхнім походженням поділяють 
на монофілетичні й поліфілетичні (від грец. 
mono — один, poli — багато). Монофілетичні 
таксони об’єднують нащадків одного предка, 
а поліфілетичні — різних довільно обраних 
нащадків декількох предків. Наприклад, 
клас Однодольні є монофілетичним таксо-
ном. А царство Рослини, яке було виділено 
Р. Уайттейкером, — поліфілетичним, бо воно 
об’єднує декілька неспоріднених груп (бурі 
водорості, червоні водорості, зелені рослини 
тощо). Виділяють також парафілетичні так-
сони, які об’єднують нащадків одного пред-
ка, окрім однієї, як правило, найбільш про-
сунутої групи. Так, у межах ряду Примати 
(мал. 8.2) об’єднання разом довгоп’ятів та 
лорі буде прикладом поліфілетичного таксону.  
Додавання до цієї групи лемурів утворить 
парафілетичний таксон. А об’єднання всіх 
інших мавп цього ряду в інфраряд Мавпопо-
дібні утворить монофілетичний таксон.

Мал. 8.1. Різні варіанти класифікації однієї групи тварин: а, б — за різни-
ми морфологічними ознаками, в — за молекулярно-біологічними даними

Птахи Птахи Птахи

Крокодили Крокодили Крокодили

Лепідозаври Лепідозаври

ЛепідозавриЧерепахи Черепахи

Черепахи

Ссавці Ссавці Ссавці

а б в

Мал. 8.2. Створення різних таксонів 
у  межах ряду Примати

Монофілетичний таксон
Парафілетичний таксон
Поліфілетичний таксон

Лемури Лорі
Довго-
п’яти

Мавпи 
Нового 

світу

Мавпи 
Старого 

світу Люди

Людино-
подібні 
мавпи
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Тема 2. Біорізноманіття

• Кладистика
•  Монофілетичні, поліфілетич-

ні й парафілетичні таксони
• Таксономічна ієрархія
• Вставні категорії
• Філогенетика

Найголовніше в параграфі
Запитання та завдання

1*. У ряді Примати вчені виділяють підряд Сухоносі, до якого 
включають представників інфраряду Мавпоподібні й довгоп’ятів. Їхні 
еволюційні зв’язки показано на мал. 8.2. Проаналізуйте малюнок 
і  зробіть висновок, яким таксоном є сухоносі — монофілетичним, 
поліфілетичним чи парафілетичним. Висновок обґрунтуйте. 2. Чому 
використання різних наборів морфологічних ознак одних і тих са-
мих груп організмів часто є причиною їх різних класифікацій (як у 
варіантах а і б на мал. 8.1)? 3. Складіть список переваг і недоліків 
кладистичного підходу у систематиці.

У сучасній систематиці поліфілетичні 
таксони вважаються неприйнятними. Якщо 
вдається довести, що група є поліфілетичною, 
систематики її ліквідовують або ж змінюють 
її межі, щоб виключити з неї неспорідне-
ні види. Так, у минулому були ліквідовані 
такі групи, як Безхребетні й Таємношлюб-
ні, а в останні роки суттєво змінилися межі 
царств Рослини, Гриби і Тварини.

Таксономічна ієрархія
Таксономічна ієрархія — це розташу-

вання систематичних груп за порядком су-
підрядності, тобто включення одних груп до 
складу інших. Порядок ієрархії для основних 
систематичних категорій є таким:

Домен → Царство → Відділ (Тип) →  
→ Клас → Порядок (Ряд) → Родина → Рід → 
→ Вид

Так, вид Людина розумна включається 
до складу роду Людина разом із видами Лю-
дина неандертальська, Людина вміла тощо. 
Рід Людина входить до складу родини Го-
мініди разом з родами Шимпанзе, Горила й 
Орангутан. Родина Гомініди входить до скла-
ду ряду Примати, який є складовою класу 
Ссавці. Клас Ссавці входить до складу типу 
Хордові, царства Справжні тварини, домену 
Еукаріоти.

У тих випадках, коли систематика групи 
є складною, основних систематичних катего-
рій може бути недостатньо. У таких випадках 
використовують так звані вставні категорії. 
Назви вставних категорій утворюються від 
назв основних категорій за допомогою пре-
фіксів. Найпоширенішими такими префікса-
ми є над- (супер-) та під- (суб-). Можуть ви-
користовуватися також префікси епі-, гіпер-, 
інфра- та інші. Наприклад: субдомен Амор-
феї, надряд Дводишні, інфраклас Сумчасті.

Таксономічну ієрархія виду Людина

вид Людина розумна

рід Людина

родина Гомініди

ряд Примати

інфраклас Плацентарні

підклас Звірі

клас Ссавці

надклас Щелепні

інфратип Хребетні

підтип Черепні

тип Хордові

підцарство Багатоклітинні тварини

царство Справжні тварини

надцарство Обазої

субдомен Аморфеї

домен Еукаріоти

Філогенетика
Філогенетика — це одна з галузей систе-

матики, яка встановлює еволюційні зв’язки 
між різними групами організмів, як сучас-
них, так і вимерлих.

Для дослідження філогенезу сучасна біо-
логія широко використовує новітні техноло-
гії. Особливо ефективними є методи галузі 
молекулярної біології та генетики й мікро-
скопічних досліджень. Також широко вико-
ристовують математичне моделювання й по-
будову філогенетичних дерев.

Філогенетичне дерево — це схема, яка 
відображає еволюційні зв’язки між таксо-
нами, для яких воно будується (мал. 8.3). 
Філогенетичні дерева можуть будуватися 
не тільки для таксонів живих організмів. 
Їх можна створювати, наприклад, для певних 
біополімерів — таких, як білки або нуклеї-
нові кислоти.
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•  Систематична категорія 
• Бінарна номенклатура 
• Рід 
• Вид

Згадайте

§ 9. Вид як базовий таксон сучасної систематики

Концепції виду
Базовим таксоном сучасна сис-

тематика вважає вид. Складність 
поділу живих істот на види поля-
гає ще й у тому, що саме визначен-
ня поняття «вид» є доволі склад-
ним. І залежить воно від того, яка 
з концепцій виду використовується 
в певному випадку.

У більшості випадків для виду 
використовують таке визначення: 
вид — це сукупність популяцій 
особин, подібних між собою за бу-
довою, функціями, місцем в угру-
пованнях організмів, що населяють 
певний ареал і вільно схрещуються 
між собою у природі.

Мал. 9.1. Приклади видів, особини яких значно відрізняються одна 
від одної за зовнішнім виглядом

Мал. 9.2. Гінкго дволопатеве (а) і щитень літній (б) — види-довгожи-
телі, існують понад 100 млн років

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, коні (мал. 9.1)

Номіналістична Це група особин, яка ви-
знається формальною кла-
сифікацією і становить 
певний етап розвитку 
певної еволюційної лінії

Ця концепція розглядає вид як чисто теоретичне 
поняття, бо живі організми в природі постійно змі-
нюються. В її межах важко пояснити дуже тривале 
існування гінкго або щитнів (мал. 9.2) 

Біологічна Це група особин, що здат-
на схрещуватися і давати 
плідне потомство

Концепція добре підходить для опису багатоклітинних 
організмів зі статевим розмноженням, але зазнає труд-
нощів під час опису організмів, які не мають статевого 
розмноження, наприклад бактерій

Філогенетична Це найменша монофіле-
тична група, яка заслуго-
вує на формальне визнан-
ня

Ця концепція визначає вид, виходячи з його монофі-
летичного походження (від однієї популяції або навіть 
окремої особини). Не є вдалою для визначення видів, 
які виникли шляхом схрещування або симбіогенезу

а б
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• Вид
• Концепції виду
• Критерії виду

Найголовніше в параграфі

Запитання та завдання

1. На конкретному прикладі поясніть, як за допомогою біохі-
мічного критерію розрізнити два види. 2*. Серед комарів існують 
види-двійники, деякі з яких можуть переносити малярію, а  деякі  — 
ні. За зовнішньою будовою вони не відрізняються. Запропонуйте 
спосіб або способи, за допомогою якого (або яких) ці види можна 
розрізнити.

Критерії виду
У природі трапляються види-двійники, 

які дуже подібні між собою за зовнішньою 
будовою. Такі види було виявлено серед ко-
мах, риб, птахів, ссавців, рептилій, амфібій 

тощо. В Україні види-двійники знайшли 
у зелених ропух, полівок, мишаків. Тому, 
щоб не помилитися, для визначення виду ви-
користовують не якусь одну ознаку, а цілий 
комплекс критеріїв виду.

Полівка  
звичайна

Морфологічні відмінності мушлів молюсків  
роду ставковик

Полівка  
східно- 
європейська

Морфологічний: схожість зовнішньої і внутріш-
ньої будови організмів одного виду та її відмін-

ність у різних видів

Генетичний: кількість і структура хромосом 
виду, тобто його каріотип (кожний вид має 

чітко визначений набір хромосом)

Репродуктивний: схожість процесів життє-
діяльності й можливість схрещування

Жовтець  
кашубський

Листяні  
та змішані ліси Луги та поля Вологі луги

Жовтець  
їдкий

Жовтець  
повзучий

Вміст Нітрогену і 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 (%)

Біохімічний: можливість розрізняти види  
за біохімічними параметрами (будовою 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

Критерії виду
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• Живі організми  
• Рослини  
• Тварини  
• Гриби  
• Біоценози

Згадайте

§ 10. Біорізноманіття

Рівні й типи біологічного різноманіття
Термін «біорізноманіття» почали застосовувати нещодав-

но. Поняття «біологічне різноманіття» ввів Томас Лавджой 
(мал. 10.1) 1980 року, а скорочений варіант — «біорізнома-
ніття» — запропонував Едвард Осборн Вілсон (мал. 10.2) 
1986 року.

Зараз застосовують кілька різних варіантів значення 
терміна «біорізноманіття». Одним із найбільш поширених 
є такий: біорізноманіття — це сукупність генів, видів та 
екосистем у регіоні. Визначення, прийняте на саміті ООН 
у Ріо-де-Жанейро (1992), говорить, що біорізноманіття — 
це мінливості серед живих організмів з будь-яких ареалів, 
включаючи, зокрема, суходольні, морські та інші водні, та 
серед екологічних комплексів, частинами яких вони є, що 
включає мінливість усередині видів, між видами та між 
екосистемами. Відповідно, за рівнями можна розглядати 
біологічне різноманіття на рівні популяції, виду, екосисте-
ми тощо.

Розрізняють три основні типи біорізноманіття: альфа-, 
бета- та гамма-різноманіття. Альфа-різноманіття оцінює різ-
номаніття всередині угруповання, бета-різноманіття — між 
угрупованнями, а гамма-різноманіття — на рівні ландшафт-
ної зони, яка містить цілу низку угруповань.

Значення біорізноманіття у природі й житті людини
Біорізноманіття відіграє надзвичайно важливу роль в іс-

нуванні біосфери. Протягом еволюції біорізноманіття по-
стійно зростало, що добре видно на прикладі збільшення 
кількості родин живих організмів із часом (мал. 10.3).

Екосистеми можуть існувати тільки за умови, що до їх-
нього складу входять продуценти, консументи і редуценти, бо 

Мал. 10.1. Т. Лавджой (нар. 1941 р.), 
американський біолог

Мал. 10.2. Е. Вілсон (нар. 1929 р.), 
американський біолог, соціобіолог, 

мірмеколог, еколог, письменник Мал. 10.3. Зміна числа родин тварин протягом останніх 550 мільйонів років

Мільйони років тому
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Тема 2. Біорізноманіття

• Біорізноманіття
• Значення біорізноманіття
•  Мінімальна умова існування 

екосистеми
• Систематика
• Біогеографія

Найголовніше в параграфі
Запитання та завдання

1. Якими мовами подано підписи на картах (мал. 10.4, 10.5)? Чому 
саме ці мови найчастіше використовують у науці? 2. Чи згодні ви з 
твердженням, що популяція з високим рівнем біорізноманіття має 
більші шанси на виживання у випадку дії на неї несприятливого 
фактора? Обґрунтуйте свою точку зору. 3*. За яких умов зможе іс-
нувати екосистема, до складу якої входить тільки один вид живих 
організмів? Яким чином у ній можна створити мінімально необхідне 
для функціонування біорізноманіття?

органічні речовини слід постійно утворювати 
і постійно руйнувати, щоб забезпечити обмін 
речовин. Тобто без мінімального біологічного 
різноманіття екосистема існувати просто не 
зможе. Теоретично мінімальною умовою іс-
нування екосистеми є наявність хоча б двох 
компонентів — продуцента і редуцента.

Більший рівень різноманіття робить еко-
системи більш стійкими до зовнішніх впливів. 
Високе генетичне різноманіття збільшує шан-
си популяції на виживання в умовах зміни 
середовища існування, бо в такому випадку 
хоч хтось із нащадків може виявитися достат-
ньо пристосованим до нових умов існування.

Велике значення має біорізноманіття 
і для людини. Людина також є складовою 
екосистем. Тому високий рівень біорізнома-
ніття збільшує шанс виживання екосистем 
узагалі й людини зокрема. Велика кількість 
різних видів тварин і рослин може бути дже-
релом природних сполук і матеріалів, які мо-
жуть використовуватися людиною.

Крім того, високе різноманіття надає лю-
дині переваги і в її господарській діяльності. 
Так, перші цивілізації на планеті зароджува-
лися у схожих умовах. Але євразійські ци-
вілізації мали можливість для одомашнення 
набагато більшої кількості видів тварин, ніж, 

наприклад, американські. Одомашнення ко-
ней зробило більш ефективним як сільське 
господарство, так і транспорт, що стало при-
чиною вищої ефективності економіки і швид-
шого розвитку цивілізації в Євразії.

Систематика і біогеографія
Систематика та біогеографія є науками, 

які складають основу вивчення біорізнома-
ніття. Систематика розподіляє організми за 
систематичними групами, враховуючи сту-
пінь спорідненості та еволюційну історію ви-
дів. Біогеографія досліджує закономірності 
географічного поширення живих організмів 
та їхніх угруповань і характер фауни (сукуп-
ності видів тварин) і флори (сукупності видів 
рослин) окремих територій.

Одним із найважливіших напрямків до-
сліджень у біогеографії є визначення впли-
ву географічного середовища на поширення 
окремих видів і груп організмів.

Завдяки дослідженням систематики і біо-
географії було, наприклад, виділено флористич-
ні царства — райони Землі, які відрізняються 
особливостями флористичного складу (мал. 
10.4). Цікаво, що фауністичне районування, 
яке теж було виконано, дало дещо інший 
поділ поверхні Землі на області (мал. 10.5).

Мал. 10.5. Зоогеографічні царстваМал. 10.4. Флористичні царства
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•  Біологія 
• Методи біології 
• Експеримент 
• Спостереження 
• Фактори середовища

Згадайте

§ 11. Дослідження біорізноманіття

Методи вивчення біорізноманіття
Методи вивчення біорізноманіття є до-

сить численними. До них належать інвента-
ризація, моніторинг, оцінка видового різно-
маніття, оцінка екосистемного різноманіття, 
біоіндикація.

Будь-яка оцінка біорізноманіття почина-
ється з його переліку (інвентаризації). Часто 
для відслідковування змін біорізноманіття 
використовують моніторингові дослідження. 
Дуже важливим є кількісний аспект оціню-
вання різноманіття.

Оцінювати біорізноманіття можна як усе-
редині якогось угрупування, так і порівню-
ючи між собою різні угруповання. Під час 
оцінювання біорізноманіття всередині угру-
повання не слід плутати його з багатством 
екосистеми. Видове багатство визначається 
кількістю видів, які присутні в екосистемі. 
А під час оцінювання біорізноманіття вра-
ховується також кількісна частка кожного 
з видів. Наприклад, розглянемо два угрупо-
вання (мал. 11.1). У кожному з них присут-

ні по п’ять видів організмів. Тобто видове 
багатство в них однакове. Але в угрупован-
ні 2 кількість одного з видів набагато біль-
ша, ніж інших. Представники інших видів 
трапляються рідше. Тому й біорізноманіття 
в угрупованні 2 буде меншим. Для визна-
чення рівня біорізноманіття використову-
ють спеціальні показники, які обчислюють 
за певними формулами.

Інвентаризація і моніторинг
Інвентаризація — це виявлення наяв-

ності всіх компонентів біорізноманіття та їх 
фіксація. Так, під час аналізу генетичного 
різноманіття виявляють усі існуючі варіанти 
генів, а під час аналізу видового різноманіття 
визначають усі види, які є в угрупованні.

Інвентаризація є тією основою, з якої по-
чинаються всі роботи з дослідження біоріз-
номаніття. Адже перед тим як порівнювати, 
треба мати те, що буде порівнюватися.

Моніторинг — це тип досліджень, за 
яких з певною періодичністю проводять ряд 
заходів, які дозволяють визначити стан до-
сліджуваного об’єкта. Заходи проводять од-
наковим чином і з використанням однакових 
приладів. Це дає можливість аналізувати ди-
наміку змін стану та виявляти зміни, які 
відбуваються з об’єктом спостережень. Мо-
ніторингові дослідження дозволяють робити 
ефективні прогнози розвитку ситуації в еко-
системах і запобігати негативним тенденці-
ям, які вдається виявити.

Залежно від призначення виділяють за-
гальний (стандартний), оперативний (кризо-
вий) та фоновий (науковий) моніторинг. Фо-
новий моніторинг здійснюється у природних 
та біосферних заповідниках і на інших тери-
торіях, що охороняються. Він є докладним 
і високоточним, що дозволяє ефективно до-
сліджувати зміну стану екосистем. Загаль-
ний моніторинг не такий докладний. Параме-
три, за якими він здійснюється, підбирають 
з точки зору оптимальності й достатності. 
Оперативний моніторинг проводять у зонах 
аварій та природних явищ, які суттєво по-
рушили стан екосистеми.

Мал. 11.1. Порівняння різноманіття двох угруповань 
(відсоток особин кожного з видів в угрупованні; a, b, c, 

d, e — позначення різних видів)

Угруповання 1 Угруповання 2

a

a

b bc cd

d

e

e
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•  Методи вивчення  
біорізноманіття

• Інвентаризація
• Моніторинг
• Біоіндикація
• Види-індикатори
• Екологічне прогнозування

Найголовніше в параграфі
Запитання та завдання

1. Які переваги й недоліки, порівняно з індикацією за допомогою 
приладів, має біоіндикація? 2*. Складіть список екосистем вашого 
регіону, для яких було б бажано провести екологічне прогнозування. 
3*. Виберіть одну зі знайомих вам екосистем та один з екологіч-
них факторів, який може діяти на неї. Підберіть види-індикатори, за 
допомогою яких ви зможете відслідковувати дію цього фактору на 
екосистему. Відповідь обґрунтуйте.

Біоіндикація та екологічне 
прогнозування
Біоіндикація — це метод визначення еко-

логічного стану екосистем за допомогою жи-
вих об’єктів. Як об’єкти можуть використову-
ватися клітини, організми, популяції окремих 
видів або екологічні угруповання. За допомо-
гою біоіндикації можна оцінювати дію абіо-
тичних, біотичних та антропогенних факторів.

Для діагностики стану екосистем вико-
ристовують види-індикатори, які мають біль-
шу чутливість до дії несприятливого фактору 
середовища і тому швидше реагують на зміни 
в дії цього фактору. Для оцінки дії різних 
факторів використовують різні види-індика-
тори. Наприклад, для оцінювання забруднен-
ня повітря як індикатори часто використо-
вують рослини або лишайники (мал. 11.2). 
А для оцінювання забруднення води як інди-
катори частіше застосовують тварин (дафній, 
бокоплавів тощо) (мал. 11.3).

Слід відмітити, що універсальних видів-
індикаторів не існує. Це пов’язано з тим, що 
різні живі організми суттєво відрізняються 
між собою за стійкістю до дії різних факто-

Мал. 11.2. Лишайники — гарні індикатори  
чистоти повітря

Мал. 11.3. Дафній часто використовують  
для оцінювання стану водних екосистем

рів. І якщо, наприклад, певний вид є чутли-
вим до зміни вмісту сполук Арсену у своєму 
середовищі існування, то це не означає, що 
він також буде гарним індикатором для ви-
явлення зміни вмісту сполук Плюмбуму.

Для аналізу змін стану екосистеми в ці-
лому застосовують не один вид-індикатор, 
а цілий комплекс таких видів. Для того щоб 
оцінка стану екосистеми була ефективною, до 
комплексу видів-індикаторів включають пред-
ставників основних екологічних груп – проду-
центів, консументів і редуцентів. При цьому 
серед консументів види-індикатори підбира-
ють для кожного з основних трофічних рівнів.

Екологічне прогнозування — це передба-
чення можливої поведінки природних систем 
на основі інформації, яка була отримана в по-
передніх дослідженнях. Основою екологічно-
го прогнозування часто є створення моделей 
екосистем, які дозволяють оцінити вплив на 
них як природних процесів, так і людської 
життєдіяльності. Для екологічного прогнозу-
вання створюють прогнозні карти, які пері-
одично оновлюють, ураховуючи зафіксовані 
в екосистемах зміни.
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• Клітина 
• Прокаріоти 
• Еукаріоти 
• Віруси 
• Систематичні категорії

Згадайте

§ 12. Сучасна система живого світу

Тридоменна система 
живого світу
Карл Воуз (1990 р.), спираю-

чись на аналіз послідовності ну-
клеотидів рРНК та деякі інші 
молекулярні характеристики, за-
пропонував новий варіант систе-
матики живих організмів. Згідно 
з ним організми поділялися на 
великі систематичні групи — до-
мени. Домен — це таксон найви-
щого рангу, який включає кілька 
царств живих організмів.

Клітинні форми життя поділи-
ли на три домени — Бактерії, Ар-
хебактерії та Еукаріоти (мал. 12.1). 
Віруси виділили як окремий так-
сон Vira, який об’єднує неклітин-

ні форми життя й за рангом відповідає домену. Така 
класифікація найбільш точно відбиває сучасні уявлен-
ня про виникнення й еволюцію основних груп живих 
організмів.

Мал. 12.1. Три домени живих організмів

Характерні особливості доменів живих організмів

Група
Організми, 
які входять 

до складу групи
Особливості будови і життєдіяльності

Бактерії Бактерії Клітинні організми. У клітинах немає ядра й мембранних органел. Від-
різняються значною різноманітністю біохімічних процесів у клітинах. 
Генетичний матеріал зазвичай представлений великою кільцевою моле-
кулою ДНК (бактеріальною хромосомою). Можуть мати плазміди. Гени 
не містять інтронів

Археї Археї (архебак-
терії)

Клітинні організми. Суттєво відрізняються від інших доменів за скла-
дом ліпідів та білків. У клітинах немає ядра й мембранних органел. Ге-
нетичний матеріал зазвичай представлений великою кільцевою молеку-
лою ДНК (бактеріальною хромосомою). Можуть мати плазміди. Частина 
генів містить інтрони

Еукаріоти Тварини, гри-
би, зелені рос-
лини тощо

Клітинні організми. У клітинах є ядра та інші мембранні органели 
й цитоскелет. Генетичний матеріал міститься у хромосомах і має вигляд 
лінійних молекул ДНК. У мітохондріях і пластидах присутні невеликі 
молекули кільцевої ДНК. Гени містять інтрони

Бактерії

Археї

Еукаріоти
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• Домен
• Тридоменна система
•  Особливості доменів  

Бактерії, Археї, Еукаріоти
• Макросистематика

Найголовніше в параграфіЗапитання та завдання

1. Чи згодні ви з використанням терміну «домен» для позначення 
найбільшої систематичної категорії? Обґрунтуйте свою точку зору. 2. По-
слідовність нуклеотидів яких генів найкраще використовувати для по-
рівняння різних груп живих організмів? Відповідь обґрунтуйте. 3*. Скла-
діть список можливих причин, які заважать вирощуванню в  культурі 
мікроорганізмів, які відкрили за допомогою метагеномного аналізу.

Макросистематика 
і метагеномний аналіз
Макросистематикою називають 

розділ систематики живих організ-
мів, який працює із систематични-
ми категоріями найвищих рангів — 
доменами, субдоменами, групами 
царств, царствами тощо. Останнім 
часом у цій галузі було зроблено 
чимало відкриттів. Це пов’язано 
із застосуванням новітніх методів 
аналізу, у першу чергу молекуляр-
но-генетичних.

Зараз уже відома послідовність 
нуклеотидів ДНК для багатьох важ-
ливих генів сотень організмів. А ге-
номи хоч кількох представників 
основних систематичних груп роз-
шифровані повністю. Це дозволяє 
ефективно порівнювати організми 
між собою, встановлюючи їхні ро-
динні зв’язки. Завдяки таким тех-
нологіям було поставлено питан-
ня об’єднання архей та еукаріотів 
в один домен. Зараз воно активно 
обговорюється.

Також широке застосування 
отримав метод метагеномного ана-
лізу. Він дозволяє вилучати й ана-
лізувати ДНК безпосередньо з ві-
дібраних проб, без вирощування 
мікроорганізмів. Такий метод аналі-
зу допомагає вивчати організми, які 
поки що не вдається вирощувати на 
поживних середовищах. Виявилося, 
що таких організмів набагато біль-
ше, ніж передбачалося раніше. Серед 
них навіть була виділена окрема гру-
па «відділів-кандидатів» (Candidate 
Phyla), яких поки що не змогли від-
нести ні до архей, ні до бактерій. 
Можливо, що їх доведеться виді-
ляти в окремий домен (мал. 12.2).

Мал. 12.2. Новий варіант системи організмів, у якому еукаріоти 
об’єднуються з археями і з’являється нова гілка (відділи-претенденти, 

які не можна поки що віднести ні до бактерій, ні до архей)

Ця нова група цілком складається з організмів, які 
не вдається вирощувати в культурах. Поки що відома 
тільки будова їхньої ДНК і те, що, скоріше за все, вони 
є прокаріотами.

Еукаріоти

Бактерії

Відділи-
кандидати

Археї
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• Клітина 
• Клітинна стінка 
• Нуклеоїд 
• Плазміда 
• Джгутик

Згадайте

§ 13. Прокаріотичні організми

Бактерії та Археї
Прокаріотів поділяють на дві великі гру-

пи — домени Археї та Бактерії (мал. 13.1). 
Бактерії трапляються в усіх середовищах іс-
нування. Вони живуть у воді, ґрунті, живих 
організмах. Архей спочатку виявили в зо-
нах екстремального існування: у дуже га-
рячих джерелах (наприклад, у гейзерах) та 

в дуже холодних умовах, у водоймах із дуже 
солоним, кислим або лужним середовищами. 
Але наступні дослідження виявили значну 
кількість архей, які живуть і у нормальних 
умовах. Багато представників архей є меш-
канцями травних трактів тварин (жуйних, 
термітів, людей тощо).

Систематика бактерій та архей
Поділ бактерій на великі систематичні 

групи досі є предметом наукової дискусії. 
Якщо об’єднання видів до груп ранга відді-
лу не викликають особливих проблем, то за-
гальноприйняте їх об’єднання на рівні царств 
або субдоменів відсутнє.

Найбільш поширеним з існуючих варі-
антів є поділ бактерій на три великі групи: 
давні бактерії, терробактерії та гідробактерії. 

Характерні ознаки бактерій та архей

Ознака Бактерії Археї

Кількість клітин Одноклітинні, колоніальні та (інколи) 
багатоклітинні

Тільки одноклітинні

Будова клітинної 
мембрани

Мембрана завжди двошарова, складаєть-
ся з фосфоліпідів

Мембрана може бути двошаровою або 
одношаровою, складається з етерів 
гліцеролу та терпенових сполук

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

Складається із псевдомуреїну та спе-
цифічних білків

Особливості геному Не містить гістонів Містить гістоноподібні білки

Особливості  
джгутиків

Порожнисті білкові циліндри, ростуть 
кінчиком; обертання відбувається за раху-
нок використання протонного градієнту

Суцільні білкові нитки, ростуть осно-
вою; обертання відбувається за раху-
нок використання енергії АТФ

Мал. 13.1. Представники архей (а), одноклітинних (б) та багатоклітинних (в) бактерій

а б в
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•  Середовища існування бактерій та архей
•  Характерні ознаки бактерій та архей
•  Систематика бактерій та архей
•  Групи бактерій і архей та їхні представники
•  Значення бактерій та архей

Найголовніше в параграфі

Запитання та завдання

1. Які особливості біології бактерій можуть 
впливати на те, що їх об’єднання на рівні відділів 
не викликає великих проблем, а у більші таксоно-
мічні групи (царства, субдомени) викликає постійні 
дискусії? 2. Складіть список захворювань людини, 
збудниками яких є бактерії. 3*. Чи можна стверджу-
вати, що бактерії є більш важливими для людства, 
ніж археї? Відповідь обґрунтуйте.

Представниками давніх бактерій є водород-
ні бактерії (отримують енергію за рахунок 
окиснення водороду) та термотоги (бактерії, 
які живуть у гарячих джерелах). До терро-
бактерій належать ціанобактерії та збудник 
туберкульозу, а до гідробактерій — спірохе-
ти, хламідії та збудники чуми, холери і саль-
монельозу.

Систематика архей також є ще недо-
статньо розробленою. Але вчені виділяють 
серед них дві великі групи — протеоархеї 

Значення архей для людини

Взаємодія з людиною Приклад

Є частиною мікробіоти кишечнику людини Метаногенні архебактерії товстого кишечнику

Важливе джерело ферментів, які використо-
вуються в наукових дослідженнях і промисло-
вості

ДНК-полімеразу архебактерій, які живуть у гарячих 
джерелах, використовують для полімеразної ланцю-
гової реакції

Збагачення руд металів під час видобування Архебактерій використовують для видобутку золота, 
міді й кобальту

Виробництво продуктів харчування за високих 
температур

Ферменти архей використовують у виробництві мо-
лока з низьким умістом лактози, яке відбувається за 
високої температури

Значення бактерій для людини

Взаємодія з людиною Приклад

Використовуються у виробництві харчових 
продуктів

Кисломолочні продукти, сири, хлібобулочні вироби 
тощо

Є основним виробником продукції в біотехноло-
гічному виробництві

Бактерії, які виробляють ліки (наприклад, інсулін) 

Є складовою частиною бактеріальних добрив Азотфіксуючі бактерії, які суттєво підвищують уро-
жайність багатьох рослин 

Є мутуалістичними симбіонтами кишечнику 
людини

Кишечна паличка

Є збудниками багатьох захворювань як самих 
людей, так і важливих для них тварин і рослин

Збудники холери, чуми, туберкульозу, бактеріально-
го раку рослин

Можуть пошкоджувати внаслідок своєї життє-
діяльності споруди або механізми

Залізобактерії, які поселяються у водопровідних тру-
бах і можуть перешкоджати руху води

та еуархеї. До групи протеоархей належать 
нещодавно (2015 року) відкриті локіархеї. 
Їх вважають групою, яка є предковою для 
еукаріотів.

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.
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• Домен  • Ядро
• Еукаріоти  • Мітохондрії
• Археї   • Пластиди 
•  Моно- та поліфілетичні  

організми

Згадайте

§ 14. Сучасна систематика еукаріотів

ганічного світу на дводоменну, бо, за пра-
вилами систематики, монофілетичні групи 
повинні утворювати один таксон.

Поділ еукаріотів на субдомени
Нові технології досліджень, які з’явля-

ли ся в другій половині XX ст., сприяли 
виділенню набагато більшого числа царств 
у межах групи еукаріотів. Така система най-
точніше 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 Еукаріо-
ти поділяється на три частини — субдомени, 
які, у свою чергу, діляться на кілька груп 
(надцарств). А вже надцарства поділяють на 
окремі царства живих організмів. Трьома суб-
доменами еукаріотів є Екскавати, Діафорети-
ки (біконти) та Аморфеї (мал. 14.2). Екскава-
ти є винятково одноклітинними організмами, 
а серед діафоретиків та аморфеїв трапляються 
як одноклітинні, так і багатоклітинні форми.

Екскавати
Екскавати є найдавнішою групою еукаріо-

тів. До них належать тільки одноклітинні ор-
ганізми. Вони можуть бути вільноживучими, 
вести паразитичний спосіб життя або ставати 
симбіонтами багатоклітинних організмів.

До цієї групи належать збудники захво-
рювань, небезпечних для людини. Це, напри-
клад, трихомонада (збудник трихомонозу), 
трипаносома (збудник сонної хвороби) і лей-
шманія (збудник лейшманіозу).

Також до екскаватів належать евглени, 
типовим представником яких є евглена зе-
лена, і гіпермастигіни (наприклад, трихо-
німфа) — одноклітинні організми з великою 
кількістю джгутиків. Гіпермастигіни є сим-
біонтами, які живуть у кишечниках термітів 
і тарганів.

Аморфеї
Аморфеї є найбільшою за кількістю ви-

дів групою еукаріотів. До складу цього суб-
домену входить кілька надцарств, найбільш 
значними з яких є Амебозої та Опістоконти.Мал. 14.1. Асгардархеї

Еволюційні зв’язки між еукаріотами 
та прокаріотами
Еукаріотичні організми утворилися в про-

цесі еволюції з прокаріотичних. Але про те, 
яка саме з груп прокаріотів була предком 
еукаріотичних організмів, дискусії тривали 
довго. Перші дані про спорідненість еукарі-
отів з археями з’явилися ще 1984 року. Але 
тільки після розвитку технологій молекуляр-
но-біологічних досліджень удалося встанови-
ти це більш обґрунтовано.

2015 року група під керівництвом Аньї 
Спанг (A. Spang) виявила у Північному Льо-
довитому океані сліди ДНК невідомого ра-
ніше організму з домену архей, який був 
названий Lokіarchaeum і віднесений до са-
мостійного відділу Локіархеї (Lokіarchaeota), 
що входить до складу надвідділу Асгардархеї 
(Asgardarchaea) (мал. 14.1). Ця група архей 
і виявилася найближчим родичем еукаріотів. 
Більш того, вона утворила з ними монофіле-
тичну групу. Саме тому зараз розглядають 
можливість змінити тридоменну систему ор-
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• Еукаріоти
• Асгардархеї
•  Субдомени Екскавати,  

Діафоретики, Аморфеї  
та їхні представники

Найголовніше в параграфіЗапитання та завдання

1. Чому в деяких випадках в одну таксономічну групу можуть 
об’єднувати автотрофних і гетеротрофних еукаріотів? 2. Обґрунтуйте, 
чому бурі водорості слід відносити до надцарства SAR, а не до надцар-
ства Архепластиди. 2*. Використовуючи додаткові джерела, знайдіть 
ознаки, за якими асгардархей і  еукаріотів об’єднують в  одну групу.

Амебозої представлено переважно одно-
клітинними формами. Але є серед них і ко-
лоніальні організми. А справжні слизовики 
здатні утворювати багатоклітинний плазмо-
дій. Представниками амебозоїв є різноманітні 
амеби та справжні слизовики.

Опістоконти можуть бути одноклітин-
ними, колоніальними або багатоклітинними 
організмами. До цієї групи належать царства 
Справжні гриби та Справжні тварини. Справ-
жніми грибами є представники таких груп, 
як Базидіоміцети (у тому числі шапинкові 
гриби), Аскоміцети (трюфель, пеніцил тощо) 
та інші. Царство Справжні тварини об’єднує 
всіх багатоклітинних тварин (вони об’єднані 
в окреме підцарство), їх безпосередніх пред-
ків (хоанофлагелят) та їх близьких родичів.

Діафоретики
Діафоретики є дуже різноманітною за 

складом групою еукаріотів. До цього субдо-
мену відносять кілька надцарств, найбільш 
значними з яких є Архепластиди та SAR.

Архепластиди об’єднують фотосинтезу-
ючих еукаріотів, пластиди яких виникли 

в результаті симбіозу з ціанобактеріями. 
Серед них є одноклітинні, колоніальні й ба-
гатоклітинні організми. Найбільш відомими 
представниками цієї групи є царство Червоні 
водорості й царство Зелені рослини. До цар-
ства Зелені рослини відносять кілька груп, 
у тому числі зелені водорості та всі судинні 
наземні рослини (як спорові, так і насінні).

Назва надцарства SAR утворена за пер-
шими літерами назв трьох царств, які вхо-
дять до його складу (Stramenopiles, Alveolata, 
Rhizaria). Серед них є одноклітинні, коло-
ніальні й багатоклітинні організми. Багато 
представників цього надцарства, як і архе-
пластиди, є фотосинтезуючими еукаріотами. 
Але їхні хлоропласти утворилися завдяки 
симбіозу з іншими еукаріотами (частіше за 
все з представниками червоних або зелених 
водоростей). Найбільш відомими автотроф-
ними представниками SAR є бурі, діатомові 
та золотисті водорості.

Є серед представників SAR і гетеротрофні 
групи. До таких належать форамініфери, раді-
олярії, несправжні слизовики, інфузорії, спо-
ровики (у тому числі збудник малярії) тощо.

Мал. 14.2. Сучасна класифікація еукаріотів

Екскавати

Ам
еб

озої

Аморфеї

Опістоконти
Архепластиди

Діафоретики

Сар (SAR)
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•  Автотрофи 
• Пластиди 
• Тканини 
• Органи 
• Діафоретики

Згадайте

§ 15. Наземні рослини

Загальна характеристика наземних 
рослини
Наземні рослини походять від зелених 

водоростей. Вони утворюють групу Ембріофі-
тів (мал. 15.1). Характерні особливості цієї 
групи такі:

• багатоклітинність;
• адаптація до життя на суходолі (хоча 

є і вторинноводні форми);

• живлення зародка (ембріона) рослиною 
попереднього покоління (саме ця особливість 
і дала назву групі);

• наявність специфічної структури, у якій 
утворюються жіночі гамети, — архегонію;

• наявність продихів (можуть бути від-
сутні у деяких печіночників).

У життєвому циклі ембріофітів є дві 
фази — гаметофіта (коли утворюються га-
мети і відбувається статеве розмноження) 
і спорофіта (коли утворюються спори і від-
бувається нестатеве розмноження). Для того 
щоб спермії гаметофіта здійснили запліднен-
ня, потрібна наявність рідкої води, в якій 
вони рухаються. Тому спорові судинні рос-
лини завжди ростуть у достатньо вологих 
умовах. І лише насінні рослини змогли ви-
рішити цю проблему і позбавилися потреби 
в рідкій воді під час розмноження.

Мал. 15.1. Родинні зв’язки всередині групи ембріофітів (хрестом позначені вимерлі групи)
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• Ембріофіти
•  Печіночники, Антоцеротові 

й Справжні мохи
• Судинні рослини
• Плауни
• Папороті, Хвощі, Псилоти
•  Мікрофільні, макрофільні 

рослини

Найголовніше в параграфіЗапитання та завдання

1. Складіть список із 7–10 представників спорових ембріофітів, 
які ростуть у вашій місцевості, і вкажіть, чи є серед них рослини, 
занесені до Червоної книги України. 2. Під час пристосування до 
наземних умов існування у зелених рослин стали переважати форми 
з прямостоячим стеблом, хоча для цього їм довелося витрачати багато 
ресурсів на формування міцних опорних структур. Чому їм «програ-
ли» форми, які стелилися по поверхні ґрунту і не потребували таких 
великих витрат на створення міцного стебла? 2*. Використовуючи до-
даткові джерела інформації, з’ясуйте, які особливості хімічного складу 
хвощів роблять їх небажаними пасовищними бур’янами для корів.

Печіночники, Антоцеротові та 
Справжні мохи
Раніше печіночники, антоцеротові та 

справжні (листостеблові) мохи об’єднували 
в один відділ. Але останні дослідження до-
вели, що всі ці три групи слід розглядати як 
окремі відділи. Ці групи відрізняються від 
інших ембріофітів тим, що в їхньому жит-
тєвому циклі переважає гаметофіт (життєва 
стадія, на якій утворюються гамети). А спо-
рофіт (життєва стадія, на якій утворюються 
спори) розвинений гірше.

Для представників цієї групи характер-
ною є також відсутність коренів і поділу 
(у частини представників) тіла рослини на 
органи.

Судинні рослини
До судинних рослин належить більша 

частина ембріофітів. Характерною ознакою 
цієї групи є наявність справжніх тканин і по-
діл тіла рослини на органи. У найперших 
наземних рослин тіло поділялося тільки на 
пагін і корінь. У життєвому циклі судинних 
рослин переважає спорофіт.

Судинні рослини створили перші ліси 
в історії нашої планети. Вони змогли адап-
туватися до умов життя на суходолі завдяки 
поділу їхнього тіла на органи (корінь і па-
гін) та появі у них спеціалізованих меха-
нічних і провідних тканин. Корінь забез-
печив мінеральне живлення рослини. Через 
нього до організму рослини надходять вода 
і неорганічні речовини, а пагін забезпечив 
процеси фотосинтезу і дихання. Механічні 
тканини дозволили рослинам протидіяти 
силі земного тяжіння і рости вгору, а про-
відні тканини надійно зв’язали між собою 
різні органи рослин.

Мікрофільні рослини. Плауни
Лінія плаунів є найдавнішою серед су-

динних рослин. Вона відокремилася від ін-
ших груп аж 420 млн років тому. Зараз пла-
уни є невеликою групою — їх нараховують 
приблизно 1000 видів. Сучасні плауни — це 
багаторічні трав’янисті рослини. Але під час 
розквіту цієї групи 350 млн років тому були 
поширені й деревні форми плаунів, такі як 
лепідодендрон і сигілярія.

Характерною ознакою групи став оригі-
нальний шлях утворення листків. Листки 
плаунів є мікрофільними. Вони містять усе-
редині лише один судинний пучок, тоді як 
листки всіх інших судинних рослин, які є 
макрофільними, мають набагато складнішу 
будову. Відповідно, і розмір листків у плау-
нів невеликий, бо лише розгалужена судинна 
система в листках дає можливість збільшити 
їхній розмір.

Макрофільні рослини. Папороті, 
хвощі, псилоти
Макрофільна лінія спорових судинних 

рослин є більш різноманітною. До неї вхо-
дять папороті (більше 9000 видів), хвощі 
(15 видів) і псилоти (92 види). Розквіт цієї 
групи, як і у плаунів, припав на кінець па-
леозойської ери — 350–250 млн років тому. 
Більшість сучасних представників цієї гру-
пи — трав’янисті рослини. Але серед папо-
ротей є і деревовидні форми.

Листки у папоротей великі й часто мо-
жуть бути сильно розгалуженими. На відмі-
ну від інших рослин вони ростуть верхівкою, 
а не основою. Такий тип листка називають 
вайя. У хвощів листки редуковані й мають 
вигляд лусочок, які розташовані у вузлах 
пагону. Псилоти листків не мають узагалі.
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•  Насіння 
• Плід 
• Квітка 
• Суцвіття

Згадайте

§ 16. Різноманітність насінних рослин

Насінні рослини
Насінні рослин є найбільшою за кількіс-

тю видів групою рослин. Вони поділяються 
на дві великі групи — голонасінні та покри-
тонасінні. Голонасінні з’явилися в кінці па-
леозойської ери, а покритонасінні — в кінці 
мезозойської. За кількістю видів насінні рос-
лини є найбільшою групою серед усіх авто-
трофних організмів.

Головна відмінність насінних рослин 
у тому, що вони можуть розмножуватися 
без наявності рідкої води. Це стало можливо 
тому, що спермії під час запліднення рухають-
ся не в зовнішньому середовищі, а всередині 
пилкової трубки. Після запліднення насінні 
рослини утворюють насінини, які містять за-
пас поживних речовин і зародок (мал. 16.1).

Голонасінні
У голонасінних насінина розвивається не-

залежно від того, було запилення чи ні, хоча 
за відсутності запилення зародок не розвива-
ється. Тому частину ресурсів на розмноження 
вони витрачають задарма, формуючи насіни-

ни без зародків. А відкрите і не дуже захище-
не розташування зав’язі збільшує можливість 
її пошкодження. Це робить їх розмноження 
не таким ефективним, як у покритонасін-
них. Серед голонасінних немає трав’янистих 
рослин. Більша частина з них є дерева-
ми або кущами, а деякі види — ліанами.

До голонасінних рослин належать такі 
групи, як хвойні, гінкгові, гнетові та сагов-
никові (мал. 16.2). Хвойні дерева складають 
основну масу багатьох лісів, таких як тайга. 
За кількістю видів (трохи більше 1000) вони 
суттєво поступаються як покритонасінним, 
так і мохам та папоротям. Але загальна чи-
сельність особин цієї групи (і площа, на якій 
вони ростуть) надзвичайно велика.

Покритонасінні
Покритонасінні (Квіткові) є найбільшою 

за кількістю видів групою рослин. Їх більше 
250 000 видів. Вони ростуть на всіх конти-
нентах і в усіх природних зонах. Більшість 
із них є наземними рослинами, але існують 
і вторинноводні форми. Квіткові рослини 
є основою сучасного сільського господарства.

Суттєвою перевагою покритонасінних 
є поява у них подвійного запліднення, квітки 
і плоду. Під час подвійного запліднення ви-
користовуються два спермії (мал. 16.3). Один 

Мал. 16.1. Насінина сейшельської пальми є найбільшою 
у світі. Вона важить більше 15 кг

Мал. 16.2. Представники голонасінних: хвойні (а), гінк-
гові (б), гнетові (в) й саговникові (г)
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•  Насінні рослини
•  Головна відмінність насін-

них рослин
•  Голонасінні
•  Покритонасінні
•  Переваги покритонасінних 

рослин перед голонасінними

Найголовніше в параграфі

Запитання та завдання

1. Складіть списки сільськогосподарських однодольних і дводоль-
них рослин, які вирощують у вашій місцевості. 2*. Використовуючи 
додаткові джерела інформації, складіть список способів запилення, 
які використовують квіткові рослини. 3*. Сформулюйте та обґрун-
туйте гіпотезу, яка пояснює, навіщо рослини сейшельської пальми 
утворюють такі великі насінини.

з них запліднює яйцеклітину й утворює зиготу, з якої роз-
вивається зародок. Другий запліднює центральну клітину, 
що спричиняє розвиток ендосперму. Тому розвиток насінини 
починається тільки після запліднення.

Квітка забезпечує більші можливості для запліднення 
(наприклад, привертаючи увагу комах, які здійснюють за-
пилення). А плід захищає насінини від зовнішніх впливів 
і може забезпечити набагато краще їх поширення. Серед 
квіткових рослин є всі відомі життєві форми — дерева, кущі, 
трав’янисті рослини, ліани.

Ще однією перевагою квіткових рослин виявилася їх 
тісна взаємодія з комахами. Утворення мутуалістичних 
зв’язків, коли комахи переносять пилок між квітками, 
а рослини забезпечують їх нектаром, дозволило різко підви-
щити ефективність запліднення. Також вигідним надбанням 
виявилося утворення плоду. Наявність частин плоду, які 
могли споживати тварини, стало причиною більш ефектив-
ного поширення насіння і сприяла освоєнню квітковими 
рослинами нових місць існування.

Традиційно квіткові рослини залежно від кількості 
сім’ядоль у насінині поділяли на дві групи — однодольні 
та дводольні (мал. 16.4). Представниками однодольних є 
такі рослини, як пшениця, жито, кукурудза, конвалії, лілії, 
часник, пальми. Дводольними є горох, соняшник, троянда, 
яблуня, буряк, дуб, клен, липа.

Дослідження останніх років підтвердили те, що однодоль-
ні є монофілетичною групою. А от дводольні виявилися гру-
пою парафілетичною і містили кілька неспоріднених таксонів. 
Тому в сучасній систематиці їх поділяють на кілька груп.

Мал. 16.5. Представники однодоль-
них (а) та дводольних (б) рослин

Мал. 16.3. Процес подвійного запліднення у квіткових рослин

а

б

Маточка

Пилкове 
зерно
Приймочка 
маточки
Пилкова трубка

Яйцеклітина

Насінний зачаток
Спермії

Центральна клітина

Покрови

Зародок

Ендосперм

Насінина
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•  Еукаріоти 
• Гетеротрофи 
• Гриби 
• Міцелій 
• Спори

Згадайте

§ 17. Гриби та грибоподібні організми

Загальна характеристика грибів та грибоподібних 
організмів
Як і рослини, справжні гриби та грибоподібні організми 

вчені довго об’єднували в одне царство. Сучасні методи до-
слідження дозволили встановити, що схожість цих організ-
мів пов’язана з пристосуванням до схожого способу життя, 
але вони мають різне походження. Тому зараз різні групи 
справжніх грибів і грибоподібних організмів відносять до 
різних субдоменів еукаріотів.

Характерними особливостями всіх грибів і грибоподіб-
них організмів є те, що вони отримують потрібні їм речо-
вини з навколишнього середовища, поглинаючи їх усією 
поверхнею свого тіла. Тобто, як і автотрофні еукаріоти, гри-
би і грибоподібні організми є осмотрофами. Такому спосо-
бу живлення сприяє те, що їхнє тіло має форму міцелію 
(мал. 17.1). Міцелій — гігантська багатоядерна клітина, 
окремі ниткоподібні вирости якої є гіфами.

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

Справжня багатоклітинність притаманна тільки невели-
кій кількості грибів, але трапляються й гриби з класичними 
невеликими окремими клітинами (класичні одноклітинні 
організми), наприклад дріжджі.

Справжні гриби
Справжні гриби сучасні вчені виділяють в окреме цар-

ство в субдомені Аморфеї. За кількістю видів справжні гри-
би поступаються тільки тваринам і перевершують усі інші 
групи еукаріотів.

Широко відомими групами грибів є базидіальні та сумчасті 
гриби. Представниками сумчастих є пеніцил, хлібні дріжджі, 
трюфель (мал. 17.2). А до базидіальних грибів належать ша-
пинкові гриби (опеньок, печериця тощо) та цілий ряд збудників 
захворювань рослин (наприклад, сажкові гриби) (мал. 17.3).  

Мал. 17.1 Міцелій гриба

Мал. 17.2. Сумчасті гриби Мал. 17.3. Базидіальні гриби

Пезіза

Пеніцил

Дріжджі

СажкаГнойовикТрутовик
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•  Справжні гриби
•  Грибоподібні організми
•  Міцелій
•  Несправжні гриби
•  Слизовики

Найголовніше в параграфі

Запитання та завдання

1. Як можна відрізнити плазмодій від псевдоплазмодію? 2. Які 
особливості будови тіла грибів сприяють тому, що їм важко при-
стосовуватися до посушливих умов існування? 3*. Чому слизовиків 
і справжні гриби не можна об’єднувати в одне царство?

Відрізняються ці групи грибів особливостями свого статевого 
розмноження. У сумчастих грибів статеві спори утворюють-
ся в так званій сумці, а у базидіальних — на спеціальному 
утворі — базидії. Такі особливості біології дали цим групам 
грибів їхні сучасні назви.

Справжні гриби відіграють велику роль у природних 
екосистемах. Частина їх є паразитами інших живих орга-
нізмів (у тому числі й інших грибів). Але значна частина 
належить до сапротрофів — організмів, які переробляють 
мертву органіку. Саме вони руйнують залишки мертвих 
організмів до простих неорганічних речовин і повертають 
хімічні елементи до геохімічного кругообігу.

Люди широко використовують справжні гриби в їжу. 
Але особливо велике значення вони мають для біотехноло-
гічних виробництв. Приготування хліба, виробництво ряду 
кисломолочних продуктів і сирів, створення певних сортів 
вин — в усіх цих процесах задіяні гриби. І, зрозуміло, ви-
робництво антибіотиків. За допомогою грибів їх відкрили 
і з допомогою грибів досі виробляють.

Несправжні гриби
Несправжні гриби є представниками діафоретиків. Пред-

ками несправжніх грибів були водорості, які втратили здат-
ність синтезувати хлорофіл. Саме тому клітинні стінки пред-
ставників цієї групи містять целюлозу.

Серед цих організмів багато паразитів як водних, так 
і наземних організмів. Інші види є сапротрофами (переважно 
у водних екосистемах).

Для людини несправжні гриби — це, в першу чергу, збит-
ки і трагедії. Епіфітотія картоплі, збудником якої була фіто-
фтора, коштувала в середині XIX століття багатьох померлих 
від голоду (особливо постраждала Ірландія) (мал. 17.4).

Слизовики
Справжні слизовики, як і справжні гриби, є представни-

ками аморфеїв, але належать до іншого царства, ніж справ-
жні гриби. Інші групи слизовиків відносять до екскаватів 
(несправжні слизовики, або акразії) та діафоретиків (пара-
зитичні слизовики, або плазмодіафориди).

Представники різних груп слизовиків здатні утворю-
вати плазмодії (гігантські рухомі багатоядерні клітини) 
(мал. 17.5) або псевдоплазмодії (скупчення окремих клітин, 
які можуть рухатися узгоджено) (мал. 17.6). В екосистемах 
слизовики відіграють роль мікроконсументів, тобто дрібних 
хижаків, які регулюють чисельність бактерій, водоростей 
та найпростіших у грунті та органічних залишках.

Мал. 17.4. Пам’ятник жертвам голо-
ду в Ірландії, що виник як результат 

епіфітотії фітофторозу

Мал. 17.5. Плазмодій  
із плодовим тілом

Мал. 17.6. Псевдоплазмодій у про-
цесі утворення плодових тіл
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Первиннороті

Реброплави

Пластинчасті

Губки

Жалкі

Плоскі черви

Комірцеві  
джгутиконосці

Вториннороті

•  Систематика
•  Субдомен
•  Аморфеї
•  Гетеротрофи
•  Ембріогенез

Згадайте

§ 18. Тварини

Систематичне положення тварин
Справжні тварини є представниками аморфеїв. Цар-

ство Справжні тварини об’єднує багатоклітинних тварин, 
їхніх одноклітинних предків та найближчих родичів. Ба-
гатоклітинні тварини, яких зазвичай і називають просто 
тваринами, утворюють у цьому царстві окреме підцарство. 
За кількістю видів справжні тварини є найбільшою групою 
живих організмів.

Загальна характеристика царства Cправжні тварини
Як і гриби, тварини є гетеротрофними організмами. Ха-

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

Форма тіла тварин є різною. Частіше за все вона є біла-
теральною, 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 нього можна провести кілька осей симетрії. Форма 
тіла може бути і неправильною, коли через нього не можна 
провести жодної осі симетрії (мал. 18.1).

Мал. 18.1. Різні варіанти  
форми тіла тварин

(Трихоплакс)

Білатеральна

Радіальна

Неправильна

Мал. 18.2. Підцарство Багатоклітинні тварини
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•  Тварини
•  Фаготрофи
•  Двошарові тварини
•  Первиннороті
•  Вториннороті

Найголовніше в параграфіЗапитання та завдання

1. У яких галузях промисловості людина використовує тварин, 
продукти, що вони виробляють та які з них отримують? Наведіть 
приклади. 2. Протягом тривалого часу реброплавів відносили до типу 
Кишковопорожнинні, але потім виділили в окремий тип. Наведіть аргу-
менти на користь такого рішення. 3*. Які особливості дозволили тва-
ринам стати найбільшою за кількістю видів групою живих організмів?

Значення тварин для людини

Джерело харчування
Сільськогосподарські й 
дикі тварини

Джерело промислової  
сировини
Отримання шерсті, шкіри, ткани-
ни (шовкопряд), воску (бджоли) і 
сировини для виробництва бага-
тьох видів косметики (кити)

•  Транспортні засоби  
та засоби зв’язку

Коні, північні олені, верблюди, воли, 
собаки, віслюки, голуби
• Домашні улюбленці
Коти, собаки

Завдання шкоди продук-
там харчування, спору-
дам та матеріалам
Моль, шашель, хрущак 
борошняний, терміти 
тощо

Завдання шкоди культурним рос-
линам і домашнім тваринам
Збудники захворювань рослин 
(попелиці, короїди тощо) і тварин 
(плоскі та круглі черви, кліщі 
тощо)

Завдання шкоди здоров’ю людини
Отруйні тварини, виробники алерге-
нів (пилові кліщі, домашні тварини 
тощо), збудники захворювань (глисти, 
воші тощо), переносники захворювань 
(кліщі, комарі тощо), хижі тварини

Різноманітність тварин
Тварини є найбільшою за чисельністю 

видів групою живих організмів. Ця група є 
монофілетичною, але порядок розходження 
окремих таксонів та їхні родинні зв’язки все 
ще активно вивчаються. Не підлягає сумніву 
походження багатоклітинних тварин від ко-
мірцевих джгутиконосців, а взаємовідносини 
різних груп усередині таксону показано на 
мал. 18.2.

Тривалий час учені поділяли тварин на 
безхребетних і хребетних. До хребетних 
відносили ссавців, птахів, рептилій, амфі-
бій і риб, які мали хребет. Усі інші тва-
рини вважалися безхребетними. Та більш 
докладні дослідження виявили, що хребетні 
тварини мають близьких родичів, у яких 
хребет відсутній (ланцетники, асцидії, саль-
пи тощо), тому їх об’єднали в одну групу 
і виділили в окремий тип Хордові, хоча 
хребетні залишилися у ньому в ранзі під-
типу. А безхребетні виявилися дуже різно-
манітною групою, окремі підрозділи якої 
були споріднені між собою менше, ніж із 
хордовими. Тому сучасна систематика не 
розглядає безхребетних як окрему система-
тичну групу.

Серед тварин виділяють кілька найбільш 
примітивних груп, тіло представників яких 
складається з двох шарів клітин. Багато їх-
ніх представників мають радіальну симетрію 
тіла, хоча трапляються й представники з ті-
лом неправильної форми. Це губки, пластин-
часті, реброплави й жалкі.

Інші тварини представлені організмами 
з трьома шарами клітин і, переважно, біла-
теральною симетрією тіла. Тому їх часто на-
зивають двобічносиметричними тваринами. 
Хоча деякі їхні групи і демонструють раді-
альну симетрію (морські зірки, морські лілії 
тощо), але така будова є новим надбанням, 
і походять вони від двобічносиметричних 
предків. Залежно від місця утворення ротово-
го отвору під час ембріогенезу їх поділяють на 
первинноротих (ротовий отвір утворюється на 
місці бластопору) та вторинноротих (на місці 
бластопору утворюється анальний отвір).

До первинноротих відносять круглих 
і кільчастих червів, молюсків, членисто-
ногих, тихоходів, мохуваток, плечоногих 
(брахіоподів) та інші групи. Представника-
ми вторинноротих є хордові, голкошкірі, на-
півхордові та щетинкощелепні.
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•  Тварини
•  Вториннороті
•  Онтогенез
•  Хорда
•  Хребет

Згадайте

§ 19. Анамнії та амніоти

Хордові та їх різноманіття
Хордові є однією з найуспішніших груп 

тварин. Її представники опанували всі серед-
овища існування (водне, наземне, підземне, 
повітряне). Ця група тварин є монофілетич-
ною, що було підтверджено за допомогою 
молекулярно-біологічних досліджень. Най-
ближчими родичами хребетних є голкошкі-
рі (морські зірки, морські їжаки, голотурії, 
офіури тощо).

Всі представники хордових мають певні 
риси будови, які є характерними для всієї 
групи (мал. 19.1).

Мал. 19.2. Представники анамній

Мал. 19.1. Характерні риси будови  
представників хордових

МіксинаЛинРопуха

Характерними рисами хордових, які про-
являються хоч на якійсь зі стадій онтогене-
зу, є:

— наявність хорди;
— трубчаста нервова система;
— розташування нервової трубки над 

хордою;
— травна система з ротом і анальним 

отвором;
— наявність зябрових щілин;
— сегментована мускулатура;
— наявність хвоста з м’язами.
Тип Хордові поділяється на три підти-

пи: Хребетні, Головохордові та Покривники. 
Найбільш розвиненою й поширеною групою 
серед них є хребетні, у яких на місці хорди 
розвивається хребет, що може складатися 
з хрящової або кісткової тканини. Залеж-
но від особливостей ембріонального розви-
тку Хребетних поділяють на групи анамній 
та амніот.

Анамнії
Анамнії — це хордові тварини, у яких 

у процесі ембріонального розвитку не утво-
рюються зародкові оболонки (амніон, хоріон 
та алантоїс). До анамній відносять усі пер-
винноводні групи хордових: безщелепних, 
риб і амфібій (мал. 19.2).

Більша частина анамній постійно живе 
у воді. Лише певні представники земновод-
них (наприклад, ропухи) більшу частину 
життя проводять на суходолі. Але розмно-
жуються вони все одно у водному серед-
овищі.

Сегментовані м’язи Хорда

М’язи розташовані 
у хвості

Анальний 
отвір

Зяброві 
щілини

Рот
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•  Хордові • Хребетні
•  Анамнії • Амніоти
•  Зародкові оболонки
•  Зовнішнє і внутрішнє  

запліднення
•  Живонародження

Найголовніше в параграфі
Запитання та завдання

1. У людини немає хвоста, хоча наявність хвоста з м’язами є ха-
рактерною ознакою типу Хордові. Чому ми таки можемо визначати 
людину як представника цього типу? 2*. Турбота про нащадків при-
таманна не тільки амніотам, але й деяким представникам анамній. 
Знайдіть за допомогою додаткових джерел такі приклади і наведіть їх. 
3*. Використовуючи додаткові джерела інформації знайдіть представ-
ників анамній (крім тих, які вказані в параграфі), для яких є властивим 
внутрішнє запліднення.

Запліднення у більшості анамній зовніш-
нє. Розвиток зародка відбувається в яйці, 
яке вкрито слизовою оболонкою. Вода надхо-
дить до зародка через поверхню яйця. Тому 
розмноження можливе тільки у водному се-
редовищі.

У деяких представників анамній спосо-
би розмноження були суттєво вдосконалені. 
Так, еволюційний успіх хрящових риб багато 
в чому пов’язаний саме з цим. Ця група пер-
шою серед хребетних перейшла до внутріш-
нього запліднення. Яйця, які відкладають 
хрящові риби, великі, мають значний запас 
жовтка і достатньо щільну оболонку. У час-
тини видів спостерігається яйцеживородіння, 
коли зародок розвивається тільки за раху-
нок речовин яйця, але саме яйце містить-
ся в організмі матері. А для окремих видів 
(акула-молот, електричний скат) зафіксовано 
справжнє живородіння, коли потрібні речо-
вини надходять до зародка прямо з організму 
матері.

Амніоти
Амніоти — це хордові тварини, у яких 

у процесі ембріонального розвитку утворю-
ються зародкові оболонки (амніон, хоріон 
та алантоїс). Амніоти є первинноназемними 
організмами. Ця група виникла в умовах су-
ходолу, і всі її представники, які перейшли 

Мал. 19.3. Представники амніот
ГеладаКачкаЧерепаха

до життя у воді, є вторинноводними орга-
нізмами. Ця група включає рептилій, пта-
хів і ссавців (мал. 19.3).

Всі амніоти мають внутрішнє запліднен-
ня. Зародок розвивається в яйці, частиною 
якого є захисні зародкові оболонки. У час-
тини амніот (наприклад, у ссавців) яйце 
розвивається в організмі матері. При цьому 
живлення зародка відбувається за допомо-
гою зародкових оболонок, а поживні речови-
ни надходять з організму матері (справжнє 
живонародження).

У тих амніот, яйця яких розвиваються 
у зовнішньому середовищі, зовнішні покриви 
яєць щільні й не пропускають воду. Всі по-
трібні зародку речовини розміщені всередині 
яйця, і ззовні крізь пори надходить тільки 
кисень. Така будова робить можливим розви-
ток зародків у наземному середовищі.

Розвиток яєць у зовнішньому середовищі 
може відбуватися без участі батьків. Прикла-
дом цього може бути розмноження морських 
черепах, які просто заривають яйця в теплий 
пісок на березі. Батьки можуть захищати 
яйця і певним чином регулювати темпера-
туру їхнього розвитку, регулюючи товщину 
шару ґрунту, який їх вкриває. Так роблять 
крокодили. І нарешті, вони можуть висиджу-
вати яйця, зігріваючи їх теплом свого тіла. 
Така поведінка притаманна птахам.
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•  Екосистема
•  Біосфера
•  Біорізноманіття
•  Еволюція

Згадайте

§ 20. Екосистемне біорізноманіття

Флористичні царства

Царство Місце розташування Характерні представники флори

Гол арк-
тичне

Більша частина Північної Америки, яка розташова-
на північніше Мексики, Північна частина Африки, 
яка прилягає до Середземного моря, більша частина 
Євразії, окрім південних регіонів

Родини Соснові, Букові, Бере-
зові, Розові, Капустяні, Осокові 
тощо

Палео-
тропічне

Вся територія Африки за винятком регіону, приле-
глого до Середземного моря та невеликої області на 
півдні континенту, більша частина Аравії, Індостан, 
південь Китаю, Філіппіни, Нова Гвінея й острови 
Тихого океану

Родини Пальми, Тутові, Моло-
чайні, Пасльонові, Бананові, 
Миртові, Ароїдні тощо

Нео-
тропічне

Більша частина Південної Америки і Центральна 
Америка

Родини Бромелієві, Орхідні, 
Миртові, Пальми, Лаврові тощо

Капське Крайній південний край Африки Родини Груббієві, Рорідулові, 
Брунієві тощо

Австралій-
ське

Австралія та прилеглі до неї острови Родини Евкаліптові, Араукаріє-
ві, Подокарпові тощо

Голантарк-
тичне

Південна частина Південної Америки, Нова Зелан-
дія, субантарктичні острови

Родини Галофітові, Лакторисові, 
Мізодендрові

Фауністичні царства

Царство Місце розташування Характерні представники фауни

Арктогея Більша частина Північної Америки, яка розташова-
на північніше Мексики, Північна частина Африки, 
яка прилягає до Середземного моря, більша частина 
Євразії, окрім південних регіонів

Лосі, олені, рисі, кози, бобри, 
кроти тощо

Палеогея Займає тропічні райони Східної півкулі: Африка на 
південь від Сахари, Південна та Південно-Східна 
Азія, острови між Азією та Австралією

Страуси, мартишки, павіани, 
слони, горили, шимпанзе, оран-
гутан тощо

Неогея Південна та Центральна Америка, острови Кариб-
ського моря

Ігрунка, носач, мурахоїд, бро-
неносець, опосум, шиншила, 
нанду, тукан тощо

Нотогея Австралія, Тасманія, Нова Гвінея, Нова Зеландія, 
острови Тихого океану

Кенгуру, коала, вомбат, кач-
кодзьоб, єхидна, ему, казуар, 
варан, райський птах тощо

Різноманіття екосистем
Біорізноманіття притаманне всім рівням організації жи-

вого. Крім видового різноманіття, дуже важливим є екосис-
темне різноманіття. Формування цього різноманіття є склад-
ним процесом. На нього, крім кліматичних і геологічних 
факторів, суттєво впливає історія розвитку флори й фауни. 
Найвищим рангом екосистемного біорізноманіття є флорис-
тичні та фауністичні царства.
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•  Екосистемне біорізноманіття
•  Флористині царства
•  Фауністичні царства
•  Ендеміки
•  Космополіти

Найголовніше в параграфі

Запитання та завдання

1. Які особливості біології пацюка дозволили йому стати видом-
космополітом? 2. Складіть список видів-космополітів, які трапляються 
у вашій місцевості. 3*. Чому межі флористичних і фауністичних царств 
не співпадають?

Космополіти
Космополіти — це види або таксони, які 

поширені по території Землі, трапляються на 
території різних фауністичних або флорис-
тичних царств і в різних природних зонах. 
Космополітами стають види, які є жителями 
біотопів, що не сильно відрізняються між со-
бою незалежно від місця проживання.

Класичними видами-космополітами є, на-
приклад, щитні. Ці ракоподібні мешкають 
у калюжах. Термін їх розвитку дуже корот-
кий, а температурні умови, в яких можуть 
існувати калюжі, мають достатньо вузькі 
рамки, тобто калюжі в Америці та Євразії 
відрізняються не дуже сильно. А яйця щитнів 
стійкі до зовнішніх впливів і дуже легкі, тому 
вітром легко переносяться на сотні кілометрів.

Ще одна гарна екологічна ніша для ви-
дів-космополітів — синантропна. Синантроп-
ні види пристосовуються до життя поряд 
з людиною. А людина створює схожі умови 
для існування, перебудовуючи навколишнє 
середовище під свої звичні потреби. Такими 
синантропними видами-космополітами стали 
всі домашні тварини, для яких людина спеці-
ально створює підходящі умови проживання. 
Але багато видів поширилися разом з лю-
диною без її згоди (таргани, пацюки тощо).

Ендеміки
Ендеміки — це види, які мають дуже 

обмежений ареал (мал. 20.1). Зазвичай це 
види з вузькою спеціалізацією й унікальною 

екологічною нішею. Найбільша кількість ен-
деміків зосереджена у відносно ізольованих 
екосистемах. Це острови (особливо ті, які 
роз ташовані далеко від найближчої суші), 
озера, печери тощо.

Велика кількість ендеміків є на Гавай-
ських та Галапагоських островах. Так, енде-
міками Галапагосів є гігантська галапагось-
ка черепаха, галапагоська сухопутна ігуана, 
13 видів галапагоських в’юрків тощо.

В озері Байкал нараховують близько 1000 
видів-ендеміків. На суходолі, крім озер, ве-
лика кількість ендеміків може утворюватися 
в гірських регіонах.

Особливою групою ендеміків є палеоенде-
міки. Це представники давніх таксонів, які 
в інших місцевостях були витіснені новими 
групами організмів, бо не витримали конку-
рентної боротьби з ними. А в окремих регі-
онах нові конкуренти не з’явилися і старим 
групам удалося вижити. Прикладом палеоен-
деміків є однопрохідні й сумчасті Австралії, 
гатерія, яка збереглася в Новій Зеландії, ла-
тимерія, що вцілила в невеличких біоценозах 
Індійського океану.

Ендеміків не слід плутати з видами-або-
ригенами. Аборигени (або автохтони) — це 
організми, які утворилися на певній терито-
рії і живуть на ній протягом тривалого часу. 
Вони можуть бути як ендеміками, так і кос-
мополітами. Тільки в інших регіонах види-
космополіти будуть уже не автохтонами.

Мал. 20.1. Види-ендеміки
Ківі (Нова Зеландія)Фоса (Мадагаскар)Щілинозуб (Куба)
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•  Біорізноманіття
•  Ареал
•  Конкуренція
•  Екологічна ніша

Згадайте

§ 21. Зміни біорізноманіття

Інтродукції та їхні причини й наслідки
Інтродукція — це цілеспрямоване пере-

селення людиною одного з видів живих ор-
ганізмів за межі його ареалу в нові умови 
існування. Вид, який потрапив в екосистему 
шляхом інтродукції, називають інтродукова-
ним, або чужорідним видом. Процес адап-
тації інтродукованого виду до нових умов 
існування називають акліматизацією.

Найчастіше причиною інтродукції є по-
треба в певній продукції, джерелом якої є 
живі організми. Це продукти харчування, 
сировина для виробництва одягу, будівельні 
матеріали тощо. Часто інтродукція прово-
диться з естетичних потреб (наприклад, для 
створення парків з екзотичними для певної 
місцевості рослинами). У деяких випадках 
інтродукція може вирішувати транспортні 
проблеми (коні, верблюди, віслюки, собаки).

Інтродукція нових видів людиною може 
мати різні наслідки. У деяких випадках ін-
тродуковані види не здатні вижити без під-
тримки людини. Тоді вони залишаються 
в новому регіоні тільки у складі агроценозів 
і самостійно не поширюються. Але інколи 
вид, який потрапив на нову територію за до-

помогою людини, може адаптуватися до но-
вих умов існування і почати поширюватися в 
екосистемі самостійно, без допомоги людини. 
Це може бути причиною великих проблем 
для місцевої екосистеми. Так, заселення ба-
гатьох островів козами практикувалося море-
плавцями не менш ніж кілька сотень років. 
Таким чином вони розраховували мати са-
мовідновний запас м’яса, яким можна було 
користуватися кожного разу, пропливаючи 
повз такі острови. Але на островах у кіз не 
було природних ворогів, і вони починали без-
контрольно розмножуватися, знищуючи міс-
цеву рослинність і викликаючи екологічну 
катастрофу. Так, дуже сильно постраждали 
від таких дій Галапагоські острови.

Прикладами інтродукованих видів для 
України (мал. 21.1) є кукурудза, пшениця, 
біла акація, клен ясенелистий, дуб червоний, 
кавун, товстолоб, білий амур, кішка, коза, 
шовковичний шовкопряд.

Інвазії та їхні причини й наслідки
Інвазія — це переселення одного з ви-

дів живих організмів за межі його ареалу 
в нові умови існування, в результаті якого 
вид закріплюється у складі нової екосистеми 
й утворює новий (вторинний) ареал. Інвазія 
може відбуватися без участі людини або здій-
снюватися людиною несвідомо і випадково. 
Вид, якому вдалося ввійти до складу нової 
екосистеми і сформувати новий ареал, на-
зивають інвазійним. Інтродуковані людиною 
види також можуть утворювати вторинний 
ареал і закріплюватися у складі нової еко-

Мал. 21.1. Види, інтродуковані на територію України
Шовковичний шовкопрядБілий амурКукурудза
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Тема 2. Біорізноманіття

•  Біорізноманіття
•  Інтродукція
•  Інвазія
•  Реінтродукція

Найголовніше в параграфіЗапитання та завдання

1. Наведіть приклади чотирьох-п’яти інвазійних видів, які можна 
побачити у вашій місцевості. 2. Якими можуть бути причини того, що 
потрапляння нових видів у Чорне море часто стає причиною ката-
строфічних наслідків? 3*. Використавши додаткові джерела, визначте 
причини інтродукції вказаних у параграфі видів на територію України.

системи. У такому випадку вони теж стають 
інвазійними.

Причини інвазій можуть бути різними. 
Інвазії без участі людини відбуваються, коли 
якийсь вид починає розширювати ареал свого 
існування. Так може статися через успішне 
розмноження особин виду внаслідок гарних 
умов існування і збільшення внутрішньови-
дової конкуренції в межах старого ареалу. 
Також причиною такого поширення може 
стати виникнення доступу до нових тери-
торій в результаті геологічних процесів. Це 
відбулося, наприклад, під час формування 
перешийка між Північною і Південною Аме-
рикою.

Людина також є важливим чинником для 
виникнення інвазій. Частіше за все вона ви-
падково завозить види у нові регіони. Або ці 
види є синантропними і весь час живуть по-
ряд з людиною. За умови потрапляння в нові 
умови вони просто супроводжують людину, 
а потім починають освоювати нові території 
вже самостійно.

Такі випадкові інвазії дуже часто при-
зводили до катастрофічних наслідків. І не 
тільки для місцевих екосистем, але й для 
самої людини. Характерними прикладами є 
потрапляння непарного шовкопряда в Пів-
нічну Америку, а колорадського жука і ви-
ноградної філоксери — в Європу.

В Україну шляхом випадкової інвазії по-
трапив цілий ряд видів. Так, суттєву шкоду 
екосистемі Чорного моря завдав молюск ра-
пана, якого в кінці 40-х років ХХ століття 
випадково завезли з Далекого Сходу. Він 
фактично знищив великі колонії двостулко-
вих молюсків (особливо постраждали устри-
ці), що різко погіршило фільтрацію морської 
води. Катастрофічною була і поява в Чорному 
морі реброплава мнеміопсиса 1982 року. Цей 
вид потрапив у Чорне море з баластними во-
дами кораблів від узбережжя Флориди і за 
короткий термін знищив значну частину зо-
опланктону, що підірвало кормову базу ба-

гатьох промислових риб і різко знизило їх 
чисельність.

Але не всі такі інвазії мають катастро-
фічний характер. Австралійський гриб кві-
тохвістник Арчера був випадково завезений 
у Європу в першій половині ХХ століття. Він 
цілком нормально ввійшов до складу лісових 
біоценозів і поширився територією Європи, 
досягнувши й України.

Біорізноманіття як ресурс і основа 
збереження життя на Землі
Біорізноманіття є одним із основних 

ресурсів нашої планети, який забезпечує її 
існування. Різноманіття екосистем з вели-
кою кількістю видів у кожній з них робить 
біосферу нашої планети стійкою до різнома-
нітних змін і катаклізмів. Саме за рахунок 
діяльності живих організмів на планеті іс-
нують умови, сприятливі для життя людини. 
А от зменшення кількості видів і різноманіт-
тя екосистем різко підвищує ризик екологіч-
них криз. Біологічні системи з невеликим 
різноманіттям є уразливими до несприятли-
вих факторів і набагато легше руйнуються 
внаслідок їхньої дії.

Тому одним із найважливіших завдань 
людини є збереження максимального різ-
номаніття як екосистем, так і видів у цих 
екосистемах. Одним з ефективних методів 
відновлення біорізноманіття людиною є ре-
інтродукція.

Реінтродукція — це переселення видів на 
територію, яка раніше була частиною їхньо-
го ареалу, але потім з якихось причин була 
ними залишена. Дуже часто причиною втрати 
частини ареалу є діяльність людини, і реін-
тродукція — це гарний спосіб упоратися з не-
гативними наслідками такої діяльності. При-
кладами успішної реінтродкції є переселення 
вівцебиків на півострів Таймир, відновлення 
популяції зубра на півночі й заході України, 
формування популяції куланів у заповіднику 
Асканія-Нова і на острові Бірючий.
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Неклітинні форми життя
Віруси Віроїди Пріони

Існують у двох формах: позаклітин-
ній і клітинній (усередині клітини-
хазяїна). У позаклітинній формі ві-
руси перебувають у вигляді віріонів, 
до складу яких входить нуклеїнова 
кислота (ДНК або РНК) і білок. Ві-
ріони деяких вірусів мають також 
ліпідну оболонку
Представники: збудники сказу, гри-
пу, СНІДу, кору тощо

Є кільцевими молекулами 
РНК і не містять ніяких біл-
ків. Для свого розмноження 
вони використовують білки 
клітини-хазяїна.
Представники: збудники ве-
ретеноподібності бульб карто 
плі, карликовості хризантем, 
карликовості помідорів тощо

Є білками і не містять нуклеїно-
вої кислоти. Вони синтезуються 
як звичайні білки, але можуть 
змінювати свою структуру  
й автокаталізувати перехід  
інших молекул цього ж білка  
у пріонну форму.
Представники: збудники куру, 
скрепі овець, хвороби Кройц-
фельда-Якоба

Прокаріотичні організми
Бактерії Археї

• Одноклітинні, колоніальні або багатоклітинні 
організми
• Мембрана завжди двошарова
• Геном не містить гістонів
• Представники: ціанобактерії, спірохети

• Одноклітинні організми
• Мембрана може бути двошаровою або одноша-
ровою
• У геномі присутні гістоноподібні білки
• Представники: протеоархеї, еуархеї

Еукаріотичні організми
Екскавати Діафоретики Аморфеї

• Можуть бути 
вільноживучими, вести 
паразитичний спосіб життя 
або ставати симбіонтами 
багатоклітинних організмів
• Представники: евглени, 
трихомонади, трипаносоми, 
лейшманії

• Живуть у солоних та прісних 
водоймах і на суходолі. Паразитичні 
представники можуть жити в тілах 
інших живих організмів
• Представники: бурі, діатомові та 
червоні водорості, зелені рослини, 
несправжні гриби

• Живуть у солоних та прісних 
водоймах і на суходолі. 
Є літаючі форми. Паразитичні 
представники можуть жити 
в тілах інших живих організмів
• Представники: справжні 
слизовики, справжні гриби, 
багатоклітинні тварини

Класифікація еукаріотичних організмівКласифікація прокаріотичних організмів

поставить мал. 14.2
Екскавати

А
м

еб
озої

Аморфеї

Опістоконти
Архепластиди

Діафоретики

Сар (SAR)

Давні бактерії

Терробактерії

Гідро-
бактерії
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Ембріофіти

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 за-
пропонованих груп організмів 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 звичай-
ний, картопля, шипшина, сосна звичайна.

4. Як було встановлено, стерилізація 
м’яса та субпродуктів перед їх приготуван-
ням за допомогою кип’ятіння забезпечувала 
профілактику зараження бактеріями та віру-
сами. Але вона не запобігала зараженню прі-
онами. Запропонуйте пояснення цього факту.

5. Створіть презентацію на одну з тем, 
вибравши вид, поширений у вашому регіо-
ні, та зробіть доповідь з використанням цієї 
презентації:

а) Вид-космополіт на території України; 
б) Реліктовий вид на території України».

Завдання для роботи в групах
6. Складіть порівняльну характеристику 

двох груп організмів та подайте її у вигляді 
презентації. Групи організмів для порівнян-
ня: одноклітинні і багатоклітинні еукаріо-
ти, археї і бактерії, віруси і віроїди, віроїди 
і пріони.

7. Створіть презентацію «Історія інвазії», 
у якій опишіть інвазію кількох видів на нову 
територію (кожен член групи описує інва-
зію окремого виду), та зробіть доповідь із 
використанням цієї презентації. Інвазія може 
бути як пов’язаною з діяльністю людини, так 
і відбуватися без антропогенного впливу.

Теми навчальних проектів
1. Здійснення оцінки стану місцевої водо-

йми методами біоіндикації (за макрофітами 
та макрозообентосом).

2. Виявлення та моніторинг поширення 
інвазійних рослин, безхребетних тварин на 
території місцевих екосистем.

3. Вивчення стану інтродуцентів у зеле-
них насадженнях населеного пункту, мікро-
району, навчального закладу.

4. Вивчення основних груп одноклітинних 
та колоніальних водоростей місцевих водойм.

5. Оцінка стану повітря даної місцевості 
методами ліхеноіндикації.

  Перевірте свої знання з теми «Біорізноманіття»

Багатоклітинні тварини

Зелені Водорості

Зостерофіллофіти

Рініофіти

Лангіофіти

Плауни

Антоцеротові

Справжні мохи

Печіночники

Еуфілофіти

(П
ап

ороті,
 Х

вощі, П
силотові)

М
онілофіти

Су
ди

нн
і р

ослини

Голонасінні

Квіткові
(хрестом позначені вимерлі групи)

Первиннороті

Реброплави

Пластинчасті

Губки

Жалкі

Плоскі черви

Комірцеві  
джгутиконосці

Вториннороті
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•  Органічні й неорганічні речо-
вини в клітині

•  Мономери, полімери, біопо-
лімери 

Згадайте

§ 22.   Органічні та неорганічні сполуки, необхідні для організмів

Тема 2. Обмін речовин  
і перетворення енергії

Органічні речовини клітин живих 
організмів
Головними компонентами живих організ-

мів є органічні речовини. З них будуються 
всі клітини, структура й склад яких сильно 
відрізняється від тіл неживої природи. Саме 
органічні речовини забезпечують виконання 
тих специфічних функцій, що визначають за-
гальні властивості живого (сталість складу, са-
мовідтворення, спадковість, мінливість тощо).

Як ви вже знаєте, органічні сполуки 
складаються переважно з біогенних хіміч-
них елементів — C, H, O, N, які становлять 
до 98 % сухої маси живої клітини. Великі 
органічні молекули (з масою понад 1000 Да), 
які входять до складу живих організмів, на-
зивають макромолекулами, або біополімера-
ми. Вони складаються з мономерів. 

Органічні речовини, що містяться в жи-
вих організмах, поділяють на чотири основні 
групи: білки, вуглеводи, ліпіди й нуклеїнові 
кислоти. 

Білки є біополімерами, молекули яких 
складаються з великої кількості амінокис-
лот. Практично всі процеси живих організ-
мів пов’язані з роботою білків. Вони викону-
ють найрізноманітніші функції: каталітичну 
(ферменти), структурну (колаген, еластин), 
захисну (імуноглобуліни), транспортну (ге-
моглобін), скоротливу (актин, міозин), регу-
ляторну (гормони) тощо.

Вуглеводи беруть участь у процесах об-
міну речовин (глюкоза, фруктоза) і зберіганні 
спадкової інформації (рибоза, дезоксирибо-

за), виконують структурну (целюлоза, хі-
тин) і запасаючу (крохмаль, глікоген) функ-
ції. До складу молекул вуглеводів входять 
кілька функціональних груп: гідроксильна 
(–OH), карбоксильна (–COOH) або карбоніль-
на (–COH). Загальна формула вуглеводів — 
C

n
(H

2
O)

m
, де n і m є натуральними числами.

Ліпіди є групою речовин, які об’єднали 
не за хімічною будовою, а за фізичними влас-
тивостями. Вони всі є нерозчинними у воді 
маслянистими або жирними речовинами. 
Найбільш поширеними ліпідами є жири, 
олії, фосфоліпіди, воски та стероїди. Осно-
вними функціями ліпідів у живих організмах 
є структурна (фосфоліпіди, гліколіпіди), ре-
зервна й енергетична (жири, олії), регуляторна 
(стероїдні гормони, жиророзчинні вітаміни), 
захисна і терморегуляторна (воски, жири). 

Нуклеїнові кислоти (ДНК, РНК) є вели-
кими біополімерами, мономерами яких 
є нуклеотиди. Функція нуклеїнових кис-
лот — збереження й відтворення генетичної 
інфор мації. 

Неорганічні речовини клітин живих 
організмів
Функціонування клітин живих організ-

мів було б неможливим без участі неорганіч-
них речовин. Вони є необхідними компонен-
тами всіх органів і тканин.

Найважливішою неорганічною речови-
ною будь-якої клітини є вода, яка переважає 
серед інших компонентів за масою. 

Окремі низькомолекулярні мікроелемен-
ти, солі та йони солей (мінеральні речови-
ни) входять до складу структурних елементів 
усіх клітин і тканин і беруть участь у всіх 
біохімічних процесах, які відбуваються в ор-
ганізмі. Неорганічні сполуки можуть пере-
бувати в живих організмах як у розчиненій 
формі (у вигляді йонів), так і в нерозчине-
ному вигляді.
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Тема 2. Обмін речовин  і перетворення енергії

•  Види органічних речовин
•  Склад органічних речовин
• Функції органічних речовин
•  Неорганічні речовини  

клітин живих організмів

Найголовніше в параграфіЗапитання та завдання

1. Наведіть приклади відомих вам білків і поясніть їхні функції. 
2. Чим и чому різняться між собою властивості й функції різних по-
лімерів глюкози — крохмалю, глікогену й целюлози? 3. У складі яких 
органічних речовин містяться атоми Нітрогену? Фосфору? Сульфуру? 
Йоду? Кобальту? 4. Чому зневоднення є небезпечним для організму?

Неорганічні речовини потрапляють у живі 
організми переважно із зовнішнього середови-
ща з їжею (у тварин) або у вигляді водного 
розчину через поверхню організму (у рослин, 

грибів і бактерій). Нестача або надлишок 
певних хімічних елементів спричиняють по-
рушення розвитку організму і процесів його 
життєдіяльності. 

Функції неорганічних компонентів у клітині

Неорганічний  
компонент клітини

Функції в клітині

Вода Формує внутрішньоклітинне середовище, підтримує форму клітин і організ-
мів (гідроскелет), бере участь у біохімічних реакціях (фотоліз води під час 
фотосинтезу, гідроліз), терморегуляції (потовиділення, гутація), забезпечує 
транспірацію, бере участь у транспорті речовин

Катіони Гідрогену (H+) Забезпечують кислотно-лужний баланс 

Бікарбонати і фосфати  
Натрію і Калію

Утворюють буферну систему тканин і крові, підтримуючи їхній pH на по-
стійному рівні

Катіони та аніони розчин-
них солей (Na+, K+, Cl–)

Створюють різницю потенціалів між умістом клітини й навколишнім серед-
овищем, забезпечуючи роботу транспортних білків мембран та проведення 
нервового імпульсу

Слабкорозчинні солі  
Кальцію і Фосфору

Містяться у складі опорних структур тварин (кістки, мушлі молюсків) і за-
безпечують їхню міцність

Йони металічних елементів Є складовими багатьох гормонів, ферментів і вітамінів або беруть участь у їх 
активації: Магній (компонент хлорофілу), Цинк (кофактор багатьох фер-
ментів), Ферум (компонент гемоглобіну), Купрум (компонент гемоціаніну), 
Кальцій (компонент кісткової тканини і вапняних раковин молюсків)

Водневий 
зв’язок

H2O

Наслідки надлишку та нестачі Нітрогену, Фосфору, Сульфуру і Калію у рослин

Хімічний  
елемент

Наслідки надлишку хімічного елемента Наслідки нестачі хімічного елемента

Нітрогену Інтенсивний ріст; листки темно-зелені, вели-
кого розміру; нижні листки скручуються;
урожай не дозріває

Сповільнений ріст; листки жовтіють, малень-
кого розміру; нижні листки скручуються 
і опадають; врожай знижується

Фосфору Листки тонкі; їхні верхівки і краї «вигоря-
ють»; нижні листки скручуються, з плямами; 
урожайність знижується

Ріст уповільнюється; листки синювато-зеле-
ні; на нижніх листках темні плями; нижні 
листки скручуються і опадають

Сульфуру Скорочуються терміни розвитку рослини; кін-
чики і краї листків знебарвлюються

Розвиток листків уповільнюється; листки 
мають світло-зелене або жовтувате забарв-
лення; кінчики листків темніють; бутони 
формуються повільно

Калію Нові листки тонкі; верхівки і краї листків 
стають бурими і відмирають; міжвузля ста-
ють коротшими; нижні листки скручують-
ся, на них утворюються бурі плями

Цвітіння припиняється або уповільнюється; 
нові листки дрібні і більш темні; верхівки 
і краї листків мають відтінок іржі; стебла 
стають тонкими і ламкими
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α-спіральна 
структура

β-складчаста 
структура

Альбумін Гемоглобін Колаген

Альбумін сироватки крові — 
простий глобулярний білок  
з третинною структурою

Гемоглобін — складний білок 
з четвертичною структурою: 
має простетичну групу (гем) та 
складається з чотирьох окремих 
білкових глобул

Колаген — простий фібрилярний 
білок з третинною структурою

Гем

Міні-довідник

Глюкоза Рибоза Галактоза

CH
2
OH

OH

OH

OH
OH

O
H

H

H

H

CH
2
OH

OH

OH

OH

OH
O

H

H

H

HH

HOCH
2

OH

OH OH

O

H H
H

Целюлоза

Крохмаль

Склад молекул органічних речовин живих організмів
Рівні структурної організації білків

Первинна структура Вторинна структура Третинна структура Четвертинна структура

Послідовність амінокис-
лот, з’єднаних кова-
лентними пептидними 
зв’язками

α-спіраль або 
β-складчастий листок, 
що підтримуються вод-
невими зв’язками 

Просторова укладка 
вторинної структури, 
що підтримується гідро-
фобними, гідрофільни-
ми та дисульфідними 
зв’язками 

Функціональне 
об’єднання декількох 
білкових глобул

Молекули білків
Білки за складом поділяють на прості (до складу входять тільки амінокислоти) та складні (до складу вхо-
дять амінокислоти і небілкова частина — простетична група). За формою білки поділяють на глобулярні 
й фібрилярні.

Молекули вуглеводів

Моносахариди Полісахариди

Моносахариди – вуглеводи з невеликими молекулами 
(від 3 до 7атомів Карбону). Моносахариди можуть 
з’єднатися попарно і утворювати дисахариди,  
або є мономерами у довгих ланцюжках полісахаридів.

Полісахариди целюлоза, крохмаль і глікоген 
є полімерами глюкози. Вони відрізняються за 
способом з’єднання молекул глюкози між собою 
та характером галуження молекули.

Глікоген

Білкові молекули

Вигляд збоку Вигляд зверхуАмінокислоти

Білкова  
молекула α-спіральна 

структура

Лінійні 
ділянки

β-складчаста 
структура
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Міні-довідник

Молекули нуклеїнових кислот

РНК (рибонуклеїнова кислота) ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота

До складу нуклеотидів РНК входить моносахарид 
рибоза і чотири нітрогеновмісні основи — аденін, 
ураціл, цитозин і гуанін Молекули РНК складається 
з одного нуклеотидного ланцюжка, різні фрагменти 
якого утворюють між собою водневі зв’язки.

До складу нуклеотидів ДНК входить моносахарид 
дезоксирибоза і чотири нітрогеновмісні основи — 
аденін, тимін, цитозин і гуанін. Молекули ДНК 
складаються з двох нуклеотидних ланцюжків, 
які з’єднані між собою водневими зв’язками.

Стероїди Воски

Стероїди є полімерами вуглеводню ізопрену (C
5
H

8
), 

скелет яких з атомів Карбону утворює кільцеві 
структури

Воски є ефірами жирних кислот зі спиртами, які ма-
ють довгі молекули і одну OH-групу

Фосфоліпіди Тригліцериди

У фосфоліпідів до гліцеролу приєднуються дві мо-
лекули жирних кислот і молекула ортофосфатної 
кислоти

Складовою тригліцеридів, або жирів, є трьохатом-
ний спирт гліцерол і три залишки жирних кислот

РНК (рибонуклеїнова кислота) ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота)

Нітрогеновмісні 
основи

Моносахари-
ди та фос-

фатні групи

Пара основ

Цитозин Цитозин

Гаунін Гаунін

Аденін Аденін

Урацил Тимін

Цитозин Гаунін Аденін Урацил Тимін Цитозин Гаунін Аденін Урацил Тимін

Цитозин Гаунін Аденін Урацил Тимін Цитозин Гаунін Аденін Урацил Тимін

Цитозин Гаунін Аденін Урацил Тимін Цитозин Гаунін Аденін Урацил Тимін

Цитозин Гаунін Аденін Урацил Тимін Цитозин Гаунін Аденін Урацил Тимін

Ц Ц

У

А А

Г Г

Т

Молекули ліпідів

R
1
, R

2
, R

3
 — залишки жирних кислот

H
3
C—(CH

2
)

14
—CH

2
—O—C—R

2

R
1
—CH—CH

2
—O—C—R

2

O—C—R
3

Залишок орто- 
фосфатної кислоти

Гліцерол

Дві жирні 
кислоти

Гліцерол

Три жирні 
кислоти
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Здорове харчування
Речовини та енергію ми отримуємо з їжі. 

Для нашої життєдіяльності нам необхідні 
білки, вуглеводи, ліпіди, а також вода, не-
великі кількості мікроелементів і вітамінів.

Збалансоване харчування — це харчуван-
ня, за якого в організм з харчовими про-
дуктами надходять усі поживні речовини 
в кількості, необхідній для нормальної жит-
тєдіяльності. Незначні порушення балансу 
компенсуються організмом за рахунок пере-
творення одних органічних речовин на інші. 
Але суттєвий дисбаланс стає причиною по-
рушення обміну речовин.

Харчовий раціон — це набір продуктів, 
який людина споживає протягом певного 
часу. Правильно підібраний харчовий раціон 
є основою раціонального харчування. 

Харчова та енергетична цінність 
продуктів харчування
Енергетична цінність, або калорійність, про-

дукту харчування — це кількість енергії, 

яку одержує організм від споживання цього 
продукту. Її вимірюють у кілокалоріях або 
в кілоджоулях (1 ккал = 4,1868 кДж).

Енергетична цінність компонентів їжі

Компонент їжі кДж/г Ккал/г

Жири 38,9 9,29

Білки 17,2 4,11

Вуглеводи 17,2 4,11

Енергетична цінність добового раціону 
харчування має відповідати енергетичним 
витратам організму. За добу на різні види 
діяльності людина витрачає від 2000 до 
4500 ккал. Добова норма калорій залежить 
від віку, статі, зросту й маси, способу жит-
тя, інтенсивності обміну речовин, клімату та 
інших чинників.

Харчова цінність продукту визначається 
тим, наскільки добре цей продукт забезпе-
чує потреби людини в основних речовинах та 
енергії. Харчова цінність залежить від того, 
які компоненти і в яких співвідношеннях 
містяться у складі харчового продукту.

•  Білки   •  Жири
•  Вуглеводи •  Вітаміни
•  Амінокислоти
•  Мікро- та макроелементи
•  Асиміляція і дисиміляція

Згадайте

§ 23. Потреба людини в речовинах і хімічних елементах

Дізнайтеся більше

Сьогодні внаслідок надмірного спожи вання 
жирів і вуглеводів (переважно у скла ді кон-
дитерських виробів і солодощів) калорій-
ність добового раціону людини досягає 8000 
і навіть 11 000 ккал.

Мал. 23.1. Харчовий баланс

Фрукти й овочі

Крохмалисті продукти

Білкові продукти

Молочні продукти

Вуглеводисті продукти

Цукри — прості вуглеводи,  
які організм швидко  
перетворює на енергію

Молочні продукти — 
молоко, сир, йогурт — 
містять білки й мінера-
ли, наприклад, Кальцій

М’ясо, горіхи, боби й яйця 
містять білки й жири

Складні вуглеводи, що 
містяться  у хлібу, мака-
ронних виробах й кар-
топлі, перетравлюються 
й засвоюються довше, 
ніж прості

Фрукти й овочі багаті  
на цукри й клітковину,  
а крім того, містять біл-
ки, вітаміни й мінерали
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Розроблені орієнтовні норми споживан-
ня різних компонентів їжі. Якщо дотриму-
ватися цих норм, раціон буде збалансованим 
(мал. 23.1). Оптимально добовий раціон до-
рослої людини має містити:

• 80–120 г білків (25–35 %);
• 60–150 г жирів (15–20 %);
• 450–550 г вуглеводів (50–60 %).
Існують також добові норми споживання 

вітамінів і мікроелементів.

Біологічна цінність  
продуктів харчування
Крім загальної кількості білків, жирів 

і вуглеводів, важливим також є їхній склад. 
Тільки з їжею ми отримуємо незамінні речо-
вини — речовини, необхідні для нормальної 
життєдіяльності, але які не синтезуються на-
шим організмом. Незамінними для людини є 
вітаміни, деякі амінокислоти та ненасичені 
жирні кислоти (омега-3 і омега-6).

Організм людини потребує надходження 
як мінімум 13 вітамінів. Вітаміни потрібні 
організму в невеликій кількості, але без них 
його життєдіяльність неможлива, тому що 
вітаміни виконують різноманітні функції 
у метаболічних процесах. Зокрема, більшість 
вітамінів входить до складу ферментів.

Порушення обміну  
мінеральних речовин
Мінеральні речовини також не синтезу-

ються в організмі людини і є одними з осно-
вних незамінних компонентів харчування. 
Їхня нестача або надлишок викликає пору-
шення, що призводять до захворювань.

Причини порушення обміну мінеральних 
речовин досить різноманітні. Вони можуть 
бути пов’язані як з дією зовнішніх факто-
рів, так і з порушеннями в самому живому 
організмі. Часто однакові симптоми можуть 
виникати внаслідок різних причин.

Причинами порушення обміну мінераль-
них речовин можуть бути:

• Недостатнє або надмірне надходження 
мінеральних речовин в організм.

• Деякі захворювання (гормональні, спад-
кові тощо).

• Вживання великої кількості або непра-
вильне вживання деяких лікарських препа-
ратів.

• Дія токсичних речовин природного або 
штучного походження (під час виверження 
вулканів, промислові забруднення тощо).

Перетворення речовин  
в організмі людини
Як ви вже знаєте, спожиті з їжею речо-

вини зазнають у нашому організмі складних 
хімічних перетворень. У процесі травлення 
високомолекулярні сполуки їжі розщеплю-
ються відповідними ферментами до низько-
молекулярних:

• білки розщеплюються протеазами до 
амінокислот;

• жири — ліпазами до гліцеролу й жир-
них кислот;

• вуглеводи — амілазами до моносахаридів.
Продукти травлення, що надійшли 

в кров, переносяться до всіх клітин тіла. 
Усередині клітин відбуваються основні біо-
хімічні перетворення. Синтезуються власні 
біомолекули, які додаються до складу клітин 
і беруть участь у здійсненні їхніх функцій. 
Частина органічних речовин розщеплюється 
до більш простих компонентів з виділенням 
енергії, яка використовується для процесів 
життєдіяльності.

Побічні продукти обміну речовин виділя-
ються з організму. Для більшості органічних 
речовин кінцевими продуктами розкладу є 
вуглекислий газ і вода, а для білків — ще 
й амоніак, який знешкоджується перетворен-
ням на сечовину.

•  Енергетична й харчова цін-
ність харчових продуктів

•  Збалансований раціон
•  Незамінні речовини
•  Порушення обміну речовин
•  Причини порушення обміну 

речовин
•  Метаболізм

Найголовніше в параграфі

Запитання та завдання

1. Назвіть продукти харчування з високим умістом: а) білків; 
б)  жирів; в) вуглеводів. 2. Обговоріть, наскільки виправданою є ве-
гетаріанська дієта. 3. Чи є збалансованим ваш особистий раціон 
харчування? 
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Гіпоталамус

•  Гомеостаз 
•  Нервова й гуморальна  

регуляція

Згадайте

§ 24. Метаболізм

Етапи метаболізму
Метаболізм, або обмін речовин — це су-

купність хімічних реакцій в організмі, які 
забезпечують його речовинами та енергією, 
необхідними для життєдіяльності.

Матеріалом для обмінних процесів є суб-
страти метаболізму — сполуки, що надходять 
з їжею. Серед них виділяють основні харчові 
речовини (білки, вуглеводи, ліпіди) і мінорні 
харчові речовини — ті, що надходять у малих 
кількостях (вітаміни, мінеральні речовини).

В обміні речовин виділяють два етапи:
I — підготовчий (хімічні перетворення 

речовин у травній системі);
II — власне метаболізм (хімічні перетво-

рення сполук усередині клітин).
Усі процеси клітинного метаболізму мож-

на умовно розділити на дві фази:
• катаболізм (дисиміляція, енергетичний 

обмін) — процес розкладу складних речовин 
на простіші; при цьому вивільняється енергія;

• анаболізм (асиміляція, пластичний об-
мін) — синтез складних сполук із більш про-
стих; при цьому енергія витрачається.

Катаболічні та анаболічні процеси в кліти-
ні тісно взаємопов’язані. Енергія, що вивіль-
няється в ході катаболічних процесів, витра-
чається на утворення макромолекул у процесі 
анаболізму. Основним акумулятором і перенос-

ником енергії є аденозинтрифосфатна кислота 
(АТФ). У свою чергу, продукти анаболізму мо-
жуть бути субстратом для катаболічних про-
цесів; крім того, анаболічний синтез є джере-
лом ферментів для всіх етапів обміну речовин.

Регуляція метаболізму
Координація процесів метаболізму здій-

снюється шляхом нервової і гуморальної ре-
гуляції. Нервова регуляція здійснюється гіпо-
таламусом і вегетативною нервовою системою 
(симпатичною і парасимпатичною). Гумораль-
ну регуляцію здійснюють ендокринні залози 
(залози внутрішньої секреції), які є виробни-
ками гормонів. Гормони (інсулін, адреналін, 
тироксин) переносяться різними рідинами ор-
ганізму (кров, лімфа, тканинна рідина) і керу-
ють діяльністю ферментних систем в клітинах.

Нервова й гуморальна системи тісно вза-
ємодіють одна з одною (мал. 24.1). Особливе 

Приклади нервової і гуморальної регуляції обміну речовин

Процес Нервова регуляція Гуморальна регуляція

Обмін 
ліпідів

Симпатична нервова система (НС) гальмує син-
тез тригліцеридів і посилює їхній розпад. Па-
расимпатична НС сприяє відкладенню жирів

Мобілізацію жирів посилюють соматотроп-
ний гормон, інсулін, адреналін. Мобіліза-
цію жирів гальмують глюкокортикоїди

Обмін 
вугле-
водів

Гіпоталамус і довгастий мозок підвищують 
уміст глюкози в крові 

Інсулін знижує вміст глюкози в крові, 
але глюкагон, адреналін, соматотропний 
гормон, глюкокортикоїди, тироксин, 
трийодтиронін підвищують його

Мал. 24.1. Схема нервово-гуморальної регуляції  
обміну речовин

Інформація  
про зовнішнє  
середовище

Інформація про 
внутрішнє серед-
овище організму

Вегетативна  
нервова  
система

Зовнішнє  
середовище

Головний 
мозок

Органи й тканини

Гіпофіз

Ендокринні залози
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 • Метаболізм 
• Катаболізм і анаболізм 
• Регуляція обміну речовин 
• Гомеостаз 
•  Типи живлення організмів 

за джерелом енергії  
та  Карбону.

Найголовніше в параграфі

Запитання та завдання

1. Як пов’язані між собою катаболізм і анаболізм? 2. Які переваги 
й недоліки мають нервова й гуморальна регуляції метаболізму? 3. Як 
ви вважаєте, чому після низькокалорійних дієт (голодування) маса 
тіла збільшується ще швидше? 4. Коли ви хворієте, як лікарі переві-
ряють стан вашого внутрішнього середовища? Як лікування впливає 
на гомеостаз? 5. Чому деяким організмам вигідно бути міксотрофами? 

значення в регуляції обміну речовин має відділ 
проміжного мозку — гіпоталамус. Гіпоталамус 
регулює діяльність найважливішої залози вну-
трішньої секреції — гіпофіза, який контролює 
роботу всіх інших залоз внутрішньої секреції. 

Внутрішнє середовище організму 
та підтримання його сталості
Внутрішнім середовищем для клітин і ор-

ганів людини є кров, лімфа й тканинна рідина. 
Завдяки постійному обміну речовин, вну-

трішнє середовище перебуває в стані дина-
мічної рівноваги: різні речовини безперервно 
надходять і видаляються, але в середньому 
їхній уміст залишається в межах норми. 
В організмі на відносно сталому рівні утри-
муються кров’яний тиск, температура, вміст 
у рідинах організму білків і сахаридів, йонів 
Натрію, Калію, Кальцію, Хлору, Гідрогену.

Підтримку сталості умов внутрішнього 
середовища називають гомеостазом. Пору-
шення гомеостазу призводить до значних 
змін у роботі органів і до різних захворювань.

Деякі фактори, що впливають 
на метаболізм у людини
Існує ряд факторів, що впливають на 

швидкість метаболізму.
Спадковість. Унаслідок спадково зумов-

лених чинників швидкість обмінних процесів 
у різних людей може відрізнятися на 10 %.

Статура. Чим більше і важче тіло, тим 
більше витрачається енергії для підтримки 
життєдіяльності. М’язовій масі потрібно біль-
ше калорій, ніж жировій тканині.

Стать. У чоловіків обмін речовин від-
бувається швидше, ніж у жінок. Це зумов-
лено більшими розмірами тіла та більшою 
м’язовою масою.

Спосіб життя. У разі пасивного способу 
життя відбувається уповільнення процесів 
метаболізму, і, навпаки, під час значного 
фізичного навантаження обмін речовин при-

скорюється. Стреси, депресії, недосипання й 
голодування призводять до уповільнення об-
міну речовин. Харчування невеликими по-
рціями 4–5 разів на день, білкова їжа при-
скорюють метаболізм.

Обмін речовин у автотрофних 
і гетеротрофних організмів 
За способом одержання органічних речо-

вин (сполук Карбону) живі організми поді-
ляють на автотрофів і гетеротрофів.

Автотрофи здатні синтезувати органічні 
речовини з неорганічних. Для побудови свого 
тіла вони використовують неорганічні речо-
вини ґрунту, води й повітря. До автотрофів 
належать рослини та деякі бактерії. 

Гетеротрофи одержують органічні речови-
ни з їжею. Вони живляться іншими організ-
мами або їхніми рештками. До гетеротрофів 
належать усі тварини, гриби, багато бактерій, 
паразитичні рослини.

Існують організми зі змішаним типом 
живлення — міксотрофи.

За джерелом енергії для процесів жит-
тєдіяльності живі організми поділяють на 
фототрофів і хемотрофів.

Фототрофи використовують енергію со-
нячного світла для синтезу органічних ре-
човин (фотосинтез). До фототрофів належать 
зелені рослини й деякі бактерії.

Хемотрофи для життєдіяльності викорис-
товують енергію, яка вивільняється у ході 
хімічних реакцій, що відбуваються в їхніх 
організмах. До хемотрофів належать твари-
ни, гриби, бактерії.

Невелика група бактерій належить до 
хемоавтотрофів — вони синтезують органіч-
ні сполуки з неорганічних, використовуючи 
енергію, що вивільняється в процесі окиснен-
ня неорганічних речовин (гідроген сульфіду, 
метану, сірки, двовалентного Феруму тощо).
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 • Дифузія 
• Мембранні білки
• Ендоцитоз
• Екзоцитоз
• Натрій-калієвий насос

Згадайте

§ 25. Клітинний транспорт речовин

Активний і пасивний транспорт 
речовин 
Клітина постійно розщеплює і синтезує 

безліч хімічних речовин. Одні речовини пере-
міщуються в клітині між органелами, інші 
виводяться крізь мембрану назовні, тоді як 
деякі проникають усередину. 

Клітинна мембрана пропускає одні речо-
вини і не пропускає інші. Ця найважливіша 
властивість біологічної мембрани називається 
вибірковою проникністю. Вона має велике 
значення для саморегуляції і підтримки ста-
лого складу клітини.

Транспортування речовин крізь клітинну 
мембрану здійснюється за допомогою різних 
механізмів.

Пасивний транспорт — це рух речовин 
крізь клітинну мембрану без витрат енергії за 
градієнтом концентрації (від ділянки з викосою 
до ділянки з низькою концентрацією). Пасив-
ний транспорт здійснюється шляхом простої 
і полегшеної дифузії. У такий спосіб крізь клі-
тинну мембрану переміщуються малі молекули.

Активний транспорт — це перенесення ре-
човин через клітинну мембрану проти градієн-
та концентрації, з витратою енергії. Активний 
транспорт здійснюється за допомогою спеці-
альних білків-транспортерів, шляхом екзо- або 
ендоцитозу, а також шляхом везикулярного 
транспорту. У такий спосіб крізь клітинну 
мембрану переміщуються йони й великі мо-
лекули, для яких мембрана є непроникною.

Дифузія (пасивний транспорт)
Дифузія — це рух речовини від ділянки 

з її високою концентрацією до зони з її низь-
кою концентрацією. Невеликі неорганічні 
молекули (CO

2
, O

2
) і гідрофобні речовини лег-

ко проходять крізь ліпідний бішар клітинної 
мембрани. Такий вид пасивного транспорту 
називають простою дифузією. 

Пасивний транспорт за градієнтом кон-
центрації за участю мембранних білків на-
зивають полегшеною дифузією. Полегшена 
дифузія відбувається через спеціальні кана-
ли, розташовані всередині великих білкових 
молекул. Так транспортуються невеликі ор-
ганічні молекули (глюкоза, деякі амінокис-
лоти, моносахариди тощо).

Дуже важливим для клітин є транспорту-
вання молекул води крізь мембрани. Особли-
вістю процесу є те, що мембрана має пропус-
тити тільки молекули води, перешкоджаючи 
переносу розчинених у ній речовин. Цей про-
цес здійснюють спеціальні мембранні білки 
аквапорини.

Білки-транспортери  
(активний транспорт)
Одним із видів активного транспорту ре-

човин крізь клітинну мембрану є перенесення 
їх білками-транспортерами. Транспортери — 
це білки, що переміщують певні речовини 
крізь клітинну мембрану з витратами енергії 
(мал. 25.1). Симпортні транспортери здійсню-
ють спільний транспорт в одному напрямку 

Дізнайтеся більше

У людини 30–40 % усієї енергії, що утво-
рюється в процесі метаболічних реакцій, 
витрачається на активний транспорт речо-
вин крізь клітинну мембрану. Мал. 25.1. Принцип роботи білків-транспортерів  

під час активного транспорту

Уніпорт Симпорт Антипорт

А А АВ

В
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АТФ

АДФ

Енергія  
використовується

Na+
Na+

Na+
Na+

Na+

Na+ K+

K+ K+

K+

•  Активний і пасивний тран-
спорт 

•  Дифузія 
•  Симпорт та антипорт 
•  Ендоцитоз та екзоцитоз 
•  Везикулярне транспорту-

вання

Найголовніше в параграфі

Запитання та завдання

1. Чому клітини витрачають значну частину виробленої енергії 
(до 50 %) на транспорт речовин через мембрани? 2. Які клітини хре-
бетних активно використовують фагоцитоз? 3. Як внутрішньоклітинні 
транспортні везикули розпізнають органели-мішені?

двох речовин — це так званий симпорт: на-
приклад, симпорт у клітину глюкози відбува-
ється спільно з йонами Натрію. Антипортні 
транспортери здійснюють зустрічний тран-
спорт двох речовин, він має назву антипорт. 
За принципом антипорту працює натрій-калі-
євий йонний насос (йонні насоси — це тран-
спортери йонів). Уніпорт здійснює транспорт 
тільки однієї речовини.

Робота натрій-калієвого насоса
Клітині для нормального функціонування 

необхідно підтримувати певне співвідношен-
ня йонів Na+ і K+ у цитоплазмі та позаклі-
тинному середовищі. Перенесення йонів Na+ 
і K+ здійснюється білком, що розташований 
у клітинній мембрані. Цей білок перекачує 
йони Na+ із клітини, а йони K+ — у кліти-
ну. Перенесення цих йонів відбувається з ді-
лянки їх низької концентрації до ділянки 
їх високої концентрації (йонів K+ більше 
в клітині, а йонів Na+ — поза клітиною). 
Для цього процесу використовується енергія 
АТФ (мал. 25.2).

За один цикл роботи насос викачує з клі-
тини три йони Na+ і закачує два йони K+. 
Тому на зовнішньому боці мембрани накопи-
чується надлишок позитивних йонів. Це ство-
рює різницю потенціалів між зовнішньою 
і внутрішньою поверхнями мембрани. Цю 
різницю використовують як джерело енергії 

багато інших білкових комплексів для пере-
несення різних речовин крізь мембрану.

Ендоцитоз і екзоцитоз  
(активний транспорт)

Перенесення великих молекул (білків, 
полісахаридів, нуклеїнових кислот) і час-
тинок (фрагменти клітин) через клітинну 
мембрану відбувається з утворенням вези-
кул. Везикули — це мембранні пухирці, які 
здатні транспортувати речовини. Мембран-
ний транспорт у клітину називають ендоци-
тозом, а транспорт із клітини — екзоцитозом. 
Поглинання клітиною твердих частинок на-
зивають фагоцитозом, а поглинання рідин 
і крапель — піноцитозом.

Везикулярний транспорт всередині 
клітини (активний транспорт)
Транспорт речовин усередині клітини 

з однієї органели в іншу також відбуваєть-
ся в везикулах. Везикули відбруньковуються 
від цистерн апарату Гольджі і доставляють 
речовини в органели-мішені, зливаючись 
з їхніми мембранами. Для транспортування 
везикул використовуються мікротрубочки, 
що є складовими цитоскелета. Транспорту-
вання на поверхні мікротрубочок здійсню-
ють моторні білки: динеїни і кінезини. Ди-
неїни переміщують частинки з периферійних 
ділянок клітини до центросоми. Кінезини, 
навпаки, переміщують частинки в напрямку 
до клітинної периферії. Процес іде з витра-
тою енергії АТФ.

Мал. 25.2. Схема роботи натрій-калієвого насоса
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•  Будова кореня
•  Кореневі волоски
•  Дифузія
•  Осмос
•  Транспірація

Згадайте

§ 26. Транспортна система рослин: симпласт і апопласт

Мінеральне живлення рослин
Мінеральне живлення рослин — це по-

глинання ними води й розчинених в ній неор-
ганічних (мінеральних) речовин. Мінеральні 
речовини, що необхідні рослинам, містять 
атоми таких хімічних елементів, як Нітро-
ген, Фосфор, Калій, Кальцій, Сульфур, Бор, 
Марганець, Хлор та інші.

Вищі рослини здійснюють мінеральне 
живлення за допомогою коренів. Нижчі рос-
лини (водорості) поглинають водний розчин 
всією поверхнею свого тіла.

Поглинання вищими рослинами мінера-
лів з ґрунту здійснюється особливою зоною 
кореня — зоною всмоктування, де покривні 
клітини мають вирости — кореневі волоски. 
Крізь мембрани кореневих волосків проникає 
вода й розчинені в ній солі. 

Від покривних клітин кореневих во-
лосків водний розчин далі пересувається 
паренхимною тканиною до центру кореня. 
Тут розміщені судини — елементи провід-
ної системи рослин. Ними водний розчин 
піднімається вгору до стебла й листків за 
рахунок так званого кореневого тиску й 
випаровування води листками. Причиною 
кореневого тиску є різна концентрація роз-
чинених мінеральних речовин в різних час-
тинах рослини. 

Поглинання води кореневими 
волосками. Осмос і тургор
Надходження розчинених речовин крізь 

мембрани клітин кореневих волосків здій-
снюється шляхом дифузії і активного тран-
спорту. Вода надходить в рослину в осно-
вному за законом осмосу. 

Осмос — це дифузія молекул розчинника 
(у даному випадку — води) із зони з низькою 
концентрацією розчиненої речовини в зону 
з її більш високою концентрацією крізь на-
півпроникну мембрану (мал. 26.1). Великі 
молекули розчинених у воді речовин не мо-
жуть проникнути крізь клітинну мембрану. 
Тому крізь неї переміщуються лише молеку-
ли води. Вони нібито розбавляють високо-
концентрований розчин з іншого боку мемб-
рани. Цей процес відбувається швидше, ніж 
звичайна дифузія.

Осмос характеризується осмотичним тис-
ком — тиском, який потрібно докласти, щоб 
запобігти осмотичному надходженню води 
в розчин.

У наземних рослин осмос здійснюється 
крізь клітинні мембрани кореневих волосків 
та інших клітин кореня. Осмотичний тиск 
у цих клітинах і клітинах, які проводять 
воду від кореневого волоска до ксилеми й 
далі до листків, набагато вищий, ніж осмо-
тичний тиск ґрунтової води, унаслідок ви-
сокої концентрації розчинених солей і са-
харидів у клітинах. Наприклад, клітини 
кореневих волосків мають величезну вакуолю 
з високою концентрацією розчинених речо-
вин. Отже, вода прагне увійти в ці клітини, 
знижуючи їх осмотичну концентрацію. 

Коли в рослинну клітину в результаті 
осмосу надходить вода, усередині клітини 
формується тургорний тиск. Це напруже-
ний стан клітинної оболонки, що створю-
ється тиском внутрішньоклітинної рідини. 

Мал. 26.1 Осмос

Розчинена  
у воді речовина

Вода

Вода переходить 
з області низької 
концентрації речо-
вини в область  
з високою  
концентрацією

Висока  
концентрація  
речовини  
всередині  
клітини

Низька концен-
трація речовини 
із зовнішнього 
боку клітини


