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•  Підручник

•  Робочий зошит, що містить:

 – завдання для закріплення знань

 –  додаток – «Зошит для лабораторних робіт, 
досліджень та дослідницьких практикумів»

•  Зошит для контролю навчальних досягнень учнів

•  Розробки уроків

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊÀ:
•  розміщення параграфів на одному або двох розворотах

•   подання матеріалу невеликими порціями для легшого 
його сприйняття

•  наявність електронного додатка

²ÍÒÅÐÍÅÒ-Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ
На сайті interactive.ranok.com.ua розміщено 
електронний додаток до підручника, який містить:

•  додатковий матеріал до параграфів

•  відеофрагменти

•  онлайн-завдання для підготовки до контролю знань
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Шановні дев’ятикласники, перед вами новий підручник з біології, 
з якого ви дізнаєтеся багато цікавого про біохімію, цитологію, гене-
тику, екологію та еволюцію організмів.

Перш ніж розпочати навчання, ознайомтеся зі структурою під-
ручника та основними принципами розташування матеріалу в ньому. 
Насамперед відкрийте зміст підручника. Зверніть увагу на те, що текст 
поділений на теми, які присвячені окремим галузям біології. У кінці 
підручника розміщено словник біологічних термінів, алгоритми вико-
нання лабораторних досліджень, робіт і дослідницьких практикумів, 
а також додаток.

Відкрийте будь-який параграф. Він розташований на одному або 
двох розворотах. Кожний параграф розпочинається запитаннями для 
повторення вивченого раніше, а закінчується коротким узагальнен-
ням. Після нього ви знайдете запитання для перевірки знань. Окрім 
основного матеріалу, параграфи містять ілюстрації та додаткову ін-
формацію, розміщену в рубриці «Дізнайтеся більше».

Зверніть увагу, що в кінці кожної теми запропоновано тести для 
самоконтролю за вивченим матеріалом. Відповіді до них ви зможете 
знайти в електронному додатку. Крім того, там розміщено відеоролики 
та додаткові матеріали до деяких параграфів, а також онлайн-завдання 
для самоперевірки знань.

Як працювати з електронним додатком
1. Зайдіть на сайт http://interactive.ranok.com.ua
2. Зареєструйтеся.
3. Знайдіть розділ «Підручники».
4. Виберіть назву підручника «Біологія. 9 клас».
5.  У розділі «Електронні матеріали до підручника» виберіть по-

трібну тему та натисніть «Розпочати роботу».

Умовні позначення у підручнику
— «Дізнайтеся більше»;

— посилання на сайт http://interactive.ranok.com.ua

Сподіваємося, вам буде зручно та легко працювати з нашим під-
ручником.

Бажаємо вам успіхів у навчанні!

Знайомство з підручником
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У попередніх класах ви вже познайомилися з кіль
кома галузями біології та розглянули живі організми як 
біологічні системи. Пригадайте характерні риси таких 
систем. На основі матеріалів попередніх розділів курсу 
поясніть, чому біологічні знання можуть мати важли
ве значення саме для вас або ваших рідних і знайомих.

Біологія як наука
Біологія (від давньогрец. bios — життя, logos — вчення) — 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 вчені-біологи використовують у своїй роботі.

Але не тільки наявність усього цього робить біологію наукою. 
У першу чергу, наукою її робить раціональний підхід у діяльності. 
Біологія у своїй роботі спирається не на віру, а на сумнів. Біологи 
постійно піддають сумніву отриману інформацію. Вони багаторазово 
її перевіряють, пропонують пояснення отриманих результатів і ви-
сувають гіпотези, а потім на основі цих гіпотез роблять прогнози. 
І якщо прогнози збуваються, то гіпотеза стає вже теорією.

Інформація → Перевірка достовірності →  
→ Пояснення отриманих результатів → Гіпотеза →  

→ Прогноз → Підтвердження прогнозу → Теорія

предмет біології, її основні галузі
Предметом біології є всі живі організми та різноманітні прояви 

їхньої життєдіяльності. Але живих організмів на нашій планеті ба-
гато, і вони дуже різноманітні. А ще є вимерлі організми, які також 
вивчає біологія. Тому сучасна біологія стала справжньою системою 
наук, у якій виділяють багато галузей (мал. 1.1).

1 Біологія як наука. 
Рівні організації біологічних систем

Вступ
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Ціла низка галузей біології присвячена вивченню певних систе-
матичних груп живих організмів. Ботаніка вивчає рослини, вірусо-
логія — 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, мірме-
кологія — мурах, іхтіологія — риб, орнітологія — птахів, а мама-
логія — ссавців.

Деякі галузі біології вивчають внутрішні процеси в живих орга-
нізмах. Це, наприклад, фізіологія рослин і фізіологія тварин. Біохі-
мія вивчає перебіг хімічних реакцій у живих організмах. Цитологія 
досліджує особливості будови клітин, а гістологія — тканин. Гене-
тика займається дослідженням спадковості та мінливості організмів, 
а етологія — дослідженням поведінки тварин. Надзвичайно важливою 
галуззю біології є екологія, яка вивчає взаємодію організмів між 
собою та з навколишнім середовищем.

Існують галузі біології, які займаються вивченням сукупностей 
живих організмів, їх об’єднань, які утворюються в тих чи інших 
умовах. Це популяційна генетика (вивчає генетичні процеси в по-
пуляціях), біогеоценологія (досліджує біогеоценози) та інші.

Основні методи біологічних досліджень
Як і будь-яка наука, біологія має свої методи досліджень. Цих 

методів дуже багато. Деякі з них з’явилися дуже давно, а деякі стали 
можливими тільки з появою сучасних технологій.

Найстарішим методом біології можна назвати спостере-
ження. Саме з нього біологія й починалася, коли наші пред-

Мал. 1.1. Галузі біології

ботаніка

анатомія

Різноманітність 
біологічних 

наук

мікологія

мікробіологія

зоологія

екологія

біофізика біохімія

цитологія

ембріологія

фізіологія

генетика

молекулярна
біологія

еволюційна
біологія
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ки спостерігали за тваринами, щоб їх потім вполювати. Спо-
стереження є основою описового методу біології, тому що її 
результатом є саме опис біологічного об’єкта, процесу або явища. 

Дуже давнім методом біології є також порівняння, коли об’єкт 
дослідження порівнюють з іншими об’єктами. Але справжньою на-
укою біологія стала тоді, коли біологи почали проводити експери-
менти. Експеримент і зараз залишається головним методом у біо-
логії. Для того щоб результати експериментів можна було правильно 
пояснити й порівняти між собою, проводять статистичну обробку 
результатів. Вона є основою статистичного методу в біології.

У наш час дуже важливими методами біологічних досліджень 
стали моніторинг і моделювання. Моніторинг є цілою системою 
спостережень за біологічними об’єктами, які проводять з певною 
періодичністю. А моделювання є віртуальним експериментом, який 
проводять за допомогою комп’ютерів.

Рівні організації біологічних систем
Характерною особливістю всіх біологічних систем є наявність 

у них кількох рівнів організації (мал. 1.2). Організм тварини, напри-
клад, складається з багатьох органічних молекул — білків, вуглеводів, 
жирів, нуклеїнових кислот. Це і є першим рівнем її організації — мо-
лекулярним. Біологічні молекули об’єднуються в більш складні струк-
тури — клітини, які є наступним рівнем організації — клітинним.

Мал. 1.2. Рівні організації біологічних систем

Молекула

Органела

Клітина

Тканина

Орган

Система органів
Організм

Популяція

Екосистема

Планета Земля
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Клітини в організмі тварини не існують самі по собі. Вони об’єднані 
в більші структури — тканини й органи. Це тканинно-о рганний 
рівень організації. А вже тканини й органи об’єднуються у складі 
організму тварини, утворюючи організмовий рівень організації.

Але й це ще не все! Тварини не живуть самі по собі. У межах пев-
них територій вони утворюють групи особин свого виду — популяції, 
які є складовими частинами популяційно-видового рівня організації. 
Популяції ж окремих видів взаємодіють з популяціями інших живих 
організмів, які живуть разом з ними. Таким чином 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 (амеба, інфузорія, 
хламідомонада) не мають тканинно-органного рівня, а у вірусів від-
сутній ще й клітинний рівень організації.

Біологія є системою наук, до складу якої входять такі 
галузі, як ботаніка, зоологія, генетика, цитологія, біо-
хімія та багато інших. Об’єктами біології є живі орга-
нізми, як сучасні, так і вимерлі, їх угруповання 

й об’єднання, а також процеси і прояви їхньої життєдіяльності. 
Біологія використовує низку методів для вивчення своїх об’єктів. 
Серед них можна назвати такі методи, як описовий, порівняльний, 
експериментальний, моделювання тощо.

Однією з характерних рис усіх живих систем є багаторівне-
вість їхньої організації. Виділяють молекулярний, клітинний, 
тканинно-органний, організмовий, популяційно-видовий, екосис-
темний та біосферний рівні організації.

перевірте свої знання
1. Що таке біологія? Що є об’єктом вивчення біології? 2. Які рівні 

організації життя можна виділити у живих організмів? 3. Наведіть 
приклади біологічних систем, що перебувають на різних рівнях ор-
ганізації. 4. На прикладі будь-якої домашньої тварини поясніть, за 
допомогою яких методів дослідження можна вивчити особливості її 
поведінки. 5. На конкретних прикладах поясніть, як біологія пов’язана 
з іншими природничими й гуманітарними науками. Наприклад, з ма-
тематикою, хімією, фізикою, історією тощо. 6*. Складіть класифікацію 
галузей біології, у якій укажіть назву галузі, об’єкт і методи вивчення.
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Тема 1

Хімічний склад клітини 
та біологічні молекули

Пригадайте речовини, які потрібні організмам 
для їхньої життєдіяльності. Яке значення мають 
водні розчини в природі та для людини? Який тип 
хімічного зв’язку в  молекулі води? Що таке йони і як 
вони утворюються?

2 Речовини живих організмів. 
Неорганічні сполуки

Хімічні елементи живих організмів
До складу рослинних і тваринних клітин входить понад 70 хіміч-

них елементів. Але у клітині немає якихось елементів, характерних 
лише для живої природи. Ці самі елементи трапляються й у неживій 
природі.

Усі хімічні елементи за вмістом у живій клітині поділяють на 
три групи: макроелементи, мікроелементи й ультрамікроелементи.

Уміст хімічних елементів у живих клітинах

Група елементів Хімічні символи елементів Відсоток від маси 
організму, %

Макроелементи H, O, C, N, P, S, Na, K, Mg, Ca, Cl 10–0,001

Мікроелементи Fe, Cu, Zn, Mn, Co, I, F, Ni та інші 0,001–0,000001

Ультрамікроелементи Au, Se, Hg, U, Ra та інші Менш ніж 0,000001

Макроелементи трапляються в усіх живих клітинах. Без них 
життєдіяльність будь-якої клітини неможлива. Елементи C, O, H, N 
інколи розглядають як окрему групу органогенних елементів через 
те, що вони входять до складу всіх органічних речовин і складають 
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до 98 % маси живої клітини. Мікроелементи можуть мати важли-
ве значення для певних процесів у клітинах або для окремих груп 
живих організмів. Ультрамікроелементи або випадково потрапляють 
в організм, або їхня функція невідома. Наприклад, в організмі лю-
дини міститься невелика кількість Ауруму. Його функції в організмі 
вченим не вдалося визначити. Скоріше за все, він просто потрапляє 
в організм із водою та їжею.

Неорганічні речовини живих організмів
Вивчаючи хімію, ви дізналися про такі групи речовин, як кис-

лоти, солі, оксиди тощо. Всі вони поширені в неживій природі, поза 
живими організмами. Тому й називають їх неорганічними речови-
нами. Та це не означає, що неорганічних речовин узагалі в живих 
організмах немає. Вони є й відіграють дуже важливу роль у процесах 
життєдіяльності.

Найбільш поширені в живих організмах вода й мінеральні солі. 
Трапляються й інші сполуки. Так, кремнезем (SiO

2
), яким у хвощів 

насичена оболонка клітин, оберігає ці рослини від поїдання твари-
нами. Деякі хижі черевоногі молюски розчиняють раковини своїх 
жертв сульфатною кислотою (H

2
SO

4
). А хлоридна кислота (HCl) ви-

діляється в шлунку людей, свиней, акул та інших тварин.

Властивості води
Як ви вже знаєте, формула води — H

2
O. Молекула води скла-

дається з двох атомів Гідрогену й одного атома Оксигену (мал. 2.1). 
Вона є диполем, що має позитивний і негативний заряд на полюсах. 
Завдяки такій будові протилежно заряджені кінці диполя здатні 
притягуватись. Так виникає водневий зв’язок. Саме ця особливість 
будови молекули води й зумовлює властивості води.

Мал. 2.1. Будова молекули 
води та утворення водневих 
зв’язків між її молекулами

Має велику  
теплоємність

Кипить за t = 
100  °С, замерзає 

за t = 0  °С

Має високу 
теплоту випаро-

вування

Гарний  
розчинник

У рідкому стані  
є прозорою 

рідиною

У твердому агре-
гатному стані має 

меншу густину, 
ніж у рідкому

Має високу  
теплопровідність

Відзначається 
великим  

поверхневим  
натягом

Вода

Водневий 
зв’язокσ+

σ–

Атом  
Оксигену

Атом  
Гідрогену

H
H
O
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Біологічна роль води
У живих організмах вода виконує багато функ-

цій: розчинну, транспортну, метаболічну, регуля-
торну, структурну. Саме тому її вміст у них такий 
значний (мал. 2.3).

Вода є універсальним розчинником для живих 
організмів, адже для проведення більшості біоло-
гічних реакцій речовини, які беруть у них участь, 
повинні перебувати у водному розчині.

Дуже важливою для клітин та організмів у ці-
лому є також транспортна роль води. У вигляді 
водного розчину речовини разом із водою можуть 
транспортуватися з одних частин клітини в інші. 
А між різними частинами багатоклітинних орга-
нізмів вони транспортуються у складі спеціальних 
рідин (наприклад, у складі крові). Випаровування 
води листками рослин спричиняє її рух від коренів 
угору. При цьому переміщуються і речовини, які 
у воді розчинені. 

Молекули води виконують метаболічну функ-
цію, коли беруть участь у реакціях обміну речовин 
(їх називають біохімічними реакціями). Регулятор-

на функція води надзвичайно важлива для підтримання температури 
тіла організмів. Коли, наприклад, людина потіє, то вода, яка випа-
ровується, знижує температуру її тіла.

Структурну функцію води добре видно на прикладі рослин і де-
яких безхребетних тварин. Рослини підтримують форму листків 
і трав’янистих стебел завдяки підвищеному тиску в наповнених во-
дою клітинах. А в багатьох червів форма тіла підтримується завдяки 
підвищеному тиску води в порожнинах їхнього тіла.

Біологічна роль неорганічних сполук
Неорганічні сполуки можуть перебувати в живих організмах як 

у розчиненій формі (у вигляді йонів), так і в нерозчинному вигля-
ді. Розчиненими формами представлені багато солей. Йони Na+, K+, 
Cl– та інші накопичуються по різні боки клітинних мембран і за-
безпечують різний заряд їхньої поверхні, що забезпечує проведення 
нервових імпульсів по нервах. У вигляді розчину в шлунку хре-
бетних тварин виділяється хлоридна кислота. Вона створює кисле 
середовище, у якому відбуваються процеси травлення. Крім того, 

Мал. 2.3. Уміст води в живих 
організмах

В організмі 
ссавця

В організмі 
риб

У водоростях

В організмі 
людини

H2O

70 %

80 %

90 %

60-65 %
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кисле середовище шлунка виконує ще одну важливу функцію. Воно 
знищує більшість бактерій, які потрапляють туди з їжею.

Нерозчинні неорганічні сполуки також важливі для живих ор-
ганізмів. Наприклад, солі Кальцію та Фосфору входять до складу 
скелета різних тварин і забезпечують його міцність (мал. 2.3). Без та-
ких речовин неможливе існування здорових зубів у людини. Різні  
структури організмів тварин здебільшого теж побудовані з неорганіч-
них речовин (мал. 2.4).

У живих організмах є як органічні, так і неорганічні 
речовини. Неорганічні речовини — це хімічні елемен-
ти, вода, солі, кислоти та інші сполуки. Вони відігра-
ють важливу роль у життєдіяльності живих організмів.

Вода створює середовище, у якому відбуваються реакції обмі-
ну речовин. Інші неорганічні речовини беруть участь у формуванні 
скелета, роботі нервової, травної та інших систем організму.

перевірте свої знання
1. Які неорганічні речовини трапляються в живих організмах? 

2. Доведіть на прикладах, що властивості води мають велике зна-
чення для живих клітин. 3. Які функції в живих організмах можуть 
виконувати кислоти? 4. Уявіть ситуацію, коли лікар каже, що в 
організмі людини не вистачає Ca. Яким чином вона зможе вирішити 
цю проблему? 5*. До яких наслідків для організму людини може 
призвести втрата ним солей Na+? 6*. На двох-трьох прикладах по-
ясніть біологічну роль макро- й мікроелементів.

Мал. 2.3. Кістку людини, позбавлену міне-
ральних речовин, легко можна зав’язати 
вузлом

Мал. 2.4. Структури живих організмів, які 
складаються переважно з неорганічних 
речовин

Кістка з мінеральними речовинами

Кістка без мінеральних речовин

Черепашка 
молюска

Шкаралупа  
пташиного яйця 
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Вам уже знайомі поняття «речовина» та «еле
мент». Пригадайте визначення цих термінів. Вивча
ючи біологію людини, ви ознайомилися з речовинами, 
які потрібні організму людини. Як називаються такі 
речовини? В яких продуктах вони містяться в найбіль
шій кількості?

3 Органічні молекули. Біополімери

Органічні речовини живих ор-
ганізмів

Крім неорганічних до складу клі-
тин живих організмів входять органіч-
ні речовини. Це ті речовини, які утво-
рюються тільки в живих організмах 
(мал. 3.1).

Органічних речовин у світі набага-
то більше, ніж неорганічних. Зараз їх 
нараховують уже більше 25 млн і по-
стійно відкривають або створюють нові. 
З попередніх розділів біології ви дізна-
лися, що органічні речовини містяться 
в живих організмах, які ми спожива-
ємо в їжу. Різні речовини містяться 
в них у різній кількості (мал. 3.2).

Ви вже знаєте, що всі органічні ре-
човини поділяють на чотири основні 

Хімічний склад клітини

Неорганічні 
речовини

Органічні  
речовини

Вода, мінеральні 
речовини (пе-
реважно солі), 
кислоти

Білки, вуглеводи, 
ліпіди (жири), ну-
клеїнові кислоти

Містяться в тілах 
і неживої, і живої 
природи

Утворюються тіль-
ки в живих ор-
ганізмах, можуть 
накопичуватися 
в  неживій приро-
ді після загибелі 
живих організмів 
(торф, гумус)

Мал. 3.1. Хімічний склад клітин

Мал. 3.2. Живі організми містять багато органічних речовин

Яйця багаті на білки й ліпіди Картопля багата на вуглеводи Соняшник багатий на ліпіди
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групи: білки, вуглеводи, ліпіди й нуклеїнові кислоти. До складу всіх 
цих речовин обов’язково входять атоми Карбону, Гідрогену й Окси-
гену. Органічні речовини можуть містити також атоми Нітрогену 
(обов’язкові компоненти білків та нуклеїнових кислот), Фосфору 
(компоненти нуклеїнових кислот), Сульфуру (наявні в білках, але 
відсутні в нуклеїнових кислотах).

Особливості будови органічних речовин
Молекули органічних речовин відрізняються від молекул неор-

ганічних речовин і між собою особливостями будови.

Особливості будови молекул органічних речовин

Містять ланцюжки атомів Карбону, до 
яких приєднуються атоми Гідрогену та 
інших елементів. Ці ланцюжки часто на-
зивають «скелетом» молекули.

Існують у кількох формах, які можуть 
легко перетворюватися одна на одну. 
Наприклад, різні кінці довгих органічних 
молекул можуть взаємодіяти між собою 
й утворювати кільцеві форми молекул.

Можуть відрізнятися між собою за кіль-
кістю ланок у карбоновому ланцюжку.

Часто мають великий розмір та масу.

Наприклад молекулярна маса води — 
18, а білка міозину — 500 000. 

Оцтова кислота (CH3COOH).

Лінійна форма молекули глюкози 
(зліва) та кільцева форма молекули 
глюкози (справа).

ланцюжок  
атомів Карбону Молекула пальмітинової кислоти 

(CH3(CH2)14COOH) містить  
16 атомів Карбону.

Молекула стеаринової кислоти 
(CH3(CH2)16COOH) містить  
18 атомів Карбону.

Навіть незначна зміна взаємного роз-
ташування атомів у молекулі органіч-
ної речовини перетворює її на іншу 
речовину.

Глюкоза (зліва) і фруктоза (справа) 
мають однакову хімічну формулу 
(C6H12O6), але різну будову молекули.
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Значною мірою особливості будови органіч-
них молекул зумовлені властивостями атомів 
Карбону, який може утворювати чотири одна-
кові зв’язки. Такі зв’язки дають можливість 
утворювати молекули, які легко розгалужують-
ся і можуть мати велику довжину. А невеликий 
розмір самого атома робить ці зв’язки досить 
міцними. Силіцій, наприклад, який є наступ-
ним елементом IV групи у Періодичній таблиці 
Д. І. Менделєєва після Карбону, такі ланцюжки 
утворює набагато гірше, в першу чергу, через 
те, що його атом має більший радіус і він утво-
рює набагато слабші хімічні зв’язки.

мономери й полімери
Великі молекули органічних речовин часто на-

зивають макромолекулами (від грец. macro — вели-
кий). У більшості випадків вони складаються 
з великої кількості однакових (або майже одна-
кових) ланок. Ці ланки називають мономерами 
(від грец. mono — один). А речовини, молеку-
ли яких складаються з таких мономерів, на-
зивають полімерами (від грец. poli — багато) 
(мал. 3.3). Використовують також назву «біо-
полімери» — полімери, які вироблені живими 
організмами.

Біополімери
Біополімери наявні в усіх групах органіч-

них речовин. З білками-полімерами ви добре 
знайомі з курсу біології людини. Це гемоглобін, 
який транспортує кисень у крові, ферменти, 
які здійснюють процес травлення (амілаза, пеп-
син), і гормони (інсулін, глюкагон).

Найбільш поширеними біополімерами на 
нашій планеті є вуглеводи целюлоза (виробля-
ється рослинами) і хітин (виробляється грибами 
й комахами). РНК і ДНК є прикладами полі-
мерів нуклеїнових кислот. А статеві гормони 
людини естроген і тестостерон — це полімерні 
ліпіди.

Мал. 3.3. Схема будови макро-
молекул

Білок — це біополімер, який 
складається з амінокислот

Нуклеїнові кислоти складаються 
з нуклеотидів

Полісахарид (амілопектин) 
складається з моносахаридів 
(молекул глюкози)

Амінокислоти

Нуклеотиди

Моносахарид
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Целюлоза становить основу клітинних стінок рослин, але не 
сама, а разом з лігніном. Лігнін теж є біополімером, але з іншої 
групи органічних речовин (ароматичні вуглеводні). Молекули ліг-
ніну мають тривимірну будову і складаються з дуже розгалужених 
макромолекул. Така структура надає комплексу молекул лігніну 
і целюлози схожості з будовою залізобетону. При цьому волокна 
целюлози відіграють роль сталевої арматури, а молекули лігніну 
заповнюють простір між ними, як бетон. Таким чином, целюлоза 
і лігнін разом утворюють природний композитний матеріал.

Деякі біополімери завдяки своїй будові мають дивовижні властивості. Одним 
з таких полімерів є павутина. Її виробляють представники павукоподібних. Зва-
жаючи на її склад, павутина належить до білків. Але вона не є суцільною ниткою, 
а має структуру, як у каната, — сплетена з багатьох мікроволокон. Максимальне 
навантаження, яке витримує павутина, становить 2,7 ГПа. Цей самий показник 
для сталі — 1,5 ГПа. 
Не менш дивною речовиною є шовк, який виробляють комахи. Він теж є білком 
і схожий за складом на павутину. Хоча міцність його менша. А от довжина шов-
кової нитки вражає. Вона може становити від 800 до 1000 метрів.

Основними групами органічних речовин у живих ор-
ганізмах є білки, вуглеводи, ліпіди (жири) і нуклеї-
нові кислоти. Значна частина органічних речовин є 
біополімерами. Їх молекули складаються з великої 

кількості маленьких молекул мономерів, які поєднуються між 
собою.

перевірте свої знання
1. Що таке органічні речовини й де вони утворюються? 2. Наведіть 

приклади органічних речовин. 3. Порівняйте органічні й неорганічні 
речовини. У чому їх відмінність? 4. Назвіть продукти, багаті на 
білки, ліпіди, вуглеводи. 5. Чому певні органічні молекули називають 
макромолекулами? 6. Які макромолекули входять до складу 
живих організмів? 7. Пригадайте, що ви їли сьогодні на сніданок, 
і назвіть біополімери, які потрапили до вашого організму з цими 
продуктами. 8*. Чому кількість органічних молекул у світі більша, 
ніж неорганічних?
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З курсу біології людини пригадайте, які речовини 
повинні надходити в її організм з їжею. Чому з їжею крім 
вуглеводів і ліпідів в організм повинні надходити білки? 
Які функції виконують білки в організмі людини?

4 Білки. Структурна організація білків

Білки
Білки — це великі органічні молекули, 

біополімери. Вони складаються з мономерів — 
амінокислот, які з’єднані у вигляді ланцюжка 
(мал. 4.1). Амінокислоти — це органічні моле-
кули, до складу яких обов’язково входить дві 
групи атомів — аміногрупа (–NH

2
) і карбоксиль-

на група (–COOH). Ці групи атомів приєднані до 
одного атома Карбону. В амінокислотах, які не 
входять до складу білків (а такі теж трапляються 
в природі), ці групи можуть приєднуватися і до 
різних атомів Карбону.

Крім цих двох груп до того самого атома 
Карбону приєднана ще одна група атомів — 
радикал. У кожної амінокислоти радикал свій. 
На схемах і малюнках його позначають літе-
рою R (мал. 4.2).

У клітинах живих організмів міститься 
20 різних амінокислот. Відповідно, існує 20 різ-
них амінокислотних радикалів. Їхні формули 
можна подивитися на форзаці підручника.

структурні рівні організації білків
Білкові молекули дуже великі. Для того щоб 

вони могли нормально працювати, важливою 
є просторова будова молекули. І вона повинна 
не просто мати таку структуру, але й підтриму-
вати її тривалий час. Для підтримання потрібної 
форми й розміру молекули існують спеціальні 

H

H

N

H

С

R

С

H

O

O

Мал. 4.2. Схема будови мо-
лекули амінокислоти 

Радикал

Аміногрупа

Карбоксильна 
група

Мал. 4.1. Будова молекули 
білка

Амінокислоти

Білкова 
молекула
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механізми, які діють на неї на різних рівнях: від найменших її ді-
лянок до великих частин. За розмірами частин молекули, на яких 
діють певні механізми, виділяють чотири рівні структурної органі-
зації білкових молекул.

первинна структура білків
Первинна структура білка забезпечує об’єднання амінокислот 

в один ланцюжок. Цей ланцюжок має лінійну структуру (тобто він 
має вигляд нитки). Зв’язок, який з’єднує молекули амінокислот, 
має назву пептидний. Він виникає внаслідок хімічної реакції між 
аміногрупою (–NH

2
) однією амінокислоти й карбоксильною групою 

(–COOH) іншої амінокислоти (мал. 4.3). Під час утворення пептидного 
зв’язку виділяється одна молекула води. Цей зв’язок є найміцнішим 
у молекулі білка.

Вторинна структура білків
Вторинна структура білка забезпечується складанням ліній-

ної молекули в більш компактну структуру. Молекула може на-
бувати двох різних просторових 
форм — спіральної або складчас-
тої. Вони мають відповідні на-
зви: α-спіральна та β-складчаста 
структури (мал. 4.4). В одній мо-
лекулі білка різні її ділянки мо-
жуть мати різний варіант вторин-
ної структури. На одних ділянках 
вона може мати складчасту 
структуру, а на інших — спіраль-
ну (мал. 4.5, с. 18). Більш того, 
одну й ту саму молекулу білка ін-
коли клітина може «скласти» різ-
ними способами. Слід зазначити,  

Мал. 4.3. Утворення пептидного зв’язку між молекулами амінокислот

Мал. 4.4. Вторинна структура білка: спіральна 
та складчасті структури

α-спіральна 
структура

β-складчаста 
структура
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що деякі ділянки можуть не утво-
рювати вторинних структур. Вони 
так і залишаються лінійними ді-
лянками.

Вторинна структура білка 
утворюється за допомогою водне-
вих зв’язків, які виникають між 
амінокислотними залишками, що 
розташовані поряд. З курсу хімії 
ви вже знаєте, що водневі зв’язки 
виникають між атомами Оксигену 
й Гідрогену різних молекул.

третинна й четвертинна структури білків
Третинна структура білка забезпечує розташування спіральних та 

складчастих ділянок молекули у просторі в певному порядку. Утво-
рюється за допомогою зв’язків, що виникають між амінокислотними 
залишками, які розташовані на великій відстані.

Це досягається шляхом стабілізації молекули білка у просторі 
кількома способами: за допомогою водневого, йонного, дисульфідного 
зв’язків та гідрофобної взаємодії (мал. 4.6). Як і на другому рівні 
організації, у цьому процесі можуть брати участь водневі зв’язки, 
але їхня роль у цій структурі не така значна.

Більше значення має утворення дисульфідних зв’язків, або ди-
сульфідних містків. Вони утворюються внаслідок взаємодії атомів 
Сульфуру, які входять до складу деяких радикалів амінокислот. 

Мал. 4.6. Третинна структура білка. 
Стабілізація структури молекули різними 
способами

Мал. 4.7. Четвертинна структура білка 
глутамінсинтетаза. Утворення білкового 
комплексу з кількох білкових молекул

Гідрофобна 
взаємодія

Дисульфідний 
зв’язок

Водневі 
зв’язки

 Йонні 
зв’язки Білкові молекули

Вигляд збоку Вигляд зверху

Мал. 4.5. Моделі молекул білків з ділянками, 
які мають різну вторинну структуру

α-спіральна 
структура

β-складчаста 
структура
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Ще два способи стабілізації — виникнення йонних зв’язків між ра-
дикалами амінокислот і гідрофобні взаємодії між радикалами. Йонні 
зв’язки виникають у разі, коли деякі радикали амінокислот утрача-
ють або захоплюють атоми інших речовин. Таким чином вони стають 
йонами й утворюють між собою класичні йонні зв’язки.

Гідрофобна взаємодія виникає між радикалами амінокислот. Такі 
радикали часто скупчуються разом, коли білкова молекула міститься 
у водному розчині.

Четвертинна структура білків виникає в разі, коли кілька білко-
вих молекул сполучаються між собою (мал. 4.7). Таким чином вони 
утворюють єдиний білковий комплекс, який виконує певні функції.

Денатурація та ренатурація білків
Просторова структура білків може порушуватися під впливом 

зміни температури, хімічного середовища, фізичних факторів. У цьо-
му випадку спочатку руйнуються четвертинна, третинна, вторинна 
і, наостанок, первинна структури білка. Цей процес називається 
денатурацією. А у випадку руйнації і первинної структури говорять 
про деструкцію білка. Інколи після денатурації білок може само-
стійно відновити свою структуру. Таке відновлення структури білка 
називають ренатурацією.   

Білки — це біополімери, які складаються з амінокис-
лот. Виділяють чотири рівні структурної організації 
білка. Перший рівень є ланцюжком амінокислот, які 
з’єднані пептидними зв’язками в певній послідовності. 

На другому рівні молекула має вигляд спіральної або складчастої 
структури, яка стабілізована у просторі за допомогою водневих 
зв’язків. На третьому рівні ці структури певним чином розміщу-
ються у просторі та стабілізуються за допомогою кількох різних 
способів. На четвертому рівні кілька білкових молекул об’єд-
нуються в єдину структуру.

перевірте свої знання
1. Які особливості притаманні амінокислотам? 2. Скільки рівнів 

організації мають білки? 3. Яким чином забезпечується стабільність 
різних рівнів організації білків? 4. Міцність водневого зв’язку є не-
великою. Чому тоді водневі зв’язки цілком успішно забезпечують 
стабільність структури молекул білків? 5. Чому в деяких випадках 
після денатурації білка неможлива його ренатурація? 6*. Чому деякі 
білки в організмі не мають усіх чотирьох рівнів організації?
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Вивчаючи травну систему людини, ви ознайоми
лися з деякими ферментами, які беруть участь у про
цесі травлення. Пригадайте ці ферменти. Яку функцію 
в  травній системі вони виконують? Які ще ферменти 
з вивчених раніше ви можете пригадати?

5 Функції білків. Ферменти

Класифікація білків
Білки за їхнім складом можна розділити на дві великі групи — 

прості та складні. До складу простих білків входять тільки аміно-
кислоти. Такі білки ще називають протеїнами (мал. 5.1). Простими 
білками є гістони, які становлять основу хромосом. До цієї самої 
групи належать альбуміни і глобуліни, які містяться в плазмі крові.

Складні білки (протеїди) крім залишків амінокислот містять ще 
й небілкову частину — простетичну групу. Такою групою може бути 
як органічна, так і неорганічна молекула. Відповідно до складу такої 
групи розрізняють різні протеїди. Так, нуклеопротеїди крім білків 
містять нуклеїнові кислоти, глікопротеїди — вуглеводи, а ліпопро-
теїди — ліпіди. Складні білки також можуть містити залишки орто-
фосфатної кислоти або атоми металічних елементів. Такі білки, як 
гемоглобін чи хлорофіл, містять велику і складну за будовою групу 
атомів — гем (мал. 5.2). До складу гему входить атом металічного 
елемента (Феруму в гемоглобіні або Магнію у хлорофілі). Гем забез-
печує забарвлення молекули білка.

За формою молекули білки також можна поділити на дві великі 
групи — глобулярні й фібрилярні. Молекули глобулярних білків ма-

Мал. 5.1. Прості білки

ГлобулінКолагенІнсулін
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ють вигляд грудочки. Ці білки зазвичай легко розчиняються у воді. 
Більшість ферментів є якраз глобулярними білками, а молекули 
фібрилярних білків мають вигляд нитки. Вони нерозчинні. До них, 
наприклад, належать білки, які утворюють основу шкіри.

Функції білків
Білків у живих організмах дуже багато, і виконують вони в них 

різноманітні функції. Практично всі функції живих організмів тією 
чи іншою мірою пов’язані з роботою певних груп білків. За допо-
могою білків організми будують свої структури, здійснюють процеси 
життєдіяльності й відтворюють себе.

Функції білків

Мал. 5.2. Складні білки

Імуноглобулін ФеритинГемоглобін

Є компонентами опор-
них структур і покривів 
організмів. Вони входять 
до складу тканин вну-
трішнього середовища 
тварин. Беруть участь 
в утворенні скелета, 
зв’язок, шкіри, пір’я, шер-
сті та інших структур.

Білки-ферменти є каталі-
заторами (прискорюва-
чами) реакцій у клітинах. 
Саме вони забезпечують 
життєдіяльність організму.

Гормони білкової приро-
ди є важливими регуля-
торами процесів обміну 
речовин у організмі.

Приклади білків: колаген, 
кератин, еластин, муко
протеїни.

Приклади білків: трипсин, 
пероксидаза, алкогольде
гідрогеназа.

Приклади білків: інсулін, 
глюкагон.

Структурна Каталітична Регуляторна

Гем
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Ферменти та їхня роль у клітині
Під час вивчення біології людини ви вже познайомилися з такою 

групою білків, як ферменти. Ферменти є унікальними молекулами. 
Вони виконують функцію каталізу, тобто прискорюють хімічні ре-
акції, і роблять вони це надзвичайно ефективно! Наприклад, для 
взаємодії атмосферного азоту з воднем у процесі синтезу азотних до-
брив сучасна промисловість використовує температуру 500 °С і тиск 
у 350 атмосфер! Це за наявності каталізатора — пористого заліза 

Білки є основними 
рецепторними молеку-
лами, розташованими на 
мембранах клітин. Вони 
сприймають інформацію 
із середовища та переда-
ють її до клітин.

Скоротливі білки за-
безпечують скорочення 
м’язів.

Забезпечують в орга-
нізмі транспорт кисню, 
жирних кислот, ліпідів та 
інших сполук. У клітинах 
білки відповідають за 
транспорт (переміщення) 
багатьох речовин крізь 
клітинні мембрани.

Білки беруть участь 
у  створенні в організ-
мі запасу речовин, які 
необхідні для забезпе-
чення подальшої життє-
діяльності.

Є найважливішим компо-
нентом імунної системи. 
Вони утворюють комп-
лекси з чужими білками, 
знешкоджуючи їх. Також 
білки беруть участь 
у  процесі зсідання крові.

Залежно від способу 
жит тя організму, який їх 
виробляє, білки-токсини 
можуть бути як засобом 
захисту, так і засобом 
нападу.

Приклади білків: рецеп
торні білки мембран.

Приклади білків: актин, 
міозин.

Приклади білків: гемогло
бін, гемоціанін, альбумін.

Приклади білків: яєчний 
альбумін, казеїн.

Приклади білків: анти
тіла, фібриноген, тромбін

Сигнальна

Рухова

Транспортна  

Запасаюча

Захисна

Токсична

Функції білків (закінчення)

Приклади білків: зміїна 
отрута, дифтерійний 
токсин.
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з певними домішками. А звичайна ґрунтова бактерія азотобактер 
здійснює ті самі реакції за допомогою ферментів у звичайних умовах. 
Без високих температур і за нормального тиску.

Ферменти потрібні для здійснення процесів обміну речовин у клі-
тині. Без них реакції обміну перебігають надзвичайно повільно. 
А часто ці реакції без ферментів узагалі не відбуваються.

Як же ферментам вдається досягати такого успіху? Секрет у їхній 
просторовій будові. Будь-який фермент є ланцюжком амінокислот, 
що певним чином згорнутий у просторі. Згортання ланцюжка відбу-
вається таким чином, щоб радикали амінокислот утворили унікальну 
структуру — активний центр ферменту. Саме в цьому центрі й від-
буваються реакції.

Радикали амінокислот розташовані у просторі певним чином від-
носно один до одного. Вони різні за своїми властивостями, і їхня 
спільна дія створює умови, в яких відповідна реакція відбувається 
надзвичайно швидко.

У деяких випадках для роботи ферменту потрібний і небілковий 
компонент. Це сполука (її називають кофактором), яка приєднується 
до ферменту й також бере участь у процесі каталізу реакції. Часто 
кофакторами ферментів є вітаміни.

Білки за складом їх молекул можна поділити на дві 
великі групи — прості та складні, за формою молеку-
ли — на глобулярні та фібрилярні. Прості складають-
ся тільки з амінокислот, а складні містять крім амі-

нокислот небілкову частину. Цей клас речовин виконує в живих 
організмах багато функцій: структурну, каталітичну, захисну, 
транспортну тощо. Каталітичну функцію здійснюють білки фер-
менти, які є надзвичайно ефективними каталізаторами.

перевірте свої знання
1. Які функції в живих організмах виконують білки? 2. За яки-

ми ознаками класифікують білки? 3. Чи може просторова структура 
молекули білка впливати на його властивості? Наведіть приклади 
глобулярних і фібрилярних білків. 4. Навіщо живим організмам по-
трібні складні білки? 5. Навіщо живим організмам потрібні ферменти? 
6. Як працюють ферменти? 7*. Що може перешкодити роботі фермен-
ту? 8*. На прикладі організму людини поясніть, як білки виконують 
захисні функції.
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З курсу біології людини пригадайте, які речовини по
винні надходити в її організм з їжею. Чому з їжею крім 
білків в організм повинні надходити вуглеводи? Які функ
ції виконують вуглеводи в організмі людини? До яких не
гативних наслідків може призвести їх нестача?

6 Вуглеводи

Що таке вуглеводи
Вуглеводи є складними органічними 

сполуками, до складу молекул яких вхо-
дять кілька груп: гідроксильна (–OH), кар-OH), кар-), кар-
боксильна група (–COOH) або карбоніль-COOH) або карбоніль-) або карбоніль-
на (–COH). Загальну формулу вуглеводів 
можна подати у вигляді (CH

2
O)

n
. Найбільш 

поширеними вуглеводами є целюлоза, хі-
тин, крохмаль, сахароза, лактоза, глюкоза 
(мал. 6.1).

Значна частина вуглеводів є біополіме-
рами (крохмаль, целюлоза, глікоген). Такі 
біополімери називають полісахаридами. 
Їхніми мономерами є молекули невеликих 
вуглеводів (наприклад, глюкоза), які на-
зивають моносахаридами. Такі вуглеводи 
містять невелику кількість атомів Карбону 
(від 3 до 7 атомів у молекулі). 

Часто живі організми використовують 
у своїй життєдіяльності молекули вуглево-
дів, які складаються з двох моносахаридів 
(наприклад, сахароза, що нам добре відома 
як звичайний цукор). Такі сполуки назива-
ють дисахаридами.

Будова та властивості вуглеводів
Розглянемо особливості будови молекул 

вуглеводів та їхні характерні властивості 
на прикладі конкретних сполук.

Целюлоза — вуглевод, який утворює 
клітинні стінки в клітинах рослин

Хітин — вуглевод, який утворює зо-
внішні покриви комах

Лактоза — вуглевод, який міститься 
в молоці

Мал. 6.1. Вуглеводи в живих орга-
нізмах та продуктах їхньої життєді-
яльності
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Особливості будови та властивості моносахаридів 
і дисахаридів

Сполука Особливості будови 
молекули Властивості

До складу яких 
біополімерів 

входить

У яких  
організмів 

трапляється

Глюкоза Лінійна або кільцева 
молекула, містить 
6  атомів Карбону Добре розчинна 

сполука, солод-
ка на смак

Целюлоза, крох-
маль, глікоген

Клітини  
всіх живих 
організмів

Фруктоза Інулін

Рибоза Лінійна або кільцева 
молекула, містить 
5  атомів Карбону

РНК

Дезокси-
рибоза ДНК

Сахароза Складається з двох 
молекул моносаха-
ридів — глюкози 
і  фруктози

Добре розчинна 
сполука, солод-
ка на смак

Є дисахаридом Усі зелені  
рослини

Особливості будови та властивості полісахаридів

Сполука Особливості будови моле-
кули Властивості

З яких 
мономерів 

складається

У яких 
організмів 

трапляється

Целю-
лоза

Майже нерозгалужена моле-
кула у вигляді довгої нитки 
(має лінійну структуру). Одна 
молекула може містити до 
10  000 мономерів

Нерозчинна 
сполука, не 
солодка на 
смак

Глюкоза Усі рослини

Крох-
маль

Біополімер з молекулами 
різного розміру та ступеня 
галуження. Може містити до 
4000 мономерів і більше

Нерозчинна 
в холодній 
воді сполука, 
в гарячій воді 
утворює гель, 
не солодка 
на смак

Глюкоза Усі наземні 
рослини  
і більшість 
водоростей
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Сполука Особливості будови моле-
кули Властивості

З яких 
мономерів 

складається

У яких 
організмів 

трапляється

Глікоген

Дуже розгалужена молекула 
біополімера.
Одна молекула може містити 
до 50  000 мономерів

Нерозчинна 
сполука, не 
солодка на 
смак

Глюкоза Гриби  
і тварини

Хітин

Слаборозгалужена молекула. 
За будовою схожа на молеку-
лу целюлози

Нерозчинна 
сполука, не 
солодка на 
смак

Похідна 
глюкози, 
яка містить 
у своєму 
складі Ні-
троген

Гриби та чле-
нистоногі

Інулін Кількість мономерів в одній 
молекулі порівняно неве-
лика  — не більше ніж 100. 
У  середньому — 60

Розчиняєть-
ся в гарячій 
воді, солодка 
на смак

Фруктоза Цикорій, 
топінамбур, 
батат, цибуля 
ріпчаста, 
жоржини

Слід відмітити, що дуже незначні відмінності у способі з’єднання 
молекул глюкози в полісахаридах призводять до відмінностей у їхніх 
властивостях. Саме через такі незначні відмінності ферменти ссавців 
не здатні розщеплювати молекули целюлози, але можуть розщеплю-
вати молекули глікогену або крохмалю.

Біологічна роль вуглеводів
Основними функціями вуглеводів у живих організмах є структурна, 

захисна, транспортна, резервна, рецепторна, пластична й енергетична.
Структурну й захисну функції виконують такі вуглеводи, як 

целюлоза й хітин. Вони створюють структури клітин і організмів, 
які забезпечують підтримання їхньої форми, міцність і захист від по-
шкоджень. Транспортна функція здійснюється такими вуглеводами, 

Закінчення таблиці
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як сахароза. Ця сполука є головним транспортним вуглеводом рос-
лин. У вигляді легкорозчинної сахарози вони переміщують поживні 
речовини з листків до коренів і назад.

Резервну функцію виконують глікоген і крохмаль. У формі цих 
сполук рослини, гриби і тварини запасають поживні речовини у своїх 
організмах. Рецепторну функцію виконують ті невеликі молекули вуг-
леводів, які разом з білками утворюють рецептори на поверхні клітин.

Пластичну функцію здійснюють такі вуглеводи, як рибоза й де-
зоксирибоза. Вони беруть участь в утворенні нових молекул орга-
нічних речовин (нуклеїнові кислоти). Енергетичну функцію можуть 
виконувати багато вуглеводів. Під час окиснення 1 г вуглеводів у клі-
тині утворюється 4,1 ккал (17,17 кДж) енергії, яку клітина може 
використати для утворення АТФ.

Дріжджі не мають ферментів для розщеплення молекул крохмалю. Але вони 
легко перетворюють моносахариди або дисахариди на спирт. Тому у виробни-
цтві пива використовують солод — продукт із пророщеного зерна злаків. Солод 
містить багато ферментів, які розщеплюють крохмаль до мальтози. А вже з неї 
дріжджі роблять пиво. 

Вуглеводи — це складні органічні сполуки. У живій 
клітині можуть міститися такі вуглеводи, як моно-
сахариди, дисахариди та полісахариди. Вони відігра-
ють важливу роль у процесах обміну речовин (глюко-

за, фруктоза) та збереження спадкової інформації (рибоза, 
дезоксирибоза). Також вони можуть виконувати структурну (це-
люлоза, хітин) і запасаючу (крохмаль, глікоген) функції.

перевірте свої знання
1. На які групи поділяються вуглеводи? 2. Які функції виконують 

вуглеводи в організмах тварин? 3. На конкретних прикладах поясніть 
значення вуглеводів для рослин і тварин. 4. Чому молекулам саха-
рози простіше виконувати транспортну функцію в організмі рослин, 
ніж молекулам крохмалю? 5. Тварини за допомогою своїх ферментів 
досить легко можуть розщеплювати глікоген. А от розщеплювати 
крохмаль їм важче, хоча обидва ці полімери побудовані з молекул 
глюкози. З якими особливостями будови молекул цих речовин це 
може бути пов’язано? 6*. У клітинах корови відсутні ферменти, які 
можуть розщеплювати целюлозу. Як вони можуть використовувати 
глюкозу, яка входить до складу цієї целюлози?
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З курсу біології людини пригадайте, які речовини 
повинні надходити в її організм з їжею. Чому з їжею крім 
білків і вуглеводів в організм повинні надходити ліпіди? 
Які функції виконують ліпіди в організмі людини? До 
яких негативних наслідків може призвести їх нестача?

7 Ліпіди

Що таке ліпіди?
Ліпіди є групою речовин, які об’єднали, в першу чергу, не за 

хімічною будовою, а за фізичними властивостями. Вони всі є нероз-
чинними у воді маслянистими або жирними речовинами. Найбільш 
поширеними вуглеводами є жири, олії та гормони.

Термін «жири» не є синонімом терміна «ліпіди». Так називають 
тільки частину речовин з цієї групи. Зазвичай термін «жири» засто-
совують стосовно ліпідів тваринного походження, які за кімнатної 
температури залишаються твердими. Терміном «олії» також позна-
чають лише частину ліпідів. Так називають ліпіди рослинного по-
ходження, які за кімнатної температури залишаються рідкими. Така 
відмінність у властивостях жирів та олій пов’язана з особливостями 
будови їхніх молекул (молекули олій містять декілька подвійних 
зв’язків між атомами Карбону).

Будова та властивості ліпідів
Складовою багатьох ліпідів є такі речовини, як багатоатомний 

спирт гліцерол (C
3
H

5
(OH)

3
) і жирні кислоти. Жирні кислоти — це 

органічні речовини, молекули яких є довгими ланцюжками атомів 
Карбону (містять від 4 до 24 атомів), сполученими з атомами Гідрогену 
та з приєднаною до цього ланцюжка карбоксильною групою (–COOH). 
Саме карбоксильна група й забезпечує їхні кислотні властивості.

Важливою особливістю ліпідів є те, що різні частини їх молекул по-
різному взаємодіють із водою. Жирні кислоти з водою взаємодіють по-
гано. А от гліцерол є гідрофільною сполукою і з водою взаємодіє легко. 
Але найкраще з водою може взаємодіяти ортофосфатна кислота, яка 
входить до складу фосфоліпідів. Через це після потрапляння молекул 
ліпідів на поверхню води вони розташовуються так, щоб гідрофільна 
частина молекули була орієнтована до води, а гідрофобна — від води.

Розглянемо особливості будови молекул ліпідів та їхні характерні 
властивості на прикладі конкретних груп сполук.
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Особливості будови та властивостей ліпідів

Група сполук Особливості будови  
молекули Властивості

У яких 
організмів 

трапляється

Тригліцериди

Сполуки гліцеролу й  жир-
них кислот. У фосфоліпі-
дів замість залишку однієї 
з жирних кислот містить-
ся залишок ортофосфат-
ної кислоти

Жирні кислоти є дуже гід-
рофобною частиною моле-
кули (погано взаємодіють 
з  водою), гліцерол і  орто-
фосфатна кислота (у  фос-
фоліпідів) є гідрофільними 
(з водою взаємодіють 
добре). Тому у водних 
розчинах утворюють групи 
молекул, що орієнтовані 
гідрофільними частинами 
до води, а гідрофобни-
ми  — всередину

У клітинах 
усіх живих 
організмів

Воски

Сполуки молекул спиртів, 
що мають довгий ланцюг, 
і жирних кислот

Дуже гідрофобні сполуки У багатьох 
наземних 
рослин 
і  членисто-
ногих

Стероїди

Є полімерами ізопре-
ну (C5H8). Їхній скелет 
з  атомів Карбону утворює 
кілька циклічних струк-
тур, об’єднаних в одне 
ціле

Гідрофобні сполуки. 
У  живих організмах часто 
транспортуються за допо-
могою білків

У багатьох 
тварин 
і  рослин
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Біологічна роль ліпідів
Основними функціями ліпідів у живих організмах є структурна, 

захисна, регуляторна, резервна, пластична й енергетична (мал. 7.1.). 
Структурну функцію виконують тригліцериди, які становлять основу 
клітинних мембран. 

Захисну й резервну функції виконують ті структури організмів, 
які накопичують жири та олії. Гормони ліпідного походження в ор-
ганізмі тварин здійснюють регуляторну функцію.

Пластичну функцію виконують ліпіди, які разом з білками беруть 
участь в утворенні складних органічних речовин — ліпопротеїнів. 
Важливу роль в обміні речовин у тварин відіграють вітаміни, які 
належать до групи ліпідів. Наприклад, вітаміни �, �, E. Енерге-�, �, E. Енерге-, �, E. Енерге-E. Енерге-. Енерге-
тична функція здійснюється більшістю ліпідів. Під час окиснення 
ліпідів масою 1 г у клітині утворюється 9 ккал (37,68 кДж) енергії, 
яку клітина може використати для утворення АТФ.

приклади використання ліпідів живими організмами
Ліпіди складають основну масу таких структур живих організмів, 

як, наприклад, жирова тканина у тварин. Такі тварини, як кити, 
мають добре розвинену жирову тканину. У великих китів шар під-
шкірної жирової тканини може досягати 50 см у товщину. Такий шар 
добре зберігає тепло, бо жирова тканина є гарним теплоізолятором.

Крім збереження тепла, жирова тканина вберігає внутрішні ор-
гани тварин від пошкоджень унаслідок ударів. А ще ліпіди є гарним 
способом запасання ресурсів на випадок, коли цих ресурсів не ви-
стачатиме. Ви вже знаєте, що ліпіди під час окиснення виділяють 
багато енергії. А ще вони є матеріалом для синтезу інших потрібних 
організму речовин. Крім того, вони є джерелом так званої метаболіч-

Мал. 7.1. Ліпіди в живих організмах

Китовий жир забезпечує добру 
теплоізоляцію й дає можливість 
плавати в полярних морях

Соняшникова олія за-
безпечує насіння рослин 
великим запасом енергії

Розвиток рогів оленя мож-
ливий завдяки гормону тес-
тостерону, який є ліпідом
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ної води, яка утворюється в процесі їх окиснення. Під час окиснення 
100 г ліпідів утворюється 107 г води. Саме тому верблюди (мал. 7.2), 
які живуть у пустелях, запасають у своєму організмі ліпіди.

Рослини також часто накопичують ліпіди. Їх багато в насінні 
таких рослин, як соняшник, гірчиця, рапс, какао, кокос тощо (мал. 
7.3.). Вони є поживними речовинами, які забезпечують гарний роз-
виток зародка рослин.

Ліпіди — це велика група гідрофобних органічних 
речовин, до якої належать тригліцериди, воски, сте-
роїди та інші сполуки. Вони є важливими компонен-
тами обміну речовин (вітамін �) і основою клітинних 

мембран (тригліцериди). Надзвичайно важливою є регуляторна 
функція, яку виконують гормони стероїди (тестостерон, естроген).

перевірте свої знання
1. На які групи поділяються ліпіди? 2. Які функції виконують 

ліпіди в організмах рослин? 3. На конкретних прикладах поясніть 
значення ліпідів для тварин. 4. Які властивості ліпідів сприяли тому, 
що вони стали основою клітинних мембран? 5. У верблюдів резервні 
ліпіди накопичуються у горбах, а у китів вони накопичуються під 
шкірою по всьому тілу. З якими властивостями ліпідів це може бути 
пов’язано? 6*. У комах жирове тіло, яке містить багато ліпідів, ви-
конує, у тому числі, й функцію виділення, відкладаючи в собі про-
дукти обміну. Чи пов’язана можливість виконання такої функції із 
властивостями ліпідів?

Мал. 7.3. Ліпіди в ендоспермі насінин 
кокосової пальми спочатку рідкі (кокосове 
молоко), а потім стають твердими

Мал. 7.2. Основним місцем запасання 
ліпідів в організмі верблюдів є горби
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З курсу біології рослин і тварин пригадайте, де 
в  їхніх клітинах зберігається спадкова інформація? 
Які речовини відповідають за зберігання і відтворення 
спадкової інформації? Чи однакові ці речовини в рослин 
і тварин?

8 Нуклеїнові кислоти. АТФ

Нуклеїнові кислоти та нуклеотиди
Молекули нуклеїнових кислот є великими органічними моле-

кулами — біополімерами, мономерами яких є нуклеотиди. Кожний 
нуклеотид складається з трьох компонентів — нітратної основи, 
моносахариду (рибози або дезоксирибози) і залишку ортофосфатної 
кислоти (мал. 8.1). У нуклеїнових кислотах трапляються п’ять різ-
них нітратних основ (мал. 8.2). У клітинах живих організмів окремі 
нуклеотиди як окремі речовини також активно використовуються 
в різних процесах обміну речовин.

Під час утворення молекул нуклеїнової кислоти між залишком 
фосфатної кислоти одного нуклеотиду й моносахаридом іншого утво-
рюється хімічний зв’язок. Тому нуклеїнові кислоти, що утворюються 
таким чином, мають вигляд ланцюга, в якому нуклеотиди розташо-
вані послідовно один за одним. Їх кількість в одній молекулі біо-
полімера може досягати кількох мільйонів.

Мал. 8.1. Розгорнута структурна 
формула молекули нуклеотиду

Мал. 8.2. Нітратні основи нуклеотидів

Урацил Тимін

ЦитозинГуанінАденін

Залишок 
ортофосфатної 

кислоти
Нітратна 
основа

Моносахарид
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ДНК і РНК
У живих організмів існує два типи нуклеїнових кислот — РНК 

(рибонуклеїнова кислота) і ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота). 
Порівняємо їх за допомогою таблиці.

Порівняльна характеристика ДНК і РНК

ДНК РНК

Нітратні основи, що входять до складу нуклеотидів

Аденін, тимін, гуанін, цитозин Аденін, урацил, гуанін, цитозин

Моносахарид, що входить до складу нуклеотидів

Дезоксирибоза Рибоза

Зв’язки, що підтримують форму молекули

Водневі Водневі

Будова молекули

Молекула зазвичай 
складається з двох 
ланцюжків нуклеотидів, 
які з’єднані між собою 
водневими зв’язками 

Молекула зазвичай 
складається з одного 
ланцюжка нуклеотидів, 
різні фрагменти якого 
утворюють між собою 
водневі зв’язки

Нітратні основи нуклеотидів, що утворюють між собою водневі зв’язки

Аденін утворює два 
водневі зв’язки з ти-
міном, а гуанін — три 
зв’язки з цитозином

Аденін утворює два вод-
неві зв’язки з урацилом, 
а гуанін — три зв’язки 
з  цитозином

Нуклеїнові кислоти як носії спадкової інформації
Головною функцією нуклеїнових кислот є робота зі спадковою ін-

формацією. Вони її зберігають і відтворюють. Збереженню й відтво-
ренню інформації сприяє будова ДНК. Під час розмноження клітини 
спіральні молекули ДНК за допомогою спеціальних ферментів розпліта-
ються на два окремі ланцюжки. Після цього до кожного з ланцюжків 
складна система з кількох ферментів добудовує другий ланцюжок.

Добудовується вона за принципом комплементарності (доповнення). 
Навпроти кожного нуклеотиду одного ланцюга розміщується той ну-
клеотид, який йому відповідає. Навпроти аденіну — тимін, а навпроти 

РНК ДНКРНК ДНК

А

Г

Т А

Ц

Т А

Г

У А

Ц

У
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цитозину — гуанін. Потім ферменти з’єднують ці нуклеотиди в новий 
ланцюжок. Цей процес називають реплікацією (мал. 8.3). Після реплі-
кації замість однієї подвійної спіралі ДНК виникає дві абсолютно од-
накові подвійні спіралі, кожна з яких і дістається клітинам-нащадкам.

РНК теж може зберігати спадкову інформацію. Але вона робить 
це не так надійно, як ДНК, тому такий спосіб зберігання викорис-
товує тільки частина вірусів.

 атФ та її роль у життєдіяльності клітин
У життєдіяльності клітини активну участь беруть не тільки РНК 

і ДНК, але й окремі нуклеотиди. Особливо важливими для життєдіяль-
ності клітин є сполуки нуклеотидів із залишками ортофосфатної кис-
лоти. Таких залишків до нуклеотиду може приєднуватися від одного 
до трьох. Відповідно й називають їх за кількістю цих залишків. На-
приклад: АТФ — аденозинтриортофосфат (аденозинтриортофосфатна 
кислота), ГТФ — гуаназинтриортофосфат, АДФ — аденозиндіортофос-
фат, АМФ — аденозинмоноортофосфат. Усі нуклеотиди, які входять 
до складу нуклеїнових кислот, є моноортофосфатами. Три- і діортофос-
фати також відіграють важливу роль у біохімічних процесах клітин.

Найбільш поширеним у клітинах живих організмів є АТФ. Він 
бере участь у процесах росту, руху й розмноження клітин. Велика 
кількість молекул АТФ утворюється в процесах дихання та фото-
синтезу. Ця молекула відіграє роль універсального джерела енергії 
для біохімічних реакцій.

перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних 
системах

Визначна роль АТФ в обміні речовин полягає в тому, що вона 
забезпечує енергією переважну більшість процесів, які відбуваються 
в клітинах. У першу чергу, це процеси синтезу органічних речовин. 
Вони здійснюються за допомогою ферментів.

Мал. 8.3. Реплікація ДНК Мал. 8.4. Макроергічні зв’язки в молекулі АТФ

Макроергічні зв’язки Рибоза

АденінЗалишки ортофосфатної 
кислоти

Нуклеотиди
Стара 

молекула 
ДНК

Нові 
молекули 

ДНК
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Для того щоб ферменти могли провести біохімічну реакцію, їм 
у більшості випадків потрібна енергія. 

Молекули АТФ під час взаємодії з ферментами розпадаються 
на дві молекули — ортофосфатної кислоти і АДФ. При цьому виді-
ляється енергія:

АТФ + H2O → АДФ + H
3
PO

4
 + 50 кДж/моль

Цю енергію й використовують ферменти для роботи. А чому 
саме АТФ? Тому що зв’язок залишків ортофосфатної кислоти в цій 
молекулі є не звичайним, а макроергічним (багатим на енергію) 
(мал. 8.4). Для утворення цього зв’язку потрібно багато енергії, але 
під час його руйнування енергія виділяється у великій кількості.

Коли молекули вуглеводів, білків, ліпідів у клітинах розщеплю-
ються, то відбувається виділення енергії. Цю енергію клітина запасає. 
Для цього до нуклеотидів моноортофосфатів (наприклад, АМФ) при-
єднується один або два залишки ортофосфатної кислоти й утворю-
ється молекула ди- або триортофосфатів (відповідно, АДФ або АТФ). 
Утворені зв’язки є макроергічними. Таким чином, АДФ містить один 
макроергічний зв’язок, а АТФ — два. Під час синтезу нових орга-
нічних сполук макроергічні зв’язки руйнуються й забезпечують від-
повідні процеси енергією.

 Нуклеїнові кислоти є біополімерами, у живих орга-
нізмах вони містяться у вигляді ДНК і РНК. Їхніми 
мономерами є нуклеотиди. ДНК зазвичай має форму 
подвійної спіралі, яка складається з двох ланцюгів. 

РНК частіше за все має вигляд одинарного ланцюга. Основною 
функцією нуклеїнових кислот є збереження та відтворення гене-
тичної інформації. Нуклеотиди також беруть участь у багатьох 
біохімічних процесах у клітині, а АТФ відіграє роль універсаль-
ного джерела енергії для біохімічних реакцій.

перевірте свої знання
1. Чим ДНК відрізняється від РНК? 2. Навіщо живим організ-

мам потрібні нуклеїнові кислоти? 3. Які функції виконує в клітинах 
АТФ? 4. Добудуйте другий ланцюжок ДНК за принципом компле-
ментарності, якщо перший ланцюжок є таким: АГГТТАТАЦГЦЦТА-
ГААТЦГГГАА. 5*. ДНК не здатні бути каталізаторами біохімічних 
реакцій. А от деякі РНК (їх називають рибозимами) каталізаторами 
бути можуть. З якими особливостями будови цих молекул це може 
бути пов’язано? 6*. Чому макроергічні зв’язки є такими зручними 
для використання в біохімічних процесах клітини?
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У завданнях 1–9 оберіть одну правильну відповідь.

1 Зображена на мал. 1 структура виконує функцію:
а) зберігає і відтворює спадкову інформацію
б) транспортує речовини
в) створює запас поживних речовин
г) каталізує реакції

2 З тих самих мономерів, що й речовина на мал. 1, складається:
а) колаген б) крохмаль в) РНК г) естроген

3 Речовина на мал. 1 може накопичуватися:
а) на зовнішній мембрані мітохондрій
б) у клітинній стінці дріжджів
в) у клітинах печінки людини
г) у хлоропластах кукурудзи

4 Зображена на мал. 2 структура є складовою:
а) клітинної стінки рослин
б) білків
в) РНК
г) внутрішнього шару клітинної мембрани

5 Цифрою 3 на мал. 2 позначено:
а) карбонільну групу в) карбоксильну групу
б) гідроксильну групу г) радикал

6 Аміногрупу на мал. 2 позначено цифрою:
а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

Узагальнюючі завдання 
до теми «Хімічний склад клітини 
та біологічні молекули»

1 1
2

3

4
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4
Мал. 1 Мал. 2 Мал. 3
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7 Структура на мал. 2 є мономером:
а) нуклеїнової кислоти в) ліпіду
б) білка г) полісахариду

8 Моносахарид на мал. 3 позначено цифрою:
а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

9 Структура на мал. 3 є мономером:
а) нуклеїнової кислоти в) білка
б) ліпіду г) полісахариду

10  Напишіть назви груп органічних речовин, до яких належать 
молекули, зображені на малюнках:

а) б) в) г)

11  Розгляньте структурну формулу 
молекули, зображеної на малюн-
ку. Поясніть, яким чином будова 
цієї молекули дозволяє їй ефек-
тивно виконувати свої функції.

12   Добудуйте комплементарний ланцюг ДНК:

   А Т Т Г А Ц Ц Ц Г А Т Т А Г Ц .

13  Установіть відповідність між групами органічних речовин та 
речовинами, які до них належать.

Групи Речовини
1 білки
2 вуглеводи
3 ліпіди

а) прогестерон
б) гемоглобін
в) крохмаль
г) інсулін
д) фруктоза
е) тестостерон

 Перевірте свої знання з теми «Хімічний склад клітини та біо-
логічні молекули».
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Відомості про органічні речовини

Розгорнута 
структурна 
формула

Скорочена 
структурна 
формула

Молекулярна 
формула

структура органічної молекули на прикладі аланіну

NH2-СH(СН3)-СООН

C3H7NO2

H3С–С–СООН

NH2

HКарбоновий ланцюг

Карбоксильна група

Аміногрупа

Радикал

Одинарний 
зв’язок

Подвійний 
зв’язок

Обов’язкова складова

Форми органічних молекул
Лінійна Кільцева

Групи органічних сполук

Білки Вуглеводи Ліпіди Нуклеїнові  
кислоти

Основні функціональні групи

О

С

HО

КарбонільнаГідроксильна
Альдегідна

Аміногрупа
Кетонна

Карбоксильна

О H О

С H

О

С H
N

H

Модель молекули

Атом Карбону Атом Оксигену Атом Гідрогену Атом Нітрогену

Енциклопедичні сторінки
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Типи зв’язків у молекулі білка
Ковалентні зв’язки

Нековалентні зв’язки
У молекулах білків наявні водневі, йонні зв’язки та гідрофобні взаємодії. Забезпечують слабкі 
хімічні зв’язки.

Пептидні зв’язки виникають 
між карбоксильною групою 
однієї амінокислоти (–COOH) 
і аміногрупою (–NH2) іншої 
амінокислоти.

Виникають між атомами елементів у молекулі речовини за рахунок спільних електронних пар. 
У молекулах білків наявні пептидний і дисульфідний зв’язок. Забезпечують міцні хімічні зв’язки.

Водневий зв’язок

Дисульфідний зв’язокПептидний зв’язок

Йонний зв’язок Гідрофобна взаємодія

Виникає між атомами Гідро-
гену, що мають частково по-
зитивний заряд, однієї функ-
ціональної групи та атомом 
(Оксигену, Нітрогену), що має 
частково негативний заряд 
і неподільну електронну пару, 
іншої функціональної групи.

Виникає між позитивно й не-
гативно зарядженими функ-
ціональними групами (до-
датковими карбоксильними 
і  аміногрупами), що містяться 
в радикалах лізину, аргіні-
ну, гістидину, аспарагінової 
та  глу тамінової кислот).

Виникає в молекулі білка між 
радикалами гідрофобних амі-
нокислот.

Спільна електронна пара

С
H

H

H

H

H O

СH

Сl O

С H

Електрони 
Гідрогену

Електрони 
Карбону

Простий Подвійний

Потрійний

– С–С–N – С –

OR H H

HR
Пептидний зв’язок Дисульфідний зв’язок може 

виникати між різними ділян-
ками одного й того самого 
поліпептидного ланцюга, тоді 
він утримує цей ланцюг у зі-
гнутому стані. Якщо дисуль-
фідний зв’язок виникає між 
двома поліпептидами, то він 
об’єднує їх в одну молекулу.

S S
S S

Цистеїн

Дисульфідний 
зв’язок

(СH2)

(СH2)
С

С С –
+NH3

глутамінова кислота

лізин

СH2

СH2
СH3

СH

СH3

ізолейцин

фенілаланін
Водневий 
зв’язок

H

H2O

H O


