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ÄÎÐÎÃІ ØÅÑÒÈÊËÀÑÍÈÊÈ!

Ïіäðó÷íèê, ÿêèé âè òðèìàєòå â ðóêàõ, îçíàéîìèòü âàñ ç ðіçíîìà-
íіòòÿì îäíîêëіòèííèõ òà áàãàòîêëіòèííèõ îðãàíіçìіâ, íàñàìïåðåä ðîñ-
ëèí і ãðèáіâ. 

Ùîá êðàùå çàñâîїòè ìàòåðіàë ïіäðó÷íèêà, íàâ÷іòüñÿ âèäіëÿòè ãîëîâ-
íå і ïіäòâåðäæóâàòè éîãî ïðèêëàäàìè. 

Ïðî÷èòàéòå íàçâó òåìè òà іíôîðìàöіþ ïðî òå, ïðî ùî âè â íіé 
äіçíàєòåñÿ і ÷îãî çìîæåòå íàâ÷èòèñÿ. Çâåðíіòü óâàãó íà çàïèòàííÿ 
ðóáðèêè «Ïðèãàäàéòå» ïåðåä ïàðàãðàôîì. Âіäïîâіâøè íà íèõ, âè 
ïðèãàäàєòå ìàòåðіàë, çàñâîєíèé íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ àáî ç êóðñó ïðè-
ðîäîçíàâñòâà 5 êëàñó. Òàê âàì áóäå ëåãøå ñïðèéíÿòè íîâèé ìàòåðіàë. 
Óâàæíî ðîçäèâëÿéòåñÿ ìàëþíêè ïіäðó÷íèêà, ÷èòàéòå ïіäïèñè äî íèõ. 

Ó òåêñòі ïàðàãðàôіâ âè ìîæåòå íàòðàïèòè íà ðóáðèêó «Öіêàâî çíà-
òè, ùî…». Öå öіêàâà і ïіçíàâàëüíà іíôîðìàöіÿ, ÿêà äîïîâíþє îñíîâ-
íèé òåêñò. Çà її äîïîìîãîþ âè ðîçøèðèòå ñâîї çíàííÿ ç áіîëîãії òà іç 
ñóìіæíèõ äèñöèïëіí. 

Ó ðóáðèöі «Ñòîðіíêà ìàéáóòíüîãî áіîëîãà» íàâåäåíî äîäàòêîâèé 
ìàòåðіàë äëÿ ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åííÿ. 

Ó êіíöі êîæíîãî ïàðàãðàôà â ðóáðèöі «Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé 
ñëîâíèê» íàâåäåíî íîâі äëÿ âàñ ïîíÿòòÿ àáî òі, ÿêі ïîòðіáíî ïàì’ÿòàòè, 
îñêіëüêè âîíè є îñíîâíèìè ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ êóðñó áіîëîãії â 6 êëàñі 
і â íàñòóïíèõ êëàñàõ. 

Ïіñëÿ ïàðàãðàôіâ є áëîê ñòèñëîї іíôîðìàöії, çіáðàíîї â ðóáðèêó 
«Óçàãàëüíèìî çíàííÿ», òà çàâäàííÿ é çàïèòàííÿ äëÿ ïåðåâіðêè çäî-
áóòèõ çíàíü. Òàêîæ і â ñàìîìó òåêñòі ïàðàãðàôіâ, і ïіñëÿ íèõ âàì ïðî-
ïîíóþòüñÿ ðіçíîìàíіòíі ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ. 

Çàñâîєííþ òåîðåòè÷íîãî ìàòåðіàëó ñïðèÿòèìóòü ëàáîðàòîðíі äîñëі-
äæåííÿ, ïðàêòè÷íі ðîáîòè, äîñëіäíèöüêèé ïðàêòèêóì. Âîíè äàäóòü 
âàì çìîãó çäîáóòè âàæëèâі ïðàêòè÷íі âìіííÿ, ÿêі âè çìîæåòå çàñòîñî-
âóâàòè ó ñâîєìó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі. Äîñëіäíèöüêèé ïðàêòèêóì 
ïåðåäáà÷àє ðîáîòó â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ іç äîïîìîãîþ äîðîñëîãî.

Ñïîäіâàєìîñÿ, ùî ïіäðó÷íèê äîïîìîæå âàì êðàùå îðієíòóâàòèñü ó 
ðіçíîìàíіòíîìó ñâіòі æèâèõ іñòîò, íàâ÷èòü âіäðіçíÿòè êîðèñíі òà øêіä-
ëèâі äëÿ ëþäèíè îðãàíіçìè, ïіäêàæå, ÿê çàñòîñîâóâàòè íàáóòі çíàííÿ 
ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі. Ìàєìî íàäіþ, ùî çàâäÿêè áіîëîãії âè íàâ÷è-
òåñÿ äáàéëèâî ñòàâèòèñÿ äî æèâîї ïðèðîäè é óñüîãî íàâêîëèøíüîãî 
ñâіòó.

Ùèðî çè÷èìî âàì óñïіõіâ ó íàâ÷àííі òà íîâèõ âіäêðèòòіâ ó ðіçíî-
ìàíіòíîìó é öіêàâîìó ñâіòі æèâèõ іñòîò!
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ßêі áіîëîãі÷íі íàóêè âèâ÷àþòü îðãàíіçìè і ÿêі є çâ’ÿçêè ìіæ íèìè? 
Êîæíó ç ãðóï îðãàíіçìіâ âèâ÷àє îêðåìà áіîëîãі÷íà íàóêà (ìàë.  1). 
Áóäîâó îðãàíіçìіâ âèâ÷àþòü ìîðôîëî ãіÿ òà àíàòîìіÿ. Ïðîöåñè æèòòє-
äіÿëüíîñòі – ôіçіîëîãіÿ. Іñíóє é áàãàòî іíøèõ áіîëîãі÷íèõ íàóê, ç ÿêèìè 
âè îçíàéîìèòåñÿ ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ.

Âіðóñîëîãіÿ âèâ÷àє 
âіðóñè

Öèòîëîãіÿ äîñëіäæóє 
áóäîâó і æèòòєäіÿëüíіñòü 

êëіòèí

Çîîëîãіÿ äîïîìàãàє 
çðîçóìіòè äèâîâèæíèé 

ñâіò òâàðèí

Åêîëîãіÿ äîñëіäæóє 
çâ’ÿçêè ðіçíèõ îðãàíіçìіâ 
ìіæ ñîáîþ і ç íàâêîëèø-

íіì ñåðåäîâèùåì

Áіîëîãіÿ – íàóêà
ïðî æèòòÿ òà éîãî ïðîÿâè

Ìіêðîáіîëîãіÿ äîñëіäæóє 
îðãàíіçìè, ÿêі ìîæíà 
ïîáà÷èòè òіëüêè çà 

äîïîìîãîþ ìіêðîñêîïà

Ìіêîëîãіÿ âèâ÷àє ãðèáè

Áîòàíіêà âèâ÷àє 
ðîñëèíè, áåç ÿêèõ áóëî 

á íåìîæëèâå æèòòÿ 
íà Çåìëі

Мал. 1. Різноманітність біологічних наук
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Мал. 2. Давньогрецькі вчені: 
1 – Арістотель (384–322 рр. до н. е.). 
2 – Тео фраст (370–285 рр. до н. е.). 
У їхніх працях наведено перші дані 

про тварин і рослини

1 2 1 2

Мал. 3. 1 – французький учений 
Жан-Батист Ламарк (1744–1829). 

2 – німецький учений 
Готфрід Рейнхольд Тревіранус 

(1776–1837)

Іñòîðіÿ ðîçâèòêó áіîëîãії. Áіîëîãіÿ – îäíà ç íàéäàâíіøèõ íàóê ïðî ïðè-
ðîäó, ÿêà áåðå ñâіé ïî÷àòîê іç ÷àñіâ Äàâíüîї Ãðåöії (ìàë. 2). Ó÷åíі çàìèñ-
ëþâàëèñÿ íàä ïðîöåñàìè, ùî âіäáóâàëèñÿ â ïðèðîäі, äîñëіäæóâàëè їõ, 
ðîáèëè íàóêîâі âіäêðèòòÿ. Íàçâó «áіîëîãіÿ» çàïðîïîíóâàëè â 1802 ðîöі 
ôðàíöóçüêèé ó÷åíèé Æàí-Áàòèñò Ëàìàðê і íіìåöüêèé – Ãîòôðіä Ðåéíõîëüä 
Òðåâіðàíóñ (ìàë. 3). І äîñі â áіîëîãії ùîäåííî âіäáóâàþòüñÿ íîâі âіäêðèòòÿ.

 ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Біологія вивчає всі прояви життя, різноманітність організмів, їхню будо-
ву, процеси життєдіяльності, взаємозв’язки з довкіллям.

 Біологія як наука має власну історію розвитку, початок якої губиться в 
стародавніх часах. Учені замислювалися над процесами, що відбуваються в 
природі, досліджували їх, робили наукові відкриття. 

 Біологія – система наук, які досліджують живу природу. Рослини дослі-
джує наука ботаніка, тварин – зоологія, гриби – мікологія, мікроскопічні організ-
ми, зокрема бактерії, – мікробіологія, зв’язки між організмами та їхнім середо-
вищем – екологія.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: áіîëîãіÿ, áîòàíіêà, çîîëîãіÿ, 
ìіêîëîãіÿ, ìіêðîáіîëîãіÿ, åêîëîãіÿ.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь 
1. Біологія – це наука, що вивчає: а) мінерали; б) живі істоти; в) хімічний склад 

води; г) газовий склад повітря.
2. Термін «біологія» запропонував: а) Теофраст; б) Ламарк; в) Арістотель. 
3. Життя рослин вивчає: а) зоологія; б) мікробіологія; в) ботаніка;  г) екологія.
4. Зв’язки між організмами вивчає: а) екологія; б) мікробіологія; в) зоологія; 

г) ботаніка. 
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§ 2. Основні властивості живого

Óñіì îðãàíіçìàì âëàñòèâèé ïîäіáíèé õіìі÷íèé ñêëàä, òîáòî âîíè 
ïîáóäîâàíі ç òèõ ñàìèõ õіìі÷íèõ ðå÷îâèí (îðãàíі÷íèõ òà íåîðãàíі÷íèõ). 
Îðãàíіçìè ìîæóòü óòâîðþâàòè ðіçíі îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè: áіëêè, âóãëå-
âîäè, ëіïіäè òà íóêëåїíîâі êèñëîòè. 

Áіëêè íåîáõіäíі äëÿ ðîñòó îðãàíіçìіâ íàñàìïåðåä ÿê áóäіâåëüíèé 
ìàòåðіàë. 

Ñåðåä ëіïіäіâ íàéáіëüø ïîøèðåíі æèðè. Ïіä ÷àñ õіìі÷íîãî ðîçêëà-
äàííÿ ëіïіäіâ âèäіëÿєòüñÿ âåëèêà êіëüêіñòü åíåðãії. 

Äî âóãëåâîäіâ, íàïðèêëàä, íàëåæèòü ãëþêîçà. Îá’єäíóþ÷èñü ìіæ 
ñîáîþ, ìîëåêóëè ãëþêîçè óòâîðþþòü êðîõìàëü. Éîãî çàïàñàþòü ðîñëèíè. 
Çäåáіëüøîãî âóãëåâîäè ìàþòü çíà÷åííÿ ÿê åíåðãåòè÷íèé ìàòåðіàë.

Óñі îðãàíіçìè âіäðіçíÿþòüñÿ îäèí âіä îäíîãî. Çáåðåæåííÿ іíôîðìà-
öії ïðî áóäîâó òà îñîáëèâîñòі êîæíîãî îðãàíіçìó çàáåçïå÷óþòü íóêëåї-
íîâі êèñëîòè. Âîíè ìàþòü ñêëàäíі íàóêîâі íàçâè. Äëÿ ñïðîùåííÿ 
êîðèñòóþòüñÿ ñêîðî÷åíèìè íàçâàìè, íàïðèêëàä ÄÍÊ. 

ÄÍÊ – ñïîëóêà, ÿêà ìàє âèãëÿä ïîäâіéíîї ñïіðàëі (ìàë. 5). Âîíà 
çáåðіãàє ñïàäêîâó іíôîðìàöіþ ïðî îçíàêè îðãàíіç ìó. Öÿ іíôîðìàöіÿ 

ïåðåäàєòüñÿ âіä îäíîãî ïîêîëіííÿ îðãàíіçìіâ ïåâ-
íîãî âèäó äî іíøîãî. 

Óñі îðãàíіçìè çàëåæàòü âіä íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà. Ñàìå ç íüîãî âîíè äіñòàþòü ïîæèâíі 
ðå÷îâèíè, òîáòî æèâëÿòüñÿ. Ðå ÷îâèíè, ÿêі íàä-
õîäÿòü äî îðãàíіçìіâ, ðîçêëàäàþòüñÿ íà ïðîñòіøі. 
Óíàñëіäîê öüîãî âèâіëüíÿєòüñÿ åíåðãіÿ, ÿêà âèêî-
ðèñòîâóєòüñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá îðãàíіçìó 
(óòâîðåííÿ âëàñíèõ ðå÷îâèí, ðóõó, ðîçâèòêó).

Äëÿ ðîçêëàäàííÿ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí íåîá-
õіäíèé êèñåíü. Éîãî îðãàíіçìè âáèðàþòü ç ïîâі-
òðÿ ïіä ÷àñ äèõàííÿ.  

Ùå îäíієþ âëàñòèâіñòþ æèâîãî є ïîäðàçëè-
âіñòü. Öå çäàòíіñòü îðãàíіçìó çìіíþâàòè ïðîÿâè 
æèòòєäіÿëüíîñòі ó âіäïîâіäü íà äіþ ïîäðàçíèêà 

(çìіíó òåìïåðàòóðè, âîëîãîñòі, îñâіòëåíîñòі òîùî). Ïîäðàçëèâіñòü ïðî-
ÿâëÿєòüñÿ â òîìó, ùî îðãàíіçìè çäàòíі ñïðèéìàòè ðіçíі ïîäðàçíèêè 
äîâêіëëÿ é ðåàãóâàòè íà íèõ. Íàïðèêëàä, ÿêùî ïîñòàâèòè ðîñëèíó â 
òåìíå ïðèìіùåííÿ é óâіìêíóòè åëåêòðè÷íó ëàìïó, ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ 
ðîñëèíà ïî÷íå ðîñòè â áіê äæåðåëà ñâіòëà (ìàë. 6). 

Õàðàêòåðíîþ âëàñòèâіñòþ îðãàíіçìіâ є їõíÿ çäàòíіñòü äî ðóõіâ. ßê 
ðóõàþòüñÿ òâàðèíè, ìè áà÷èìî ùîäíÿ (ïòàõè ëіòàþòü, ðèáè ïëàâàþòü, 
ññàâöі áіãàþòü). Ìè òàêîæ õîäèìî, áіãàєìî òîùî. Ðîñëèíè çäàþòüñÿ 
íåðóõîìèìè. Àëå ùîéíî âè ïåðåêîíàëèñÿ, ùî ðîñëèíè çìіíþþòü ïîëî-
æåííÿ ñâîїõ ëèñòêіâ і ñòåáåë çàëåæíî âіä íàïðÿìêó ïðîìåíіâ ñâіòëà 
(ïî ñïî ñòå ðіãàéòå çà êіìíàòíèìè ðîñëèíàìè). Ðîñëèíà êâàñîëÿ ïіñëÿ 
çàõîäó ñîíöÿ îïóñêàє ñâîї ëèñòêè, à âðàíöі, íàâïàêè, ïіäíіìàє їõ äîãî-
ðè. ßêùî äîòîðêíóòèñÿ äî ìіìîçè ñîðîìëèâîї, її ëèñòî÷êè ñêëàäóòüñÿ 
(ìàë. 7).

Мал. 5. Фрагмент ДНК
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Мал. 7. Положення листочків мімози соромли-
вої у спокійному стані (1) та після дотику (2)

2

1

Мал. 6. Подразливість: рослини реагують 
на світло, змінюючи напрямок росту

Óñі îðãàíіçìè ðîñòóòü, çáіëüøóþ÷è ñâîї ðîçìіðè òà ìàñó. Ïðè öüîìó 
îäíі ç íèõ (íàïðèêëàä, äåðåâà, ÷àãàðíèêè) ðîñòóòü ïðîòÿãîì óñüîãî æèò-
òÿ, à іíøі (íàïðèêëàä, ïòàõè, ëþäèíà) – óïðîäîâæ ëèøå ïåâíîãî ÷àñó.

Ïîãëÿíüòå íà ìàëþíîê 8. Ç íåâåëèêîї íàñіíèíè, âèñàäæåíîї â ґðóíò, 
âèðîñòàє ðîñëèíà. ×åðâîïîäіáíà ãóñіíü, ùî æèâèòüñÿ ëèñòêàìè ðîñëèí, 
÷åðåç ïåâíèé ÷àñ ñòàє íåðóõîìîþ ëÿëå÷êîþ. Ç íåї ïîòіì ðîçâèâàєòüñÿ 
êðèëàòèé ìåòåëèê, ÿêèé ñïîæèâàє íåêòàð êâіòîê. Öі ïðèêëàäè ñâіä-
÷àòü ïðî ùå îäíó âëàñòèâіñòü îðãàíіçìіâ – çäàòíіñòü äî ðîçâèòêó.

Мал. 8. Ріст і розвиток рослини (1) і тварини (2) 

21

Óñі îðãàíіçìè ðîçìíîæóþòüñÿ, âіäòâîðþþ÷è ñîáі ïîäіáíèõ. ßêáè 
öüîãî íå âіäáóâàëîñÿ, æèòòÿ íà íàøіé ïëàíåòі ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ çíèê-
ëî á.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Організми відрізняються від тіл неживої природи хімічним складом, клітин-
ною будовою, здатністю живитися, дихати, рухатися, розмножуватися, рости й 
розвиватися.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: æèâëåííÿ, äèõàííÿ, ðóõ, 
ðіñò, ðîçâèòîê, ðîçìíîæåííÿ, ïîäðàçëèâіñòü.

ãóñіíü

ëÿëå÷êà

ìåòåëèê
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§ 2. Основні властивості живого

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть процес, пов’язаний зі збільшенням маси і розмірів організмів: 

а)  дихання; б) ріст; в) живлення; г) подразнення.
2. Укажіть процес, пов’язаний зі здатністю організмів переходити зі стану спокою 

в активний стан у відповідь на дію певного чинника: а) рух; б) подразливість; 
в) ріст; г) розвиток.

Дайте відповідь на запитання
Які характерні ознаки живих істот відрізняють їх від неживого?

Поміркуйте. Яке значення має розмноження організмів для існування жит-
тя на Землі? 

 СТОРІНКА МАЙБУТНЬОГО БІОЛОГА

Æèâі іñòîòè ñêëàäàþòüñÿ ç òèõ õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ, ÿêі ìîæ-
íà çíàéòè â áóäü-ÿêîìó іíøîìó ïðèðîäíîìó òіëі. Àëå є âіäìіí-
íîñòі. Ó âñіõ îðãàíіçìіâ îñíîâíèì õіìі÷íèì åëåìåíòîì є Êàðáîí 
(Ñ). Öåé åëåìåíò ìàє îñîáëèâі âëàñòèâîñòі. Êîæåí àòîì Êàðáîíó 
çäàòíèé ñïîëó÷èòèñÿ ùå іç ÷îòèðìà àòîìàìè (ìàë. 9) і, íàéâàæ-
ëèâіøå, – ìîæå ñïîëó÷àòèñÿ ç іíøèìè àòîìàìè Êàðáîíó, óòâî-
ðþþ÷è äîâãі ëàíöþæêè. Äî íèõ, ÿê äî îñíîâè, ïðèєäíóþòüñÿ 
àòîìè іíøèõ õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ. Òàê óòâîðþþòüñÿ îðãàíі÷íі 
ðå÷îâèíè, äå îñíîâîþ êîíñòðóêöії є Êàðáîí. Öå îñíîâà æèâîї 
ìàòåðії.

!  Цікаво знати, що нині людина навчилася 
штучно створювати органічні речовини. Так, 
поліетилен широко застосовують у промисло-
вості, зокрема у харчовій для пакування продук-
тів, у медицині, будівниц тві, для вироб лення 
пластикових труб тощо.

Îòæå, îðãàíі÷íèìè ðå÷îâèíàìè íà-
çèâàþòü òі, ÿêі ó ñâîєìó ñêëàäі îáîâ’ÿç-
êîâî ìіñòÿòü àòîìè Êàðáîíó. Êðіì òîãî, 
äî їõíüîãî ñêëàäó äîñèòü ÷àñòî âõîäÿòü 
àòîìè Ãіäðî ãåíó (Í), Îêñèãåíó (Î) òà 
Íіòðîãåíó (N). Òàê, ìîëåêóëè áіëêіâ, 
êðіì Êàðáîíó, Ãіäðîãåíó òà Îêñèãåíó, 
ìіñòÿòü ùå àòîìè Íіòðîãåíó òà іíøі 
õіìі÷íі åëåìåíòè.  Ìîëåêóëà âóãëåâîäó 
ãëþêîçè ñêëàäà єòüñÿ ç àòîìіâ Êàðáîíó, 
Îêñèãåíó і Ãіäðîãåíó. 

Мал. 9. Модель будови 
органічної речовини. 
Завдання. 
Знайдіть на малюнку 
атом Карбону і зверніть 
увагу, скільки зв’язків він 
утворює з атомами 
Гідрогену

Í

Í

Í

Ñ

Í
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§ 3. Різноманітність життя на Землі

äî àêòèâíîãî ðóõó. Îäíі òâàðèíè, íàïðèêëàä êðåâåòêè, êàðàêàòèöі ÷è 
ðèáè, ìîæóòü ïëàâàòè. Íàçåìíі òâàðèíè ìîæóòü ïîâçàòè, ÿê çìії, áіãà-
òè (íàïðèêëàä, îëåíі, âîâêè, ãåïàðäè) àáî ëіòàòè (êîìàõè, ïòàõè, 
êàæàíè). Ëèøå îêðåìі âèäè òâàðèí, ÿê-îò êîðàëè, âåäóòü ïðèêðіïëå-
íèé ñïîñіá æèòòÿ.

×è íàëåæàòü äî æèâîї ïðèðîäè âіðóñè? Ç íàñòàííÿì õîëîäíîї 
äîùîâîї ïîãîäè â íåçàãàðòîâàíîї ëþäèíè ìîæå ç’ÿâèòèñÿ íåæèòü, 

êàøåëü, ïіäâèùèòèñÿ òåìïåðàòóðà òіëà. Ëіêàð 
ñòàâèòü äіàãíîç – ãðèï àáî ãîñòðà ðåñïіðàòîðíà 
âіðóñíà іíôåêöіÿ. Ùî æ òàêå âіðóñè?

Ó÷åíі âіäíîñÿòü âіðóñè äî íåêëіòèííèõ ôîðì 
æèòòÿ. Äåÿêі âëàñòèâîñòі æèâîãî âîíè ïðîÿâëÿ-
þòü òіëüêè òîäі, êîëè ïîòðàïëÿþòü ó êëіòèíè 
ëþäèíè, òâàðèí, ðîñëèí, ãðèáіâ і íàâіòü áàêòå-
ðіé. Òîäі âîíè ñïðè÷èíÿþòü ðіçíîìàíіòíі çàõâî-
ðþâàííÿ. Âіðóñíèìè çàõâîðþâàííÿìè ëþäèíè є 
ãðèï (ìàë. 15), æîâòÿíèöÿ (ãåïàòèò), ÑÍІÄ òà 
іí. Ïðîíèêàþ÷è â êëіòèíè îðãàíіçìó, âîíè çìó-
øóþòü їõ óòâîðþâàòè íîâі âіðóñíі ÷àñòèíêè. 

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Бактерії – переважно одноклітинні організми, але серед них трапляються 
й багатоклітинні, наприклад деякі ціанобактерії.

 Гриби споживають готові органічні речовини, вони не здатні до фотосинте-
зу. Більшість грибів – багатоклітинні організми.

 Рослини здатні до фотосинтезу. Це переважно багатоклітинні організми, 
лише серед водоростей є одноклітинні. 

 Тварини (за винятком деяких одноклітинних) не здатні до фотосинтезу. 
Вони живляться готовими органічними речовинами так само, як і гриби. Серед 
тварин є як одноклітинні, так і багатоклітинні. Більшість тварин здатна до актив-
ного руху.

 Віруси не мають клітинної будови. Вірусні частинки виявляють ознаки 
живого, лише потрапивши в клітину.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: áіîðіçíîìàíіòòÿ, áàêòåðії, 
ãðèáè, ðîñëèíè, òâàðèíè, ôîòîñèíòåç, âіðóñè.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Кисень, необхідний для дихання організмів, виділяють: а) гриби; б) багато-

клітинні тварини; в) рослини; г) віруси. 
2. До неклітинних форм життя належать: а) гриби; б) тварини; в) рослини; 

г) віруси. 

Поміркуйте. Чи можна назвати віруси організмами? Обґрунтуйте свою від-
повідь.

Мал. 15. Схематичне 
зображення вірусу грипу
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 СТОРІНКА МАЙБУТНЬОГО БІОЛОГА  

Çâіäêè âçÿëèñÿ òі ìіëüéîíè âèäіâ, ÿêі íèíі ìåøêàþòü íà 
íàøіé ïëàíåòі? Öå âіäáóâàєòüñÿ çàâäÿêè åâîëþöії.

Åâîëþöіÿ – ïðîöåñ íåîáîðîòíèõ çìіí ó áóäîâі òà ïðîöåñàõ æèò-
òєäіÿëüíîñòі îðãàíіçìіâ. 

Æèâà ïðèðîäà ïіä ÷àñ ñâîãî ðîçâèòêó çàçíàëà çíà÷íèõ 
óñêëàäíåíü: âіä ïîÿâè îäíîêëіòèííèõ áàêòåðіé äî ïîÿâè áàãàòî-
êëіòèííèõ ðîñëèí і òâàðèí. Ïðîòÿãîì ìіëüéîíіâ ðîêіâ óìîâè íà 
íàøіé ïëàíåòі íå îäíîðàçîâî çìіíþâàëèñÿ. Ó ðåçóëüòàòі îäíі 
ãðóïè îðãàíіçìіâ âèìèðàëè, çàìіñòü íèõ ç’ÿâëÿëèñÿ іíøі. Ó÷åíі 
âèâ÷àþòü âèìåðëі îðãàíіçìè çà їõíіìè ðåøòêàìè – ôðàãìåíòà-
ìè ñêåëåòà, âіäáèòêàìè â ïîðîäàõ. Ïîòіì ðåêîíñòðóþþòü (âіä-
íîâëþþòü) їõíіé çîâíіøíіé âèãëÿä (ìàë. 16).

Мал. 16. 1 – вимерла рослина лепідодендрон; 2 – викопна хижа 
безхребетна тварина – ракоскорпіон (окремі види сягали завдовжки до 180 см); 

3 – викопний велетенський рослиноїдний динозавр – апатозавр (його ще називають 
бронтозавром. Маса апатозавра сягала 30 т, а довжина тіла – до 20 м)

§ 4. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. 
ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ
ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Пригадайте з курсу природознавства методи вивчення живої природи, 
прилади, за допомогою яких ви вивчали живу природу.

Çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìåòîäіâ âèâ÷àþòü îðãàíіçìè? Óâåñü ïðîãðåñ 
ëþäñòâà ïîâ’ÿçàíèé ç ðîçâèòêîì íàóêîâèõ äîñëіäæåíü. Âèâ÷àþ÷è ïðè-
ðîäîçíàâñòâî, âè âæå çàñòîñîâóâàëè äåÿêі ìåòîäè äîñëіäæåííÿ ïðèðîäè 
(ïðèãàäàéòå їõ). 

Áіîëîãіÿ òàêîæ âèâ÷àє ïðèðîäíі îá’єêòè (âіä ëàò. îá’єêòóì – ïðåä-
ìåò). Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ áіîëîãії íàé÷àñòіøå âè áóäåòå âèêîðèñòîâóâàòè 
ñïîñòåðåæåííÿ, îïèñ, ïîðіâíÿííÿ, åêñïåðèìåíòè.

321
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§ 4. Методи вивчення організмів. Застосування біологічних знань...

Ìè ïîñòіéíî âèâ÷àєìî íàâêîëèøíіé 
ñâіò, ñïîñòåðіãàþ÷è çà ïðèðîäíèìè òіëà-
ìè òà ÿâèùàìè, çìіíàìè, ùî âіäáóâàþòü-
ñÿ â ïðèðîäі. Äîñëіäíèê ñïîñòåðіãàє çà 
âèçíà÷åíèì îá’єêòîì öіëåñïðÿìîâàíî. 
Äëÿ öüîãî âіí îáèðàє îá’єêò ñïîñòåðåæåí-
íÿ (íàïðèêëàä, ïðåäñòàâíèêіâ òâàðèí ÷è 
ðîñëèí), ñêëàäàє ïëàí ñïîñòåðåæåííÿ, 
ñòàâèòü ìåòó і ïåðåäáà÷àє ðåçóëüòàò. 
Cïîñòåðåæåííÿ є íàéïîøèðåíіøèì ìå-
òîäîì äîñëіäæåííÿ æèâîї ïðèðîäè, êîëè 
äîñëіäíèê ëèøå ñïîñòåðіãàє çà ðîçâèòêîì 
ïîäіé і íå âïëèâàє íà їõíіé ïåðåáіã.

Ïіä ÷àñ ñïîñòåðåæåííÿ ÷àñòî âèêî-
ðèñòîâóþòü âіäïîâіäíі îïòè÷íі ïðèëà-

äè, ÿêі äàþòü çìîãó íàáëèçè  òè îá’єêò àáî çáіëüøèòè éîãî ðîçìіðè. Íà -
ïðèêëàä, çà ïåðåëіòíèìè ïòàõàìè ìîæíà ñïîñòåðіãàòè çà äîïîìîãîþ 
áі íîêëÿ (ìàë. 17), òåëåñêîïà. 

Ñïî ñòåðåæåííÿ ìîæíà ïðîâîäèòè ÿê ó ïðèðîäі, òàê і â ñïåöіàëüíèõ 
íàóêîâèõ ëàáîðàòîðіÿõ. Ó ëàáîðàòîðіÿõ ñïîñòåðåæåííÿ çà ïðîöåñàìè 
æèòòє äіÿëüíîñòі äðіáíèõ îðãàíіçìіâ ìîæíà ïðîâîäèòè çà äîïîìîãîþ 
ñâіòëîâîãî ìіêðîñêîïà (ìàë. 18).  

Заведіть «Зошит природи» і, користуючись порадами вчителя, постійно записуй-
те в нього результати власних спостережень за змінами, що відбуваються в при-

роді протягом року. Зокрема зазначте, які дерева першими скинули листя, які птахи 
відлетіли в теплі краї, а які залишилися зимувати та ін. Порівнюючи результати влас-
них спостережень протягом кількох років, ви зможете зробити певні висновки. 

Äîñëіäíèêè îïèñóþòü ðіçíîìàíіòíі îá’єêòè і ÿâèùà æèâîї ïðèðîäè, 
çàñòîñîâóþ÷è îïèñîâèé ìåòîä. Òàêèì ìåòîäîì êîðèñòóâàâñÿ äàâíüî-
ãðåöü êèé ó÷åíèé Àðіñòîòåëü, ÿêîãî íàçèâàþòü «áàòüêîì áіîëîãії» 
(ìàë. 2, 1). Âіí îïèñàâ áëèçüêî 500 âèäіâ âіäîìèõ éîìó òâàðèí. À éîãî 

Мал. 18. 1. Сучасна біологічна лабораторія. 
2. Спостереження в лабораторії за дрібними організмами 

за допомогою світлового мікроскопа 

1 2

Мал. 17. Один дослідник спо стерігає 
за об’єктом за допомогою оптичного 
приладу – бінок ля, а інший записує 

результати спостережень
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ó÷åíü Òåîôðàñò (ìàë. 2, 2), ÿêîãî ââàæàþòü çàñíîâíèêîì áîòàíіêè, 
îïèñàâ áëèçüêî 500 âèäіâ ðîñëèí. І òåïåð ó÷åíі îïèñóþòü ùîðі÷íî 
òè ñÿ÷і íîâèõ äëÿ íàóêè âèäіâ ðîñëèí, ãðèáіâ, òâàðèí, ìіêðîîðãàíіç-
ìіâ. 

×àñòî ïіä ÷àñ ñïîñòåðåæåííÿ íàóêîâöі îäèí îá’єêò, ïðîöåñ àáî 
ÿâèùå  ïîðіâíþþòü ç іíøèìè ïîäіáíèìè. Òàê âîíè âèÿâëÿþòü ðèñè 
ïî äіá íîñòі é âіäìіííîñòі ìіæ íèìè. Îòæå, âèêîðèñòîâóþòü ìåòîä 
ïîðіâíÿííÿ.

ßê ìåòîä äîñëіäæåííÿ â÷åíі âèêîðèñòîâóþòü åêñïåðèìåíò. Ñïî÷àòêó 
äîñëіäíèê îáèðàє îá’єêò äîñëіäæåííÿ. Ïіñëÿ öüîãî âіí ñòàâèòü ïèòàí-
íÿ, íà ÿêå áóäå íàìàãàòèñÿ âіäïîâіñòè çà äîïîìîãîþ åêñïå ðèìåíòó. Äàëі 
ïëàíóє ñàì åêñïåðèìåíò. Ðåçóëüòàòè åêñïåðèìåíòó äàþòü çìîãó ïіäòâåð-
äèòè ïåðåäáà÷åííÿ äîñëіäíèêà àáî ñïðîñòóâàòè éîãî. 

Åêñïåðèìåíòè, ÿê і ñïîñòåðåæåííÿ, áóâàþòü ïîëüîâі òà ëàáîðàòîð-
íі. Ïîëüîâі åêñïåðèìåíòè çäіéñíþþòü ó ïðèðîäíèõ óìîâàõ. Íàïðèêëàä, 
íà åêñïåðèìåíòàëüíèõ äіëÿíêàõ âèâ÷àþòü äіþ ïåâíèõ äîáðèâ íà ðіñò 
ðîñëèí. Ëàáîðàòîðíі åêñïåðèìåíòè ïðîâîäÿòü ó ñïåöіàëüíî îáëàäíà-
íèõ ïðèìіùåííÿõ – ëàáîðàòîðіÿõ. 

!  Цікаво знати, що дані, отримані науковцями за допомогою різних методів 
досліджень, обов’язково мають бути оброблені математично. Це допоможе вияви-
ти певні закономірності, спільні та відмінні риси в досліджуваних об’єктах, процесах 
чи явищах.

ßê ëþäèíà âèêîðèñòîâóє çíàííÿ ç áіîëîãії ó ñâîїé äіÿëüíîñòі? Óñі 
êîìïîíåíòè æèâîї ïðèðîäè ëþäèíà âèêîðèñòîâóє äëÿ ïîëіïøåííÿ 
óìîâ âëàñíîãî æèòòÿ: çäîðîâ’ÿ, õàð÷óâàííÿ, ïðîæèâàííÿ, ÿêîñòі 
äîâêіëëÿ. Äëÿ âèðіøåííÿ öèõ çàâäàíü áіîëîãіÿ òіñíî âçàєìîäіє ç ìåäè-
öèíîþ, ñіëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì, îõîðîíîþ ïðèðîäè, áàãàòüìà ãàëóçÿ-
ìè ïðîìèñëîâîñòі (ìàë. 19).

Завдання. Разом з дорослими зайдіть до аптеки і переконайтеся, що в продажу 
є багато лікарських трав, наприклад: евкаліпт, ромашка лікарська, ягоди чор-

ниць, валер’яна, ехінацея пурпурова та ін. Дізнайтеся про лікувальну дію деяких із цих 
рослин і запишіть результати свого дослідження в зошит.

Ðîçâèòîê áіîëîãі÷íèõ íàóê âіäêðèâàє íîâі ìîæëèâîñòі ãàðìîíіéíî-
ãî ïîєäíàííÿ іíòåðåñіâ ëþäèíè іç çàêîíàìè ðîçâèòêó ïðèðîäè. 

Äîñëіäæóþ÷è æèâó ïðèðîäó, ëþäèíà ÷åðïàє ç íåї íîâі іäåї, ÿêі âòі-
ëþє ó ïðîìèñëîâîñòі, àðõіòåêòóðі òîùî. Є íàâіòü îêðåìà ãàëóçü áіîëî-
ãії – áіîíіêà. Ó ïåðåêëàäі ç äàâíüîãðåöüêîї ìîâè áіîíіêà îçíà÷àє «åëå-
ìåíò æèòòÿ». Öÿ íàóêà – ïðèêëàä âçàєìîäії áіîëîãії ç òåõíіêîþ. 

Îòæå, çíà÷åííÿ áіîëîãії äëÿ іñíóâàííÿ ëþäñòâà âàæêî ïåðåîöіíèòè. 
Îòðèìàâøè âіäïîâіäíó îñâіòó, âè òåæ ìîãëè á çðîáèòè ñâіé âíåñîê ó 
çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà çáåðåæåííÿ ðіçíî-
ìàíіòòÿ ðіçíèõ ãðóï îðãàíіçìіâ.

Завдання. Об’єднайтеся в групи і підготуйте коротку доповідь про застосування 
знань з біології в різних галузях господарства.
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§ 4. Методи вивчення організмів. Застосування біологічних знань...

 

Ðîñëèííèöòâî 

Òâàðèííèöòâî

Îõîðîíà íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî 
ñåðåäîâèùà òà çáåðåæåííÿ ðіçíîìàíіòíîñòі 

îðãàíіçìіâ íà íàøіé ïëàíåòі

Ìåäèöèíà 
âèêîðèñòîâóє çíàííÿ 

ç áіîëîãії äëÿ ëіêóâàííÿ 
õâîðîá і çàïîáіãàííÿ їì

Çàñòîñóâàííÿ 
çíàíü ç áіîëîãії

Мал. 19. Застосування біологічних знань

Ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî 
ñòâîðþє âèñîêîïðîäóêòèâíі 

ñîðòè ðîñëèí і ïîðîäè òâàðèí

Õàð÷îâà ïðîìèñëîâіñòü 
çàáåçïå÷óє ïðîäîâîëüñòâîì

Ôàðìàêîëîãі÷íà 
ïðîìèñëîâіñòü âèðîáëÿє 
ëіêè, áіëüøіñòü ç ÿêèõ 
îòðèìóþòü ç ðîñëèí, 

ãðèáіâ, òâàðèí і ç ïðîäóêòіâ 
æèòòєäіÿëüíîñòі áàêòåðіé
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ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Для вивчення живої природи дослідники застосовують такі основні 
на укові методи: описовий, спостереження, експеримент, порівняння тощо. 

 Наукові дослідження можуть проводитись як у природі (польові дослі-
дження), так і в спеціально обладнаних приміщеннях – лабораторіях (лабора-
торні дослідження).

 Результати досліджень у галузі біології мають вирішальне значення для 
збереження та поліпшення здоров’я людини та свійських тварин, забезпечення 
людства продовольством, збереження та поліпшення стану навколишнього 
природного середовища.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: îïèñîâèé ìåòîä, ñïîñòåðå-
æåííÿ, åêñïåðèìåíò, ïîðіâíÿííÿ. 

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть метод у природознавстві, яким користувався Арістотель: а) спостере-

ження та опис; б) польовий експеримент; в) лабораторний експеримент.  
2. Метод, за допомогою якого виявляють риси подібності й відмінності між 

об’єктами, – це: а) опис; б) спостереження; в) експеримент; г) порівняння. 

Поясніть значення лікарських рослин для збереження і поліпшення здоров’я 
людини. Оцініть значення біології для розвитку медицини і сільського госпо-
дарства. 

Поміркуйте. Чому біологію вважають наукою майбутнього?
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§ 5. Клітина – одиниця будови організмів. Історія вивчення клітини

êëіòèíè áàãàòîêëіòèííèõ òâàðèí. ßê і Ãóê, Ëåâåíãóê âèêîðèñòîâóâàâ 
ìіêðîñêîïè âëàñíîї êîíñòðóêöії (ìàë. 22, 2). Âîíè çàáåçïå÷óâàëè 
çáіëü øåííÿ îá’єêòіâ äîñëіäæåííÿ äî 300 ðàçіâ – íå÷óâàíèé íà òîé ÷àñ 
óñïіõ. 

Íà ïî÷àòîê XIX ñòîðі÷÷ÿ áóëî çіáðàíî ÷èìàëî іíôîðìàöії ïðî 
áóäîâó êëіòèí ðіçíèõ òèïіâ. Âàæëèâèì âіäêðèòòÿì áóëî âèÿâëåííÿ â 
êëіòèíі ÿäðà. Ïіçíіøå âè äіçíàєòåñü ïðî éîãî ôóíêöії â êëіòèíі. 
Óïåðøå ÿäðî â êëіòèíàõ òâàðèí 1825 ðîêó ñïîñòåðіãàâ ÷åñüêèé áіîëîã 
ßí Ïóðêіíüє (ìàë. 23, 1). Çãîäîì, ó 1831 ðîöі, àíãëіéñüêèé áîòàíіê 
Ðîáåðò Áðîóí (ìàë. 23, 2) îïèñàâ ÿäðî â ðîñëèííèõ êëіòèíàõ. Ñòàëî 
çðîçóìіëèì, ùî ÿäðî є îáîâ’ÿç êîâèì êîìïîíåíòîì êëіòèí ðîñëèí і 
òâàðèí.

Íіìåöüêèé áîòàíіê Ìàòіàñ Øëåéäåí (ìàë. 24, 1) äåòàëüíî âèâ÷àâ 
áóäîâó ðîñëèííîї êëіòèíè. Іíøèé íіìåöüêèé äîñëіäíèê Òåîäîð Øâàíí 
(ìàë. 24, 2), ïîðіâíþþ÷è áóäîâó ðîñëèííèõ і òâàðèííèõ êëіòèí, áóâ 
âðàæåíèé òèì, ùî çàãàëüíèé ïëàí їõíüîї áóäîâè ïîäіáíèé. Íà ïіäñòàâі  
öüîãî 1839 ðîêó öі â÷åíі ñôîðìóëþâàëè ïåðøі ïîëîæåííÿ êëіòèííîї 
òåîðії. Òåîðіÿ (âіä ãðåö. – äîñëіäæåííÿ) – öå ñóêóïíіñòü óçàãàëüíåíèõ 
ïîëîæåíü, ÿêі ñòàíîâëÿòü ïåâíó íàóêó ÷è ðîçäіë íàóêè. 

Âàæëèâèé âíåñîê ó ñòâîðåííÿ êëіòèííîї òåîðії ùå îäíîãî íіìåöü-
êîãî ó÷åíîãî – Ðóäîëüôà Âіðõîâà (ìàë. 24, 3). Âіí óïåðøå âñòàíîâèâ, 
ùî êëіòèíè çäàòíі ðîçìíîæóâàòèñü: íîâі êëіòèíè ç’ÿâëÿþòüñÿ çàâäÿêè 
ðîçìíîæåííþ ìàòåðèíñüêîї.

Êëіòèííà òåîðіÿ – öå óçàãàëüíåíі çíàííÿ ïðî êëіòèíó, âèðàæåíі ó 
âèãëÿäі îñíîâ íèõ ïîëîæåíü.

Мал. 23. Дослідники, які відкрили ядро 
в клітині: 1 – чеський біолог Ян Пуркіньє 

(1787–1869); 2 – англійський учений 
Роберт Броун (1773–1858) 21

Мал. 24. Німецькі вчені, які сформулювали перші положення клітинної теорії: 
1 – Матіас Шлейден (1804–1881); 2 – Теодор Шванн (1810–1882); 

3 – Рудольф Вірхов (1821–1902) 

2 31
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Îñíîâíі ïîëîæåííÿ êëіòèííîї òåîðії:  

 óñі îðãàíіçìè ñêëàäàþòüñÿ ç êëіòèí; 

 êëіòèíà є îäèíèöåþ áóäîâè é ðîçâèòêó âñіõ îðãàíіçìіâ;

 êëіòèíè ÿê îäíîêëіòèííèõ, òàê і áàãàòîêëіòèííèõ îðãàíіç-
ìіâ çàãàëîì ïîäіáíі çà ïëàíîì áóäîâè òà îñíîâíèìè ïðîöåñàìè 
æèòòєäіÿëüíîñòі;

 ïîÿâà íîâèõ êëіòèí є íàñëіäêîì ðîçìíîæåííÿ ìàòåðèíñüêîї 
êëіòèíè. 

Ñòâîðåííÿ êëіòèííîї òåîðії ñòàëî âàæëèâèì åòàïîì ó ðîçâèòêó áіî-
ëîãії. Çãîäîì áóëî çäіéñíåíî áàãàòî іíøèõ âàæëèâèõ âіäêðèòòіâ ó 
ãàëóçі âèâ÷åííÿ êëіòèí: âіäêðèòî ðіçíі êîìïîíåíòè (ñêëàäîâі ÷àñòèíè) 
êëіòèíè, äîñëіäæåíî ðіçíі ïðîöåñè її æèòòє äіÿëüíîñòі.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Клітина є одиницею будови всіх організмів. 
  Клітину в 1665 році відкрив англійський дослідник Роберт Гук. Він запро-

понував сам термін «клітина».
 Голландський дослідник Антоні ван Левенгук наприкінці XVII сторіччя 

відкрив деякі одноклітинні організми та окремі клітини багатоклітинних тварин.
 Центральну структуру клітини рослин і тварин – ядро – відкрили в пер-

шій половині ХІХ сторіччя чеський дослідник Ян Пуркіньє (у клітинах тварин) та 
англійський Роберт Броун (у клітинах рослин).

 Основи клітинної теорії, яка вплинула на подальший розвиток усієї біо-
логії, заклали німецькі вчені Теодор Шванн, Матіас Шлейден та Рудольф 
Вірхов. 

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: öèòîëîãіÿ, êëіòèííà òåîðіÿ.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь 
1. Термін «клітина» в науці вперше почав використовувати: а) Антоні ван 

Левенгук; б) Роберт Гук; в)  Ян Пуркіньє; г) Роберт Броун. 
2. Уперше ядро в клітинах тварин виявив: а) Антоні ван Левенгук; 

б) Роберт Гук; в) Ян Пуркіньє; г) Роберт Броун. 
3. Уперше ядро в клітинах рослин виявив: а) Антоні ван Левенгук; б) Роберт Гук; 

в) Ян Пуркіньє; г) Роберт Броун. 

Дайте відповідь на запитання 
1. Які основні етапи розвитку науки про клітини – цитології? 
2. Без якого приладу був би неможливим розвиток цитології? 
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§ 6. Метод світлової мікроскопії. Збільшувальні прилади...

§ 6. МЕТОД СВІТЛОВОЇ МІКРОСКОПІЇ. 
ЗБІЛЬШУВАЛЬНІ ПРИЛАДИ ТА ЇХ 
ПРИЗНАЧЕННЯ

Пригадайте з курсу природознавства, які методи дослідження живої 
природи і збільшувальні прилади ви знаєте. Де їх застосовують? 

Ç êóðñó ïðèðîäîçíàâñòâà âè çíàєòå ïðî çáіëüøóâàëüíі ïðèëàäè 
äîñëіäíèêà ïðèðîäè: ëóïó, áіíîêëü, òåëåñêîï, ñâіòëîâèé ìіêðîñêîï. 
ßêі іç öèõ ïðèëàäіâ âèêîðèñòîâóþòü ó áіîëîãі÷íèõ äîñëіäæåííÿõ? 

Ëóïà – íàéïðîñòіøèé çáіëüøóâàëüíèé ïðèëàä. Ëóïè ðîçðіçíÿþòü ðó÷-
íі і øòàòèâíі. Íà ìàëþíêó 25, 1 ðîçãëÿíüòå ðó÷íó ëóïó. Âîíà ñêëàäà-
єòüñÿ çі çáіëüøóâàëüíîãî ñêëà, âñòàâëåíîãî â îïðàâó ç ðó÷êîþ. Ðó÷íà 
ëóïà çáіëüøóє ïðåäìåòè â 2–20 ðàçіâ. Òі ç âàñ, õòî çáèðàє ïîøòîâі 
ìàðêè àáî ìîíåòè, âèêîðèñòîâóþòü öåé ïðèëàä äëÿ òîãî, ùîá ïåðåãëÿ-
íóòè äðіáíі äåòàëі íà íèõ àáî ïðî÷èòàòè äðіáíèé òåêñò. 

Íà ìàëþíêó 25, 2 çîáðàæåíî øòàòèâíó ëóïó. Â її îïðàâó âñòàâ-
ëåíî äâà çáіëüøóâàëüíèõ ñêëà, ùî çàêðіïëåíі íà ïіäñòàâöі – øòàòèâі. 
Öþ ÷àñòèíó ïðèëàäó íàçèâàþòü îêóëÿðîì (âіä ëàò. îêóëóñ – îêî). Äî 
øòàòèâà ïðèêðіïëåíî äçåðêàëî òà ïðåäìåòíèé ñòîëèê ç îòâîðîì. 
Îá’єêò, ÿêèé ðîçãëÿäàþòü, êëàäóòü íà ñòîëèê і çà äîïîìîãîþ äçåðêàëà 
âñòàíîâëþþòü éîãî íàéçðó÷íіøå îñâіòëåííÿ. Øòàòèâíà ëóïà ìîæå 
çáіëüøóâàòè îá’єêòè äîñëіäæåííÿ â 10–25 ðàçіâ.

Çà äîïîìîãîþ ëóïè ìîæíà ðîçäèâèòèñÿ ôîðìó êëіòèí. Äëÿ ãëèáøî-
ãî âèâ÷åííÿ їõíüîї áóäîâè êîðèñòóþòüñÿ ìіêðîñêîïîì (âіä ãðåöüêèõ ñëіâ 
ìіêðîñ – ìàëèé і ñêîïåî – äèâëþñÿ). Ó øêîëі íà óðîêàõ áіîëîãії âè 
áóäåòå êîðèñòóâàòèñÿ ñâіòëîâèì (îïòè÷íèì) ìіêðîñêîïîì (ìàë.  26).  
Ìåòîäè äîñëіäæåíü, ÿêі çäіéñíþþòü çà äîïîìîãîþ öüîãî ïðèëàäó, íàçè-

Мал. 25. Ручна (1) та штативна (2) лупи

2

1

îêóëÿð

ïðåäìåòíèé 
ñòîëèê

äçåðêàëî

øòàòèâ

çáіëüøóâàëüíå 
ñêëî
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âàþòü ñâіòëîâîþ ìіêðîñêîïієþ. Ñâіòëîâèé ìіêðîñêîï çàñòîñîâóþòü ïіä 
÷àñ ðîáîòè ç äðіáíèìè ïðîçîðèìè àáî íàïіâïðîçîðèìè îá’єêòàìè.

Ðîçãëÿíüòå íà ìàëþíêó 26 áóäîâó ñâіòëîâîãî ìіêðîñêîïà: òóáóñ – 
öå ñïåöіàëüíà òðóáêà, ó ÿêó âñòàâëÿþòü îêóëÿð; îêóëÿð ìіñòèòü çáіëü-
øóâàëüíі ñêåëüöÿ â îïðàâі. ×åðåç îêóëÿð äîñëіäíèê ðîçãëÿäàє îá’єêò 
äîñëіäæåííÿ; îá’єêòèâ (âіä ëàò. îá’єêòóì – ïðåäìåò) ìіñòèòü êіëüêà 
çáіëüøóâàëüíèõ ñêåëåöü, ÿêі îáåðíåíі äî îá’єêòà âèâ÷åííÿ; øòàòèâ; 
ãâèíò âåëèêèé; ãâèíò ìàëèé; ïðåäìåòíèé ñòîëèê. Óñі ÷àñòèíè ïðè-
ëàäó ç’єäíàíі ìіæ ñîáîþ: òóáóñ ç’єäíàíèé çі øòàòèâîì, äî øòàòèâà 
ïðèêðіï ëþєòüñÿ ïðåäìåòíèé ñòîëèê, íà ÿêèé êëàäóòü îá’єêò äîñëі-
äæåííÿ, à çà äîïîìîãîþ ãâèíòіâ îá’єêò äîñëіäæåííÿ íàáëèæóþòü äî 
îá’єêòèâà àáî âіääàëÿþòü âіä íüîãî, ùîá êðàùå ìîæíà áóëî éîãî ðîç-
ãëÿíóòè. 

Ó öåíòðі ïðåäìåòíîãî ñòîëèêà є îòâіð, ïіä íèì ðîçìіùóєòüñÿ äçåð-
êàëî, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî âëîâëþþòü ñâіòëî і ñïðÿìîâóþòü íà îá’єêò 
äîñëіäæåííÿ. Çâåðíіòü óâàãó: îäèí áіê äçåðêàëà ïëàñêèé, іíøèé – óâі-
ãíóòèé. Ïðè ìåíøîìó çáіëüøåííі îá’єêòà äîñëіäæåííÿ ñëіä âèêîðèñ-
òîâóâàòè ïëàñêèé áіê äçåðêàëà. Ïðè áіëüøîìó çáіëüøåííі àáî çà ñëàá-
êîãî îñâіòëåííÿ âèêîðèñòîâóþòü óâіãíóòèé áіê äçåðêàëà.

Мал. 26. Будова світлового мікроскопа

øòàòèâ

ïðåäìåòíèé 
ñòîëèê

îòâіð ó ïðåäìåòíîìó
ñòîëèêó

ãâèíò 
âåëèêèé

ãâèíò 
ìàëèé

êîðïóñ

òóáóñ îêóëÿð

äçåðêàëî

îá’єêòèâè
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§ 6. Метод світлової мікроскопії. Збільшувальні прилади...

Ãîëîâíèì çàâäàííÿì ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìіêðîñêîïі÷íèõ äîñëі-
äæåíü є îòðèìàííÿ ÷іòêîãî çîáðàæåííÿ îá’єêòà äîñëіäæåííÿ. Äëÿ 
öüîãî âèêîðèñòîâóþòü âåëèêèé òà ìàëèé ãâèíòè íàëàøòóâàííÿ ÷іòêîñ-
òі çîáðàæåííÿ. 

ßê âèçíà÷èòè êðàòíіñòü çáіëüøåííÿ îá’єêòà äîñëіäæåííÿ? Íà 
îá’єêòèâі òà îêóëÿðі öèôðàìè ïîçíà÷åíî çáіëüøåííÿ, ÿêå âîíè çàáåç-
ïå÷óþòü. Íàïðèêëàä íà êîðïóñі îêóëÿðà çàçíà÷åíî öèôðó 15. Öå îçíà-
÷àє çáіëüøåííÿ â 15 ðàçіâ. Íà îá’єêòèâі є öèôðà 20. Öå çáіëüøåííÿ â 
20 ðàçіâ. ßêùî ïåðåìíîæèòè öі öèôðè (15 20  300), òî âèçíà÷èìî 
çàãàëüíå çáіëüøåííÿ, ÿêå ñòàíîâèòèìå 300. 

Ñó÷àñíі ñâіòëîâі ìіêðîñêîïè çäàòíі çáіëüøóâàòè îá’єêòè äîñëіäæåí-
íÿ àæ äî 3000 ðàçіâ. 

Завдання. Уважно прочитайте та неухильно виконуйте 

ПРАВИЛА РОБОТИ ЗІ СВІТЛОВИМ МІКРОСКОПОМ

Переносячи мікроскоп, одну руку розмістіть під його корпусом, а іншою три-
майте за корпус.

Не нахиляйте оптичні прилади: з них можуть випасти й розбитись окуляри.

Після роботи поверхню окулярів та об’єктиви потрібно протерти м’якою 
чистою серветкою. У жодному разі не торкайтесь їх пальцями! 

Обережно поводьтеся з мікропрепаратами. Після завершення роботи їх 
потрібно перенести на спеціальні лотки. При цьому беріть їх двома пальцями 
так, щоб не торкатися горизонтальної поверхні. 

Переносячи мікроскоп, переконайтеся, що на його предметному столику не 
залишилося мікропрепарату. Інакше він може впасти й розбитись. 

Не складайте мікропрепарати купками, це може їх пошкодити. 

Якщо поверхню мікропрепарату забруднено, її слід протерти м’якою чистою 
серветкою.  

Під час досліджень за допомогою оптичних приладів дотримуйтеся чистоти 
і порядку на робочому місці. Приберіть усі зайві предмети: одяг, сумки, їжу 
тощо.

Під час замальовування об’єктів дослідження зошит або альбом для малю-
вання мають бути праворуч від оптичного приладу. Це дає змогу одночасно 
спостерігати за об’єктом дослідження та замальовувати його. 

Об’єкт замальовуйте простим олівцем, розфарбуйте кольоровими. Малюнок 
має бути досить великим, щоб його деталі було чітко видно. Головна вимога 
до малюнка – правильне відображення форми об’єкта, співвідношення роз-
мірів (довжини, ширини). На малюнку потрібно позначити складові частини 
об’єкта. 

Запам’ятайте: оптичні прилади коштують дорого. Пошкодивши їх навіть нена-
вмисно, ви позбавите можливості вивчати чарівний навколишній світ і себе, і своїх 
колег. 
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§ 6. Метод світлової мікроскопії. Збільшувальні прилади та їх...

ÁÀ

Мал. 28. Клітини листка, збільшені за допомогою світлового (А) та електронного (Б)
мікроскопів

ðîçðîáèëè íà ïî÷àòêó 30-õ ðîêіâ ÕÕ ñòîðі÷÷ÿ, à äëÿ íàóêîâèõ äîñëі-
äæåíü ïî÷àëè çàñòîñîâóâàòè äåùî çãîäîì.

Çà äîïîìîãîþ ñó÷àñíîãî åëåêòðîííîãî ìіêðîñêîïà ìîæíà çáіëüøó-
âàòè çîáðàæåííÿ äî 10 000 000 ðàçіâ! 

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Будову різних біологічних об’єктів досліджують за допомогою ручної та 
штативної лупи.

 Внутрішню будову клітин вивчають за допомогою мікроскопа.  
 Під час застосування методу світлової мікроскопії використовують оптичні 

збільшувальні прилади.
 У світловому мікроскопі через об’єкт дослідження проходить потік променів 

світла. Потім він потрапляє на лінзи об’єктива та окуляра, завдяки чому зображен-
ня збільшується (до 3000 разів). 

 Електронний мікроскоп збільшує зображення об’єктів дослідження до 
10 000 000 разів. 

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ðó÷íà ëóïà, øòàòèâíà 
ëóïà, ñâіòëîâèé ìіêðîñêîï, åëåêòðîííèé ìіêðîñêîï. 

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь 
1. Об’єкт дослідження за допомогою світлового мікроскопа можна максимально 

збільшити до: а) 10–25 разів; б) 3000 разів; в) 10 000 000 разів. 
2. Для розглядання будови клітини використовують: а) ручну лупу; б) штативну 

лупу; в) світловий мікроскоп. 
3. Для вивчення найдрібніших структур клітини використовують: а) штативну 

лупу; б) світловий мікроскоп; в) електронний мікроскоп. 
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Дайте відповідь на запитання
1. Для чого використовують ручну та штативну лупу?
2. Яка будова світлового мікроскопа? Завдяки чому він збільшує об’єкти дослі-

дження?
3. Що можна вивчати за допомогою електронного мікроскопа? 

 СТОРІНКА МАЙБУТНЬОГО БІОЛОГА

Ïðèíöèïîâîþ âіäìіííіñòþ åëåêòðîííîãî ìіêðîñêîïà âіä ñâіòëî-
âîãî є òå, ùî çàìіñòü ïðîìåíіâ ñâіòëà ÷åðåç îá’єêò äîñëіäæåííÿ, 
íàïðèêëàä ÷åðåç êëіòèíó, ïðîïóñêàþòü ïó÷îê åëåêòðîíіâ (ïðèãàäàé-
òå ç êóðñó ïðèðîäîçíàâñòâà, ùî òàêå åëåêòðîíè). 

Ïðîéøîâøè ÷åðåç îá’єêò äîñëіäæåííÿ, åëåêòðîíè ïîòðàïëÿþòü 
íà ñïåöіàëüíèé åêðàí і ñïðè÷èíÿþòü éîãî ñâі÷åííÿ.

§ 7. ВИГОТОВЛЕННЯ МІКРОПРЕПАРАТІВ
Пригадайте, які методи дослідження клітин ви знаєте.

Êëіòèíè ìîæíà äîñëіäæóâàòè ÿê ó æèâîìó, òàê і â çàôіêñîâàíîìó 
ñòàíі. Âèêîðèñòàííÿ äëÿ äîñëіäæåííÿ æèâèõ êëіòèí äàє çìîãó âèâ÷à-
òè ïåâíі ïðîöåñè æèòòєäіÿëüíîñòі êëіòèíè, òàêі ÿê ðóõ öèòîïëàçìè, 
ïðîöåñ ïîäіëó òîùî. Äëÿ öüîãî êëіòèíè óòðèìóþòü íà øòó÷íèõ ñåðåäî-
âèùàõ ç ïîæèâíèìè ðå÷îâèíàìè. Öåé ìåòîä ìàє íàçâó ìåòîä êóëü-
òóðè êëіòèí.

Êëіòèíè, ÿêі ðîñòóòü і ðîçìíîæóþòüñÿ íà ñåðåäîâèùàõ ç ïîæèâíè-
ìè ðå÷îâèíàìè, âèêîðèñòîâóþòü ó ìåäè÷íіé ïðàêòèöі äëÿ ïåðåâіðêè 
âïëèâó íîâèõ ëіêàðñüêèõ ïðåïàðàòіâ, äëÿ îòðèìàííÿ äåÿêèõ ðå÷îâèí 
(ëіêàðñüêèõ, áіîñòèìóëÿòîðіâ òîùî).

Âèêîðèñòàííÿ äëÿ äîñëіäæåííÿ êëіòèí ó çàôіêñîâàíîìó ñòàíі äàє 
çìîãó äåòàëüíіøå ðîçãëÿíóòè і âèâ÷àòè êëіòèííі ñòðóêòóðè. Äëÿ òîãî 
ùîá çàôіêñóâàòè êëіòèíè, òîáòî çàêðіïèòè â ïåâíîìó ïîëîæåííі, їõ 
îáðîáëÿþòü ñïåöіàëüíèìè õіìі÷íèìè ðå÷îâèíàìè, øâèäêî çàìîðîæó-
þòü àáî âèñóøóþòü. Îêðåìі ñòðóêòóðè ôіêñîâàíèõ êëіòèí çàáàðâëþ-
þòü ñïåöіàëüíèìè áàðâíèêàìè. 

Ç ôіêñîâàíèõ êëіòèí âèãîòîâëÿþòü ìіêðîñêîïі÷íі ïðåïàðàòè, ÿêі 
ìîæóòü çáåðіãàòèñÿ òðèâàëèé ÷àñ. Òàêі ìіêðîïðåïàðàòè íàçèâàþòü 
ïîñòіéíèìè. Íà çàíÿòòÿõ ç áіîëîãії âè ÷àñòî áóäåòå ïðàöþâàòè ç 
ïîñòіéíèìè ìіêðîïðåïàðàòàìè (ïðèãàäàéòå, ÿêèé ìіêðîïðåïàðàò âè 
ðîçãëÿäàëè ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè 1). 

Îäíèì ç ìåòîäіâ äîñëіäæåííÿ êëіòèí є âèãîòîâëåííÿ òèì÷àñîâèõ 
ìіêðîïðåïàðàòіâ. Їõ ìîæíà çáåðіãàòè íå áіëüøå ìіñÿöÿ. Íàâ÷èìîñÿ 
âèãîòîâëÿòè òèì÷àñîâі ìіêðîïðåïàðàòè ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íîї 
ðîáîòè 2. 
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зернисту цитоплазму золотистого кольору у вигляді тяжів у центрі клітини та су цільного 
шару поблизу її стінок (мал. 31). 

9. Не зміщуючи препарат на предметному столи-
ку, замініть об’єктив (застосуйте об’єктив більшого 
збільшення).  

10. Регулюючи малим гвинтом налаштування 
чіткості зображення, розгляньте окремі складові клі-
тини.

11. Замалюйте кілька клітин шкірки цибулини. 
Позначте складові частини клітини, які ви побачили, 
і підпишіть їх. 

Â àðñåíàëі â÷åíèõ іñíóє ùå áàãàòî é 
іíøèõ ìåòîäіâ äîñëіäæåííÿ êëіòèíè, ïðî 
ÿêі âè äіçíàєòåñü ó ñòàðøèõ êëàñàõ.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Метод виготовлення тимчасових мікропрепаратів дає змогу вивчати про-
цеси життєдіяльності клітин.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: òèì÷àñîâі ìіêðîïðåïàðàòè, 
ïîñòіéíі ìіêðîïðåïàðàòè. 

Мал. 31. Клітини шкірки 
соковитої луски цибулі в полі 
зору світлового мікроскопа

Мал. 30. Послідовність дій під час виготовлення мікропрепарату 
зі шкірки цибулини 

Ðîçðіçàòè öèáóëèíó 
íà êіëüêà ÷àñòèí

Ç óâіãíóòîãî áîêó ëóñêè âіä-
îêðåìèòè ïîâåðõíåâó ïëіâêó

Ïîêëàñòè âіäîêðåìëåíó 
ïëіâêó â êðàïëèíó éîäèäó 
êàëіþ íà ïðåäìåòíå ñêëî 
і íàêðèòè її íàêðèâíèì 
ñêåëüöåì 

Ôіëüòðóâàëüíèì ïàïåðîì 
çіáðàòè ðîç÷èí, ùî âèñòóïàє 
ç-ïіä íàêðèâíîãî ñêåëüöÿ

Âіäîêðåìèòè ñîêîâèòó ëóñêó

Ïîäіëèòè ëóñêó 
íà ÷àñòèíè
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§ 8. Знайомство з клітиною. Клітинна мембрана

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь 
1. Постійні мікропрепарати виготовляють для: а) негайного використання; 

б) тривалого зберігання.
2. Метод виготовлення тимчасових мікропрепаратів дає змогу детально вивча-

ти: а) окремі процеси життєдіяльності клітини; б) усі структури клітини. 

§ 8. ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ.
КЛІТИННА МЕМБРАНА

Пригадайте основні положення клітинної теорії. Які органічні речовини 
ви знаєте? 

Âè âæå çíàєòå, ùî âñі îðãàíіçìè ñêëàäàþòüñÿ ç êëіòèí. Ïîãëÿíüòå íà 
ìàëþíîê 32. Íà íüîìó ñõåìàòè÷íî çîáðàæåíî êëіòèíè ðîñëèíè і òâàðè-
íè. Âè áà÷èòå, ÿêó ñêëàäíó áóäîâó âîíè ìàþòü. Íàñàìïåðåä, çâåðíіòü 
óâàãó íà òå, ùî êëіòèíà ñêëàäàєòüñÿ ç êëіòèííîї ìåìáðàíè, ÿäðà òà öèòî-
ïëàçìè. Äî ñêëàäó öèòîïëàçìè âõîäÿòü îðãà íåëè. Öå ïîñòіéíі ñòðóêòó-
ðè êëіòèíè, ÿêі âèêîíóþòü âіäïîâіäíі ôóíêöії. 

Íàøà óÿâíà ïîäîðîæ ó êëіòèíó ðîçïî÷àëàñü. Àáè ïîòðàïèòè âñåðå-
äèíó, ìè ìàєìî ïðîíèêíóòè ÷åðåç êëіòèííó ìåìáðàíó. Âîíà îòî÷óє 
êëіòèíó é çàõèùàє її âíóòðіøíіé âìіñò âіä íåñïðèÿòëèâèõ çîâíіøíіõ 
âïëèâіâ. Êëіòèííà ìåìáðàíà є îáîâ’ÿçêîâîþ ñêëàäîâîþ êëіòèí ðîñëèí 
і òâàðèí.

À Á

1

7

26

3

4

5

2

4

3

5

8

Мал. 32. Будова рослинної (А) і тваринної (Б) клітин: 
1 – клітинна оболонка; 2 – клітинна мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 

5–8 – органели 
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1 1

Мал. 33. Участь клітинних мембран в утворенні зв’язків (1) 
між двома клітинами рослин (А – схема, Б – мікрофотографія). 
Завдання. Знай діть мікроскопічні канальці в оболонці клітин 

Êëіòèííà ìåìáðàíà çàõèùàє êëіòèíó âіä ïðîíèêíåííÿ õâîðîáî-
òâîðíèõ ìіêðîîðãàíіçìіâ, âіðóñіâ. 

Ó áàãàòîêëіòèííèõ îðãàíіçìіâ êëіòèííі ìåìáðàíè çàáåçïå÷óþòü 
çâ’ÿçîê ìіæ îêðåìè ìè êëіòèíàìè. Ïî  ãëÿíüòå íà ìàëþíîê  33. 
Çíàéäіòü íà íüîìó äіëÿíêè êëіòèííîї ìåìáðàíè, ÿêі óòâîðþþòü çâ’ÿçêè 
ìіæ ñóñіäíіìè ðîñëèííèìè êëіòèíàìè. 

Ó ðîñëèííèõ êëіòèí íàä êëіòèííîþ ìåìáðàíîþ є ùå êëіòèííà îáî-
ëîíêà. Âîíà ùіëüíà і ïðóæíà, áî äî її ñêëàäó âõîäÿòü âîëîêîíöÿ âóã-
ëåâîäó öåëþëîçè (ìàë. 34). Êëі òèííà îáîëîíêà ïіäòðèìóє ôîðìó ðîñ-
ëèííîї êëіòèíè. 

Êëіòèíè òâàðèí íå ìàþòü êëіòèííîї 
îáîëîíêè. 

Âàæëèâà ôóíêöіÿ êëіòèííîї ìåìáðà-
íè – çàáåçïå÷åííÿ òðàíñïîðòó ðіçíèõ 
ðå÷îâèí êðіçü íåї. Ìåõàíіçìè òðàíñïîðòó 
ìîæóòü áóòè ðіçíèìè. Öå íàñàìïåðåä çâè-
÷àéíà äèôóçіÿ (ïðèãàäàéòå ç êóðñó ïðè-
ðîäîçíàâñòâà, ùî òàêå äèôóçіÿ). 

Çà äîïîìîãîþ äèôóçії êëіòèííà ìåìá-
ðàíà ëåãêî ïðîïóñêàє âñåðåäèíó êëіòèíè 
âîäó і ãàçè (íàïðèêëàä, êèñåíü і âóãëåêèñ-
ëèé ãàç) òà äåÿêі іíøі ðîç÷èíåíі ó âîäі 
ðå÷îâèíè. Áàãàòî ðå÷îâèí êëіòèííà ìåìá-
ðàíà íå ïðîïóñêàє.

Îçíàéîìèìîñÿ ç îñîáëèâîñòÿìè áóäîâè 
ðîñëèííîї êëіòèíè íà ïðèêëàäі êëіòèí 
ëèñòêà åëîäåї, âèêîíàâøè ëàáîðàòîðíå 
äîñëіäæåííÿ.

Мал. 34. Будова клітинної 
оболонки рослин. Зверніть 
увагу, що основу клітинної 
стінки складають волоконця 
целюлози, зібрані в пучки (1)

1

êëіòèííà îáîëîíêà

1

À Á
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ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь 
1. Клітинна оболонка входить до складу клітин: а) тварин; б) рослин. 
2. Змінювати форму можуть клітини: а) рослин; б) тварин.

Дайте відповідь на запитання
1. Які функції клітинних мембран? 
2. Яка речовина входить до складу клітинної оболонки? 

 СТОРІНКА МАЙБУТНЬОГО БІОЛОГА

ßêà áóäîâà êëіòèííîї ìåìáðàíè? Íà ìàëþíêó 36 ñõåìàòè÷íî 
çîáðàæåíî êëіòèííó ìåìáðàíó, ÿêà îòî÷óє áóäü-ÿêó êëіòèíó. 
Âîíà ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ øàðіâ ëіïіäіâ, ó ÿêі çàíóðåíî ìîëåêóëè 
áіëêіâ (çíàéäіòü їõ íà ìàëþíêó). Îäíà ç ãîëîâíèõ îñîáëèâîñòåé 
ëіïіäіâ ïîëÿãàє â òîìó, ùî âîíè íå ðîç÷èíÿþòüñÿ ó âîäі. Çâåðíіòü 
óâàãó, ùî ëіïіäè ðîçòàøîâàíі â äâà øàðè: çîâíіøíіé і âíóòðіø-
íіé. Ìîëåêóëè áіëêіâ ðîçòàøîâàíі ó âèãëÿäі ìîçàїêè: îäíі çíà-
õîäÿòüñÿ íà âíóòðіøíіé ïîâåðõíі ìåìáðàíè, іíøі – íà çîâíіø-
íіé, à äåÿêі ìîëåêóëè áіëêіâ ïåðåòèíàþòü îáèäâà øàðè ìîëåêóë 
ëіïіäіâ. Òàêå ðîçòàøóâàííÿ ìîëåêóë áіëêіâ і ëіïіäіâ ó ìåìáðàíі 
çàáåçïå÷óє íàäõîäæåííÿ â êëіòèíó ïîæèâíèõ ðå÷îâèí òà âèâå-
äåííÿ ç íåї òèõ ðå÷îâèí, ÿêі êëіòèíі âæå íå ïîòðіáíі. 

1

2

Мал. 36. Схема будови клітинної мембрани: 
1 – білки; 2 – ліпіди
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§ 9. ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
КЛІТИНИ: ЦИТОПЛАЗМА ТА 
ВКЛЮЧЕННЯ

Пригадайте, які ви знаєте органічні речовини. Які складові клітини ви 
побачили під час виконання лабораторного дослідження?

Âè âæå îçíàéîìèëèñÿ ç êëіòèííîþ ìåìáðàíîþ êëіòèí ðîñëèí і òâà-
ðèí. «Ïîäî ðîæóєìî» äàëі: óÿâіòü, ùî ÷åðåç êëіòèííó ìåìáðàíó ìè 
ïîòðàïèëè âñåðåäèíó êëіòèíè.

Ïðîíèêíóâøè âñåðåäèíó êëіòèíè, ìè «îïèíèëèñÿ» â öèòîïëàçìі. 
Öèòîïëàçìà – öå âåñü âíóòðіøíіé âìіñò êëіòèíè, çà âèíÿòêîì ÿäðà.

ßêèé õіìі÷íèé ñêëàä êëіòèí? Óñі êëіòèíè ìàþòü ïîäіáíèé õіìі÷-
íèé ñêëàä. Âîíè ìіñòÿòü ðіçíі íåîðãàíі÷íі òà îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè 
(ìàë. 37). Æèâà êëіòèíà ìіñòèòü âåëèêó êіëüêіñòü âîäè (äî 70–90 %). 
Âîäà íàäàє êëіòèíі ïðóæíîñòі, âèçíà÷àє її ôîðìó. Ó êëі òèíàõ ðîñëèí 
ç âîäè é âóãëåêèñëîãî ãàçó ïіä ÷àñ ôîòîñèíòåçó óòâîðþþòüñÿ âóãëå-
âîäè. Іíøі ïîæèâíі ðå÷îâèíè ìîæóòü íàäõîäèòè â êëіòèíó ó ñêëàäі 
âîäíèõ ðîç÷èíіâ. Ñàìå çàâäÿêè âîäі çàáåçïå÷óєòüñÿ òðàíñïîðòóâàííÿ 
ïî ðîñëèíі íåîðãàíі÷íèõ òà îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí. 

РЕЧОВИНИ КЛІТИНИ
ОРГАНІЧНІ

білки, ліпіди, вуглеводи,
нуклеїнові кислоти

НЕОРГАНІЧНІ

вода, гази та мінеральні 
солі

Мал. 37. Основні органічні та неорганічні речовини клітин 

Ó êëіòèíàõ, êðіì âîäè, ìіñòÿòüñÿ ãàçè (êèñåíü, âóãëåêèñëèé ãàç) òà 
ìіíåðàëüíі ñîëі.

Ç îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí ó æèâîìó âìіñòі êëіòèíè ïåðåâàæàþòü áіëêè. 
Âîíè âõîäÿòü äî ñêëàäó êëіòèííîї ìåìáðàíè, îðãàíåë, іíøèõ ñòðóê-
òóð. Áіëêè є áóäіâåëüíèì ìàòåðіàëîì äëÿ êëіòèíè.

Âóãëåâîäè є îäíèì іç äæåðåë åíåðãії â êëіòèíі. Âóãëåâîä öåëþëî-
çà – îñíîâíèé êîìïîíåíò îáîëîíîê ðîñëèííèõ êëіòèí. Іíøі âóãëåâîäè 
íàäàþòü ñîëîäêîãî ñìàêó ïëîäàì ðîñëèí. Ç äàâíіõ-äàâåí ëþäèíà êóëü-
òèâóє äëÿ ñâîїõ ïîòðåá âèíîãðàä, êàâóíè, áàíàíè, öóêðîâèé áóðÿê, 
öóêðîâó òðîñòèíó òà іíøі ðîñëèíè, ÿêі ìіñòÿòü çíà÷íó êіëüêіñòü âóãëå-
âîäіâ. 

Ëіïіäè ðàçîì ç áіëêàìè âõîäÿòü äî ñêëàäó êëіòèííèõ ìåìáðàí. 
Íàéïîøèðåíіøі ñåðåä ëіïіäіâ – æèðè. Ó ðîñëèí æèðè íàéáіëüøå âіä-
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êëàäàþòüñÿ â íàñіííі îëіéíèõ êóëüòóð (ñîíÿøíèê, ðèæіé, ãіð÷èöÿ, 
ðіïàê, ëüîí, ñîÿ). Є âîíè і â êëіòèíàõ ïëîäіâ ìàñëèíè, ïåëþñòêàõ êâі-
òîê òðîÿíä. Ëіïіäè є äæåðåëîì åíåðãії, íåîáõіäíîї äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
æèòòєäіÿëüíîñòі êëіòèíè.

Áіëêè, âóãëåâîäè і ëіïіäè ìîæóòü âіäêëàäàòèñÿ ïðî çàïàñ, óòâîðþ-
þ÷è íåïîñòіéíі ñòðóêòóðè â öèòîïëàçìі – êëіòèííі âêëþ÷åííÿ. Âîíè 
òî ç’ÿâëÿþòüñÿ, òî çíèêàþòü ó ïðîöåñі æèòòєäіÿëüíîñòі êëіòèíè. 
Ìіñòÿòüñÿ êëіòèííі âêëþ÷åííÿ â öèòîïëàçìі êëіòèí ó ðîç÷èíåíîìó àáî 
òâåðäîìó ñòàíі (ìîæóòü ìàòè âèãëÿä çåðåí, êðàïëèí) (ìàë. 38). Öå ïåðå-
âàæíî çàïàñíі ðå÷îâèíè, ÿêі âіäêëàäàþòüñÿ ó âåëèêіé êіëüêîñòі і âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ êëіòèíîþ íå âіäðàçó.

21 3

Мал. 38. Клітинні включення: 
1 – білкові зерна в клітинах насіння пшениці; 2 – зерна крохмалю в клітинах 

бульб картоплі; 3 – краплини ліпідів у клітинах насіння соняшнику

Îòæå, êëіòèíà æèâèòüñÿ, òîáòî ïîãëèíàє ðå÷îâèíè іç çîâíіøíüîãî 
ñåðåäîâèùà. Ðå÷îâèíè, ÿêі íàäіéøëè äî êëіòèíè, çìіíþþòüñÿ. Ç ïðîñòèõ 
ðå÷îâèí ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ ñêëàäíіøі. Ñêëàäíі ðå÷îâèíè ðîçïàäà-
þòüñÿ äî ïðîñòіøèõ. Ïðè öüîìó çâіëüíÿєòüñÿ åíåðãіÿ. Òàê âіäáóâàєòüñÿ 
îáìіí ðå  ÷îâèí – ãîëîâíèé ïðîÿâ æèòòєäіÿëüíîñòі ÿê îêðåìèõ êëіòèí, 
òàê і öіëіñíîãî îðãàíіçìó. Ïіä ÷àñ îáìіíó ðå÷îâèí óòâîðþþòüñÿ òàêîæ 
ðå÷îâèíè, íå ïîòðіáíі îðãàíіçìó. Âîíè âèâîäÿòüñÿ ç íüîãî íàçîâíі. 

ßêі âëàñòèâîñòі òà ôóíêöії öèòîïëàçìè? Öèòîïëàçìà ÿê âíóòðіøíє 
ñåðåäîâèùå êëі  òèíè îá’єäíóє â îäíå öіëå âñі êëіòèííі ñòðóêòóðè і çàáåç-
ïå÷óє їõíþ âçàєìîäіþ. Ó íіé âіäáóâàєòüñÿ òðàíñïîðò ðіçíèõ ðå÷îâèí, 
ðîçïàäàþòüñÿ îäíі ðå÷îâèíè і ñòâîðþþòüñÿ іíøі. Öüîìó ñïðèÿє ïîñòіé-
íèé ðóõ öèòîïëàçìè. 

Ðå÷îâèíè ðóõàþòüñÿ âñåðåäèíі ñàìîї êëіòèíè, à òàêîæ ç êëіòèíè â 
êëіòèíó. Ïðèãàäàéòå, ó êëіòèííèõ ìåìáðàíàõ є äіëÿíêè, ùî çàáåçïå-
÷óþòü çâ’ÿçêè ìіæ êëіòèíàìè. ×åðåç öі äіëÿíêè ïðîõîäÿòü òàê çâàíі 
öèòîïëàçìàòè÷íі ìіñòêè.
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Ó öèòîïëàçìі êëіòèíè є ñâîєðіäíèé ñêåëåò. Öå ñèñòåìà ìіêðîñêîïі÷-
íèõ áіëêîâèõ òðóáî÷îê і íèòîê (ìàë. 39). Òîíåíüêі áіëêîâі âîëîêíà 
äîïîìàãàþòü êëіòèíі çáåðіãàòè ôîðìó. Öі ñòðóêòóðè íåìîæëèâî ðîç-
ãëÿíóòè çà äîïîìîãîþ ñâіòëîâîãî ìіêðîñêîïà, їõ äîñëіäæóþòü ëèøå çà 
äîïîìîãîþ åëåêòðîííîãî ìіêðîñêîïà.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Внутрішній вміст клітини, за винятком ядра, називають цитоплазмою. 
 За хімічним складом цитоплазма – це розчин неорганічних та органічних 

речовин.  
 До складу цитоплазми входять різноманітні включення. Це переважно 

запасні поживні речовини, які відкладаються в клітині у великій кількості у вигляді 
зерен або краплин.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: öèòîïëàçìà, âêëþ÷åííÿ.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Цитоплазмою називають: а) увесь внутрішній вміст клітини; б) внутрішній 

вміст клітини, за винятком ядра.
2. Непостійні структури клітини – це: а) органели; б) включення.  

Дайте відповідь на запитання
1. Які функції цитоплазми в клітині? 
2. Які речовини входять до складу цитоплазми клітини? 
3. Які функції скелета цитоплазми клітини? Із чого він складається?

Мал. 39. Схематичне зображення 
«клітинного скелета» в цитоплазмі. 
Знай діть на малюнку його елементи: 
мікроскопічні трубочки (1) та нитки (2). 
Зверніть увагу на те, як елементи 
клітинного скелета закріплюють 
у певному положенні органелу (3)

3

2

1
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§ 10. ОСНОВНІ ОРГАНЕЛИ КЛІТИНИ 
Пригадайте, що таке органели. 

Ïðîäîâæóєìî íàøó «ïîäîðîæ» ó âíóòðіøíіé ñâіò êëіòèíè. Âè 
ïàì’ÿòàєòå, ùî ïîñòіéíі ñòðóêòóðè öèòîïëàçìè íàçèâàþòü îðãàíåëà-
ìè. Íà öüîìó óðîöі ìè îçíàéîìèìîñÿ ç áóäîâîþ òà îñíîâíèìè ôóíê-
öіÿìè òàêèõ îðãàíåë, ÿê ìіòîõîíäðії, õëîðîïëàñòè òà âàêóîëі.

ßêà áóäîâà òà ôóíêöії ìіòîõîíäðіé? Âè çíàєòå, ùî áåç åëåêòðè÷íîї 
åíåðãії â íàøîìó æèòëі íå áóëî á ñâіòëà, íå ïðàöþâàëè á ðіçíîìàíіòíі 
åëåêòðîïðèëàäè: òåëåâіçîðè, êîìï’þòåðè, ïðàëüíі ìàøèíè òîùî. 
Åëåêòðî  åíåðãіþ âèðîáëÿþòü åëåêòðîñòàíöії. Òàê ñàìî і êëіòèíà íå 
ìîæå іñíóâàòè áåç åíåðãії. Åíåðãіÿ âèòðà÷àєòüñÿ íà її ðіñò, óò âîðåííÿ 
ñêëàäíèõ ðå÷îâèí ç áіëüø ïðîñòèõ, òðàíñïîðò ðå÷îâèí ïî êëіòèíі. 
Çíà÷íó  ÷àñòèíó åíåðãії íà öі ïðîöåñè ïîñòà÷àþòü ìіòîõîíäðії (ìàë. 40). 
Öі îðãàíåëè є â êëіòèíàõ ðîñëèí і òâàðèí. Ìіòîõîíäðіé ó êëіòèíàõ 
ðіçíèõ òèïіâ ìîæå áóòè âіä 1 äî 100 000 і áіëüøå, çàëåæíî âіä òîãî, 
ÿê àêòèâíî âіäáóâàþòüñÿ ïðîöåñè ïåðåòâîðåííÿ åíåðãії.

À

Á

1

2

Мал. 40. А. Схема будови мітохондрії. Б. Фото мітохондрії, зроблене 
за допомогою електронного мікроскопа. Знайдіть на малюнку мембрани (1); 

вгини внутрішньої мембрани – кристи (2) 

ßêі є òèïè ïëàñòèä? Ó êëіòèíàõ ðîñëèí є îðãàíåëè, ÿêі îá’єäíóþòü 
ïіä íàçâîþ ïëàñòèäè. Öå õëîðîïëàñòè, ëåéêîïëàñòè і õðîìîïëàñòè. 
Ó õëîðîïëàñòіâ є áàãàòî ñïіëüíèõ ðèñ ç ìіòîõîíäðіÿìè. Àëå â êëіòè-
íàõ ãðèáіâ òà áàãàòîêëіòèííèõ òâàðèí їõ íåìàє. Ó õëîðîïëàñòàõ ìіñ-
òèòüñÿ îðãàíі÷íà ðå÷îâèíà çåëåíîãî êîëüîðó – õëîðîôіë (ïðèãàäàéòå 
îðãàíåëè çåëåíîãî êîëüîðó, ÿêі âè áà÷èëè ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ëàáîðà-
òîðíîãî äîñëіäæåííÿ; öå áóëè ñàìå õëîðîïëàñòè).

Õëîðîïëàñòè – îðãàíåëè ðîñëèííèõ êëіòèí, ó ÿêèõ âіäáóâàþòüñÿ 
ïðîöåñè ôîòîñèíòåçó (ìàë. 41). Ó íèõ ç âîäè òà âóãëåêèñëîãî ãàçó
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§ 10. Основні органели клітини

Мал. 41. А. Схема будови хлоропласта: 
1 – мембрана; 2 – мембранні структури, у яких міститься хлорофіл. 

Б. Фото хлоропласта, зроблене за допомогою електронного мікроскопа 

1

2

À Á

óòâîðþþòüñÿ ìîëåêóëè âóãëåâîäіâ. Öі îðãàíåëè òàêîæ áåðóòü ó÷àñòü ó 
ïåðåòâîðåííі åíåðãії â êëіòèíàõ.

Áåçáàðâíі ïëàñòèäè – ëåéêîïëàñòè – íå ìіñòÿòü õëîðîôіëó. Ó íèõ 
çàïàñàþòüñÿ âóãëåâîäè, áіëêè, îëії. 

Õðîìîïëàñòè çàáàðâëåíі â ðіçíі êîëüîðè: æîâòèé, ÷åðâîíèé, ôіî-
ëåòîâèé òîùî. Âîíè òàêîæ íå ìіñòÿòü õëîðîôіëó, òîìó çåëåíèìè íå 
áóâàþòü. Öі ïëàñòèäè íàäàþòü ðіçíîãî çàáàðâëåííÿ ïåëþñòêàì êâіòîê, 
ïëîäàì, îñіííüîìó ëèñòþ òîùî.

!  Цікаво знати, що пластиди одного типу здатні перетворюватися на плас-
тиди іншого типу. Лейкопласти за певних умов здатні перетворюватися на хлоро-
пласти або хромопласти. Під час старіння листків, стебел, дозрівання плодів у 
хлоропластах може руйнуватися хлорофіл, і вони перетворюються на хромопласти. 
Але хромопласти на пластиди інших типів не перетворюються (мал. 42).

3

1

2

Мал. 42. Схема взаємоперетворення одних пластид на інші: 
1 – хлоропласт; 2 – лейкопласт; 3 – хромопласт

Âèÿâèòè õëîðîïëàñòè â êëіòèíàõ ëèñòêà åëîäåї і ïðîñòåæèòè çà 
їõíіì ðóõîì âè çìîæåòå, âèêîíàâøè ëàáîðàòîðíå äîñëіäæåííÿ.
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Дайте відповідь на запитання
1. Яка функція мітохондрій? 
2. Чому хлоропласти мають зелений колір? 
3. Які функції лейкопластів і хромопластів?
4. Які види вакуоль ви знаєте? Які їхні функції? 

Поміркуйте. Чому зеленіють бульби картоплі, які тривалий час перебували 
на світлі? 

§ 11. ЯДРО КЛІТИНИ
Пригадайте, які органели ви знаєте. Що таке цитоплазма?

Íàðåøòі íàøà «ïîäîðîæ» ñÿãàє öåíòðó êëіòèíè – її ÿäðà (ìàë.  45). 
Öå íіáè öåíòð êåðóâàííÿ, áåç ÿêîãî êëіòèíè òðèâàëèé ÷àñ іñíóâàòè 
íå ìîæóòü. Ó ÿäðі çáåðіãàєòüñÿ ñïàäêîâà іíôîðìàöіÿ ùîäî áóäîâè òà 
ôóíêöіé ÿê ñàìîї êëіòèíè, òàê і âñüîãî îðãàíіçìó.

!  Цікаво знати, що в рослин і тварин є клітини, позбавлені ядра. Це клітини у 
вигляді трубки, якими по рослині пересуваються розчини органічних речовин, деякі 
клітини крові людини. У таких клітинах ядро спочатку формується, але згодом 
зникає. Термін життя цих клітин обмежений, і розмножуватись вони не здатні.

ßêà áóäîâà ÿäðà? ßäðî êëіòèíè ñêëàäàєòüñÿ ç ÿäåðíîї îáîëîíêè 
і ÿäåðíîãî ñîêó (ìàë. 45). Â îáîëîíöі ÿäðà є ïîðè, ÷åðåç ÿêі çäіéñíþєòü-
ñÿ òðàíñ ïîðò ðіçíèõ ðå÷îâèí (ìàë. 45, 2). Çâåðíіòü óâàãó, ùî ÿäåðíà 
îáîëîíêà îòî÷óє âíóòðіøíє ñåðå äîâèùå ÿäðà ïîäіáíî äî òîãî, ÿê êëіòèí-
íà ìåìáðàíà îòî÷óє öèòîïëàçìó. Âîíà çàáåçïå÷óє òðàíñïîðò ðіçíèõ 
ðå÷îâèí іç öèòîïëàçìè âñåðåäèíó і íàâïàêè – ç ÿäðà â öèòîïëàçìó. 

Âíóòðіøíє ñåðåäîâèùå ÿäðà – öå ÿäåðíèé ñіê. Âіí ìіñòèòü ðîç÷èíè 
ðіçíèõ ðå÷îâèí òà ñòðóêòóðè, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ç áіëêіâ і ÄÍÊ. Ïіä ÷àñ 
ïîäіëó êëіòèíè öі ñòðóêòóðè óùіëüíþþòüñÿ, óòâîðþþ÷è õðîìîñîìè.

1

2
3

4

À Á

3

4

1

Мал. 45. А. Схематична будова ядра. Б. Фотографія ядра, зроблена 
за допомогою електрон ного мікроскопа. Знайдіть на малюнку оболонку ядра (1); 
в оболонці ядра – пори (2); ядерний сік (3) зі спадковим матеріалом; ядерце (4) 
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§ 11. Ядро клітини

Ùî òàêå õðîìîñîìè? Õðîìîñîìà ñêëà-
äàєòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí, ÿêі ñïîëó÷àþòüñÿ 
ìіæ ñîáîþ â ïåâíіé äіëÿíöі (ìàë. 46). 
Êîæíà іç öèõ ÷àñòèí ìіñòèòü ñâîþ ìîëå-
êóëó ÄÍÊ ç ïîäіáíèì íàáîðîì ñïàäêîâîї 
іíôîðìàöії. Ç õðîìîñîìàìè ïіä ÷àñ ïîäіëó 
ñïàäêîâà іíôîðìàöіÿ ïåðåäàєòüñÿ âіä êëі-
òèíè äî êëіòèíè.

ßêі îñíîâíі ôóíêöії ÿäðà? ßäðî çáåðі-
ãàє ñïàäêîâó іíôîðìàöіþ, îñêіëüêè ìіñ-

òèòü ìîëåêóëè ÄÍÊ. Âîíî є ñâîєðіäíèì öåíòðîì êåðóâàííÿ ïðîöåñà-
ìè æèòòєäіÿëüíîñòі êëіòèíè. Çîêðåìà, ðåãóëþє ïðîöåñè óòâîðåííÿ 
áіëêіâ.

Ðîçãëÿíüòå óâàæíіøå ìàëþíîê 45. Ó ñêëàäі ÿäåðíîãî ñîêó âèäíî 
ùіëüíå òіëüöå – ÿäåðöå. Ó ÿäðі ìîæå áóòè âіä îäíîãî äî áàãàòüîõ ÿäå-
ðåöü. Îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè ÿäåðåöü є ÄÍÊ òà áіëêè. Ôóíêöіÿìè 
ÿäåðåöü є óòâîðåííÿ ñêëàäîâèõ ðèáîñîì (ìàë. 44). Âîíè çãîäîì çàëè-
øàþòü ÿäðî. ×åðåç ÿäåðíó îáîëîíêó ðèáîñîìè âèõîäÿòü ó öèòîïëàçìó. 
ßê âè ïðèãàäóєòå, ðèáîñîìè áåðóòü ó÷àñòü â óòâîðåííі áіëêіâ ó êëіòèíі .  

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Ядро оточене власною оболонкою. Внутрішнє середовище ядра – ядер-
ний сік.

 До складу ядра входять структури з білків і ДНК, які під час поділу кліти-
ни ущільнюються в хромосоми. 

 Хромосоми – щільні структури, які можна помітити лише під час поділу 
клітини. До складу хромосом входять молекули ДНК, які зберігають спадкову 
інформацію організму.

 Ядерна оболонка забезпечує транспорт певних речовин з ядра в цито-
плазму клітини й навпаки.

 Основні функції ядра: збереження спадкової інформації та регуляція 
життєвих процесів у клітині. Насамперед ядро регулює процеси утворення 
білків.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ÿäðî, õðîìîñîìà, ÿäåðöå.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь 
1. Укажіть складову клітини, що є центром керування процесами її життєдіяль-

ності: а) мітохондрія; б) хлоропласт; в) ядро; г) вакуоля. 
2. Укажіть складові клітини, які забезпечують передачу спадкової інформації: 

а) хромосоми; б) вакуолі; в) ядерця; г) рибосоми. 

Мал. 46. Будова хромосоми. 
Знайдіть на малюнку дві складові 
хромосоми (1 та 2), ділянку, 
де вони сполучаються (3)

1

2

3
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Дайте відповідь на запитання
1. Які функції ядерної оболонки? 
2. Яка будова та функції хромосом?
3. Яка будова та функції ядра? 

§ 12. РІСТ І РОЗМНОЖЕННЯ КЛІТИН 
Пригадайте властивості живого; основні положення клітинної теорії. 
Що таке хромосоми? 

Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî ñåðåä îñíîâíèõ îçíàê îðãàíіçìіâ і їõíіõ êëіòèí 
є çäàòíіñòü äî ðîñòó é ðîçìíîæåííÿ.  

×èì õàðàêòåðèçóєòüñÿ ðіñò êëіòèí? 
Óñі íîâîóòâîðåíі êëіòèíè ïîñòóïîâî 
çáіëüøóþòüñÿ â ðîçìіðàõ (ìàë. 47). Öå 
ñòàє ìîæëèâèì çàâäÿêè òîìó, ùî â 
íèõ іíòåíñèâíî óòâîðþþòüñÿ áіëêè òà 
іíøі îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè. Ðіñò êëіòèí 
íå ìîæå òðèâàòè íåñêіí÷åííî. Ùîéíî 
êëіòèíà ñÿãàє ïåâíèõ ðîçìіðіâ, її ðіñò 
ïðèïèíÿєòüñÿ, і âîíà çíîâó íàáóâàє 
çäàòíîñòі äî ïîäіëó. 

ßê âіäáóâàєòüñÿ ðîçìíîæåííÿ êëі-
òèí? Îäèí ç âàæëèâèõ ïðîÿâіâ æèòòє-
äіÿëüíîñòі êëіòèíè – çäàòíіñòü äî 
ïîäіëó. Ïîäіë – äóæå ñêëàäíèé ïðîöåñ (ìàë. 48). Ïåðåä ïîäіëîì 
ó ÿäðі ñòàþòü ïîìіòíèìè õðîìîñîìè. Êîæíà õðîìîñîìà äіëèòüñÿ 
ïîçäîâæíüî íà äâі ïîëîâèíè. Öі ïîëîâèíè çãîäîì ðîçõîäÿòüñÿ äî ïðî-
òèëåæíèõ ïîëþñіâ ìàòå ðèíñüêîї êëіòèíè. Íàâêîëî íèõ ôîðìóєòüñÿ 
ÿäåðíà îáîëîíêà. Ó íîâîìó ÿäðі îïèíÿєòüñÿ ñòіëüêè õðîìîñîì, ñêіëü-
êè їõ áóëî â ìàòåðèíñüêіé êëіòèíі. Äàëі äіëèòüñÿ öèòîïëàçìà. Óâåñü 
âìіñò êëіòèíè òàêîæ ðіâíîìіðíî ðîçïîäіëÿєòüñÿ ìіæ äâîìà íîâèìè 
êëіòèíàìè. Òàê ç îäíієї ìàòåðèíñüêîї êëі òèíè óòâîðþєòüñÿ äâі äî-
÷іðíі. 

Êîæíà ç äî÷іðíіõ êëіòèí óñïàäêóâàëà ïî îäíіé ïîëîâèíі õðîìîñîì. 
Òîìó çà íàáîðîì ñïàäêîâîї іíôîðìàöії âîíè íàãàäóþòü ìàòåðèíñüêó 
êëіòèíó. Ó ïåðіîä ìіæ ïîäіëàìè êîæíà ç äî÷іðíіõ êëіòèí âіäíîâëþє 
äðóãó ïîëîâèíêó õðîìîñîì. Їõ ñòàє ñòіëüêè, ñêіëüêè ïåðåä ïî÷àòêîì 
ïîäіëó. Êîæíà äî÷іðíÿ êëіòèíà ïîñòóïîâî ðîñòå, äîñÿãàþ÷è ðîçìіðіâ 
ìàòåðèíñüêîї, і çíîâó íàáóâàє çäàòíîñòі äî ïîäіëó. Òàê îðãàíіçì ðîñòå 
é îíîâëþє ñâіé ñêëàä.

Çäàòíіñòü êëіòèí äî ðîçìíîæåííÿ ìàє âèíÿòêîâå çíà÷åííÿ äëÿ 
іñíóâàííÿ îðãàíіçìіâ. Êëіòèíà ìàє ñâîþ òðèâàëіñòü æèòòÿ. І ÿêùî íà 

Мал. 47. Збільшення розміру 
клітини завдяки росту
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§ 12. Ріст і розмноження клітин

її ìіñöі íå ç’ÿâëÿòèìóòüñÿ íîâі êëіòèíè, òàêèé îðãàíіçì íåâäîâçі 
íå îäìіííî çàãèíå. Îòæå, áàãàòî êëіòèí îðãàíіçìó ðîñëèí, ãðèáіâ і òâà-
ðèí çäàòíі äî ïåðіîäè÷íîãî ïîäіëó.

1 2

5 64
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à

Мал. 48. Етапи поділу клітини: 
1. Клітина готується до поділу, у ядрі видно складові хромосом у вигляді ниток (а). 

2. Початок поділу: хромосоми (б) добре видно в мікроскоп, можна навіть порахувати 
їхню кількість. 3. Зникає оболонка ядра, хромосоми (б) прямують до центра клітини. 

4. Хромосоми (б) розташовуються в ряд по центру клітини. 5. Половини кожної 
хромосоми (в) розходяться до протилежних кінців клітини. 6. Навколо кожної 

з груп хромосом формується ядерна оболонка, ділиться цитоплазма. 
Утворюються дочірні клітини

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Клітини як одноклітинних, так і багатоклітинних організмів виявляють 
такі властивості живого: вони ростуть, розвиваються й розмножуються. 

 Під час поділу клітини зазвичай утворюються дві дочірні, які є точною 
копією материнської.

 Здатність клітин до розмноження забезпечує безперервність існування 
життя на нашій планеті.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ðіñò, ðîçìíîæåííÿ, ïîäіë 
êëіòèíè. 
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ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Розміри клітин збільшуються завдяки: а) росту; б) розмноженню. 
2. Безперервність життя на Землі забезпечується: а) ростом клітин; б) розмно-

женням клітин; в) обміном речовин; г) подразливістю клітин.
   Установіть послідовність поділу клітин: а) утворення двох дочірніх клітин; 

б) розміщення хромосом посередині клітини; в) розходження частин хромо-
сом до різних кінців клітини; г) ущільнення хромосом; д) поділ цитоплазми 
материнської клітини. 

  Установіть відповідність між органелами рослинної клітини та їхніми функ-
ціями (одна зайва).
А ядро
Б рибосоми
В хлоропласти
Г вакуолі з клітинним соком

1 фотосинтез 
2 зберігання поживних речовин
3 захист від впливів зовнішнього середовища
4 участь в утворенні білків
5 місцезнаходження хромосом

Дайте відповідь на запитання
  Яка роль хромосом у клітині? 

 Поміркуйте. Як забезпечується точна передача спадкового матеріалу від 
материнської клітини дочірнім?

 СТОРІНКА МАЙБУТНЬОГО БІОЛОГА 

Âè âæå çíàєòå, ùî â ÿäðі çáåðіãàєòüñÿ ñïàäêî-
âà іíôîðìàöіÿ.  Âîíà çàêîäîâàíà â ìîëåêóëі ÄÍÊ. 
Êîæíà ìîëåêóëà ÄÍÊ íàãàäóє ãâèíòîâó äðàáèíó, 
ó ÿêіé ëàíöþæêè àòîìіâ óòâîðþþòü áі÷íі ïåðå-
ìè÷êè («ñõîäèíêè»), ðîçòàøîâàíі ÷åðåç ðіâíі 
ïðîìіæêè (ìàë. 49). Óñÿ ìîëåêóëà ìîæå ðîçäâîї-
òèñÿ, ïðè öüîìó «ñõîäèíêè» ðîç’єäíóþòüñÿ ïîñå-
ðåäèíі. Ïіñëÿ ðîçäâîєííÿ âêîðî÷åíі «ñõîäèíêè» 
ïðèòÿãóþòü äî ñåáå ìîëåêóëè, ÿêі äîáóäîâóþòü 
ïîëîâèíêè «äðàáèíè», ÿêîї íåäîñòàє. Òàê ç îäíієї 
ñïіðàëі óòâîðþþòüñÿ äâі. Öåé íіáè ïðîñòèé ìåõà-
íіçì є ñóòíіñòþ æèòòÿ. Òàêèì ÷èíîì ÄÍÊ ìîæå 
òî÷íî âіäòâîðþâàòè ñàìó ñåáå.

Äîäàòêîâó іíôîðìàöіþ ïðî êëіòèíó âè ìîæåòå 
îòðèìàòè íà іíòåðíåò-ñàé òàõ, çîêðåìà â ìåðåæі 
Google. Ó ðіçíèõ іíôîðìàöіéíèõ äæåðåëàõ âè 
ìîæåòå çíàéòè âіäîìîñòі ïðî êëіòèíó: її áóäîâó, ïðîöåñè æèòòєäі-
ÿëüíîñòі. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî íàáðàòè ñëîâîñïîëó÷åííÿ: «Ðîñ ëèííà 
êëіòèíà», àáî «Òâàðèííà êëі  òèíà», àáî «Ìîëåêóëà ÄÍÊ» òîùî. 

Мал. 49. Схема 
будови ДНК

(014-13)_V1.indd   47 14.07.2014   14:04:57



(014-13)_V1.indd   48 14.07.2014   14:04:57



49

Êëіòèíà îäíîêëіòèííèõ îðãàíіçìіâ, 
ÿê і áàãàòîêëіòèííèõ, òàêîæ ñêëàäàєòüñÿ 
ç êëіòèííîї ìåìáðàíè, öèòîïëàçìè, ÿäðà 
(îäíîãî àáî êіëüêîõ). Îñêіëüêè îêðåìà 
êëіòèíà âèêîíóє âñі ôóíêöії, ïðèòàìàííі 
áàãàòîêëіòèííîìó îðãàíіçìó, ó íіé 
ìîæóòü ìіñòèòèñÿ îðãàíåëè, ÿêèõ íåìàє 
â êëіòèíі áàãàòîêëіòèííèõ іñòîò. Îçíàéî-
ìèìîñÿ ç îäíîêëіòèííèìè òâàðèíîïîäіá-
íèìè îðãàíіçìàìè, ÿêі ìåøêàþòü ó ïðіñ-
íèõ âîäîé ìàõ. Öå àìåáà ïðîòåé òà іíôóçî-
ðіÿ-òóôåëüêà.

ßêі îçíàêè õàðàêòåðíі äëÿ àìåáè ïðî-
òåÿ? Íà ìàëþíêó 50, À çîáðàæåíî  àìåáó 
ïðîòåÿ. Öÿ îäíîêëіòèííà іñòîòà ìåøêàє 
íà äíі ñòîÿ÷èõ ïðіñíèõ âîäîéì ç ðîñëèí-
íèìè ðåøòêàìè, ùî ãíèþòü. Її êëі òèíà 
ñÿãàє çàâäîâæêè äî 0,5 ìì. Ôîðìà êëіòè-
íè àìåáè ïðîòåÿ íåïîñòіéíà. Âîíà âêðèòà 
ëèøå êëіòèííîþ ìåìáðàíîþ. 

Ðóõàєòüñÿ àìåáà ïðîòåé çà äîïîìîãîþ 
íåñïðàâæíіõ íіæîê, ÿêі óòâîðþþòüñÿ 
çàâäÿêè ðóõó öèòîïëàçìè. Êîëè â ïå ðåä-
íіé ÷àñòèíі êëіòèíè óòâîðþþòüñÿ íå  -
ñïðàâæíі íіæêè, òî â çàäíіé – öèòîïëàç-
ìà âòÿãóєòüñÿ ó êëіòèíó. 

Ó öèòîïëàçìі ìîæíà ïîìіòèòè êóëÿñòå 
ÿäðî, ðîçòàøîâàíå ìàéæå â öåíòðі êëіòè-
íè (ìàë. 50, Á). Є ñêîðîòëèâà âàêóîëÿ, 
ÿêà ìîæå çìіíþâàòè ñâіé îá’єì. Òàê ç êëі-
òèíè âèâîäèòüñÿ íàäëèøîê âîäè, і, îòæå, 
ðåãóëþєòüñÿ òèñê óñåðåäèíі êëіòèíè.

Æèâèòüñÿ àìåáà ïðîòåé áàêòåðіÿìè òà 
îäíîêëіòèííèìè âîäîðîñòÿìè. ×àñòèí êè 
їæі âîíà çàõîïëþє çà äîïîìîãîþ íåñïðàâæíіõ íіæîê. Äâі ñóñіäíі íåñïðàâæ-
íі íіæêè îãîðòàþòü ÷àñòèíêó їæі. Âîíà îòî÷óєòüñÿ êëіòèííîþ ìåìáðàíîþ 
òà îïèíÿєòüñÿ â öèòîïëàçìі. Òàê ôîðìóєòüñÿ òðàâíà âàêóîëÿ (ìàë. 51). 
Äî íåї іç öèòîïëàçìè íàäõîäÿòü ñïåöіàëüíі ðå÷îâèíè, ÿêі ïåðåòðàâëþþòü 
їæó. Íå  ïåðå òðàâëåíі ðåøòêè їæі âèâîäÿòüñÿ ç êëіòèíè òàê: âàêóîëÿ ç íèìè 
ïіä õîäèòü äî ïîâåðõíі êëіòèíè і її âìіñò âèêèäàєòüñÿ íàçîâíі. 

Òèï æèâëåííÿ, çà ÿêîãî îðãàíіçì îòðèìóє ãîòîâі îðãàíі÷íі ðå÷îâè-
íè, íàçèâàþòü ãåòåðîòðîôíèì.

Ãàçîîáìіí â àìåáè âіäáóâàєòüñÿ ÷åðåç ïîâåðõíþ êëіòèíè. Êèñåíü, 
ðîç÷èíåíèé ó âîäі, ïîòðàïëÿє â êëіòèíó òà ðîçêëàäàє îðãàíі÷íі ðå÷î-
âèíè. Ó öüîìó ïðîöåñі óòâîðþєòüñÿ âóãëåêèñëèé ãàç, ÿêèé âèâîäèòüñÿ 
íàçîâíі òàêîæ ÷åðåç ïîâåðõíþ êëіòèíè.

Мал. 50. А. Фото амеби протея. 
Б. Схема будови клітини 
амеби протея: 1 – клітинна 
мембрана; 2 – цитоплазма; 
3 – ядро; 4 – несправжні ніжки; 
5 – скоротлива вакуоля; 
6 – травна вакуоля
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Мал. 51. Захоплення амебою 
поживної часточки; 1 – утворення 
травної вакуолі
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 § 13. Одноклітинні твариноподібні організми – мешканці водойм

1 2 3 4

Мал. 52. Послідовність поділу клітини амеби протея

Ðîçìíîæóєòüñÿ àìåáà ïðîòåé ïîäіëîì êëіòèíè íà  âïіë (ìàë. 52). 

ßêі îñîáëèâîñòі áóäîâè òà ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі іíôóçîðії-òó-
ôåëüêè? Іíôóçîðіÿ-òó ôåëü êà – çâè÷àéíèé ìåøêàíåöü íåãëèáîêèõ 
ïðіñíèõ âîäîéì. Äîâæèíà êëіòèíè – äî 0,3 ìì. Êëіòèíà іíôóçîðії-
òóôåëüêè ìàє âіäíîñíî ïîñòіéíó ôîðìó (ìàë. 53). 

Ðóõàєòüñÿ іíôóçîðіÿ-òóôåëüêà çà äî  ïî ìîãîþ ÷èñëåííèõ âіéîê, ðîç-
òàøîâàíèõ ïî ïîâåðõíі êëіòèíè. Їõ áëèçüêî 15 òè  ñÿ÷. Âîíà ïëàâàє 
ïåðåäíіì êіíöåì óïåðåä, îáåðòàþ÷èñü íàâêîëî ñâîєї îñі.

Æèâèòüñÿ іíôóçîðіÿ-òóôåëüêà áàêòåðіÿìè. Îòæå, їé âëàñòèâèé ãåòå-
ðîòðîôíèé òèï æèâëåííÿ. Çíàéäіòü íà ìàëþíêó íà ÷åðåâíîìó áîöі êëі-
òèíè âåëèêó ïåðåäðîòîâó çàïàäèíó. Íà її äíі ðîçòàøîâàíèé êëі òèííèé 
ðîò. Ó äіëÿíöі êëіòèííîãî ðîòà, ÿêèé âіäîêðåìëåíèé âіä öèòîïëàç ìè 
êëіòèííîþ ìåìáðàíîþ, ôîðìóþòüñÿ òðàâíі âàêóîëі (ïðèãàäàéòå їõíþ 

ôóíêöіþ). Íåïåðåòðàâëåíі ÷àñòèíêè їæі 
âèâîäÿòüñÿ ÷åðåç îñîáëèâó îðãàíåëó – ïîðî-
øèöþ. Ãàçîîáìіí â іíôóçîðії-òóôåëüêè âіä-
áóâàєòüñÿ ÷åðåç ïîâåðõíþ êëіòèíè.

Іíôóçîðіÿ-òóôåëüêà ìàє äâà ÿäðà – âå -
ëèêå é ìàëå. Âåëèêå ÿäðî çà ôîðìîþ íàãà-
äóє íàñіíèíó êâàñîëі. Âîíî êåðóє ïðîöåñà-
ìè æèòòєäіÿëüíîñòі â êëіòèíі. Ìàëå ÿäðî 
êóëÿñòîї ôîðìè çáåðіãàє ñïàäêîâó іíôîðìà-
öіþ òà ïåðåäàє її äî÷іðíіì êëіòèíàì ïіä ÷àñ 
ïîäіëó êëіòèíè.

Ðîçìíîæóєòüñÿ іíôóçîðіÿ-òóôåëüêà ïî-
äіëîì êëіòèíè íàâïіë (ìàë. 54). Їé òàêîæ 
ïðèòàìàííèé ñêëàäíèé ñïîñіá îáìіíó ñïàä-
êîâîþ іíôîðìàöієþ. Äåòàëüíіøå ïðî öåé 
ïðîöåñ âè äіçíàєòåñÿ ó ñòàðøèõ êëàñàõ. 
Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ àìåáè ïðîòåÿ òà 
іíôóçîðії-òóôåëüêè, ÿê і áàãàòüîõ îäíîêëі-
òèííèõ òâàðèí, є çäàòíіñòü óòâîðþâàòè öèñ-
òè â ðàçі íàñòàííÿ íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ. 
Ïðè öüîìó їõíі êëіòèíè âêðèâàþòüñÿ ùіëü-
íîþ îáîëîíêîþ і ïðèïèíÿþòü ïðîöåñè æèò-
òєäіÿëüíîñòі. Îòæå, öèñòà – öå êëіòèíà ó 
ñòàíі ñïîêîþ, îòî÷åíà ùіëüíîþ îáîëîíêîþ.

Мал. 53. А. Фото інфузорії-
туфельки. Б. Схема будови 
інфузорії-туфельки: 1 – клітинна 
мембрана; 2 – війки; 
3 – перед ротова западина; 
4 – клітинний рот; 5 – ядро 
велике; 6 – ядро мале; 
7 – скоротлива вакуоля; 
8 – травна вакуоля; 9 – порошиця
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Мал. 55. А. Схема загальної будови тваринної клітини. Б. Схема будови  амеби протея. 
В. Схема будови інфузорії-туфельки: 1 – клітинна мембрана; 2 – цитоплазма; 3 – ядро; 

4 – велике ядро; 5 – мале ядро; 6 – несправжні ніжки; 7 – війки

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Одноклітинні твариноподібні організми не мають клітинної стінки.
 Типовими мешканцями прісних водойм є амеба протей та інфузорія-

туфелька.
 Органелами руху одноклітинних твариноподібних організмів слугують: 

несправжні ніжки (амеби) чи війки (інфузорії); їжа перетравлюється в травних 
вакуолях; газо обмін здійснюється через поверхню клітини; розмножуються зде-
більшого поділом клітини навпіл; надлишок води видаляють скоротливі вакуолі.

 Амебі протею та інфузорії-туфельці властивий гетеротрофний тип жив-
лення.

 Несприятливі умови переживають у вигляді цист, які ще й забезпечують 
розселення.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: àìåáà ïðîòåé, іíôóçîðіÿ-
òóôåëüêà, ñêîðîòëèâà âàêóîëÿ, òðàâíà âàêóîëÿ, öèñòà, ãåòåðî-
òðîôíèé òèï æèâëåííÿ. 

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Органами руху в інфузорії-туфельки слугують: а) несправжні ніжки; б) джгути-

ки; в) війки.
2. Змінна форма клітини властива: а) амебі протею; б) інфузорії-туфельці. 

Дайте відповідь на запитання
1. Яка будова клітини амеби протея? Як вона пересувається?
2. Які органели є в інфузорії-туфельки? 
3. Яка роль прісноводних одноклітинних твариноподібних організмів у природі та 

господарстві людини? 
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§ 14. ОДНОКЛІТИННІ 
ТВАРИНОПОДІБНІ ОРГАНІЗМИ – 
ЗБУДНИКИ ХВОРОБ ЛЮДИНИ 

Пригадайте функції мітохондрій. Що таке циста?

Âè âæå îçíàéîìèëèñÿ ç îñîáëèâîñòÿìè 
áóäîâè òà ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі äâîõ îäíî-
êëіòèííèõ ìåøêàíöіâ ïðіñíèõ âîäîéì Óêðàїíè: 
àìåáè ïðîòåÿ òà іíôóçîðії-òóôåëüêè. Òåïåð 
äіçíàєìîñü ïðî ïàðàçèòè÷íèõ îäíîêëіòèííèõ 
òâàðèíîïîäіáíèõ îðãàíіçìіâ: äèçåíòåðіéíó àìå-
áó òà ìàëÿðіéíîãî ïëàçìîäіÿ. Ïàðà çèòàìè 
íàçèâàþòü îðãàíіçìè, ÿêі, îñåëèâøèñü óñåðåä-
èíі àáî íà ïîâåðõíі іíøèõ іñòîò, òðèâàëèé ÷àñ 
æèâëÿòüñÿ çà їõíіé ðàõóíîê. 

×è áåçïå÷íà äèçåíòåðіéíà àìåáà? Íà 
ìàëþíêó 56 çîáðàæåíî äèçåíòåðіéíó àìåáó. 
Âîíà ìåøêàє â êèøå÷íèêó ëþäèíè, çäåáіëü-
øîãî íå âïëèâàþ÷è íà ñòàí її çäîðîâ’ÿ. 

Êëіòèíà äèçåíòåðіéíîї àìåáè ìàє îäíå ÿäðî (çíàéäіòü éîãî íà 
ìàëþíêó). Ïåðåñóâàєòüñÿ é çàõîïëþє їæó çà äîïîìîãîþ íå  ñïðàâæíіõ 
íіæîê. Æèâèòüñÿ êëіòèíàìè áàêòåðіé, ÿêі ìåøêàþòü ó êèøå÷íèêó, òà 
çàëèøêàìè їæі.

Çà ïåâíèõ óìîâ äèçåíòåðіéíà àìåáà ìîæå ïðîíèêàòè ó ñëèçîâó îáî-
ëîíêó êèøå÷íèêó. Òîäі âîíà ïî÷èíàє æèâèòèñÿ åðèòðîöèòàìè ëþäèíè 
(åðèòðîöèòè – öå êëіòèíè êðîâі, ùî ïåðåíîñÿòü êèñåíü).  Çàõâîðþâàííÿ, 
ñïðè÷èíåíå öієþ îäíîêëіòèííîþ òâàðèíîþ, – àìåáîїäíà äèçåíòåðіÿ – 
äóæå íåáåçïå÷íå. Éîãî îçíàêè – óòâîðåííÿ âèðàçîê ó êèøå÷íèêó òà 
êðèâàâèé ïðîíîñ.

Öèñòè äèçåíòåðіéíîї àìåáè ÷åðåç êèøå÷íèê âèâîäÿòüñÿ ó çîâíіøíє 
ñåðåäîâèùå. ×åðåç áðóäíі ðóêè ç íåêèï’ÿ÷åíîþ âîäîþ, íåìèòèìè îâî÷àìè 
àáî ôðóêòàìè öèñòè ìîæóòü ïîòðàïèòè â îðãàíіçì ëþäèíè. Ó êèøå÷íèêó 
ëþäèíè îáîëîíêè öèñò ðîç÷èíÿþòüñÿ. Ç íèõ âèõîäÿòü äðіáíі êëіòèíè. 

Ùîá óíèêíóòè óðàæåííÿ äèçåíòåðіéíîþ àìåáîþ, ïîòðіáíî äîòðè-
ìóâàòèñÿ ïðàâèë îñîáèñòîї ãіãієíè:
ïîñòіéíî ìèòè ðóêè ïåðåä ñïîæèâàííÿì їæі òà ïіñëÿ êîíòàêòó ç 

ґðóíòîì;
ïèòè ëèøå êèï’ÿ÷åíó âîäó òà ìèòè îâî÷і і ôðóêòè ïåðåä âæèâàííÿì.

×èì íåáåçïå÷íå çàõâîðþâàííÿ íà ìàëÿðіþ? Ìàëÿðіÿ – îäíå ç íàé-
íåáåçïå÷íіøèõ çàõâîðþâàíü ëþäèíè. Ó ñâіòі íà ìàëÿðіþ õâîðіє ïîíàä 
300 ìіëüéîíіâ ëþäåé, ç ÿêèõ 1,5 ìіëüéîíà ïîìèðàє. 

!  Цікаво знати, що в давні часи вважали, що малярія спричиняється поганим 
повітрям біля гнилих боліт. Справжнього збудника цього захворювання в 1878 році 

Мал. 56. Дизентерійна амеба 
(фото зроблено за допомо-
гою світлового мікроскопа): 
1 –  клітинна мембрана; 
2 – цитоплазма; 3 – ядро

2
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 § 14. Одноклітинні твариноподібні організми – збудники хвороб людини

виявив французький лікар А. Лаверан. 1887 року 
ви датний український учений І.І. Мечников визначив, що 
збудник малярії належить до одноклітинних тварино-
подібних організмів. 

Íèíі ìàëÿðіÿ ïîøèðåíà â êðàїíàõ Àôðèêè, 
Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè, òðîïі÷íîї Àçії. Íà 
òåðèòîðії Єâðîïè òà Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè ìàëÿ-
ðіþ ïðàêòè÷íî ïåðåìîæåíî. Õî÷à ïîîäèíîêі 
âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ íà ìàëÿðіþ òðàïëÿ-
þòüñÿ íàâіòü â Óê  ðàїíі. Çâіäêè âîíà áåðåòüñÿ 

íà íàøіé òå  ðèòîðії? Âèÿâëÿєòüñÿ, ùî ïåðåíîñèòü çáóäíèêà çàõâîðþ-
âàííÿ ìàëÿðіéíèé êîìàð (ìàë. 57), ÿêèé ìåøêàє і â Óêðàїíі.

!  Цікаво знати, що кров людини і тварин споживають лише самки кровосисних 
видів комарів. Самці живляться виключно соками рослин (самки кровосисних видів 
також їх споживають). Білки крові потрібні самкам для формування яєць: що більше 
крові вип’є самка комара, то більше яєць вона відкладає. 

Ïîòåíöіéíèì äæåðåëîì çàõâîðþâàííÿ ìîæå ñòàòè òóðèñò іç çãàäà-
íèõ êðàїí, ÿêèé íåíàðîêîì çàðàçèâñÿ òàì ìàëÿðієþ. Òîìó âіäñóòíіñòü 
íàëåæíîãî ñàíіòàðíîãî êîíòðîëþ, çîêðåìà çà ëþäüìè, ÿêі ïîâåðòàþòü-
ñÿ ç òóðèñòè÷íèõ ïîäîðîæåé êðàїíàìè, äå ïîøèðåíà ìàëÿðіÿ, ìîæóòü 
ñïðè÷èíèòè ñïàëàõè öієї õâîðîáè â íàøіé êðàїíі.

Ìàëÿðіÿ ñóïðîâîäæóєòüñÿ ïåðіîäè÷íèì ïіäâèùåííÿì òåìïåðàòóðè – 
ëèõîìàíêîþ, íåäîêðіâ’ÿì, çáіëüøåííÿì ðîçìіðіâ ïå÷іíêè òà ñåëåçіíêè. 
ßêùî íå ëіêóâàòè õâîðèõ íà ìàëÿðіþ, âîíè ìîæóòü çàãèíóòè. 

!  Цікаво знати, що ефективні заходи боротьби з малярією винайшли американ-
ські індіанці ще до появи на цьому континенті європейців. Як лікарський засіб вони 
використовували настій з кори хінного дерева. Європейці ознайомилися із цими 
ліками в XVII сторіччі. 

1. Ïіä ÷àñ óêóñó 
ñàì êè ìàëÿðіéíî-
ãî êî  ìàðà ç її 
ñëèíîþ ó êðîâ 
ëþäèíè ïîòðàï-
ëÿþòü êëіòèíè 
ìà ëÿ ðіéíîãî 
ïëàçìîäіÿ

2. Ñïî÷àòêó âîíè ïîòðàï ëÿ þòü 
ó ïå÷іíêó, äå ðîçìíîæóþòüñÿ

3. Ïîòіì êëіòèíè ìàëÿ-
ðіéíîãî ïëàçìîäіÿ çíîâó 
ïîòðàïëÿþòü ó êðîâ, 
æèâëÿòüñÿ âìіñòîì 
åðèòðîöèòіâ і áàãàòîðàçî-
âî ðîçìíîæóþòüñÿ 
â íèõ. Êîëè îáîëîíêà 
çàðàæåíèõ åðèòðîöèòіâ 
ëîïàєòüñÿ і â êðîâ 
ïîòðàïëÿє âåëèêà êіëü-
êіñòü ïëàçìîäіїâ, ó ëþäè-
íè ïî÷èíàєòüñÿ ÷åðãîâèé 
íàïàä õâîðîáè.

4. Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê 
ïà   ðà  çèòà ìîæëèâèé 
ëèøå â êèøå÷íèêó 
êîìàðà

Мал. 58. Розмноження малярійного плазмодія  

Мал. 57. Малярійний комар – 
переносник збудника малярії
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Íà ñüîãîäíі áîðîòüáà ç ìàëÿðієþ âåäåòüñÿ êîìïëåêñíî ïіä åãіäîþ 
Âñåñâіòíüîї îðãàíіçàöії îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ÂÎÎÇ). Öå âèÿâëåííÿ é ëіêó-
âàííÿ õâîðèõ, çíèùåííÿ ìàëÿðіéíèõ êîìàðіâ, ÿêі ïåðåíîñÿòü çáóäíèêà 
ìàëÿðії, òà çàõèñò íàñåëåííÿ âіä óêóñіâ öèõ êîìàõ.

Ìàëÿðіþ ñïðè÷èíþþòü îäíîêëіòèííі òâàðèíè – ìàëÿðіéíі ïëàçìîäії . 
Íàé ïî øèðåíіøèé ç íèõ – çáóäíèê òðèäåííîї ëèõîìàíêè. Ïðè öüîìó 
íàïàäè ëèõîìàíêè òðàïëÿþòüñÿ êîæíі 48 ãîäèí (ìàë. 58).

ßê ìîæíà óíèêíóòè çàõâîðþâàííÿ íà ìàëÿðіþ? Íàñàìïåðåä, ïåðå-
áóâàþ÷è ïîçà äîìіâêîþ, îñîáëèâî íà ïðèðîäі, ïîòðіáíî çàõèùàòè ñâîє 
òіëî âіä êîìàðіâ ñïåöіàëüíèìè ìàçÿìè, àåðîçîëÿìè. Ñëіä çàëèøàòè âіä-
êðèòèìè ÿêîìîãà ìåíøå íåçàõèùåíèõ äіëÿíîê òіëà. Âäîìà òàêîæ âàð-
òî çàñòîñîâóâàòè ðіçíі çàñîáè äëÿ çíèùåííÿ àáî âіäëÿêóâàííÿ êîìàðіâ.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Серед одноклітинних твариноподібних організмів є багато видів, які 
паразитують в організмах людини і тварин. Поширені паразити людини – 
дизентерійна амеба та малярійний плазмодій.

 Дизентерійна амеба здатна проникати в стінки кишечнику людини й 
спричиняти їх виразки та кривавий пронос. Заразитися дизентерійною амебою 
людина може, проковтнувши її цисти.

 Малярійний плазмодій паразитує в еритроцитах людини. Його перено-
сять від хворих людей до здорових самки малярійних комарів.

 Аби уникнути зараження одноклітинними паразитами, слід виявляти й 
лікувати хворих, дотримуватися правил особистої гігієни та знищувати крово-
сисних комах, здатних переносити збудників цих захворювань.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: îðãàíіçìè-ïàðàçèòè, àìåáî-
їäíà äèçåíòåðіÿ, ìàëÿðіÿ. 

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь 

1. В організмі людини дизентерійна амеба найчастіше паразитує: а) у крові; 
б) у печінці; в) у кишечнику; г) у головному мозку.

2. Укажіть переносника збудника малярії: а) муха цеце; б) блоха людська; 
в) кровосисні комарі; г) іксодові кліщі.

Дайте відповідь на запитання
1. Які організми називають паразитами?
2. Яке захворювання людини спричиняє дизентерійна амеба? Як воно перебігає? 
3. Як можна уникнути зараження дизентерійною амебою та малярійним плазмо-

дієм?  

     Життєва ситуація. Ваш товариш розповів, що його сусід приїхав з Пів денної 
Америки й нездужає. Він скаржиться на напади пропасниці. Яка хворо ба, на 
вашу думку, може мати такі ознаки? Що ви порадите товаришеві?

 Поміркуйте, чому в клітині дизентерійної амеби немає мітохондрій. 
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 § 15. Одноклітинні організми, здатні до фотосинтезу…

§ 15. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ, 
ЗДАТНІ ДО ФОТОСИНТЕЗУ: 
ЕВГЛЕНА ЗЕЛЕНА, 
ХЛАМІДОМОНАДА ТА ХЛОРЕЛА 

Пригадайте будову та функції хлоропластів. Із чого складається клітинна 
оболонка рослинних клітин? 

ßêі îñîáëèâîñòі áóäîâè òà ïðîöåñіâ 
æèòòєäіÿëüíîñòі åâãëåíè çåëåíîї? 
Ìåøêàє åâãëåíà çåëåíà â íåãëèáîêèõ 
ïðіñíèõ âîäîéìàõ, çàçâè÷àé ç âèñîêèì 
óìіñòîì îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí. Ôîðìà 
êëіòèíè âåðåòåíîïîäіáíà (ìàë. 59, À). 
Ïіä êëіòèííîþ ìåìáðàíîþ â óùіëüíå-
íîìó øàðі öèòîïëàçìè є ñòðóêòóðè, 
ÿêі ïіäòðèìóþòü ôîðìó êëіòèíè. 
Ðàçîì âîíè ñòàíîâëÿòü  ïåëіêóëó. 

Îäíîêëіòèííі îðãàíіçìè, ÿê і áàãà-
òîêëіòèííі, çäàòíі ñïðèéìàòè ðіçíі 
ïîäðàçíèêè äîâêіëëÿ òà ðåàãóâàòè íà 
íèõ. Åâãëåíà çåëåíà ðåàãóє íà çìіíó 
îñâіòëåíîñòі çàâäÿêè ïîòîâùåííþ 
ïîáëèçó îñíîâè äæãóòèêà. Çíàéäіòü 
íà ìàëþíêó 59, Á âі÷êî ÷åðâîíîãî 
êîëüîðó. Âîíî ðåãóëþє êіëüêіñòü ñâіò-
ëà, ùî ïîòðàïëÿє íà öå ïîòîâùåííÿ. 
Åâãëåíà çåëåíà áóäå ïëèñòè â òîé áіê 
âîäîéìè, ÿêèé êðàùå îñâіòëåíèé. Öå 

є ïðèêëàäîì ïîäðàçëèâîñòі. Ðóõ åâãëåíè çåëåíîї çàáåçïå÷óє äîâãèé 
äæãóòèê. 

Ó÷åíі îñòàòî÷íî íå âèçíà÷èëèñÿ, âіäíîñèòè åâãëåíó çåëåíó äî îäíî-
êëіòèííèõ òâàðèíîïîäіáíèõ îðãàíіçìіâ ÷è äî ðîñëèí. І îñü ÷îìó. 
Æèâèòüñÿ åâãëåíà çåëåíà íà ñâіòëі, ÿê ðîñëèíà – çäіéñíþє ôîòîñèíòåç. 
Îðãàíіçìè, ÿêі çäіéñíþþòü ïðîöåñ ôîòîñèíòåçó, çäàòíі çàáåçïå÷óâàòè 
ñåáå îðãàíі÷íèìè ðå÷îâèíàìè, ÿêі ñàìі æ óòâîðþþòü ç íåîðãàíі÷íèõ. 
Òàêèé òèï æèâëåííÿ íàçèâàþòü àâòîòðîôíèì (âіä ãðåö. àâòî – ñàì і 
òðîôîñ – æèâëåííÿ). Çäàòíіñòü äî ôîòîñèíòåçó çóìîâëåíà íàÿâíіñòþ õëî-
ðîïëàñòіâ ç õëîðîôіëîì. Ó öèòîïëàçìі åâãëåíè çåëåíîї âіäêëàäàєòüñÿ 
âóãëåâîä, ÿêèé íàãàäóє êðîõìàëü, ùî çàïàñàєòüñÿ â ðîñëèííèõ êëіòèíàõ. 

Ó òåìðÿâі åâãëåíà çåëåíà ïî÷èíàє æèâèòèñÿ, ÿê òâàðèíà: âáèðàє 
êðіçü ïîâåðõíþ êëіòèíè ðîç÷èíè îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí. ßê âè ïðèãàäó-
єòå, òàêèé òèï æèâëåííÿ íàçèâàþòü ãåòåðîòðîôíèì. Îòæå, åâãëåíі 
çåëåíіé âëàñòèâå çìіøàíå æèâëåííÿ. 

Íàäëèøîê âîäè ç îðãàíіçìó âèâîäèòü ñêîðîòëèâà âàêóîëÿ, ðîçòàøî-
âàíà áіëÿ îñíîâè äæãóòèêà. Òàê ðåãóëþєòüñÿ òèñê óñåðåäèíі êëіòèíè. 

Мал. 59. А. Фото евглени зеленої. 
Б. Схема будови клітини евглени 
зеленої: 1 – клітинна мембрана; 
2 – цитоплазма; 3 – ядро; 4 – джгутик; 
5 – скоротлива вакуоля; 
6 – хлоропласт; 7 – вічко 
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Поміркуйте: 1. Чому в прісній водоймі вода над-
ходить усередину клітини, а не навпаки? 2. Чому 
тиск усередині клітини не може постійно зростати?

Ãàçîîáìіí â åâãëåíè çåëåíîї âіäáóâàєòüñÿ 
÷åðåç ïîâåðõíþ êëіòèíè.

Ó çàäíіé ÷àñòèíі êëіòèíè ðîçòàøîâàíå 
ÿäðî. Ðîçìíîæóєòüñÿ åâãëåíà çåëåíà ïîäі-
ëîì êëіòèíè íàâïіë (ìàë. 60) (ïðè ãàäàéòå 
åòàïè ïîäіëó êëіòèíè). 

Äâà ïðåäñòàâíèêè îäíîêëіòèííèõ ðîñ-
ëèí – õëàìіäîìîíàäà òà õëîðåëà – íàëåæàòü äî çåëåíèõ âîäîðîñòåé. 
Áàãàòîêëіòèí íèõ ïðåäñòàâíèêіâ öієї ãðóïè ðîçãëÿíåìî çãîäîì. 

Çåëåíі âîäîðîñòі ïîøèðåíі â óñіõ òèïàõ âîäîéì, ïåðåâàæíî ïðіñíî-
âîäíèõ. Òðàïëÿþòüñÿ âîíè é íà çâîëîæåíèõ äіëÿíêàõ ñóõîäîëó, íà 
ñíіãó òà â ëüîäó. 

ßêі îñîáëèâîñòі áóäîâè òà ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі õëàìіäîìîíà-
äè? Õëàìіäîìîíàäà – ìіêðîñêîïі÷íà îäíîêëіòèííà âîäîðіñòü (ìàë. 61), 
ùî ìåøêàє çäåáіëüøîãî â ïðіñíèõ âîäîéìàõ (äåÿêі âèäè òðàïëÿþòüñÿ 
â ìîðÿõ і â ëіñîâèõ ґðóíòàõ). Ôîðìà êëіòèíè – ãðóøîïîäіáíà. 
Íà ïåðåä íüîìó êðàї ðîçòàøîâàíі äâà äæãóòèêè îäíàêîâîї äîâæèíè. 
Çà їõíüîþ äîïîìîãîþ õëàìіäîìîíàäà ïëàâàє ó òîâùі âîäè. ßê і â 
іíøèõ ðîñëèí, êëіòèíà õëàìіäîìîíàäè îòî÷åíà ùіëüíîþ êëіòèííîþ 
îáîëîíêîþ. Ïіä íåþ є êëіòèííà ìåìáðàíà. Ó öèòîïëàçìі, îêðіì âåëèêîї 
âàêóî ëі іç êëіòèííèì ñîêîì, õëàìіäîìîíàäà ìàє äâі ìàëåíüêі ñêîðîò-
ëèâі âàêóîëі (çíàéäіòü íà ìàëþíêó 61 ñêîðîòëèâі âàêóîëі òà ïðèãà-
äàéòå їõíі ôóíêöії). Ó öåíò ðі êëіòèíè ðîçòàøîâàíî ÿäðî.

Õëîðîïëàñò ó õëàìіäîìîíàäè îäèí – âåëèêèé, ÷àøîïîäіáíîї ôîðìè. 
Äî éîãî ñêëàäó âõîäèòü ïëÿìà ÷åðâîíîãî ïіãìåíòó – âі÷êî. Âîíî áåðå 
ó÷àñòü ó ñïðèéíÿòòі ñâіòëà. Çà äîïîìîãîþ äæãó-
òèêіâ õëàìіäîìîíàäà ðóõàєòüñÿ â áіê êðàùîãî 
îñâіòëåííÿ, òàê ñàìî ÿê і åâãëåíà çåëåíà. 

Õëàìіäîìîíàäі, ÿê і åâãëåíі çåëåíіé, ïðèòà-
ìàííèé çìіøàíèé òèï æèâëåííÿ. Íà ñâіòëі âîíà 
æèâèòüñÿ çà äîïîìîãîþ ôîòîñèíòåçó, â óìîâàõ 
íåäîñòàòíüîãî îñâіòëåííÿ ïîâåðõíåþ êëіòèíè âáè-
ðàє ðîç÷èíåíі ó âîäі îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè. 

Ãàçîîáìіí, ÿê і â іíøèõ îäíîêëіòèííèõ îðãà-
íіçìіâ, âіäáóâàєòüñÿ ÷åðåç ïîâåðõíþ êëіòèíè.

Õëàìіäîìîíàäà çäàòíà ðîçìíîæóâàòèñü ÿê 
íåñòàòåâî, òàê і ñòàòåâèì øëÿõîì. Íåñòàòåâå 
ðîçìíîæåííÿ – öå ôîðìà ðîçìíîæåííÿ çà äîïî-
ìîãîþ íåñòàòåâèõ êëіòèí, íàïðèêëàä ñïîð. 
Ñïîðà – öå êëіòèíà, âêðèòà ùіëüíîþ îáîëîíêîþ, 
ÿêà çàáåçïå÷óє íåñòàòåâå  ðîçìíîæåííÿ. Ñòàòåâå 
ðîçìíîæåííÿ âіäáóâàєòüñÿ âíàñëіäîê çëèòòÿ 
äâîõ ñòàòåâèõ êëіòèí. Íå ñòàòåâå ðîçìíîæåííÿ ó 

Мал. 60. Розмноження евглени 
зеленої поділом клітини навпіл

Мал. 61. Одноклітинна 
зелена водорість хламі-
домонада: 1 – ядро; 
2 – хлоропласт; 3 – цито-
плазма; 4 – два джгутики; 
5 – червоне віч ко; 6 – дві 
скоротливі вакуолі;  7 – клі-
тинна оболонка. Завдан-
ня. Розгляньте малюнок і 
знай діть складові будови 
хламідомонади

1
2

3

4

5

6

7
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õëàìіäîìîíàäè âіäáóâàєòüñÿ òàê (ìàë. 62, À). Ïіä êëіòèííîþ îáîëîíêîþ 
öèòîïëàçìà òà ÿäðî êіëüêà ðàçіâ äіëÿòüñÿ. Âèíèêàþòü íåâå ëèêі ñïîðè ç 
äâîìà äæãóòèêàìè. Âîíè çàëèøàþòü îáîëîíêó ìàòå ðèíñüêîї êëіòèíè òà 
âèõîäÿòü ó âîäó. Òàì âîíè øâèäêî âèðîñòàþòü äî ïåâíèõ ðîçìіðіâ, ïіñ-
ëÿ ÷îãî їõíÿ êëіòèííà îáîëîíêà ñòàє òâåðäîþ òà íåðîçòÿæíîþ. 

Êîëè íàñòàþòü íåñïðèÿòëèâі óìîâè (çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè âîäè, 
ïåðåñèõàííÿ âîäîéì òîùî), ìàòåðèíñüêà êëіòèíà äіëèòüñÿ íà êіëüêà   
äåñÿòêіâ ñòàòåâèõ êëіòèí (ìàë. 62, Á). Âîíè çîâíі ïîäіáíі äî ñïîð, 
îäíàê çíà÷íî ìåíøі çà ðîçìіðàìè. Âèõîäÿ÷è ó âîäó, ñòàòåâі êëіòèíè 
ïîïàðíî çëèâàþòüñÿ. Ïðîöåñ çëèòòÿ ñòàòåâèõ êëіòèí íàçèâàєòüñÿ 
çàïëіäíåííÿ. Óòâîðåíà çàïëіäíåíà êëіòèíà âêðèâàєòüñÿ òîâñòîþ îáî-
ëîíêîþ. Ó òàêîìó ñòàíі âîíà äîáðå âèòðèìóє çàìåðçàííÿ òà âèñèõàí-
íÿ. Çà íàñòàííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ öèòîïëàçìà і ÿäðî çàïëіäíåíîї 
êëіòèíè äіëÿòüñÿ. Òàê óòâîðþþòüñÿ 4 ñïîðè, ÿêі âèõîäÿòü ó âîäó òà 
ïåðåòâîðþþòüñÿ íà çðіëèõ õëàìіäîìîíàä. 

Çà ìàñîâîãî ðîçìíîæåííÿ õëàìіäîìîíàäà ìîæå ñïðè÷èíÿòè ÿâèùå, 
âіäîìå ïіä íàçâîþ «öâіòіííÿ» âîäè. Ó öåé ÷àñ âîäà ñòàє êàëàìóòíîþ òà 
çåëåíêóâàòîþ. 

×èì õàðàêòåðèçóєòüñÿ âîäîðіñòü õëîðåëà? Êëіòèíà õëîðåëè êóëÿñòîї 
ôîðìè (ìàë. 63, À). Ðіçíі âèäè õëîðåëè ïîøèðåíі â ïðіñíèõ і ñîëîíèõ 
âîäîéìàõ, íà çâî ëîæå íèõ äіëÿíêàõ ñóõîäîëó (âîëîãèé ґðóíò, êîðà äåðåâ). 

Íà âіäìіíó âіä õëàìіäîìîíàäè, êëіòèíà õëîðåëè íå ìàє äæãóòèêіâ 
і òîìó íåðóõîìà. Ó íåї òàêîæ íåìàє âі÷êà. Êëіòèíó îòî÷óє ùіëüíà êëі-
òèííà îáîëîíêà. Õëîðåëà ìàє îäíå ÿäðî. Її õëîðîïëàñò çàçâè÷àé ÷àøî-
ïîäіáíîї ôîðìè. Æèâèòüñÿ õëîðåëà ëèøå çàâäÿêè ôîòîñèíòåçó. 
Ãàçîîáìіí âіäáóâàєòüñÿ ÷åðåç ïîâåðõíþ êëіòèíè.

Ðîçìíîæóєòüñÿ âîäîðіñòü íåñòàòåâèì ñïîñîáîì íåðóõîìèìè ñïîðàìè 
(ìàë. 63, Á). Їõ óíàñëіäîê ïîäіëó âìіñòó ìàòåðèíñüêîї êëіòèíè óòâîðþєòüñÿ 
äî 8. Ñïîðè çâіëüíÿþòüñÿ ÷åðåç ðîçðèâè îáîëîíêè ìàòåðèíñüêîї êëіòèíè. 

Çà íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ îáîëîíêà êëіòèíè õëîðåëè ìîæå ïîòîâùó-
âàòèñü, ó öèòîïëàçìі íàêîïè÷óєòüñÿ áàãàòî îëії і çàïàñíîãî êðîõìàëþ. 
Ó òàêîìó íåàêòèâíîìó ñòàíі õëîðåëà ìîæå ïåðåáóâàòè òðèâàëèé ÷àñ.

Ìàòåðèíñüêà 
êëіòèíà

Ìàòåðèíñüêà 
êëіòèíà

Êëіòèíà, ùî óòâî-
ðèëàñÿ ïіñëÿ çëèòòÿ 
ñòà òåâèõ êëіòèí

       Çëèòòÿ 
ñòàòåâèõ êëіòèí

Âèõіä 
ñòàòåâèõ 
êëіòèí

Óòâîðåííÿ ñòàòåâèõ êëіòèí

Âèõіä ìîëîäèõ  
  õëàìіäîìîíàä

Ñïîðà
Óòâîðåííÿ 
ñïîð

À Á

Мал. 62. Нестатеве (А) і статеве (Б) розмноження хламідомонади 
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Ïîñëіäîâíі ñòàäії ôîðìóâàííÿ ñïîð

Âèõіä ñïîð

Мал. 63. А. Будова клітини хлорели: 1 – клітинна оболонка; 2 – ядро; 
3 – чашоподібний хлоропласт. Б. Розмноження хлорели спорами

Іç ñåðåäèíè ÕÕ ñòîðі÷÷ÿ õëîðåëó âèêîðèñòîâóþòü äëÿ î÷èùåííÿ 
âîäè òà ïîíîâëåííÿ ñêëàäó ïîâіòðÿ íà êîñìі÷íèõ ñòàíöіÿõ і ïіäâîäíèõ 
÷îâíàõ. Âèÿâèëîñÿ, ùî öÿ âîäîðіñòü áàãàòà íà ðіçíі âіòàìіíè òà íåîá-
õіäíі äëÿ îðãàíіçìó ëþäèíè õіìі÷íі åëåìåíòè (Ôîñôîð, Êàëüöіé, 
Êàëіé, Ìàãíіé, Ôåðóì, Êóïðóì, Ñóëüôóð, Éîä òîùî). Çà âìіñòîì öèõ 
åëåìåíòіâ âîíà ïåðåâèùóє âñі âіäîìі êóëüòóðíі ðîñëèíè. 

Êëіòèíè õëîðåëè ìіñòÿòü õëîðîôіëó áіëüøå, íіæ êëіòèíè áóäü-ÿêèõ 
іíøèõ ðîñëèí. Õëîðîôіë äîáðå âіäîìèé ñâîїìè àíòèáàêòåðіàëüíèìè 
âëàñòèâîñòÿìè, ñòèìóëþє ïðîöåñè êðîâîòâîðåííÿ, ðîáîòó ñåðöåâî-
ñóäèííîї, òðàâíîї ñèñòåì. Ðå÷îâèíè, ÿêі âõîäÿòü äî ñêëàäó êëіòèííîї 
ñòіíêè õëîðåëè, ñïðèÿþòü âèâåäåííþ ç íàøîãî îðãàíіçìó îòðóéíèõ 
ðå÷îâèí: îòðóòîõіìіêàòіâ, âàæêèõ ìåòàëіâ. Âîíè çàõèùàþòü âіä íåáåç-
ïå÷íîãî âïëèâó ðàäіàöії. Õëîðåëà ñòèìóëþє іìóííó ñèñòåìó ëþäèíè òà 
ðіñò îðãàíіçìó. Òîìó ç êëіòèí õëîðåëè âèãîòîâëÿþòü ðіçíîìàíіòíі ïðå-
ïàðàòè, ÿêі âæèâàє ëþäèíà, íàïðèêëàä âіòàìіíè.

Íàóêó, ÿêà ðîçðîáëÿє ìåòîäè çàñòîñóâàííÿ îðãàíіçìіâ òà áіîëîãі÷íèõ 
ïðîöåñіâ ó ïðîìèñëîâîñòі, íàçèâàþòü áіîòåõíîëîãієþ.

!  Цікаво знати, що хлорела – чудове зелене добриво. Якщо у відро з водою для 
по ливу рослин додати кілька гранул нітратно-фосфатного добрива (2–3 г на 10 л води), 
то вже через добу там масово розмножиться хлорела. Застосовуючи таку «зелену» 
воду для поливу рослин, можна зменшити витрати мінеральних та органічних добрив. 

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Евглена зелена – одноклітинний організм, якому притаманні ознаки як 
тваринних, так і рослинних клітин.

 Хламідомонада та хлорела – одноклітинні зелені водорості. Забарвлення 
їхнім клітинам надає зелений пігмент хлорофіл, який міститься в хлоропластах.

 Хламідомонада має два джгутики, за допомогою яких плаває в товщі 
води. Вона здатна розмножуватись як нестатево, за допомогою рухомих спор, 
так і статевим шляхом.

 Хлорела джгутиків не має, тому її клітина нерухома. Вона розмножуєть-
ся лише нестатево, за допомогою нерухомих спор.

 Хлорелу широко використовують як вітамінні та стимулюючі препарати, 
вживають в їжу тощо.
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Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: åâãëåíà çåëåíà,  õëàìіäîìî-
íàäà, õëîðåëà, áіîòåõíîëîãіÿ, àâòîòðîôíå æèâëåííÿ, çìіøàíå 
æèâëåííÿ, ñïîðè, ñòàòåâі êëіòèíè, íåñòàòåâå ðîçìíîæåííÿ 
ñòàòåâå ðîçìíîæåííÿ, çàïëіäíåííÿ.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Хламідомонада й хлорела на світлі живляться: а) готовими органічними речо-

винами, які вони вбирають з води; б) за допомогою фотосинтезу. 
2. Нерухомий спосіб життя веде: а) хламідомонада; б) хлорела; в) евглена зеле-

на; г) амеба протей.
3. Хлорела розмножується за допомогою спор: а) рухомих; б) не  рухомих.  

Дайте відповідь на запитання
1. Які особливості будови клітини евглени зеленої? Як вона живиться?
2. Які відмінності в розмноженні хламідомонади й хлорели? 
3. Яке значення хламідомонади й хлорели в природі?
4. З якою метою людина застосовує хлорелу у своєму господарстві?

 Поміркуйте. Чим можна пояснити відсутність вічка у хлорели? Чи може це 
бути пов’язаним з відсутністю в неї джгутиків?

Завдання на порівняння. Уважно розгляньте малю нок 64, на якому зобра-
жено клітини евглени зеленої та хламідомонади. Відзначте риси подібності 
та відмінності цих одноклітинних організмів, порівнявши такі ознаки: клітин-
на оболонка, клітинна мембрана, органели руху, ядро, хлоропласти, вічко, 
скоротливі вакуолі, вакуолі з клітинним соком, спосіб живлення, способи 
розмноження.

Мал. 64. 1. Евглена зелена. 2. Хламідомонада

21

 СТОРІНКА МАЙБУТНЬОГО БІОЛОГА

«Öâіòіííÿ» âîäè ìîæå áóòè ñïðè÷èíåíå ìàñîâèì ðîçìíîæåí-
íÿì âîäîðîñòåé òà öіàíîáàêòåðіé. ×àñòî öå ÿâèùå ñïîñòåðіãàþòü 
і â àêâàðіóìàõ, ÿêі ïåðåáóâàþòü òðèâàëèé ÷àñ ïðè ÿñêðàâîìó 
îñâіòëåííі. Ïðè öüîìó ïîòåðïàþòü іíøі âîäíі ðîñëèíè: îäíîêëі-
òèííі âîäîðîñòі їõ çàòіíÿþòü òà іíòåíñèâíî âáèðàþòü ç âîäè 
ïîæèâíі ðå÷îâèíè. Äëÿ áîðîòüáè іç «öâіòіííÿì» âîäè â àêâàðіó-
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ìàõ ìîæíà çàñòîñóâàòè áіîëîãі÷íèé ñïîñіá áîðîòüáè. Òóäè çàïóñ-
êàþòü ðà÷êіâ äàôíіé, ÿêі æèâëÿòüñÿ âîäîðîñòÿìè. ×åðåç 3–4 äîáè 
âîäà â àêâàðіóìі çíîâó ñòàє ÷èñòîþ. 

Áіîëîãі÷íèì ñïîñîáîì áîðîòüáè íàçèâàþòü ìåòîäè áîðîòüáè 
çі øêіäëèâèìè äëÿ ëþäèíè âèäàìè, ó ÿêèõ çàñòîñîâóþòü іíøі 
îðãàíіçìè, ùî є їõíіìè ïðèðîäíèìè âîðîãàìè. Öå ìîæóòü áóòè 
õèæі, ïàðàçèòè÷íі àáî ðîñëèíîїäíі îðãàíіçìè.

§ 16. ОДНОКЛІТИННІ ГРИБИ – ДРІЖДЖІ
Пригадайте будову та функції клітинної оболонки в клітин рослин. Що 
таке біотехнологія? 

ßêі îðãàíіçìè íàçèâàþòü ãðèáàìè? Âè âæå çíàєòå, ùî ãðèáè îá’єä-
íóþòü â îêðåìó ãðóïó. Ïіçíіøå ìè äåòàëüíіøå ðîçãëÿíåìî îñîáëèâîñòі 
áóäîâè, ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі òà ðіçíîìàíіòíіñòü öèõ îðãàíіçìіâ. 
Òåïåð ëèøå ïðèãàäàєìî, ùî ãðèáè, íà âіäìіíó âіä ðîñëèí, íå çäàòíі äî 
ôîòîñèíòåçó. Âîíè ìîæóòü ñïîæèâàòè ëèøå ðîç÷èíè îðãàíі÷íèõ ðå÷î-
âèí. Êëіòèíà ãðèáіâ ìàє ùіëüíó êëіòèííó îáîëîíêó ïîäіáíî äî êëіòèí 
ðîñëèí. Äî її ñêëàäó âõîäèòü îñîáëèâèé âóãëåâîä – õіòèí. 

!  Цікаво знати, що вуглевод хітин також входить до складу покривів комах.

Ðîçãëÿíüòå ìàëþíîê 65, À. Áіëüøіñòü ãðèáіâ ìàє òіëî ó âèãëÿäі 
îêðåìèõ íèòîê. Їõíþ ñóêóïíіñòü íàçèâàþòü ãðèáíèöåþ.  

Мал. 65. А. Схема будови 
шапинкового гриба: зверніть 
увагу на грибні нитки (1), 
розташовані в ґрунті. 
Б. Будова клітини дріжджів: 
1 – клітинна оболонка; 
2 – цитоплазма; 3 – вакуоля 
з клітинним соком; 4 – ядро 
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Ñåðåä ãðèáіâ є ÿê áàãàòîêëіòèííі, òàê і îäíî êëіòèííі. Íà öüîìó óðîöі 
ìè îçíàéîìèìîñÿ ç îäíîêëіòèííèìè ïðåä  ñòàâíèêàìè ãðèáіâ – äðіæäæà-
ìè. Íà âіäìіíó âіä áіëüøîñòі ãðèáіâ, âîíè íå óòâîðþþòü ãðèáíèõ íèòîê. 
Êëіòèíè äðіæäæіâ ìàþòü êóëÿñòó àáî îâàëüíó ôîðìó (ìàë. 65, Á).

Äðіæäæі ìîæóòü ìåøêàòè ó âîäîéìàõ, à íà ñóõîäîëі íàäàþòü ïåðå-
âàãè ìіñöÿì, áàãàòèì íà öóêðè. Öå ìîæå áóòè ïîâåðõíÿ ïëîäіâ і ëèñò-
êіâ, íåê òàð êâіòîê òîùî. Íåáàãàòî ïðåäñòàâíèêіâ äðіæäæіâ òðàïëÿєòü-
ñÿ ó ґðóíòі. Íàéáіëüø âіäîìі ñåðåä äðіæäæіâ – öóêðîâі, àáî ïåêàðñüêі, 
äðіæäæі. 
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 § 16. Одноклітинні гриби – дріжджі

1 2 à 3

Мал. 66. Процес брунькування у дріжджів: 
1 – материнська клітина; 2 – утворення бруньки (а); 3 – ланцюжки клітин

Ðîçìíîæóþòüñÿ öóêðîâі äðіæäæі òàê çâàíèì áðóíüêóâàííÿì 
(ìàë 66). Ïðè öüîìó âіä ìàòåðèíñüêîї êëіòèíè âіäîêðåìëþєòüñÿ 
äðіáíіøà äî  ÷іðíÿ – áðóíüêà. Â іíøèõ ïðåäñòàâíèêіâ äðіæäæіâ ìîæëèâå 
ðîçìíî æåííÿ é øëÿõîì ïîäіëó êëіòèíè íàâïіë. 

Çà ñïðèÿòëèâèõ óìîâ (ïіäâèùåíà òåìïåðàòóðà, äîñòàòíÿ êіëüêіñòü 
öóêðіâ, êèñíþ) ïåêàðñüêі äðіæäæі çäàòíі òàê øâèäêî áðóíüêóâàòèñü, 
ùî óòâîðþþòü ëàíöþæêè êëіòèí. Êëіòèíè â òàêèõ ëàíöþæêàõ òðèìà-
þòüñÿ íå äîñèòü ìіöíî. Òîìó âîíè ëåãêî ìîæóòü âіäîêðåìëþâàòèñü 
îäíà âіä îäíîї. Êîæíà ìàòåðèíñüêà êëіòèíà ìîæå äàòè ïî÷àòîê 20–30 
áðóíüêàì. 

ßêå çíà÷åííÿ äðіæäæіâ ó ïðèðîäі òà æèòòі ëþäèíè? Äðіæäæі ç 
äàâíіõ ÷àñіâ ëþäèíà âèêîðèñòîâóâàëà äëÿ âèïіêàííÿ õëіáà. Àðõåîëîãі÷íі 
äîñëіäæåííÿ ïîêàçàëè, ùî â Äàâíüîìó Єãèïòі öóêðîâі äðіæäæі âèêî-
ðèñòîâóâàëè ïðè âèïіêàííі õëіáà ùå ïîíàä 4500 ðîêіâ òîìó.

Òіñòî, ó ÿêîìó çàñòîñîâàíî äðіæäæі, ñòàє ïóõêèì і íàáóâàє ïðèєì-
íèõ ñìàêîâèõ ÿêîñòåé. Çàâäÿêè ÷îìó? Ó ïðîöåñі æèòòєäіÿëüíîñòі 
äðіæäæіâ âèäіëÿєòüñÿ âóãëåêèñëèé ãàç. Ïóõèðöі öüîãî ãàçó ïіäíіìà-
þòü òіñòî é ðîáëÿòü éîãî ïóõêèì і ì’ÿêèì. 

!  Цікаво знати, що пивні дріжджі багаті на вітаміни. Як ви знаєте, вітаміни 
необхідні для нормального росту й розвитку нашого організму. Препарати із сухих 
пивних дріжджів можна придбати в аптеках. Такі самі вітамінні препарати на основі 
дріжджів використовують і для свійських тварин.   

Ïåâíі âèäè äðіæäæіâ ëþäèíà âèêîðèñòîâóє äëÿ âèãîòîâëåííÿ 
õàð÷îâèõ äîáàâîê, áàãàòèõ íà áіëêè. Äðіæäæîâі äîáàâêè âèêî ðèñ-
òîâóþòü і ïðè âèãîòîâëåííі êîðìіâ äëÿ òâàðèí. Öå òàê çâàíі êîðìîâі 
äðіæäæі. Äåÿêі âèäè äðіæäæіâ çàñòîñîâóþòü äëÿ î÷èùåííÿ çàáðóäíåíèõ 
íàôòîþ âîäîéì. 

!  Цікаво знати, що останнім часом певні культури дріжджів використовують 
для отримання сучасного недорогого біологічного палива. Його виготовляють з 
рослинного матеріалу – соломи чи відходів деревообробної промисловості.

Ó íàøîìó îðãàíіçìі, çîêðåìà êèøå÷íèêó, çàçâè÷àé ìåø êàþòü äðіæ-
äæі ðîäó Êàíäèäà і íå çàâäàþòü éîìó øêîäè. Àëå â ðàçі ìàñîâîãî ðîç-
ìíîæåííÿ âîíè ìîæóòü ñïðè÷èíèòè çàõâîðþâàííÿ ó ëþäåé ç ïîñëàáëå-
íîþ іìóííîþ ñèñòåìîþ. Íàïðèêëàä, çà òðèâàëîãî âæèâàííÿ àíòèáіîòè-
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êіâ. Òàêå çàõâîðþâàííÿ ìàє íàçâó ìî  ëî÷ íèöÿ. Ïðè öüîìó óðàæóþòüñÿ 
íіãòі, ñëèçîâі îáîëîíêè ðîòà òà іíøèõ îðãàíіâ. Åôåêòèâíèì çàñîáîì äëÿ 
ïðîôіëàêòèêè ðîçìíîæåííÿ ãðèáіâ ðîäó Êàíäèäà â êèøå÷íèêó є ðåãó-
ëÿðíå âæèâàííÿ éîãóðòіâ òà іíøèõ ìîëî÷íîêèñëèõ ïðîäóêòіâ, ÿêі ìіñ-
òÿòü êîðèñíі äëÿ íàøîãî îðãàíіçìó áàêòåðії. 

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Дріжджі – це одноклітинні гриби. Їхні клітини мають овальну або кулясту 
форму. Вони не утворюють грибних ниток.

 Дріжджі надають перевагу середовищам з високим умістом цукру: 
поверхні плодів і листків, нектару квіток тощо.

 Розмножуються дріжджі брунькуванням.
 Цукрові дріжджі широко застосовують у хлібопекарській промисловості.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ãðèáíèöÿ, äðіæäæі, áðóíüêó-
âàííÿ.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь 
1. Цукрові дріжджі розмножуються: а) поділом навпіл; б) брунькуванням; 

в) спорами.
2. У клітинах цукрових дріжджів клітинна оболонка: а) є; б) немає.

Дайте відповідь на запитання
1. У яких галузях господарства людина використовує дріжджі? 
2. Якої шкоди дріжджі можуть завдавати людині?

 Поміркуйте. Чому дріжджове тісто треба тримати в теплому місці?

§ 17. БАКТЕРІЇ: БУДОВА ТА ПРОЦЕСИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Пригадайте особливості будови клітин рослин і тварин. Що таке фото-
синтез?

Óñі îðãàíіçìè, ÿêі íàñåëÿþòü íàøó ïëàíåòó, ìîæíà ïîäіëèòè íà äâі 
âåëèêі ãðóïè. Êëіòèíè îäíèõ, òàêèõ ÿê ðîñëèíè, òâàðèíè, ãðèáè, 
ìàþòü ÿäðî. Òîìó їõ íàçèâàþòü ÿäåðíèìè, àáî åóêàðіîòàìè (âіä ãðåö. 
åó – äîáðå òà êàðіîí – ÿäðî). Íàòîìіñòü êëіòèíè áàêòåðіé ÿäðà íå 
ìàþòü. Їõ íàçèâàþòü äîÿäåðíèìè, àáî ïðîêàðіî òàìè (âіä ãðåö. ïðî – 
ïåðåä òà êàðіîí – ÿäðî).

Áàêòåðії íàäëåæàòü äî ïðîêàðіîòіâ. Öå íàéáіëüø ïðîñòî îðãàíіçîâà-
íі іñòîòè. Âîíè ïîøèðåíі ñêðіçü, äå òіëüêè ìîæëèâå æèòòÿ. Îñåëÿþòüñÿ 
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§ 17. Бактерії: будова та процеси життєдіяльності

íà ïîâåðõíі àáî âñåðåäèíі іíøèõ îðãàíіç-
ìіâ (ëþäèíè, òâàðèí, ðîñëèí, ãðèáіâ), 
ìåøêàþòü ó ґðóíòі, ïðіñíèõ і ñîëîíèõ 
âîäîéìàõ. 

!  Цікаво знати, що в 1 г ґрунту можуть існу-
вати мільйони клітин бактерій. В 1 мл води забруд-
нених водойм та повітря їхніх клітин налічують 
сотні тисяч. Спори бактерій знайдено в повітрі на 
висоті десятків кілометрів над поверхнею Землі. 
Є види бактерій, здатні оселятися навіть там, де 
немає кисню. Є види, поширені в гарячих джерелах, 
температура води в яких сягає +90 С. Деякі види 
бактерій виявлено в нафтоносних шарах на глиби-
ні кількох кілометрів.

ßêі îñîáëèâîñòі áóäîâè êëіòèí áàêòå-
ðіé? Áàêòåðії äóæå äðіáíі. Ðîçìіðè їõíіõ 
êëіòèí çàçâè÷àé ñòàíîâëÿòü âіä 0,0005 äî 
0,005 ìì. ßê і êëіòèíè ðîñëèí, і òâàðèí, 
êëіòèíè áàêòåðіé îòî÷åíі êëіòèííîþ ìåì-
áðàíîþ (ïðèãàäàéòå îñîáëèâîñòі її áóäî-
âè). Çîâíі âіä êëіòèííîї ìåìáðàíè ðîçòà-
øîâàíà êëіòèííà îáîëîíêà. Äî ñêëàäó êëі-
òèííîї îáîëîíêè áàêòåðіé âõîäèòü íå öåëþ-

ëîçà, à іíøà îðãàíі÷íà ðå÷îâèíà (ìàë. 67).
Çàìіñòü ÿäðà â êëіòèíі áàêòåðіé є îñîá ëèâà äіëÿíêà öèòîïëàçìè, ó 

ÿêіé ìіñòèòüñÿ ìîëåêóëà ÄÍÊ – íîñіé ñïàäêî âîñòі. Âè íå çíàéäåòå â 
êëіòèíі áàêòåðії òàêèõ îðãàíåë, ÿê õëîðîïëàñòè, ìіòîõîíäðії, à â áіëü-
øîñòі áàêòåðіé – і âàêóîëü. 

Êëіòèíè äåÿêèõ áàêòåðіé ìîæóòü ìàòè îäèí, êіëüêà àáî áàãàòî 
äæãóòèêіâ. Òàêі áàêòåðії çäàòíі äî àêòèâíîãî ðóõó. Çà ôîðìîþ áàêòåðії 
áóâàþòü äóæå ðіçíîìàíіòíèìè: ó âèãëÿäі ïðÿìèõ àáî âèãíóòèõ ïàëè-
÷îê, êóëüîê òîùî (ìàë. 68). 

   

Мал. 68. Різноманітна форма клітин бактерій

ßêі îðãàíіçìè âіäíîñÿòü äî öіàíîáàêòåðіé? Îñîáëèâîþ ãðóïîþ áàêòå-
ðіé, çäàòíèõ äî ôîòîñèíòåçó, є öіàíîáàêòåðії (ìàë. 69). Âîíè ïîøèðåíі â 
ïðіñíèõ і ñîëîíèõ âîäîéìàõ, ó ґðóíòі. 

Мал. 67. А. Фото бактерії. 
Б. Будова клітини бактерій: 
1 – клітинна оболонка, 2 – клі-
тинна мембрана; 3 – джгутик; 
4 – цитоплазма; 5 – ділянка 
цитоплазми з молекулою ДНК
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Мал. 69. Будова клітини ціанобактерій: 
1 – слизова капсула; 2 – клітинна оболонка; 

3 – клітинна мембрана; 4 – ділянка цитоплазми 
з молекулою ДНК; 5 – мем бран ні утвори 

з хлорофілом; 6 – включення 
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  Мал. 70. Багатоклітинні ціанобактерії

Ðàíіøå öіàíîáàêòåðіé íàçèâàëè ñèíüî-çåëåíèìè âîäîðîñòÿìè, 
îñêіëüêè їõíі êëіòèíè çàáàðâëåíі ïåðåâàæíî â áëàêèòíî-çåëåíèé êîëіð.
Òàêîãî çàáàðâëåííÿ їì íàäàє õëîðîôіë. Àëå â êëіòèíі ìîæóòü áóòè é 
ïіãìåíòè ñèíüîãî àáî ÷åðâîíîãî êîëüîðó. Ççîâíі êëіòèíè öіàíîáàêòåðіé 
îòî÷åíі ùіëüíîþ îáîëîíêîþ çі ñëèçîì.

!  Цікаво знати, що вчені вважають ціанобактерій першими мешканцями нашої 
планети.

Ñåðåä öіàíîáàêòåðіé є îäíîêëіòèííі òà áàãàòîêëіòèííі âèäè 
(ìàë. 70).

ßêі îñîáëèâîñòі ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі áàêòåðіé? Ñåðåä áàêòåðіé 
є âèäè, çäàòíі äî ôîòîñèíòåçó. Öå, íàïðèêëàä, ïóðïóðíі òà çåëåíі áàê-
òåðії, à òàêîæ öіàíîáàêòåðії. Ïðîòå ëèøå öіàíîáàêòåðії ó ïðîöåñі ôîòî-
ñèíòåçó âèäіëÿþòü ó ïîâіòðÿ êèñåíü. Áàãàòî ðіçíèõ áàêòåðіé ðîçêëàäà-
þòü ðåøòêè ðîñëèí і òâàðèí (íàïðèêëàä, ãíèëüíі áàêòåðії). 

Áóëüáî÷êîâі áàêòåðії òà äåÿêі áàãàòîêëіòèííі öіàíîáàêòåðії ìàþòü 
óíіêàëüíó âëàñòèâіñòü âáèðàòè ç ïîâіòðÿ àçîò (ïðèãàäàéòå ç êóðñó ïðè-
ðîäîçíàâñòâà, ùî ìîëåêóëà ãàçó àçîòó ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ àòîìіâ 
Íіòðîãåíó). Çàâäÿêè öüîìó ñïîëóêè Íіòðîãåíó ñòàþòü äîñòóïíèìè äëÿ 
æèâëåííÿ ðîñëèí. 

Çâè÷àéíî, äëÿ çäіéñíåííÿ ñâîїõ ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі áàêòåðіÿì 
ïîòðіáíà åíåðãіÿ. Áіëüøіñòü áàêòåðіé îòðèìóþòü її çà ðàõóíîê äèõàííÿ. 
Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî ïіä ÷àñ äèõàííÿ êëіòèíà âáèðàє êèñåíü, ÿêèé ðîç-
êëàäàє îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè. Ïðîòå ñåðåä áàêòåðіé є é òàêі, ÿêі ìîæóòü 
ìåøêàòè â ñåðåäîâèùі áåç êèñíþ. Íåîáõіäíó їì åíåðãіþ âîíè îòðèìó-
þòü çà ðàõóíîê ðîçêëàäàííÿ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí áåç ó÷àñòі êèñíþ.

Ðîçìíîæóþòüñÿ áàêòåðії ïîäіëîì êëіòèíè íàâïіë àáî áðóíüêóâàí-
íÿì. Øâèäêіñòü ðîçìíîæåííÿ ìîæå áóòè âðàæàþ÷îþ: їõíі êëіòèíè çà 
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ñïðèÿòëèâèõ óìîâ çäàòíі äіëèòèñÿ êîæíі 20–30 õâèëèí. Íèò÷àñòі öіà-
íîáàêòåðії ðîçìíîæóþòüñÿ ùå é çà äîïîìîãîþ âіäîêðåìëåííÿ äіëÿíîê 
íèòêè.

Áàêòåðії ìåøêàþòü ïîâñþäíî, àäæå ìàþòü âèíÿòêîâó çäàòíіñòü 
ïåðåæèâàòè ïåðіîäè íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ ó âèãëÿäі ñïîð àáî öèñò (ïðè-
ãàäàéòå, ùî òàêå öèñòà). Çâåðíіòü óâàãó! Ñïîðè â áàêòåðіé ñëóãóþòü 
ëèøå äëÿ ïåðåæèâàííÿ íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ і ðîçïîâñþäæåííÿ. 
Íàïðè êëàä, ó äåÿêèõ âèäіâ áàêòåðіé ñïîðè íå âòðà÷àþòü æèòòєçäàò-
íîñòі íàâіòü ïіñëÿ êèï’ÿòіííÿ âïðîäîâæ êіëüêîõ ãîäèí, òðèâàëîãî 
âèñóøóâàííÿ. Êîëè æ íàñòàþòü ñïðèÿòëèâі óìîâè, êëіòèíè âèõîäÿòü 
ç îáîëîíêè é çíîâó ïî÷èíàþòü æèâèòèñÿ òà ðîçìíîæóâàòèñÿ. 

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Клітини бактерій не мають ядра. У них відсутні хлоропласти, мітохондрії, 
а часто й вакуолі. Їхня клітина оточена клітинною мембраною, над якою 
розташо вана клітинна оболонка. У цитоплазмі є зона з молекулою ДНК. Вона 
ви конує функції ядра. У багатьох бактерій клітина має один, кілька або багато 
джгутиків.

 Є бактерії, здатні до фотосинтезу, інші – споживають готові органічні 
речовини.

 Розмножуються бактерії поділом або брунькуванням, нитчасті ціанобак-
терії – ще й відокремленням ділянок нитки.

 Несприятливі умови бактерії можуть переносити у стані спор або цист.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: áàêòåðії, ïðîêàðіîòè, åóêà-
ðіîòè, öіàíîáàêòåðії, áóëüáî÷êîâі áàêòåðії.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь 
1. Укажіть способи розмноження бактерій: а) спорами; б) поділом клітин; 

в) цистами.
2. Укажіть ознаки, які відрізняють ціанобактерії від інших бактерій: а) наявність 

ядра; б) здатність до виділення кисню в процесі фотосинтезу; в) здатність до 
існування за відсутності кисню; г) наявність джгутиків.

3. Зазначте функцію, яку виконують спори бактерій: а) розмноження; б) пере-
живання несприятливих умов; в) живлення; г) фотосинтез.

Дайте відповідь на запитання
1. Де поширені бактерії?
2. Яка будова клітини бактерій?
3. Як бактерії та ціанобактерії можуть переживати періоди несприятливих умов?

 Поміркуйте. Чому ціанобактерій не можна віднести до водо ростей?
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§ 18. БАКТЕРІЇ: РОЛЬ У ПРИРОДІ 
ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Пригадайте, що таке біотехнологія. Які організми називають збудника-
ми і переносниками інфекцій? 

ßêå çíà÷åííÿ áàêòåðіé і öіàíîáàêòåðіé ó ïðèðîäі? Ó öå âàæêî ïîâі-
ðèòè, àëå іñíóâàííÿ æèòòÿ íà íàøіé ïëàíåòі áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü ñàìå 
âіä áàêòåðіé. Âè âæå çíàєòå, ùî ïåâíі ãðóïè áàêòåðіé ó ïðîöåñі ôîòîñèí-
òåçó ñòâîðþþòü çàïàñè îðãàíі÷íîї ðå÷îâèíè â ïðèðîäі, à öіàíîáàêòåðії 
çáàãà÷óþòü ïîâіòðÿ êèñíåì, ÿêèì äèõàþòü îðãàíіçìè.

Âè òàêîæ çíàєòå, ùî ðîñëèíè îòðèìóþòü ðîç÷èíè ïîæèâíèõ ðå÷î-
âèí ç ґðóíòó. Àëå їõíє æèâëåííÿ áóëî á íåìîæëèâèì, ÿêáè áàêòåðії 
ðàçîì ç ãðèáàìè òà òâàðèíàìè íå ðîçêëàäàëè ðåøòêè îðãàíіçìіâ, î÷è-
ùóþ÷è òèì ñàìèì ïîâåðõíþ ґðóíòó òà çáåðіãàþ÷è éîãî ðîäþ÷іñòü. 
Ñïîæèâàþ÷è îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè, áàêòåðії î÷èùóþòü âîäîéìè. 

Çà ó÷àñòþ ïåâíèõ áàêòåðіé âіäáóâàëîñÿ óòâîðåííÿ íàôòè, ïðèðîä-
íîãî ãàçó, íàâіòü ïîêëàäіâ çàëіçíèõ ðóä. 

ßêі çâ’ÿçêè âèíèêàþòü ìіæ áàêòåðіÿìè òà іíøèìè îðãàíіçìàìè? 
Áàêòåðії ìîæóòü îñåëÿòèñÿ â îðãàíіçìàõ іíøèõ іñòîò. Ìè âæå çãàäóâà-
ëè, ùî áóëüáî÷êîâі áàêòåðії çäàòíі âáèðàòè Íіòðîãåí ç ïîâіòðÿ, ïîâåð-
òàþ÷è éîãî â ґðóíò. Âîíè îñåëÿþòüñÿ íà êîðåíÿõ òàêèõ ðîñëèí, ÿê 
ãîðîõ, êâàñîëÿ, êîíþøèíà, óòâîðþþ÷è íà íèõ ïîòîâùåííÿ – áóëü-
áî÷êè (ìàë. 71). Ìіæ ðîñëèíàìè é áàêòåðіÿìè іñíóє òіñíèé çâ’ÿçîê: 
áàêòåðії ïîñòà÷àþòü ðîñëèíі ñòâîðåíі íèìè ñïîëóêè Íіòðîãåíó, à âіä 
ðîñëèí îòðèìóþòü ðîç÷èíè íåîáõіäíèõ їì îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí. Öå 
ïðèêëàä âçàєìîâèãіäíèõ âіäíîñèí ìіæ ðіçíèìè îðãàíіçìàìè. 

Ó êèøå÷íèêó ëþäèíè òàêîæ æèâóòü áàêòåðії (íàïðèêëàä, êèøêîâà 
ïàëè÷êà, ìàë. 72), ÿêі ñïðèÿþòü ïðîöåñàì òðàâëåííÿ, óòâîðþþòü 
äå ÿêі âіòàìіíè òà ïåðåøêîäæàþòü äіÿëüíîñòі õâîðîáîòâîðíèõ ìіêðî-

Мал. 72. Бактерія кишкова 
паличка

Мал. 71. Бульбочки на коренях конюшини, 
у яких живуть бульбочкові бактерії
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§ 18. Бактерії: роль у природі та житті людини

îðãàíіçìіâ. Óÿâіòü: ìàñà áàêòåðіé êèøå÷íèêó ëþäèíè ìîæå ñÿãàòè äî 
1 êã. Íà æàëü, ÿêùî êèøêîâà ïàëè÷êà ïîòðàïëÿє â іíøі ÷àñòèíè 
íàøîãî îðãàíіçìó, íàïðèêëàä ó ÷åðåâíó ïîðîæíèíó, âîíà ìîæå âèêëè-
êàòè òàì çàïàëüíі ïðîöåñè.

Óòіì, íå âñі áàêòåðії, ÿêі ìåøêàþòü â îðãàíіçìі іíøèõ іñòîò, êîðèñ-
íі. Ñåðåä íèõ є áàãàòî ïàðàçèòè÷íèõ âèäіâ (ïðèãàäàéòå, ÿêі îðãàíіçìè 
íàçèâàþòü ïàðàçèòè÷íèìè). Áàêòåðії ñïðè÷èíÿþòü òàêі õâîðîáè, ÿê 
äèôòåðіÿ, òóáåðêóëüîç, àíãіíà, õîëåðà, äèçåíòåðіÿ, òèô, ÷óìà, ñêàðëà-
òèíà, ïðàâåöü. 

!  Цікаво знати, що в XIV столітті від епідемії бубонної чуми померло 75 млн 
людей, зокрема в Європі – від 1/4 до 1/2 її населення. Проблема ж туберкульозу 
(сухот) актуальна в Україні й нині. Тому, якщо у вас кашель триває кілька тижнів, 
слід негайно звернутися до лікаря. 

Ñâіéñüêі òâàðèíè õâîðіþòü íà ñèáіðêó, áðóöåëüîç. Öі çàõâîðþâàí-
íÿ, ñïðè÷èíåíі áàêòåðіÿìè, ìîæóòü âіä òâàðèí ïåðåäàâàòèñÿ ëþäèíі. 
Âîíè ÷àñòî ñó ïðîâîäæóþòüñÿ ïіäâèùåííÿì òåìïåðàòóðè, ïîãіðøåííÿì 
ñàìîïî÷óòòÿ é ïîòðåáóþòü íå ãàéíîãî ëіêóâàííÿ. Íåñâîє÷àñíå çâåðíåí-
íÿ äî ëіêàðÿ òà íåäîòðèìàííÿ éîãî ïîðàä ìîæå ïðèçâåñòè äî ñìåðòі 
õâîðîї ëþäèíè àáî òâà ðèíè.

Áàêòåðії ìîæóòü ñïðè÷èíþâàòè ðіçíîìàíіòíі çàõâîðþâàííÿ ðîñëèí, 
íà óðàæåíèõ îðãàíàõ ÿêèõ ç’ÿâëÿþòüñÿ ïëÿìè, ïóõëèíè òîùî. Óðàæåíі 
ðîñëèíè çðåøòîþ çàãíèâàþòü і âіäìèðàþòü.

ßê õâîðîáîòâîðíі áàêòåðії ïîòðàïëÿþòü â îðãàíіçì ëþäèíè? Îäèí ç 
íàéïîøèðåíіøèõ øëÿõіâ ïðîíèêíåííÿ áàêòåðіé â îðãàíіçì ëþäèíè є 
ïîâіòðÿíî-êðàïåëüíèé. Ïіä ÷àñ êàøëþ òà ÷õàííÿ õâîðèõ ëþäåé ó ïîâі-
òðÿ ðàçîì ç äðіáíèìè êðàïëèíêàìè ðіäèíè (ñëèçó, ñëèíè) ïîòðàï ëÿþòü 

ìіëüéîíè áàêòåðіàëüíèõ êëіòèí. ßêùî ïîðó÷ іç 
õâîðîþ ëþäèíîþ ïåðåáóâàє çäîðîâà, áàêòåðії 
ìîæóòü ïîòðàïèòè äî íåї ÷åðåç îðãàíè äèõàí-
íÿ і ñïðè÷èíèòè çàõâîðþâàííÿ. Îñü ÷îìó äëÿ 
çàõèñòó äèõàëüíèõ øëÿõіâ ñëіä êîðèñòóâàòèñÿ 
çàõèñíèìè ìàðëåâèìè ïîâ’ÿç êàìè.

Äåÿêі õâîðîáîòâîðíі áàêòåðії ìîæóòü 
ïîòðàïèòè â îðãàíіçì ëþäèíè ç íåÿêіñíîþ 
їæåþ, çàáðóäíåíîþ âîäîþ, ïіä ÷àñ óêóñó êðî-
âîñèñíèõ êîìàõ àáî êëіùіâ. Íàïðèêëàä, çáóä-
íèêà ÷óìè ïåðåíîñÿòü áëîõè, à âèñèï íîãî 
òèôó – âîøі (ìàë. 73).

ßê çàïîáіãòè áàêòåðіàëüíèì çàõâîðþâàí-
íÿì? Áàêòåðіàëüíі çàõâîðþâàííÿ ëіêóþòü çà 
äîïîìîãîþ àíòèáіîòèêіâ. Öå ìåäè÷íі ïðåïà-
ðàòè, ÿêі ïðèãíі÷óþòü ðіñò õâîðîáîòâîðíèõ 
ìіêðîîðãàíіçìіâ àáî âáèâàþòü їõ. 

Ïîøèðåííþ õâîðîáîòâîðíèõ áàêòåðіé çà  ïî-
áіãàþòü, іçîëþþ÷è õâîðèõ ëþäåé âіä çäîðîâèõ 

Мал. 73. 1. Пацюкова 
блоха – пе реносник збудника 
бубонної чуми. 2. Воша 
людська – переносник 
збудника висипного тифу

2

1
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äî ìîìåíòó îäóæàííÿ. Öі çàõîäè ìàþòü íàçâó êàðàíòèí. Іíøі çàõî-
äè – öå ïðîôіëàêòè÷íі ùåïëåííÿ, íàïðèêëàä ïðîòè äèôòåðії, ïðàâöÿ, 
òóáåðêóëüîçó. 

Ùîá ïіäâèùèòè ñòіéêіñòü îðãàíіçìó äî çáóäíèêіâ çàõâîðþâàíü, ñëіä 
ñïîæèâàòè ïðîäóêòè, áàãàòі íà âіòàìіíè, çàãàðòîâóâàòè ñâіé îðãàíіçì, 
ïèòè ëèøå êèï’ÿ÷åíó âîäó, ïðàâèëüíî êóëіíàðíî îáðîáëÿòè õàð÷îâі 
ïðîäóêòè, äîòðèìóâàòèñü îñîáèñòîї ãіãієíè.

ßê ëþäèíà âèêîðèñòîâóє áàêòåðії ó ñâîєìó ãîñïîäàðñòâі? Çà ó÷àñòі 
áàêòåðіé îòðèìóþòü êèñëîìîëî÷íі ïðîäóêòè (êåôіð, ñèðè, éîãóðòè 
òîùî) (ìàë. 74), îöòîâó êèñëîòó. Ïåâíі ãðóïè áàêòåðіé çàñòîñîâóþòü 
äëÿ îòðèìàííÿ àíòèáіîòèêіâ, âіòàìіíіâ. Ó ñіëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâі áàê-
òåðії âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèãîòîâëåííÿ òà çáåðіãàííÿ çåëåíèõ êîðìіâ 
äëÿ òâàðèí. Çàñòîñîâóþòü áàêòåðії і ïіä ÷àñ êâàøåííÿ êàïóñòè, äóáëåí-
íÿ øêіð òîùî.

ßêîї øêîäè áàêòåðії ìîæóòü çàâäàâàòè ãîñïîäàðñòâó ëþäèíè? Áàãàòî 
áàêòåðіé ìîæóòü ïñóâàòè ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ðіçíîìàíіòíі âèðîáè 
òîùî. Îñåëÿþ÷èñü ó õàð÷îâèõ ïðîäóêòàõ, âîíè âèðîáëÿþòü øêіäëèâі 
ðå÷îâèíè – îòðóéíі äëÿ ëþäèíè àáî òâàðèí. Íàïðèêëàä, çáóäíèê áîòóëіç-
ìó ìîæå ðîçìíîæóâàòèñü ó ì’ÿñíèõ і ðîñëèííèõ êîíñåðâàõ, ïñóâàòè 
ðèáó, êîâáàñó. Îòðóòà, ÿêó âèðîáëÿє öÿ áàêòåðіÿ, íàñàìïåðåä äіє íà 
íåðâîâó ñèñòåìó òà ì’ÿçè, ñïðè÷èíÿє çàïàìîðî÷åííÿ, ïîðóøóє çіð, ïðî-
öåñè òðàâëåííÿ òà äèõàííÿ. ßêùî ñâîє÷àñíî íå çàñòîñóâàòè ñïåöіàëüíó 
ñèðîâàòêó òà ïðåïàðàòè, îòðóєíà ëþäèíà ìîæå çàãèíóòè. Òîìó ïіä ÷àñ 
êîíñåðâóâàííÿ íåîáõіäíî ñóâîðî äîòðèìóâàòèñÿ òåõíîëîãії öüîãî ïðîöåñó. 

Íå ñëіä ñïîæèâàòè çäóòі êîíñåðâè – öå ìîæå ïðèçâåñòè äî òÿæêîãî 
îòðóєííÿ і íàâіòü äî çàãèáåëі. 

Äëÿ òîãî ùîá óáåçïå÷èòè ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ âіä áàêòåðіé, çäàò-
íèõ їõ ïñóâàòè, çàñòîñîâóþòü òåõíîëîãії ñòåðèëіçàöії ÷è ïàñòåðèçàöії. 
Ñòåðèëіçàöіÿ – öå ïðîöåñ ïîâíîãî çíèùåííÿ ìіêðîîðãàíіçìіâ òà їõíіõ 
ñïîð. Ïîøèðåíèì ìåòîäîì ñòåðèëіçàöії є äіÿ âèñîêèõ òåìïåðàòóð 
(+ 100 Ñ і âèùå). Äëÿ ñòåðèëіçàöії òàêîæ çàñòîñîâóþòü óëüòðàôіîëå-
òîâі ïðîìåíі, óëüòðàçâóê, ïåâíі õіìі÷íі ðå÷îâèíè òîùî. Ïàñòåðèçàöіÿ 
ïîëÿãàє â òîìó, ùî äëÿ òðèâàëîãî çáåðіãàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ ïðîäóêòіâ 
(ìîëî÷íîêèñëèõ, ñîêіâ òîùî) їõ ïіääàþòü òåïëîâіé îáðîáöі çà òåìïåðà-

  

Мал. 74. Харчові продукти, виготовлені за допомогою бактерій. 
Завдання. Продовжіть запропонований перелік продуктів своїми прикладами
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 § 18. Бактерії: роль у природі та житті людини

òóðè +60… +70 Ñ ïðîòÿãîì ïіâãîäèíè, à ïîòіì 
øâèäêî îõîëîäæóþòü. Öå ïîâòîðþ þòü ïðîòÿãîì 
3 äіá. Ó ðåçóëüòàòі ñïîðè ìіêðîîðãàíіçìіâ, ÿêі 
ìîãëè óòâîðèòèñÿ çà ïîïåðåäíüîї îáðîáêè, ãèíóòü 
ïðè íàñòóïíîìó ïðîãðіâàííі. 

Ìåòîä ïàñòåðèçàöії çàïðîïîíóâàâ âèäàòíèé 
ôðàíöóçüêèé ìіêðîáіîëîã Ëóї Ïàñòåð (ìàë. 75), 
òîìó öåé ìåòîä íîñèòü іì’ÿ â÷åíîãî.

Óëіòêó âè ìîãëè ïîìіòèòè, ùî ïîâåðõíþ âîäè 
íåãëèáîêèõ âîäîéì, ÿêі äîáðå ïðîãðіâàþòüñÿ, 
÷àñòî âêðèòî çåëåíêóâàòî-ñèçóâàòîþ ïëіâêîþ. Öå 
«öâіòіííÿ» âîäè çóìîâëåíå ìàñîâèì ðîçìíîæåí-
íÿì öіàíîáàêòåðіé. Âèäіëÿþ÷è îòðóéíі ðå÷îâè-
íè, âîíè ìîæóòü ñïðè÷èíþâàòè çàãèáåëü ìåø-

êàíöіâ âîäîéì. Âîäà ç òàêèõ âîäîéì íåïðèäàòíà äëÿ ïèòòÿ, à êóïàííÿ 
â íіé ìîæå ïðèçâåñòè äî ðіçíèõ çàõâîðþâàíü.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Важлива роль бактерій і ціанобактерій у природі полягає в забезпеченні 
родючості ґрунтів, очищенні водойм, утворенні покладів залізних руд, родовищ 
нафти, природного газу тощо.

 Оселяючися в організмах інших істот, одні види бактерій спричиняють 
різноманітні захворювання, інші, навпаки, можуть приносити їм користь.

 Поширення хвороботворних бактерій можливе повітряно-крапельним 
шляхом, із сирою водою, їжею або через укуси кровосисних комах чи кліщів.

 Для запобігання захворюванню на бактеріальні хвороби слід виявляти 
та лікувати хворих людей і тварин, зокрема за допомогою антибіотиків. Також 
запроваджують карантин та профілактичні щеплення. 

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: âçàєìîâèãіäíі âіäíîñèíè, 
êàðàíòèí, ñòåðèëіçàöіÿ, ïàñòåðèçàöіÿ.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь 

1. Укажіть бактерії, які здатні засвоювати азот з повітря: а) зелені бактерії; 
б) пурпурні бактерії; в) бульбочкові бактерії; г) палички ботулізму. 

2. Виберіть взаємовигідні зв’язки між організмами: а) паличка ботулізму та орга-
нізм людини; б) конюшина і бульбочко ві бактерії. 

Дайте відповідь на запитання
1. Яка роль бактерій у процесах ґрунтоутворення?
2. Які захворювання людини та тварин спричиняють бактерії? Як убезпечити 

себе від бактеріальних захворювань?
3. Як людина використовує бактерії у своєму господарстві?

Мал. 75. Луї Пастер 
(1822–1895)
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 Поміркуйте. Чому життя на Землі без бактерій було б неможливе?

Завдання на порівняння: уважно розгляньте малюнок 76, де зображено клі-
тини рослини та бактерії. Відзначте риси подібності й відмінності в їхній будові.

ÁÀ

7
1 2

5

6

4 5 23
3

Мал. 76. А. Клітина рослини. Б. Клітина бактерії. 1 – ядро; 2 – клітинна оболонка; 
3 – клітинна мембрана; 4 – ділянка з ДНК; 5 – цитоплазма; 6 – хлоропласт; 

7 – мітохондрія

Користуючися різними джерелами інформації, підготуйте такі МІНІ-ПРОЕКТИ:   
Чому скисає молоко? Корисний йогурт. Живі фільтри.
Цю роботу можна виконувати групами. Групи готують міні-проекти у вигляді 

комп'ютерної або іншої презентації. Група експертів, серед яких і вчитель, оцінює їх.

§ 19. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ

Пригадайте, які одноклітинні водорості ви знаєте. Що таке хлорофіл?

Âè îçíàéîìèëèñÿ ç îäíîêëіòèííèìè çåëåíèìè âîäîðîñòÿìè: õëàìі-
äîìîíàäîþ òà õëîðåëîþ. Ñåðåä âîäîðîñòåé є òàêîæ áàãàòî áàãàòî êëі-
òèííèõ âèäіâ. 

Ïîÿâà áàãàòîêëіòèííîñòі ñòàëà âàæëèâèì åòàïîì ó ðîçâèòêó 
îðãàíіçìіâ íà íàøіé ïëàíåòі. Ïðèêëàäîì ïðèìіòèâíèõ áàãàòîêëіòèííèõ 
îðãàíіçìіâ ñåðåä ðîñëèí є çåëåíі âîäîðîñòі åâäîðèíà (ìàë. 77) òà 
âîëüâîêñ (ìàë. 78, À). Ùå äîíåäàâíà їõ ââàæàëè êîëîíіàëüíèìè 
îðãàíіçìàìè. Êëіòèíè åâäîðèíè òà âîëüâîêñó 
ìàþòü ñïіëüíі ðèñè áóäîâè і ÷èìîñü íàãàäóþòü 
õëàìіäîìîíàäó. Âîíè ìàþòü ïî äâà äæãóòèêè, 
äâі ñêîðîòëèâі âàêóîëі, õëîðîïëàñòè ç âі÷êîì, 
îäíå ÿäðî. 

Íà ïåðøèé ïîãëÿä çäàєòüñÿ, ùî êëіòèíè 
öèõ îðãàíіçìіâ æèâóòü íåçàëåæíî îäíà âіä 
îäíîї. Îäíàê ñó÷àñíі äîñëіäæåííÿ âèÿâèëè, 
ùî â íèõ îäíі êëіòèíè âïëèâàþòü íà іíøі. 
Òàê, â åâäîðèíі êëіòèíè ðîçòàøîâàíі â ï’ÿòü 
ðÿäіâ ó ãðóäî÷öі ñëèçó. Íà îäíîìó ç її ïîëþ-
ñіâ ðîçòàøîâàíі äðіáíіøі êëіòèíè, ÿêі íå 

Мал. 77. Зелена водорість 
евдорина
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 § 19. Перехід до багатоклітинності

À Á

Мал. 78. А. Зелена водорість вольвокс. Б. Вихід дочірньої особини з материнської. 
Завдання. Які особливості будови та процесів жит тєдіяльності вольвоксу?

çäàòíі äî ïîäіëó, òîìó íå ðîçìíîæóþòüñÿ. Êëіòèíè êîíòàêòóþòü ìіæ ñî -
 áîþ çà äîïîìîãîþ âëàñíèõ îáîëîíîê. Ó âîëüâîêñó êîíòàêòè ìіæ êëі-
òèíàìè ùіëüíіøі: îáîëîíêè ñóñіäíіõ êëіòèí çðîñòàþòüñÿ ìіæ ñîáîþ. 

Ó âîëüâîêñó, êðіì äðіáíèõ, є é âåëèêі êëіòèíè, çäàòíі äî ïîäіëó. 
Âîíè äàþòü ïî÷àòîê äî÷іðíіì îñîáèíàì. ×åðåç ðóéíóâàííÿ îáîëîíêè 
ìàòåðèíñüêîї îñîáèíè äî÷іðíі âèõîäÿòü íàçîâíі (ìàë. 78, Á).  

Ñòàòåâå ðîçìíîæåííÿ âîëüâîêñó âіäáóâàєòüñÿ òàêèì ÷èíîì. Îäíі 
âåëèêі êëіòèíè äàþòü ïî÷àòîê äðіáíèì ÷îëîâі÷èì ñòàòåâèì êëіòèíàì. 

Іíøі âåëèêі êëіòèíè äàþòü ïî÷àòîê 
єäèíіé âåëèêіé æіíî÷іé êëіòèíі – 
ÿéöåêëіòèíі. Ïіñëÿ çëèòòÿ ÷îëîâі÷îї і 
æіíî÷îї êëіòèí çàïëіäíåíà ÿéöåêëіòè-
íà іç ÷àñîì äàє ïî÷àòîê íîâіé îñîáèíі.

Íà ïðèêëàäі åâäîðèíè òà âîëüâîê-
ñó ìè ñïîñòåðіãàєìî ÿâèùå ñïåöіàëі-
çàöії êëіòèí. Âîíî ïîëÿãàє â òîìó, 
ùî âèíèêàþòü ðіçíі òèïè êëіòèí, ÿêі 
ðіçíÿòüñÿ çà áóäîâîþ і ôóíêöіÿìè.

Ùî ñîáîþ ñòàíîâèòü óëüâà? Ïî- 
ãëÿíüòå íà ìàëþíîê 79. Íà íüîìó 
çîáðàæåíî óëüâó, ÿêó ùå íàçèâàþòü 
ìîðñüêèì ñàëàòîì. Öÿ áàãàòîêëіòèí-
íà çåëåíà âîäîðіñòü ìåøêàє â ìîðÿõ, 
ó òîìó ÷èñëі é ó ×îðíîìó. Òðàïëÿєòüñÿ 
çäåáіëüøîãî íà ìіëêîâîääі, àäæå óëü-
âà – òåïëîëþáíà òà ñâіòëîëþáíà ðîñ-
ëèíà. 

Çîâíі óëüâà íàãàäóє ÿñêðàâî-çåëåíó 
ïëàñòèíêó ç ãîôðîâàíèìè êðàÿìè. 
Çàâäîâæêè âîíà ìîæå ñÿãàòè äî 18 ñì 
і áіëüøå. Â îñíîâі òіëà ðîñëèíè óòâî-Мал. 79. Ульва, або морський салат: 

1 – ризоїди

1
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ðþþòüñÿ âèðîñòè – ðèçîїäè. Ïîäіáíî äî êîðåíіâ íàçåìíèõ ðîñëèí âîíè 
ïðèêðіïëþþòü óëüâó äî ðіçíèõ ïîâåðõîíü, íàïðèêëàä ìîðñüêîãî äíà.

Êëіòèíè óëüâè çіáðàíі ó äâà øàðè. Êîæíà êëіòèíà ìàє îäíå ÿäðî òà 
îäèí ïëàñòèí÷àñòèé õëîðîïëàñò.  

Óëüâà ñëóãóє êîðìîì äëÿ áàãàòüîõ ìåøêàíöіâ ìîðіâ. Її âæèâàþòü 
â їæó â ßïîíії òà Êîðåї. Âîäîðіñòü áàãàòà íà âіòàìіíè òà òàêі íåîáõіä-
íі ëþäèíі õіìі÷íі åëåìåíòè, ÿê Ôåðóì, Ìàíãàí, Éîä. 

Îòæå, ó áàãàòîêëіòèííèõ îðãàíіçìіâ êëіòèíè íå ëèøå ñïåöіàëіçó-
þòüñÿ çà áóäîâîþ òà ôóíêöіÿìè. Âîíè ïåâíîþ ìіðîþ âçàєìîäіþòü ìіæ 
ñîáîþ. Ó áіëüøîñòі áàãàòîêëіòèííèõ îðãàíіçìіâ îêðåìі æèòòєâі ôóíêöії 
(æèâëåííÿ, ïîäðàçëèâіñòü, ðîçìíîæåííÿ òîùî) âèêîíóþòü ãðóïè êëі-
òèí, à íå êîæíà êëіòèíà îêðåìî.  

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Серед водоростей є і багатоклітинні (наприклад, евдорина, вольвокс, 
ульва та ін.) види.

 У примітивних зелених водоростей евдорини та вольвоксу зібрані разом 
клітини можуть бути подібними за будовою та життєвими функціями. При цьому 
кожна клітина часто виконує всі життєві функції: живлення, дихання, розмно-
ження.

 В ульви клітини спеціалізуються на здійсненні певних функцій: одні 
забезпечують процеси фотосинтезу, інші – прикріплення до поверхонь тощо.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: âîëüâîêñ, óëüâà, ñïåöіàëіçà-
öіÿ êëіòèí, ïåðåõіä äî áàãàòîêëіòèííîñòі, ðèçîїäè. 

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь 
1. Укажіть водорість, яка належить до багатоклітинних: а) хламідомонада; 

б) хлорела; в) ульва.
2. Укажіть водорість, що належить до одноклітинних: а) ульва; б) вольвокс; 

в) хлорела; г) евдорина.
3. Назвіть органелу водоростей, яка містить хлорофіл: а) мітохондрія; б) хлоро-

пласт; в) ядро; г) вакуоля з клітинним соком.

Дайте відповідь на запитання
1. У чому полягає явище спеціалізації клітин? 
2. Чому ульву відносять до багатоклітинних водоростей? 
3. Де людина використовує ульву?

 Поміркуйте. Що спільного та відмінного в будові одноклітинних та багато-
клітинних водоростей? Відповідь дайте на прикладі хламідомонади, воль-
воксу та ульви.
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 § 20. Губки – примітивні багатоклітинні тварини

§ 20. ГУБКИ – ПРИМІТИВНІ 
БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ

Пригадайте ознаки, притаманні тваринам. 

Ñåðåä òâàðèí òàê ñàìî ÿê і ñåðåä ðîñëèí, є îäíîêëіòèííі òà áàãàòî-
êëіòèííі îðãàíіçìè. Ç îäíîêëіòèííèìè òâàðèíîïîäіáíèìè îðãàíіçìàìè 
íà ïðèêëàäі ìåøêàíöіâ âîäîéì і ïàðàçèòè÷íèõ âèäіâ âè âæå îçíàéî-
ìèëèñü (ïðèãàäàéòå їõ). 

ßêі îðãàíіçìè íàçèâàþòü ãóáêàìè? Íàéáіëüø ïðîñòó áóäîâó ñåðåä 
áàãàòîêëіòèííèõ òâàðèí ìàþòü ãóáêè. Öі òâàðèíè âåäóòü ïðèêðіïëå-
íèé ñïîñіá æèòòÿ, íå çäàòíі äî àêòèâíèõ ðóõіâ. Ìåøêàþòü ó ìîðÿõ і 
ïðіñíèõ âîäîéìàõ (ìàë. 80). 

Â Óêðàїíі ïîøèðåíà ãóáêà áîäÿãà (ìàë. 80, 1). Її áàãàòîêëіòèííі îñî-
áèíè óòâîðþþòü êîëîíії ñіðîãî ÷è áðóäíî-çåëåíîãî êîëüîðіâ íàâêîëî 
çàíóðåíèõ ó âîäó ïðåäìåòіâ. Ïіçíіøå âè îçíàéîìèòåñü і ç іíøèìè áàãà-
òîêëіòèííèìè òâàðèíàìè, ÿêі óòâîðþþòü êîëîíії.

ßêі îñîáëèâîñòі áóäîâè ãóáîê?  Òіëî ãóáêè êåëèõîïîäіáíîї ôîðìè 
(ìàë. 81). Íèæíüîþ ÷àñòèíîþ òіëà – ïіäîøâîþ – öі òâàðèíè ïðèêðі-
ïëåíі äî ïіäâîäíèõ ïðåäìåòіâ. Íà ïðîòèëåæíîìó – âåðõíüîìó – êіíöі 
òіëà ãóáîê є îòâіð. Öåé îòâіð ñëóãóє íå äëÿ ïîãëèíàííÿ їæі, à äëÿ 
âèâåäåííÿ âîäè ç íåïåðåòðàâëåíèìè ðåøòêàìè.

5

1 2

3 4

Мал. 80. Різноманітність губок: 1 – колонії бодяги – звичні для наших прісних водойм; 
2 –  грецька, або туалетна, губка має м’який скелет, утворений волоконцями органічної 
речовини; 3 – кошик Венери поширений в Індійському та Тихому океанах; 4 – мешканець 

морів – кінська губка – є довгожителем серед губок; тривалість її життя становить 
до 50 років і більше; 5 – мешканець тропічних морів – величавий кубок Нептуна; 

ця губка у вигляді кубка може сягати заввишки до 1 м 25 см
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Мал. 81. А. Схема будови губки: 1 – зовнішній шар з покривних клітин; 2 – амебоїдні 
клітини  в міжклітинній речовині; 3 – клітини, які утворюють голки, – своєрідний скелет 
губки; 4 –  комірцеві клітини внутрішнього шару; 5 – отвір, через який виводяться 

неперетравлені рештки їжі; 6 – порожнина губки; 7 – пори, якими починаються канальці. 
Б. Канальці проводять воду з поживними речовинами до внутрішньої порожнини губки

À Á1

2

3

4

5

 Ãóáêà ñêëàäàєòüñÿ ç êëіòèí ðіçíèõ òèïіâ. Êîæíà êëіòèíà ôóíêöіî-
íóє ñàìîñòіéíî, ÿê â îäíî êëіòèííèõ îðãàíіçìіâ. Àëå ðіçíі òèïè êëіòèí 
ìîæóòü âçàєìîäіÿòè ìіæ ñîáîþ. 

Çîâíіøíіé øàð òіëà ãóáîê óòâîðþþòü ïîêðèâíі êëіòèíè. Ñåðåä íèõ 
є é òàêі, âñåðåäèíі ÿêèõ ïðîõîäèòü ïîðà. Öèìè ïîðàìè ïî÷èíàєòüñÿ 
ñèñòåìà êàíàëüöіâ, ùî ïðîíèçóє ñòіíêè òіëà (çíàéäіòü ïîðîâі êàíàëüöі 
íà ìàëþíêó 81). Âíóòðіøíÿ ïîðîæíèíà ãóáêè âèñòåëåíà îñîáëèâèìè 
êëіòèíàìè ç îäíèì äæãóòèêîì. Éîãî îñíîâà îòî÷åíà ïëіâ÷àñòèì êîìіð-
öåì ç âèðîñòіâ öèòîïëàçìè, òîìó òàêі êëіòèíè íàçèâàþòü êîìіðöåâèìè.  

Ìіæ çîâíіøíіì і âíóòðіøíіì øàðàìè êëіòèí ìіñòèòüñÿ ìіæêëіòèí-
íà ðå÷îâèíà, ó ÿêіé ðîçòàøîâàíі ðіçíі òèïè êëіòèí. Äåÿêі іç öèõ êëі-
òèí óòâîðþþòü ãîëêè àáî âîëîêîíöÿ ç íåîðãàíі÷íèõ ÷è îðãàíі÷íèõ 
ðå÷îâèí, ÿêі ñëóãóþòü ñâîєðіäíèì ñêåëåòîì ãóáêè.

Ùå îäèí òèï êëіòèí – àìåáîїäíі (ïîìіðêóéòå, ÷îìó їõ òàê íàçâà-
ëè) – çà äîïîìîãîþ íåñïðàâæíіõ íіæîê çàõîïëþþòü ÷àñòèíêè їæі, ùî 
ïåðåòðàâëþþòüñÿ â їõíіõ òðàâíèõ âàêóîëÿõ. Óÿâіòü: ó äåÿêèõ ãóáîê 
àìåáîїäíі êëіòèíè ìîæóòü çàëèøàòè їõíє òіëî, çàõîïëþâàòè ÷àñòèíêè 
їæі é ïîâåðòàòèñÿ íàçàä.

ßêі ïðîöåñè æèòòєäіÿëüíîñòі ïðèòàìàííі ãóáêàì? Ãóáêè – ôіëü-
òðàòîðè. Òàê íàçèâàþòü îðãàíіçìè, ÿêі ñïîæèâàþòü ÷àñòèíêè îðãà-
íі÷íèõ ðåøòîê òà äðіáíі îðãàíіçìè, çàâèñëі ó âîäі. ×åðåç ïîðè â 
çîâíіøíüîìó øàðі êëіòèí ãóáîê âîäà ç їæåþ íàäõîäèòü ó їõíє òіëî. 
Òàì її çàõîïëþþòü êëіòèíè, ïåðåâàæíî àìåáîїäíі. Ïåðåòðàâëþєòüñÿ 
їæà â òðàâíèõ âàêóîëÿõ. Íåïåðåòðàâëåíі ðåøòêè їæі íàäõîäÿòü ó âíó-

6

7
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 § 20. Губки – примітивні багатоклітинні тварини

òðіøíþ ïîðîæíèíó ãóáêè, à çâіäòè ÷åðåç îòâіð íà âåðõíüîìó êіíöі òіëà 
âèâîäÿòüñÿ íàçîâíі (ìàë. 81, Á). Ðóõ âîäè â òіëі ãóáîê ñòâîðþєòüñÿ 
ðîáîòîþ äæãóòèêіâ êîìіðöåâèõ êëіòèí. 

!  Цікаво знати, що нещодавно серед губок виявлено справжніх хижаків, які 
полюють на дрібних рачків. 

Ðîç÷èíåíèé ó âîäі êèñåíü íàäõîäèòü ÷åðåç ïîâåðõíþ òіëà.
Ãóáêàì ïðèòàìàííà âèñîêà çäàòíіñòü äî 

ðåãåíåðàöії. Öå ïðîöåñ âіäíîâëåííÿ îðãà-
íіçìîì óòðà÷åíèõ ÷àñòèí òіëà. Âіäîìі 
âèïàäêè, êîëè ðîçòåðòà äî êàøêîïîäіáíîãî 
ñòàíó ãóáêà âіäíîâëþâàëà ñâîþ öіëіñíіñòü. 
Çàâäÿêè çäàòíîñòі äî ðåãåíåðàöії ãóáêè ðîç-
ìíîæóþòüñÿ íåñòàòåâèì ñïîñîáîì: áðóíü-
êóâàííÿì, ïîäіëîì, ÷àñòèíàìè òіëà. 

!  Цікаво знати, що особливий варіант неста-
тевого розмноження притаманний прісноводним 
бодягам. Перед настанням несприятливих умов 
всередині їхнього тіла формуються мікроскопічні 
внутрішні бруньки. Це групи клітин, оточених 
двома шарами органічної речовини (мал. 82). Коли 
восени колонія бодяги гине, внутрішні бруньки 
залишаються й переживають зимовий період. 
Навесні через пору в оболонці клітини виходять 
назовні. Вони діляться, відбувається їхня спеціалі-
зація і формується нова колонія.

Ãóáêè çäàòíі ðîçìíîæóâàòèñü і ñòàòåâèì øëÿõîì. 

ßêà ðîëü ãóáîê ó ïðèðîäі òà æèòòі ëþäèíè? Ãóáêè áåðóòü ó÷àñòü ó 
ñàìîî÷èùåííі âîäîéì. Íàïðèêëàä, íåâåëèêà ãóáêà ëåéêîíіÿ, çàââèø-
êè äî 10 ñì, çà äîáó ìîæå ïðîãàíÿòè êðіçü ñâîє òіëî ïîíàä 20 ë âîäè. 
Ãóáêàìè æèâëÿòüñÿ іíøі ìåøêàíöі âîäîéì.

Äåÿêі âèäè ãóáîê є îá’єêòàìè ïðîìèñëó. Íàïðèêëàä, òóàëåòíі, àáî 
ãðåöüêі, ãóáêè (ìàë. 80, 2), êîëîíії ÿêèõ ìîæóòü ñÿãàòè çàââèøêè äî 
20 ñì, ïîøèðåíі â Ñåðåäçåìíîìó, ×åðâîíîìó ìîðÿõ, Ìåêñèêàíñüêіé 
çàòîöі, Іíäіéñüêîìó îêåàíі, áіëÿ óçáåðåææÿ Êóáè, Ôіëіïïіí, Àâñòðàëії 
(ðîçãëÿíüòå ãåîãðàôі÷íó êàðòó ñâіòó é çíàéäіòü ìіñöÿ ïîøèðåííÿ 
ãóáîê). Їõíіé ñêåëåò, óòâîðåíèé âîëîêîíöÿìè ç îðãàíі÷íîї ðå÷îâèíè, 
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ãіãієíі÷íèõ öіëåé, ó ïðîìèñëîâîñòі (äëÿ âèãîòîâ-
ëåííÿ òåõíі÷íèõ ôіëüòðіâ) é ìåäèöèíі (ìіñòÿòü éîä). Äåÿêі âèäè ñêëÿ-
íèõ ãóáîê, ùî ìàþòü ìàñèâíèé ñêåëåò, âèêîðèñòîâóþòü ÿê ñóâåíіðè 
(íàïðèêëàä, êîøèê Âåíåðè â ßïîíії ñëóãóє çà âåñіëüíèé ïîäàðóíîê; 
ìàë. 80, 3). 

Ç òіëà ãóáîê áóëî âèäіëåíî áàãàòî ðå÷îâèí, ÿêі çàñòîñîâóþòü ó 
ìåäèöèíі (âîíè ïðèñêîðþþòü çàãîєííÿ ðàí, ìàþòü áàêòåðèöèäíó äіþ, 
çàïîáіãàþòü óòâîðåííþ ïóõëèí) àáî â êîñìåòèöі. Ãóáêè ç âàïíÿêîâèì 
ñêåëåòîì áåðóòü ó÷àñòü â óòâîðåííі îñàäîâèõ ïîðіä – âàïíÿêіâ. 

Мал. 82. Внутрішня брунька 
бодяги: 1 – оболонка з двох шарів 
органічної речовини; між ними 
є прошарок повітря, який захищає 
клітини, роз ташовані всередині, 
від дії низьких температур; 
2 – клітини, які дають початок 
новій колонії; 3 – пора, через 
яку клітини виходять назовні

3
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ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Губки – загалом нерухомі багатоклітинні поодинокі або колоніальні тва-
рини. Вони мешкають у морях або прісних водоймах.

 Тіло губок келихоподібне. У них є скелет з неорганічних та органічних 
речовин. Усередині тіла є порожнина, з’єднана із зовнішнім середовищем отво-
ром на верхньому кінці тіла.

 Губки мають клітини різних типів: покривні, комірцеві, амебоїдні та інші. 
Покривні клітини утворюють зовнішній шар губок; клітини із джгутиками, які 
зазвичай вистеляють порожнину губок, забезпечують рух води через їхнє тіло; 
амебоподібні клітини слугують для перетравлення їжі та транспорту поживних 
речовин до іншої клітини. 

 Розмноження губок нестатеве або статеве.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ãóáêè, îðãàíіçìè-ôіëüòðàòî-
ðè, ðåãåíåðàöіÿ.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

1. Позначте клітини губок, які насамперед беруть участь у перетравленні їжі: 
а) покривні; б) комірцеві; в) скелетні; г) амебоїдні. 

2. Укажіть клітини губок, у яких є джгутик: а) амебоїдні; б) скелетні; в) комірцеві; 
г) покривні. 

Дайте відповідь на запитання
1. Де мешкають губки?
2. Чому губок вважають одними з найпримітивніших багатоклітинних тварин?
3. Яку роль відіграють губки в житті водойм? 
4. Яка роль губок у житті людини? 

Охарактеризуйте процеси життєдіяльності губки бодяги (робота в групах) за 
планом: живлення, дихання, виділення, рух.

 Поміркуйте! Що спільного та відмінного між одноклітинними твариноподіб-
ними організмами та губками?
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Мал. 83. Клітина рослини: 1 – клітинна 
оболонка; 2 – клітинна мембрана; 

3 – цитоплазма; 4 – ядро; 5 – мітохондрія; 
6 – хлоропласт; 7 – вакуоля; 8 – інші 

органели

3

6 5

4

21 7

8

  

Мал. 84. Схема, що ілюструє живлення 
рослин. 

Завдання. Розгляньте малюнок і поясніть 
повітряне живлення рослин

Êëіòèíè, ùî 
ìіñòÿòü õëîðîôіë

Êèñåíü

Ñîíÿ÷íå ñâіòëî Âóãëåêèñëèé 
ãàç

Âîäà ç ðîç÷èíå-
íèìè ïîæèâíèìè 
åëåìåíòàìè

Îòæå, ðîñëèíàì äî ñòóïíà åíåðãіÿ Ñîíöÿ, ÿêó âîíè çàñâîþþòü çàâäÿ-
êè ôîòîñèíòåçó (ïðèãàäàéòå, îðãàíåëà, çàâäÿêè ÿêіé çäіéñíþєòüñÿ 
ôîòîñèíòåç, – öå õëîðîïëàñò). Ôîòîñèíòåç – óíіêàëüíèé ïðèðîäíèé 
ïðîöåñ, çàâäÿêè ÿêîìó ðîñëèíè ïåðåòâîðþþòü íåîðãàíі÷íі ðå÷îâèíè 
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà (âóãëåêèñëèé ãàç і âîäó) â îðãàíі÷íі, âèêî-
ðèñòîâóþ÷è åíåðãіþ Ñîíöÿ. Ïðè öüîìó â íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå 
âèäіëÿєòüñÿ êèñåíü. Іíøі îðãàíіçìè – òâàðèíè, ãðèáè, áіëüøіñòü áàê-
òåðіé – âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âëàñíîãî æèâëåííÿ ãîòîâó îðãàíі÷íó ðå÷î-
âèíó, ñòâîðåíó ðîñëèíàìè.

Âîäó äëÿ çäіéñíåííÿ ôîòîñèíòåçó ðîñëèíè îòðèìóþòü ïåðåâàæíî ç 
ґðóíòó, à âóãëåêèñëèé ãàç – ç ïîâіòðÿ. 
Ïðîöåñ çàñâîєííÿ ðîñëèíàìè âóãëå-
êèñëîãî ãàçó ç àòìîñôåðè ìàє íàçâó 
ïîâіòðÿíå æèâëåííÿ (ìàë. 84). 

ßê äîâåñòè, ùî ðîñëèíà âèäіëÿє êè-
ñåíü ó ïðîöåñі ôîòîñèíòåçó? Âèêîíàєìî 
äîñëіä (ìàë. 85). Äâі ðîñëèíè ùіëüíî 
íà êðèєìî ñêëÿíèì êîâïàêîì. Îäíó ç 
íèõ ïîñòàâèìî íà êіëüêà äіá ó òåìíå 
ìіñöå, à іíøó – çàëèøèìî íà ñâіòëі. 
×åðåç êіëüêà äіá ïîñòàâèìî ïіä ñêëÿíі 
êîâïàêè, ÿêèìè íàêðèòî ðîñëèíè, 
çàïàëåíі ñâі÷êè. Ñâі÷êà ãîðіòèìå äîâøå 
ïіä êîâïàêîì, ÿêèì áóëî íàêðèòî 
îñâіòëåíó ðîñëèíó. Öå ïîÿñíþєòüñÿ 
òèì, ùî íà ñâіòëі çäіéñíþєòüñÿ ôîòî-
ñèíòåç і ïіä êîâïàêîì íàêîïè÷óєòüñÿ 

Мал. 85. На світлі рослина виділяє 
кисень
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§ 21. Рослина – живий організм

1 2 3

Мал. 86. Дослід, що демонструє утворення крохмалю в зелених листках на світлі

êèñåíü, ÿêèé ïіäòðèìóє ãîðіííÿ. Ó ðîñ ëèíі, ÿêà çàëèøàëàñÿ â òåìðÿâі, 
ôîòîñèíòåç íå âіäáóâàâñÿ, і íåîáõіäíèé äëÿ ãîðіííÿ êèñåíü íå âèäіëÿâñÿ.

Çà äîïîìîãîþ іíøîãî äîñëіäó äîâåäåìî, ùî â ïðîöåñі ôîòîñèíòåçó 
óòâîðþєòüñÿ âóãëåâîä êðîõìàëü (ïðèãàäàéòå, ìîëåêóëà êðîõìàëþ 
óòâîðåíà ç ìîëåêóë ãëþêîçè) (ìàë. 86). Âèòðèìàєìî ïåâíèé ÷àñ êіì-
íàòíó ðîñëèíó (áàëüçàìіí, ãå ðàíü, ãîðòåíçіþ ÷è іíøó) â òåìðÿâі, ùîá 
âè÷åðïàëèñÿ çàïàñè êðîõìàëþ â їõíіõ ëèñòêàõ. Ïîòіì íàêðèєìî ÷àñ-
òèíó ëèñòêà ç îáîõ áîêіâ ñìóæêîþ íåïðîíèêíîãî äëÿ ñâіòëà ïàïåðó 
àáî ôîëüãè (ìàë. 86, 1). Ïîñòàâèìî ðîñ  ëèíó íà ÿñêðàâå ñâіòëî і âèòðè-
ìàєìî її òàì óïðîäîâæ êіëüêîõ ãîäèí. Çðі æåìî ëèñòîê, çíіìåìî ç 
íüîãî ñìóæêó ïàïåðó àáî ôîëüãè òà îïóñòèìî íà 2–3 õâ â îêðіï, à 
ïîòіì – ó ãàðÿ÷èé ñïèðò (ìàë. 86, 2). Ïіñëÿ öüîãî ïðîìèєìî ëèñòîê 
âîäîþ òà îáðîáèìî ñëàáêèì ðîç÷èíîì éîäó. Ìè ïîáà÷èìî, ùî âіí 
çàáàðâèòüñÿ íåðіâíîìіðíî, àäæå çàòіíåíà ÷àñòèíà ëèñòêà áóäå áåç-
áàðâíîþ (ìàë. 86, 3). Öå ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî âíàñëіäîê ôîòîñèíòåçó 
â îñâіòëåíіé ÷àñòèíі ëèñòêà óòâîðèâñÿ âóãëåâîä êðîõìàëü. Ïіä âïëè-
âîì éîäó êðîõìàëü ñèíіє. 

Òàêîæ ó ëèñòêó óòâîðþþòüñÿ é іíøі îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè. 
Êðіì ôîòîñèíòåçó, â îðãàíіçìі ðîñëèíè âіäáóâàєòüñÿ äèõàííÿ. Ïіä 

÷àñ äèõàííÿ ðîñëèíà âáèðàє êèñåíü і âèäіëÿє âóãëåêèñëèé ãàç. Ïðè 
öüîìó îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè ðîñëèíè ðîçêëàäàþòüñÿ, óíàñëіäîê ÷îãî 
âèâіëüíÿєòüñÿ åíåðãіÿ. Öÿ åíåðãіÿ íàñàìïåðåä ïîòðіáíà ñàìèì ðîñëè-
íàì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі â íі÷íі ãîäèíè, êîëè 
íåìàє ñîíÿ÷íîãî ñâіòëà.

Äëÿ âèÿâëåííÿ äèõàííÿ â ðîñëèí âèêîíàєìî äîñëіä. Âіçüìåìî äâі 
ñêëÿíêè. Â îäíó ç íèõ íàëëєìî ÷èñòó âîäó, à â іíøó – ïðîçîðó âàïíî-
âàíó âîäó. Ó êîæíó ïîìіñòèìî ïî ãіëî÷öі åëîäåї. Íàêðèєìî ñêëÿíêè 
êîâïàêàìè òà ïîñòàâèìî â òåìíå ìіñöå. ×åðåç äâà-òðè äíі ïîáà÷èìî, 
ùî âàïíîâàíà âîäà ñòàëà êàëàìóòíîþ. Öå ñâіä÷èòü ïðî òå, ùî ðîñëèíà 
ïіä ÷àñ äèõàííÿ âèäіëÿє âóãëåêèñëèé ãàç, ÿêèé ðåàãóє ç âàïíîâàíîþ 
âîäîþ (ìàë. 87).
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Мал. 87. 1. Посудина із чистою водою. 
2. Вапнована во да стала каламутною через 
хімічну реакцію, що відбулася між вапном 

і вуглекислим газом

Мал. 88. 1. На стінках колби 
з’явилися краплинки води. 

2. Схема випаровування води 
листками

2

1

Óñі ïðîöåñè æèòòєäіÿëüíîñòі ðîñëèíè âіäáóâàþòüñÿ ëèøå çà íàÿâ-
íîñòі âîäè. Ðîñëèíè çàçâè÷àé ïîãëèíàþòü áàãàòî âîäè, àëå áåçïîñåðåä-
íüî äëÿ óòâîðåííÿ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí âèêîðèñòîâóþòü ëèøå íåçíà÷-
íó її êіëüêіñòü. Îñíîâíà ìàñà âîäè âèïàðîâóєòüñÿ. 

Âèïàðîâóâàííÿ âîäè – öå âèäіëåííÿ ç ðîñëèíè âîäÿíîї ïàðè. Âîäó 
âèïàðîâóþòü óñі ÷àñòèíè ðîñëèíè, à íàéіíòåíñèâíіøå – ëèñòêè. 
Çäàòíіñòü ðîñëèíè âèïàðîâóâàòè âîäó ìîæíà äîâåñòè çà äîïîìîãîþ 
íåñêëàäíîãî äîñëіäó. 

Âіçüìåìî áóäü-ÿêó êіìíàòíó ðîñëèíó. Ïîìіñòèìî ãіëî÷êó ç ëèñòêà-
ìè â êîëáó, ÿêó ùіëüíî çàêðèєìî âàòîþ (ìàë. 88, 1). ×åðåç äåÿêèé ÷àñ 
íà ñòіíêàõ êîëáè ç’ÿâëÿòüñÿ êðàïëèíè 
âîäè, ÿêó âèïàðóâàëè ëèñòêè (ìàë. 88, 2).

Ðîñëèíè ðîñòóòü, ïîñòóïîâî çáіëüøóþ-
÷èñü ó ðîçìіðàõ. ßê é іíøі îðãàíіçìè, 
âîíè ðîçìíîæóþòüñÿ.

Ðîñëèíè âіä іíøèõ îðãàíіçìіâ âіäðіçíÿ-
þòüñÿ òàêîæ ñâîєþ áóäîâîþ. Îðãàíіçì 
áіëüøîñòі ðîñëèí ñêëàäàєòüñÿ ç îðãàíіâ. 
Îðãàí – öå ÷àñòèíà îðãàíіçìó, ÿêà ìàє ïåâ-
íó áóäîâó òà âèêîíóє ïåâíі ôóíêöії.

Ç êóðñó ïðèðîäîçíàâñòâà âè çíàєòå, ùî 
îðãàíàìè ðîñëèíè є ïàãîíè òà êîðåíі 
(ìàë. 89). Ïàãіí ñêëàäàєòüñÿ çі ñòåáëà òà 
ðîçìіùåíèõ íà íüîìó ëèñòêіâ і áðóíüîê. 

Êîðåíі òà ïàãîíè – öå âåãåòàòèâíі 
îðãàíè ðîñëèíè. Âîíè âèêîíóþòü ôóíêöії 
ðîñòó, æèâëåííÿ, îáìіíó ðå÷îâèí, âèäіëåí-
íÿ ïðîäóêòіâ îáìіíó òîùî, òîáòî çäіéñíþ-
þòü ðіçíîìàíіòíі ïðîöåñè æèòòєäіÿëüíîñòі 
ðîñëèíè.  

Мал. 89. Будова рослини: 
1 – корені; 2 – стебло; 
3 – листок; 4 – квітка; 5 – плід; 
6 – пагін

1

2

3

4

56
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§ 21. Рослина – живий організм

2 3

1

Мал. 90. Репродуктивні органи рослин: 1 – квітка;  2 – плід;  3 – насінина

Êâіòêà, ïëіä і íàñіíèíà – ãåíåðàòèâíі (âіä ëàòèíñüêîãî ñëîâà ãåíåðî – 
íàðîäæóþ, âіäòâîðþþ) îðãàíè êâіòêîâèõ ðîñëèí (ìàë. 90). Âîíè çàáåç-
ïå÷óþòü íàñіííå ðîç ìíîæåííÿ. Êâіòêà – öå âêîðî÷åíèé òà âèäîçìіíå-
íèé ïàãіí. Ó êâіòöі ôîðìóþòüñÿ ñòàòåâі êëіòèíè, ùî çàáåçïå÷óþòü 
óòâîðåííÿ íàñіííÿ.

Пригадайте, у чому полягають відмінності клітини рослин від клітин тварин і бак-
терій.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Рослини здатні до фотосинтезу. Використовуючи енергію світла, вони ство-
рюють органічні речовини з неорганічних. Тому рослини – це автотрофні організми. 
У процесі фотосинтезу рослини виділяють кисень та вбирають вуглекислий газ.

 Дихання – процеси розкладання органічних речовин з вивільненням 
енергії, необхідної для життєдіяльності організму. Під час дихання рослина 
вбирає кисень і виділяє вуглекислий газ.

 Унаслідок випаровування води листками посилюється надходження з 
ґрунту розчину поживних речовин та охолоджується рослина.

 Корені та пагони – вегетативні органи рослини. Квітка, плід і насіння – 
генеративні органи.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: âèïàðîâóâàííÿ, âåãåòàòèâ-
íі òà ãåíåðàòèâíі îðãàíè.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Зазначте органели клітини рослин, у яких відбувається фотосинтез: а) ядро; 

б) хлоропласти; в) вакуолі.
2. Укажіть вегетативний орган рослини: а) квітка; б) насінина; в) пагін; г) плід.  
3. Визначте, чим процес фотосинтезу відрізняється від дихання: а) кисень 

поглинається; б) кисень виділяється; в) вуглекислий газ виділяється.
4. Укажіть процес, під час якого рослини виділяють кисень: а) фотосинтез; 

б) дихання; в) випаровування води.
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Дайте відповідь на запитання
1. Що характерно для рослин? 
2. Про що свідчить тісний взаємозв’язок усіх органів у рослинному організмі?

Установіть, які процеси забезпечують вегетативні та генеративні органи рос-
лин.

§ 22. ТКАНИНИ РОСЛИН
Пригадайте будову рослинної клітини. 

Ó áàãàòîêëіòèííèõ ðîñëèí êëіòèíè ìîæóòü óòâîðþâàòè ãðóïè, 
êîæíà ç ÿêèõ âèêîíóє ïåâíі ôóíêöії: îäíі ç íèõ óêðèâàþòü ïîâåðõíþ 
ðîñëèíè é çàõèùàþòü її, іíøі çàáåçïå÷óþòü ïåðåìіùåííÿ ïî ðîñëèíі 
âîäè òà ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, òðåòі çàïàñàþòü їõ. Òàêі ãðóïè êëіòèí 
óòâîðþþòü òêàíèíè.

Òêàíèíà – öå ãðóïà êëіòèí, ÿêі ïîäіáíі çà ñâîєþ áóäîâîþ òà âèêî-
íóþòü ñïіëüíі ôóíêöії.  

Ó ðîñëèíè ðîçðіçíÿþòü òâіðíі, îñíîâíі, ïîêðèâíі, ïðîâіäíі òà 
ìåõàíі÷íі òêàíèíè. Ìіæ îáîëîíêàìè ñóñіäíіõ êëіòèí, ùî âõîäÿòü äî 
ñêëàäó ïåâíîї òêàíèíè, ÷àñòî є ïðîìіæêè áіëüøîãî ÷è ìåíøîãî ðîç-
ìіðó. Öå ìіæêëіòèííèêè.

ßêі îñíîâíі ôóíêöії òêàíèí ðîñëèíè? 
Òâіðíі òêàíèíè (ìàë. 91) äіñòàëè òàêó 
íàçâó òîìó, ùî âîíè äàþòü ïî÷àòîê óñіì 
іíøèì òêàíèíàì ðîñëèí. Їõíі êëіòèíè 
ìàþòü íåâåëèêі ðîçìіðè, òîíêó îáîëîíêó é 
âåëèêå ÿäðî. Âîíè äіëÿòüñÿ і ïåðåòâîðþ-
þòüñÿ íà êëіòèíè іíøèõ òèïіâ. Çàâäÿêè 
òâіðíèì òêàíèíàì ðîñëèíà ðîñòå.

Ççîâíі ðîñëèíè âêðèòі ïîêðèâíèìè 
òêàíèíàìè, ÿêі âіäìåæîâóþòü їõ âіä íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà і çàõèùàþòü âіä 
íåñïðèÿòëèâèõ çîâíіøíіõ âïëè âіâ òà 
óøêîäæåíü (ìàë. 92). Âîäíî÷àñ âîíè çàáåç-
ïå÷óþòü ãàçîîáìіí òêàíèí іç ñåðåäîâèùåì. 

Ïîãëÿíüòå íà ëèñòîê і ñòîâáóð äå  ðå â’ÿ-
íèñòîї ðîñëèíè. Âîíè âêðèòі ïîêðèâíèìè 
òêàíèíàìè. Îäíàê òêàíèíà, ùî âêðèâàє 
ëèñòîê, ñêëàäàєòüñÿ іç æèâèõ êëіòèí, à òà, 
ùî âêðèâàє ñòîâáóð, – ç âіäìåðëèõ. Ïî -
êðèâ íó òêàíèíó, óòâîðåíó æèâèìè êëі òè-
íàìè, íàçèâàþòü øêіðêîþ (ìàë. 92, 1). 
Âî  íà ìàє âèãëÿä òîíêîї ïðîçîðîї ïëіâêè. 
Çâåðõó êëіòèíè øêіðêè áóâàþòü âêðèòі 

Мал. 91. Твірна тканина

Мал. 92. Покривні тканини: 
1 – шкірка; 2 – корок

2

1
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§ 22. Тканини рослин

òîí êèì øàðîì іç æèðîïîäіáíîї ðå÷îâè-
íè – êóòèêóëîþ. Âîíà çàõèùàє âіä íàä-
ëèøêîâîãî âèïàðîâóâàííÿ âîäè. Òîìó 
êóòèêóëà íàéêðàùå ðîçâèíåíà â ðîñëèí 
ïîñóøëèâèõ ìіñöå çðîñòàíü. Êëіòèíè 
øêіðêè ÷àñòî ìàþòü âèðîñòè ðіçíîìàíіò-
íîї ôîðìè (âîëîñêè, ëóñêè òîùî).

Ó äåðåâ’ÿíèñòèõ і äåÿêèõ áàãàòîðі÷-
íèõ òðàâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí ôîðìóєòüñÿ 
êîðîê (ìàë. 92, 2). Íà âіäìіíó âіä êëіòèí 
øêіðêè, êëіòèíè êîðêà ìåðòâі, çàïîâíåíі 
ïî âіòðÿì òà ðå÷îâèíàìè, ÿêі íàäàþòü êëі-
òèíàì òâåðäîñòі. Êîðîê íà  äіéíî çàõèùàє 
ðîñëèíó â íåñïðèÿòëèâі ïåðіîäè æèòòÿ, 
íàïðèêëàä âçèìêó ÷è ïіä ÷àñ ïî ñóõè.

Îñíîâíà òêàíèíà ñêëàäàєòüñÿ іç æèâèõ êëіòèí (ìàë. 93). Ó çåëåíèõ 
êëіòèíàõ îñíîâíîї òêàíèíè âіäáóâàєòüñÿ ôîòîñèíòåç. Ó áåçáàðâíèõ, 
íàïðèêëàä ó áóëüáàõ êàðòîïëі, âіäêëàäàþòüñÿ ïðî çàïàñ îðãàíі÷íі 
ðå÷îâèíè. Ó ðîñëèí ïîñóøëèâèõ ìіñöå çðîñòàíü (êàêòóñіâ, àãàâ òà іí.) 
ó êëіòèíàõ îñíîâíîї òêàíèíè ìîæå çàïà ñàòèñÿ âîäà. Îñíîâíà òêàíèíà 
ç äîáðå ðîçâèíåíèìè ìіæêëіòèííèêàìè çäіéñíþє ãàçîîáìіí ó ðіçíèõ 
îðãàíàõ ðîñëèíè. Äî îñíîâíîї òêàíèíè âіäíîñÿòü òàêîæ ìåõàíі÷íі.

Ìåõàíі÷íі òêàíèíè íàäàþòü îðãàíàì ðîñëèí ìіöíîñòі òà ïðóæíîñòі 
(ìàë. 94). Âîíè ìîæóòü ñêëàäàòèñü ÿê іç æèâèõ, òàê і ç âіäìåðëèõ êëі-
òèí, ùî ìàþòü ïîòîâùåíі îáîëîíêè. ×è ìіöíі òàêі òêàíèíè, âè ìîæåòå 
ïåðåêîíàòèñÿ, ñïðîáóâàâøè ðîçáèòè øêàðàëóïó âîëîñüêîãî ãîðіõà ÷è 
êіñòî÷êó âèøíі. ×àñòî êëіòèíè ìåõàíі÷íèõ òêàíèí âèäîâæåíі é ìàþòü 
âèãëÿä âîëîêîíåöü, ÿê-îò ó ëüîíó, êîíîïåëü.

Ïðîâіäíі òêàíèíè ñëóãóþòü äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ ïî ðîñëèíі ðîç-
÷èíåíèõ ó âîäі ïîæèâíèõ ðå÷îâèí (ìàë. 95). Òàê çàáåçïå÷óєòüñÿ ïîñòіé-
íèé çâ’ÿçîê ìіæ íàäçåìíèìè òà ïіäçåìíèìè îðãàíàìè ðîñëèíè. Äî 
ïðîâіäíèõ òêàíèí íàëåæàòü ñóäèíè òà ñèòîïîäіáíі òðóáêè. 

Ñóäèíè ñêëàäàþòüñÿ ç âіäìåðëèõ òðóá÷àñòèõ êëіòèí, ðîçòàøîâàíèõ 
îäíà íàä îäíîþ (ìàë. 95, 1). Їõíі ïîçäîâæíі ñòіíêè ïîòîâùåíі, à â 

ïî ïåðå÷íèõ ç’ÿâ ëÿþòüñÿ âåëèêі îòâîðè àáî 
æ âîíè ìàéæå ïîâíіñòþ çíèêàþòü. Ïî ñóäè-
íàõ âіä ïіäçåìíèõ ÷àñòèí ðîñëèí äî íàäçåì-
íèõ ðóõàþòüñÿ ðîç÷èíè ìіíåðàëüíèõ ñîëåé, 
ÿêі âáèðàє êîðіíü. Íàâåñíі, êîëè â äåðåâ ùå 
íå ðîçïóñòèëèñÿ ëèñòêè, ïî ñóäèíàõ äî íàä-
çåìíèõ ÷àñòèí âіä êîðåíÿ òàêîæ ïåðåñóâà-
þòüñÿ ðîç÷èíè îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí, ÿêі òàì 
íàêîïè÷èëèñÿ ìèíóëîãî ðîêó. 

Ñèòîïîäіáíі òðóáêè – âèäîâæåíі æèâі 
êëіòèíè (ìàë. 95, 2) – òàêîæ ðîçòàøîâàíі 
îäíà íàä îäíîþ, àëå їõíі ïîïåðå÷íі ñòіíêè Мал. 94. Механічна тканина

Мал. 93. Основна тканина: 
1 – клітини, у яких відбувається 
фотосинтез; 2 – безбарвні клітини

1 2
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íå ðóéíóþòüñÿ. Âîíè ìàþòü âåëèêó êіëüêіñòü äðіáíèõ îòâîðіâ і íàãàäó-
þòü ñèòî, çâіäêè і ïîõîäèòü їõíÿ íàçâà (ìàë. 95, 3). 

Ïî ñèòîïîäіáíèõ òðóáêàõ óòâîðåíі â çåëåíèõ ÷àñòèíàõ ðîñëèíè 
îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè ïåðåñóâàþòüñÿ äî іíøèõ її äіëÿíîê ÷è îðãàíіâ. 

Êëіòèíè ïðîâіäíèõ òêàíèí ó ðіçíèõ äіëÿíêàõ ðîñëèí ìîæóòü îá’єä-
íóâàòèñü ó ïðîâіäíі ïó÷êè (ìàë. 96). 

Âè âæå çíàєòå, ùî ç òêàíèí ôîðìóþòüñÿ îðãàíè. Êî æåí ç íèõ ìàє 
ïåâíó áóäîâó é âèêîíóє ïåâíі ôóíêöії. Óñі îðãàíè óòâîðþþòü єäèíó 
öіëіñíó ñèñòåìó – ðîñëèííèé îðãàíіçì. 

1

2

3

Мал. 95. Провідні тканини: 
судини (1); ситоподібні трубки (2); поперечні стінки з отворами (3)

Мал. 96. Провідний пучок листка: 
1 – шкірка; 2 – основна тканина; 3 – судини; 4 – ситоподібні трубки

2

3

1

4
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§ 23. Корінь. Будова і функції

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Тканина – це група клітин, які подібні за своєю будовою та виконують 
спільні функції. 

 У вищих рослин розрізняють твірні, основні, покривні, механічні та про-
відні тканини. 

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: òêàíèíè, òâіðíі, ïîêðèâ-
íі, îñíîâ íі, ìåõàíі÷íі, ïðîâіäíі òêàíèíè, ïðîâіäíі ïó÷êè.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть тканину рослин, з якої починається розвиток інших тканин: а) покрив-

на; б) провідна; в) твірна; г) основна. 
2. Укажіть тканину рослин, у якій відбувається фотосинтез: а) твірна; б) покрив-

на; в) провідна; г) основна. 

Дайте відповідь на запитання
1. Які типи рослинних тканин ви знаєте? 
2. Із чого складаються провідні пучки?

 Поміркуйте. Які тканини забезпечують взаємозв’язок між різними органами 
рослини? 

§ 23. КОРІНЬ.  БУДОВА І ФУНКЦІЇ
Пригадайте, які органи називають вегетативними.  Які вегетативні 
ор гани мають рослини? Яка будова і які функції твірної, провідної та 
покривної тканин? 

Êîðіíü – öå ïіäçåìíèé âåãåòàòèâíèé îðãàí ðîñëèíè. Âіí ðîñòå âåð-
õіâêîþ âíèç óíàñëіäîê âïëèâó ñèëè òÿæіííÿ Çåìëі. Êîðіíü äàє ìîæ-
ëèâіñòü ðîñëèíі ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî æèòòÿ íà ñóõîäîëі; çàêðіïëþє òà 
óòðèìóє її â ґðóíòі. Ïðèãàäàéòå, ÿê âàæêî óòðèìàòè ïàðàñîëüêó ïіä 
÷àñ ñèëüíîãî âіòðó. À ÿê óòðèìàòèñÿ äåðåâàì ç ïîòóæíîþ êðîíîþ? 
Ñàìå çàâäÿêè êîðåíÿì. 

Іíøà âàæëèâà ôóíêöіÿ êîðåíÿ – âáèðàííÿ âîäè ç ðîç÷èíåíèìè â 
íіé ìіíåðàëüíèìè ðå÷îâèíàìè і òðàíñïîðòóâàííÿ її äî íàäçåìíîї ÷àñ-
òèíè ðîñëèíè, òîáòî çàáåçïå÷åííÿ ìіíåðàëüíîãî æèâëåííÿ ðîñëèíè. 

ßêà çîâíіøíÿ áóäîâà êîðåíÿ? Êîðіíü ñêëàäàєòüñÿ ç ðіçíèõ çà îñîá-
ëèâîñòÿìè áóäîâè äіëÿíîê. Öå çîíè: êîðåíåâîãî ÷îõëèêà, ïîäіëó, ðîç-
òÿãóâàííÿ, âñèñíà òà ïðîâіäíà (ìàë. 97).
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Êîðåíåâèé ÷îõëèê (ìàë. 97, 1) âêðèâàє 
âåðõіâêó êîðåíÿ é ïîëіïøóє ïðîñóâàííÿ 
éîãî â ґðóíò. Âіí ñêëàäàєòüñÿ ç êіëüêîõ 
øàðіâ æèâèõ êëіòèí. Ïіä ÷àñ ïðîñóâàííÿ 
êîðåíÿ â ãëèá ґðóíòó âíàñëіäîê òåðòÿ 
çîâíіøíі êëіòèíè êîðåíåâîãî ÷îõëèêà 
ðóéíó þòüñÿ. Íîâі êëіòèíè ïîñòіéíî óòâî-
ðþþòüñÿ çà ðàõóíîê òâіðíîї òêàíèíè. 
×îõëèê – ÷óòëèâà çîíà êîðåíÿ. Ñàìå âіí 
ñïðèéìàє ñèëó çåìíîãî òÿæіííÿ, âèçíà÷àє 
íàïðÿ ìîê ðîñòó êîðåíÿ òà îðієíòàöіþ â 
ïðîñòîðі.

Ïіä êîðåíåâèì ÷îõëèêîì ðîçòàøîâàíà 
çîíà ïîäіëó çàâäîâæêè 2–3 ìì (ìàë. 97, 2). 
Ñêëà äà єòüñÿ öÿ çîíà ç êëіòèí òâіðíîї 
òêàíè íè. Âîíè ïîñòіéíî äіëÿòüñÿ і çàáåç-
ïå÷óþòü óòâîðåííÿ íîâèõ êëіòèí.

Íàä çîíîþ ïîäіëó – çîíà ðîçòÿãóâàííÿ 
(ìàë. 97, 3). Ó íіé êëіòèíè ðîñòóòü. Âîíè 
âèäîâæóþòüñÿ, ïðîñóâàþ÷è çîíó ïîäіëó ç 
êîðåíåâèì ÷îõëèêîì ó ãëèá ґðóíòó. Äîâ -
æèíà öієї äіëÿíêè êîðåíÿ íå ïåðåâèùóє 
êіëüêîõ ìіëіìåòðіâ.

Âñèñíà çîíà, àáî çîíà êîðåíåâèõ âîëîñêіâ, ðîçòàøîâàíà íàä çîíîþ 
ðîçòÿãóâàííÿ (ìàë. 97, 4). Öå äіëÿíêà êî ðåíÿ çàâäîâæêè 5–20 ìì, 
ùіëüíî âêðè òà êîðåíåâèìè âîëîñêàìè (ìàë. 98). Çàâäÿêè öèì âîëîñ-
êàì ïîâåðõíÿ êîðåíÿ â ñîòíі ðàçіâ ïåðåâèùóє çàãàëüíó ïëîùó íàäçåì-
íîї ÷àñòèíè é çàáåçïå÷óє ïîãëèíàííÿ 
âîäè òà ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ç ґðóíòó.

Êîðåíåâі âîëîñêè âáèðàþòü іç ґðóí-
òîâîãî ðîç÷èíó âîäó é ìіíåðàëüíі ñîëі. 
Âîíè ïîñòіéíî âіäíîâëþþòüñÿ.

!  Цікаво знати, що запобігти пошко-
дженню кореневих волосків під час пересаджу-
вання можна, якщо рослину викопувати разом 
із ґрунтом, у якому вона зростала до цього.

Áіëüøó ÷àñòèíó êîðåíÿ ñòàíîâèòü 
ïðîâіäíà çîíà (ìàë. 97, 5). Ó ñâîїé 
âåðõíіé ÷àñòèíі âîíà ìåæóє ç îñíîâîþ 
ñòåáëà. Ïðîâіäíà çîíà – íàéòîâùà 
äіëÿíêà  êîðåíÿ. Òóò êîðіíü ãàëóçèòü-
ñÿ. Ïðî âіäíà çîíà íå ìàє êîðåíåâèõ 
âîëîñêіâ. Âîíà ëèøå çàáåçïå÷óє ðóõ 
ïîãëèíóòèõ ó âñèñíіé çîíі âîäè é ìіíå-
ðàëüíèõ ðå÷îâèí äî íàäçåìíîї ÷àñòèíè 

Мал. 98. Всисна зона кореня: 
1 – схема будови кореневого волоска; 
2 – мікрофотографія всисної зони 
кореня

1 2

Мал. 97. Зони кореня: 
1 – кореневий чохлик; 2 – зона 
поділу; 3 – зона розтягування; 
4 – всисна зона; 5 – провідна 
зона

5

4

3

2

1
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2. Покладіть молодий корінь на предметне скло в краплину води, забарвлену чор-
нилом. Роздивіться цей мікропрепарат під мікроскопом (або постійний мікропрепарат 
«Корінь пшениці»).

3. Знайдіть верхівку кореня з кореневим чохликом, зону поділу, розтягування, 
всисну з кореневими волосками, провідну.

Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî âàæëèâîþ ôóíêöієþ êîðåíÿ є çàáåçïå÷åííÿ 
ìіíåðàëüíîãî æèâëåííÿ ðîñëèíè.

Ó ÷îìó ïîëÿãàє ìіíåðàëüíå æèâëåííÿ ðîñëèí? Öå ïðîöåñ ïîãëè-
íàííÿ òà çàñâîєííÿ ðîñëèíàìè ðîç÷èíó ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, ïîòðіáíèõ 
äëÿ їõíüîї æèòòєäіÿëüíîñòі. Ìіíåðàëüíå æèâëåííÿ, ÿê і ôîòîñèíòåç òà 
äèõàííÿ, – îñíîâà æèòòÿ ðîñëèííîãî îðãàíіçìó. 

Âîäà ç ðîç÷èíåíèìè â íіé ìіíåðàëüíèìè ðå÷îâèíàìè íàäõîäèòü 
÷åðåç êîðåíåâі âîëîñêè і ïî êëіòèíàõ êîðè êîðåíÿ ïîòðàïëÿє äî ñóäèí 
öåíòðàëüíîãî öèëіíäðà. Ñóäèíàìè êîðåíÿ òà ñòåáëà âîäà äіñòàєòüñÿ 
âñіõ іíøèõ îðãàíіâ ðîñëèíè (ìàë. 100). 

Ïîãëèíåíі ìіíåðàëüíі ðå÷îâèíè ðîñëèíà âèêîðèñòîâóє äëÿ óòâî-
ðåííÿ ñêëàäíèõ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí: áіëêіâ, ÄÍÊ, õëîðîôіëó, іíøèõ 
ïіãìåíòіâ òîùî. Íàéâàæëèâіøó ðîëü ó æèâëåííі ðîñëèí âіäіãðàє 
õіìі÷íèé åëåìåíò Íіòðîãåí (N). Âіí âõîäèòü äî ñêëàäó áіëêіâ і ÄÍÊ 
(ïðèãàäàéòå çíà÷åííÿ öèõ ðå÷îâèí â îðãàíіçìі). Ç êóðñó ïðèðîäî-
çíàâñòâà âè ïàì’ÿòàєòå, ùî àòìîñôåðíå ïîâіòðÿ ìіñòèòü âåëè÷åçíèé 
çàïàñ àçîòó (áëèçüêî 78 %). Àëå ãàçîïîäіáíèé àçîò íåäîñòóïíèé äëÿ 
ðîñëèí. Éîãî ìîæóòü çàñâîþâàòè ëèøå äåÿêі ìіêðîîðãàíіçìè, òàêі ÿê 
áóëüáî÷êîâі áàêòåðії (ïðèãàäàéòå, ÿêі áàêòåðії íàçèâàþòü áóëüáî÷-
êîâèìè).

Âèïàðîâóâàííÿ 
âîäè ëèñòêàìè

Âèñõіäíèé ïîòіê ðîç÷èíіâ 
ìіíåðàëüíèõ ñîëåé ïî 
ñóäèíàõ êîðåíÿ і ñòåáëà

Íàäõîäæåííÿ ðîç÷èíіâ 
ìіíåðàëüíèõ ñîëåé

Мал. 100. Схема мінерального живлення рослини
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§ 23. Корінь. Будова і функції

Ó òîìó, ùî ñïîëóêè Íіòðîãåíó íå-
îáõіäíі äëÿ ðîñòó ðîñëèíè, ëåãêî ïåðå-
êîíàòèñÿ íà òàêîìó äîñëіäі (ìàë. 101). 
Äâі ðîñëèíè âèðîùóâàëè â îäíàêîâèõ 
óìîâàõ, àëå îäíó – â ґðóíòі, ÿêèé ìіñòèâ 
óñі íåîáõіäíі åëåìåíòè, ó òîìó ÷èñëі é 
Íіòðîãåí, à іíøó – áåç ðå÷îâèí, ùî ìіñ-
òÿòü Íіòðîãåí. Ó ґðóíòі, áіäíîìó íà 
Íіòðîãåí, âèðîñëà íåâåëèêà êâîëà ðîñ-
ëèíà, õî÷à â ïîâіòðі àçîòó áàãàòî. Ó ґðóí-
òі, áàãàòîìó íà Íіòðîãåí, âèðîñëà ðîñëè-
íà çíà÷íî áіëüøèõ ðîçìіðіâ. Îòæå, ìè 
ìîæåìî çðîáèòè âèñíîâîê: äëÿ ðîñòó і 
ðîçâèòêó ðîñëèíè âàæëèâèé íå ãàçîïî-
äіáíèé àçîò, à ñïîëóêè Íіòðîãåíó, ùî 
ìіñòÿòüñÿ â ґðóíòі ó âèãëÿäі ñîëåé. Òîìó, 
ÿêùî â ґðóíòі öèõ ñïîëóê íå âèñòà÷àє, їõ 
íåîáõіäíî âíîñèòè ó âèãëÿäі äîáðèâ.

Ùî òàêå äîáðèâà? Ó ïðèðîäі âñі ðåøòêè æèâèõ îðãàíіçìіâ і ïðî-
äóêòè їõíüîї æèòòєäіÿëüíîñòі ïîòðàïëÿþòü ó ґðóíò, äå їõ ðîçêëàäàþòü 
áàêòåðії, ãðèáè òà ðіçíі òâàðèíè íà ïðîñòі ìіíåðàëüíі ðå÷îâèíè 
(ìàë. 102). Öі ðå÷îâèíè ñëóãóþòü äëÿ æèâëåííÿ ðîñëèí. Âèðî ùóþ÷è 
êóëüòóðíі ðîñëèíè, ëþäèíà ç âðîæàєì çàáèðàє áіëüøó ÷àñòèíó ïðî-
äóêöії ðîñëèí, ÿêà ó ґðóíò íå ïîâåðòàєòüñÿ. Öå ïîñòóïîâî âèñíàæóє 

Мал. 102. Роль рослин у формуванні ґрунту 

ÏÅÐÅÃÍІÉ

Мал. 101. 1. Рослина, що зростала 
на ґрунті, бідному на Нітроген. 
2. Рослина, що виросла на ґрунті, 
збагаченому Нітрогеном

21
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ґðóíò. Ùîá êіëüêіñòü ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ó ґðóíòі íå çìåíøóâàëàñÿ, ó 
íüîãî âíîñÿòü ïåâíі ðå÷îâèíè – äîáðèâà. Áóâàþòü îðãàíі÷íі òà ìіíå-
ðàëüíі äîáðèâà.

Îðãàíі÷íі äîáðèâà – öå ïðîäóêòè æèòòєäіÿëüíîñòі àáî ðåøòêè 
æèâèõ îðãàíіçìіâ: ïåðåãíіé, ãíіé, ïòàøèíèé ïîñëіä, òîðô, ñîëîìà, 
êîìïîñòè òîùî. Ìіíåðàëüíі äîáðèâà – íіòðàòíі, ôîñôàòíі òà êàëіéíі – 
âèðîáëÿє õіìі÷íà ïðîìèñëîâіñòü.

!  Цікаво знати, що є певні правила внесення добрив у ґрунт. Насамперед слід 
визначити необхідну їх кількість. Надлишок деяких елементів у ґрунті може так 
само несприятливо впливати на життєдіяльність рослин, як і їхня нестача. 
Органічні добрива зазвичай вносять у ґрунт восени. Це пов’язано з тим, що потрі-
бен деякий час, щоб до весни вони під дією ґрунтових організмів розклалися до роз-
чинних у воді мінеральних сполук, які здатні засвоювати рослини. Фосфатні добрива 
також вносять восени, бо вони погано розчиняються у воді, а нітратні та калійні – 
навесні, оскільки вони розчиняються краще.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Корінь складається з різних за особливостями будови та функцій діля-
нок – зон. Його верхівка вкрита кореневим чохликом, під яким розташована 
зона поділу.

 За рахунок клітин зон поділу та розтягування корінь росте. У всисній зоні 
наявні кореневі волоски, які забезпечують мінеральне живлення рослини.

 Провідною зоною поживні речовини пересуваються до надземної части-
ни рослини. У ділянці всисної зони кореня можна виділити шари кори та цент-
ральний циліндр. 

 Корінь не лише утримує рослину в ґрунті, а й всмоктує воду і розчине-
ні в ній поживні речовини та транспортує їх до надземних частин рослини. 
Речовини, які рослина отримує з ґрунту, потрібні їй у різних кількостях. 
Насамперед рослині потрібні сполуки Нітрогену, Калію та Фосфору. Щоб кіль-
кість поживних речовин у ґрунті не зменшувалась, слід вносити органічні та 
мінеральні добрива.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: êîðåíåâèé ÷îõëèê, çîíè êîðå-
íÿ: ïîäіëó, ðîçòÿãóâàííÿ, âñèñíà, ïðîâіäíà, êîðåíåâі âîëîñêè, ìіíå-
ðàëüíå æèâëåííÿ, äîáðèâà.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

  Укажіть частину кореня, яка реагує на силу тяжіння: а) зона поділу; б) зона 
розтягування; в) кореневий чохлик; г) зона кореневих волосків.

  Установіть правильну послідовність складових зовнішньої будови кореня 
знизу вгору: а) всисна зона; б) кореневий чохлик; в) зона розтягування; г) зона 
поділу; д) про відна зона. 
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§ 24. Види коренів та їх видозміни

  Установіть правильну послідовність поглинання рослиною води: а) суди-
нами кореня та стебла вода потрапляє до всіх інших органів рослини; б) по 
клітинах кори кореня вода потрапляє до судин центрального циліндра; в) вода 
надходить через кореневі волоски до клітин кори кореня.

Дайте відповідь на запитання
1. Що таке кореневий чохлик? Які його функції?
2. У якій зоні кореня всмоктується розчин мінеральних речовин? 
3. Які особливості внутрішньої будови кореня у всисній зоні? 
4. Що таке мінеральне живлення? 
5. Як вода та мінеральні речовини надходять до кореня?

 Поміркуйте! Відомо, що ріст кореня в глиб ґрунту визначається дією певно-
го постійного подразника. Який це подразник?

§ 24. ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ
Пригадайте, які речовини необхідні для живлення рослин. Які функції 
кореня? 

Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî âàæëèâîþ ôóíêöієþ êîðåíÿ є óòðèìàííÿ 
ðîñëèíè â ґðóíòі.

ßêі є âèäè êîðåíіâ? Íà ìàëþíêó 103 
çîáðàæåíî ðіçíі âèäè êîðåíіâ: ãîëîâíèé, 
áі÷íі òà äîäàòêîâі. 

Ãîëîâíèé êîðіíü ãëèáîêî ïðîíèêàє ó 
ґðóíò і íàäіéíî âòðèìóє íàäçåìíó ÷àñ-
òèíó ðîñëèíè. Âіí çàâæäè îäèí. Äîäàò-
êîâі êîðåíі óòâîðþþòüñÿ íà áóäü-ÿêіé 
÷àñòèíі ðîñëèíè (íà ñòåáëі, ëèñòêàõ), 
àëå íå íà ãîëîâíîìó êîðåíі. Çàâäÿêè 
ãàëóæåííþ âіä ãîëîâíîãî òà äîäàòêîâèõ 
êîðåíіâ ïîñëіäîâíî âіäõîäÿòü áі÷íі êî-
ðåíі ïåðøîãî, äðóãîãî, òðåòüîãî і ò. ä. 
ïîðÿäêіâ.

ßêі є òèïè êîðåíåâèõ ñèñòåì? 
×èñëåííі ðîçãàëóæåííÿ êîðåíіâ ðàçîì ç 
ãîëîâíèì óòâîðþþòü êîðåíåâó ñèñòå-
ìó, ÿêà ìіöíî çàêðіïëþє ðîñëèíó â 

ґðóíòі. Êîðåíåâі ñèñòåìè áóâàþòü ñòðèæíåâі òà ìè÷êóâàòі (ìàë. 104). 
Ó ñòðèæíåâіé êîðåíåâіé ñèñòåìі íàéêðàùå ðîçâèíåíèé ãîëîâíèé 

êîðіíü (ìàë. 104, 1). Âіí ïîìіòíî âèðіçíÿєòüñÿ ñåðåä іíøèõ çà ðîçìіðà-
ìè. Ïðèêëàäîì ñòðèæíåâîї êîðåíåâîї ñèñòåìè є êîðåíі êóëüáàáè, ëþïè-
íó, ëþöåðíè, ùàâëþ, êâàñîëі òîùî.  

ßêùî ãîëîâíîãî êîðåíÿ íåìàє àáî âіí ìàëîïîìіòíèé ñåðåä ÷èñëåí-
íèõ äîäàòêîâèõ і áі÷íèõ êîðåíіâ, òî òàêó êîðåíåâó ñèñòåìó íàçèâàþòü

Мал. 103. Зовнішня будова кореня: 
1 – головний корінь; 2 – бічні корені; 
3 – додаткові корені 

2

3

1
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Мал. 104. Приклади різних кореневих систем: 1 – стрижнева; 2 – мичкувата

1 2

ìè÷êóâàòîþ (ìàë. 104, 2). Âîíà ðîçâèíåíà â ïøåíèöі, æèòà, êóêóðó-
äçè, öèáóëі, ÷àñíèêó òîùî.

Òàê, äëÿ ïîñèëåííÿ ðîçâèò êó äîäàò-
êîâèõ êîðåíіâ ó ïîâåðõíåâèõ øàðàõ ґðóí-
òó, äå áіëüøå ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, ðîñëèíè 
ïіäãîðòàþòü, ïðèñèïàþ÷è îñíîâó ðîñëè-
íè ґðóíòîì (ìàë. 105,1). Ïіä ÷àñ âèñàäæó-
âàííÿ ðîçñàäè îâî÷åâèõ і äåêîðàòèâíèõ 
ðîñëèí ó âіäêðèòèé ґðóíò ó ïðîðîñòêà 
âіäùèïóþòü êіí÷èê ãîëîâíîãî êîðåíÿ. Öå 
ïîñèëþє ãàëóæåííÿ êîðåíåâîї ñèñòåìè çà 
ðàõóíîê óòâîðåííÿ òà ðîçðîñòàííÿ áі÷íèõ 
êîðåíіâ (ìàë. 105, 2). Òàêèé ñïîñіá 
âè ñàäæóâàííÿ íàçèâàþòü ïіêіðóâàííÿì. 
Ó ñàäіâíèöòâі,  êâіò íèêàðñòâі òà îâî÷іâ-
íèöòâі çàñòîñîâóþòü ðіçíі ïðèéîìè äëÿ 
ôîðìóâàííÿ ïîòóæíîї êîðåíåâîї ñèñòåìè.

Ëþäè âèñàäæóþòü ðîñëèíè ç ïîòóæ-
íèìè êîðåíåâèìè ñèñòåìàìè (àêàöіþ 
áіëó, ñîñíó çâè÷àéíó, ãëåäè÷іþ, òåðåí, 
øèïøèíó, ãëіä òà іí.) äëÿ çàêðіïëåííÿ 
ïіñêіâ, ÿðіâ, ñòðіìêèõ áåðåãіâ âîäîéì.

Êðіì îñíîâíèõ (óòðèìóâàííÿ ðîñëèíè â 
ґðóíòі, ìіíåðàëüíå æèâëåííÿ òà òðàíñïîðòóâàííÿ ðîç÷èíіâ ïîæèâíèõ 
ðå÷îâèí äî íàäçåìíîї ÷àñòèíè), êîðіíü ìîæå âèêîíóâàòè é äîäàòêîâі 
ôóíêöії. Òàê âèíèêàþòü éîãî âèäîçìіíè.

ßêі áóâàþòü âèäîçìіíè ïіäçåìíèõ êîðåíіâ? Ó äåÿêèõ ðîñëèí ó ãîëîâ-
íîìó êîðåíі і â îñíîâі ïàãîíà âіäêëàäàþòüñÿ çàïàñíі ïîæèâíі ðå÷îâèíè. 
Öі ÷àñòèíè ðîñëèíè ïîòîâùóþòüñÿ òà ïåðåòâîðþþòüñÿ íà êîðåíåïëіä. 
Òàêó âèäîçìіíó êîðåíÿ ðàçîì ç îñíîâîþ ïàãîíà ìîæíà ñïîñòåðіãàòè â 
äîáðå âіäîìèõ âàì ðîñëèí: áóðÿêà (ìàë. 106, 1), ìîðêâè, ðåäüêè.

Ó æîðæèí, áàòàòó çàïàñíі ïîæèâíі ðå÷îâèíè âіäêëàäàþòüñÿ â ïîòîâ-
ùåíèõ áі÷íèõ àáî äîäàòêîâèõ êîðåíÿõ, ÿêі íàáóâàþòü áóëüáîïîäіáíîї 

Мал. 105. 1. Підгортання. 
2. Пікірування

2

1
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§ 24. Види коренів та їх видозміни

ôîðìè. Òàêі âèäîçìіíè êîðåíÿ íàçèâàþòü áóëüáîêîðåíÿìè, àáî êîðå-
íåâèìè áóëüáàìè (ìàë. 106, 2). 

Äèõàëüíі êîðåíі (ÿê-îò ó áîëîòÿíîãî êèïàðèñà) õàðàêòåðíі äëÿ 
ðîñëèí , ùî çðîñòàþòü íà áîëîòàõ і íàäìіðíî çâîëîæåíèõ ґðóíòàõ, äå 
âіä÷óâàєòüñÿ ãîñòðà íåñòà÷à êèñíþ (ìàë. 106, 3). Âîíè çàáåçïå÷óþòü 
ïîñòà  ÷àííÿ êèñíþ áåçïîñåðåäíüî ç ïîâіòðÿ äî êëіòèí êîðåíåâîї ñèñòå-
ìè äëÿ їõíüîãî äèõàííÿ. 

Ó ðîñëèí ç âèñîêèì ñòåáëîì ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ äîäàòêîâі êîðå-
íі, ÿêі âèêîíóþòü ôóíêöіþ ïіäïîðîê. Öå òàê çâàíі îïîðíі êîðåíі, ïðè-
òàìàííі, íàïðèêëàä, êóêóðóäçі (ìàë. 106, 4). 

Ó ðîñëèí, ÿêі îñåëÿþòüñÿ íà ñòîâáóðàõ äåðåâ, ìîæóòü âèíèêàòè 
ïîâіòðÿíі êîðåíі. Öå äîäàòêîâі êîðåíі, 
ÿêі âіäõîäÿòü âіä ñòåáëà і çâèñàþòü ó ïîâі-
òðі. Çàçâè÷àé âîíè õàðàêòåðíі äëÿ ðîñëèí 
òðîïі÷íèõ ëіñіâ, äå â ïîâіòðі çàâæäè áàãà-
òî âîëîãè. Ïîâіòðÿíі êîðåíі ïðèòàìàííі 
òðîïі÷íèì îðõіäåÿì (ìàë. 107), ÷èї ÿñêðà-
âі êâіòêè çäàòíі çàäîâîëüíèòè âèøóêàíèé 
ñìàê áóäü-ÿêîї ëþäèíè.

Ó äåÿêèõ ðîñëèí (ÿê-îò ó âèøíі ÷è ñëè-
âè) íà êîðåíÿõ çàêëàäàþòüñÿ äîäàòêîâі 
áðóíüêè. Ç íèõ ðîçâèâàþòüñÿ êîðåíåâі 
ïðîðîñòêè, ùî äàþòü ïî÷àòîê íîâèì ðîñ-
ëèíàì. 

ßêå çíà÷åííÿ âèäîçìіí êîðåíіâ ó æèòòі 
ðîñëèí і ãîñïîäàðñòâі ëþäèíè? Âèäîçìіíè 

Мал. 107. Повітряні корені 
орхідеї

Мал. 106. Видозміни кореня: 
1 – коренеплід буряка; 2 – бульбокорені батату; 3 – ди хальні корені 

болотяного кипариса; 4 – опорні корені кукурудзи

1 2 3 4
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êîðåíіâ є ïðèñòîñóâàííÿì ðîñëèí äî ïåâíèõ óìîâ çðîñòàííÿ. Òàê, êîðå-
íåïëîäè ðîçâèâàþòüñÿ â áàãàòüîõ äâîðі÷íèõ (ìîðêâà, ïåòðóøêà, áóðÿê) 
òà äåÿêèõ áàãàòîðі÷íèõ (õðіí) ðîñëèí. Ïðîòÿãîì ïåðøîãî ðîêó æèòòÿ 
íàä ґðóíòîì íà âêîðî÷åíîìó ñòåáëі ôîðìóþòüñÿ ëèøå ëèñòêè. Óòâîðåíі 
â íèõ îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè ïîñòóïîâî íàêîïè÷óþòüñÿ â ãîëîâíîìó êîðå-
íі, ÿêèé ïðè öüîìó ïîòîâùóєòüñÿ. Âîñåíè ëèñòêè âіäìèðàþòü, à êîðå-
íåïëîäè çèìóþòü ó ґðóíòі. Íàñòóïíîãî ðîêó çàâäÿêè íàêîïè÷åíèì ó 
êîðåíåïëîäі ïîæèâíèì ðå÷îâèíàì öі ðîñëèíè óòâîðþþòü êâіòêè òà 
ïëîäè. Òàêó ñàìó ðîëü ó æèòòі ðîñëèí âіäіãðàþòü і áóëüáîêîðåíі. Îòæå, 
êîðåíåïëîäè òà áóëüáîêîðåíі äàþòü çìîãó ðîñëèíàì ïåðåæèâàòè 
íåñïðèÿòëèâі ïåðіîäè.

Ëþäèíà âæèâàє êîðåíåïëîäè â їæó (ìîðêâà, áóðÿê, ðіïà, ðåäüêà, 
ïàñòåðíàê, ïåòðóøêà, õðіí, ñåëåðà), âèêîðèñòîâóє ÿê êîðì äëÿ òâàðèí 
(êîðìîâèé áóðÿê, ðіïà, òóðíåïñ), ÿê ñèðîâèíó äëÿ õàð÷îâîї ïðîìèñ-
ëîâîñòі (öóêðîâèé áóðÿê). Ç íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ âèäîçìіíè êîðåíÿ 
çàñòîñîâóþòü äëÿ ëіêóâàííÿ áàãàòüîõ õâîðîá. Íå îäíå òèñÿ÷îëіòòÿ äëÿ 
öüîãî ñëóãóþòü ëþäÿì ñîëîäêà ãîëà òà áàãàòî іíøèõ ðîñëèí.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Існують різні види коренів: головний, бічні та додаткові. Від головного та 
додаткових коренів можуть відгалужуватися бічні.

 Сукупність усіх коренів рослини становить її кореневу систему.
 Корені рослин здатні виконувати додаткові функції, що є пристосуван-

ням до певних умов зростання. При цьому їхня будова змінюється і виникають 
їхні видозміни: коренеплоди, бульбокорені, дихальні корені, опорні, повітряні 
корені тощо.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ãîëîâíèé, äîäàòêîâі òà áі÷-
íі êîðåíі, ñòðèæíåâà òà ìè÷êóâàòà êîðåíåâà ñèñòåìà, âèäîçìі-
íè êîðåíіâ.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

1. Позначте рослину, у якої стрижнева коренева система: а) пшениця; 
б) кукурудза; в) цибуля; г) кульбаба. 

2. Позначте видозміну кореня в буряка, моркви, редьки: а) бульбокорені; 
б) коренеплоди; в) опорні корені; г) дихальні корені.

3. Позначте видозміну кореня в тропічних орхідей: а) опорні корені; б) повітряні 
корені; в) коренеплоди; г) бульбокорені. 

Дайте відповідь на запитання
1. Які бувають види коренів? 
2. Як людина може впливати на формування кореневої системи?
3. Які бувають видозміни к ореня? 
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§ 25. Пагін. Будова пагона. Його розвиток з бруньки

êè àáî ñóöâіòòÿ (ìàë. 108, Á). Êâіòêîâі 
áðóíüêè äåðåâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí, íàñàìïå-
ðåä ïëîäîâèõ, çàâæäè áіëüøі çà ðîçìіðà-
ìè, íіæ âåãåòàòèâíі, і ïåðåâàæíî êóëÿñòîї 
ôîðìè. Çìіøàíі áðóíüêè ìàþòü âîäíî÷àñ 
çà÷àòêè êâіòîê і ëèñòêіâ.

ßê іç áðóíüêè ðîçâèâàєòüñÿ ïàãіí? 
Âè, íàïåâíî, çâåðòàëè óâàãó, ÿê ç íàñòàí-
íÿì âåñíè áðóíüêè íàáðÿêàþòü, à çãîäîì 
ç íèõ ç’ÿâëÿєòüñÿ ìîëîäå ñòåáëî іç çåëå-
íèìè ëèñòêàìè (ìàë. 109). Öå òå, ùî 
ìîæíà ïîáà÷èòè çîâíі. À ùî æ ïðè öüî-
ìó âіäáóâàєòüñÿ âñåðåäèíі áðóíüêè? 
Êëіòèíè òâіðíîї òêàíèíè êîíóñà íàðîñ-
òàííÿ ïî÷èíàþòü äіëèòèñÿ, çàâäÿêè ÷îìó 
ìіæâóçëÿ âèäîâæóþòüñÿ, ïîêðèâíі ëóñêè 
ðîçñóâàþòüñÿ òà âіäõèëÿþòüñÿ âіä ñòå-

áåëüöÿ, і ðîçâèâàєòüñÿ íîâèé ïàãіí. Çãîäîì ïîêðèâíі ëóñêè âіäïàäà-
þòü. 

Â îäíîðі÷íèõ âèäіâ óñі áðóíüêè ðîçâèâàþòüñÿ âïðîäîâæ òåïëîї ïîðè 
ðîêó. Ó áàãàòîðі÷íèõ ðîñëèí õîëîäíîãî ÷è ïîìіðíîãî êëіìàòó âçèìêó 
ïàãîíè íå ðîñòóòü. Ç ïàçóøíèõ áðóíüîê, ùî ïåðåçèìóâàëè, íàâåñíі 
âèðîñòàþòü íîâі áі÷íі ïàãîíè. Äåÿêі ç ïàçóøíèõ і äîäàòêîâèõ áðóíüîê 
ïіñëÿ çèìіâëі íå ðîçâèâàþòüñÿ. Öå òàê çâàíі ñïëÿ÷і áðóíüêè. Âîíè 
ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó ñòàíі ñïîêîþ äåêіëüêà ðîêіâ і âіäíîâëþþòü ðіñò ó 
ðàçі óøêîäæåííÿ âåðõіâêîâîї áðóíüêè.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Пагін – вегетативний орган рослини, до складу якого входять стебло, 
листки та бруньки. Стебло є осьовою частиною пагона, а листок – бічною.

 Брунька – це зачатковий пагін. Залежно від особливостей будови роз-
різняють бруньки вегетативні, генеративні та змішані. 

 Ріст пагона в довжину забезпечує конус наростання. У більшості рослин 
пагін галузиться, що забезпечує формування крони.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ïàãіí, ñòåáëî, ëèñòîê, 
áðóíüêà, êîíóñ íàðîñòàííÿ.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть частину рослини, зачатком якої є генеративна брунька: а) корінь; 

б) стебло; в) листок; г) квітка. 
2. Визначте, чим є брунька: а) зачатковим пагоном; б) зачатковим листком; 

в) зачатковим стеблом.

Мал. 109. Розвиток пагона 
з бруньки. Завдання. Роз глянь те 
малюнок і з’ясуйте, як розвива-
ється пагін з бруньки, виконавши 
дослідницький практикум (с. 99)
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Дайте відповідь на запитання
1. Що таке пагін? З яких частин він складається? 
2. Що таке вузол, міжвузля та пазуха листка?
3. Що таке конус наростання?
4. Завдяки чому пагін росте в довжину?

Дослідницький практикум «Спостереження за розвитком пагона з брунь-
ки» (виконувати вдома з допомогою дорослих).
1. Живці тополі, верби, бузку (на вибір) завдовжки 15–20 см поставте в посу-
дину з відстояною водою в тепле освітлене місце. 
2. Через кожні 2–3 дні міняйте воду в посудині. Спостерігайте за станом бру-
ньок на живцях.
3. Позначте в зошиті дату початку досліду, розкриття лусок бруньки, появи 
молодого пагона.

 Поміркуйте. Яке значення сплячих бруньок для рослини? 
 Чому в природі в рослин одного виду крони можуть бути різної форми?

§ 26. БУДОВА СТЕБЛА
Пригадайте типи тканин у рослин. Що означає висхідний і низхідний рух 
речовин? Яка внутрішня будова кореня?

ßêі áóäîâà òà ôóíêöії ñòåáëà? Îñüîâîþ ÷àñòèíîþ ïàãîíà, ÿêà ç’єäíóє 
â єäèíå öіëå âñі éîãî ñêëàäîâі (ëèñòêè, áðóíüêè), є ñòåáëî. Îñíîâíà 
ôóíêöіÿ ñòåáëà – ïðîâіäíà. Ïî íüîìó ðóõàєòüñÿ âîäà і ðîç÷èíåíі â íіé 
ïîæèâíі ðå÷îâèíè ç êîðåíÿ äî íàäçåìíèõ îðãàíіâ (âèñõіäíèé ðóõ) òà 
îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí âіä ëèñòêіâ äî âñіõ îðãàíіâ (íèçõіäíèé ðóõ). Òàê 
çàáåçïå÷óєòüñÿ çâ’ÿçîê íàäçåìíèõ ÷àñòèí ðîñëèíè ç її êîðåíåâîþ 
ñè ñòåìîþ. 

Îïîðíà ôóíêöіÿ ñòåáëà ïîëÿãàє â òîìó, ùî âîíî ïіäòðèìóє â ïåâíî-
ìó ïîëîæåííі іíøі íàäçåìíі ÷àñòèíè ðîñëèíè: áðóíüêè, ëèñòêè, êâіò-
êè. Çåëåíі ñòåáëà çäіéñíþþòü ôîòîñèíòåç. Êðіì òîãî, ó ñòåáëі íàêîïè-
÷óþòüñÿ çàïàñíі ïîæèâíі ðå÷îâèíè, à â äåÿêèõ âèäіâ ïîñóøëèâèõ 
ìіñöå çðîñòàíü – âîäà. Ñòåáëî òàêîæ çàáåçïå÷óє ãàçîîáìіí ç íàâêîëèø-
íіì ñåðåäîâèùåì ïіä ÷àñ äèõàííÿ і ôîòîñèíòåçó. 

Çà íàïðÿìêîì ðîñòó і ðîçìіùåííÿì ó ïðîñòîðі ïàãîíè áóâàþòü 
ïðÿìîñòîÿ÷і, âèòêі, ïîâçó÷і, ÷іïêі (ìàë. 110). Ïðÿìîñòîÿ÷і ïàãîíè 
ìàþòü äîáðå ðîçâèíåíó ìåõàíі÷íó òêàíèíó (ïðèãàäàéòå îñîáëèâîñòі 
áóäîâè ìåõàíі÷íîї òêàíèíè). Âèòêі ïàãîíè ïіäíіìàþòüñÿ âãîðó, 
îáâèâàþ÷è  îïîðó (îêðåìі âèäè êâàñîëі, õìіëü). Ïîâçó÷і ïàãîíè ñòå-
ëÿòüñÿ ïî çåìëі і ìîæóòü âêîðіíþâàòèñÿ ó âóçëàõ (ñóíèöі, ãóñÿ÷і 
ëàïêè). ×іïêі ïàãîíè ïіäíіìàþòüñÿ âãîðó і ÷іïëÿþòüñÿ çà îïîðó âóñè-
êàìè (âèíîãðàä, ãîðîõ) àáî äîäàòêîâèìè êîðåíÿìè, ÿêі âіäðîñòàþòü 
âіä ñòåáëà (ïëþù). 
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1 2 3 4

Мал. 110. Різноманітність пагонів: 
1 – прямостоячий; 2 – виткий; 3 – повзучий; 4 – чіпкий

Ïîâåðõíÿ ñòåáëà ìîæå áóòè ðіçíîþ: ãëàäåíüêîþ і øîðñòêîþ, ãîëîþ 
і âêðèòîþ âîëîñîïîäіáíèìè ÷è òâåðäèìè âèðîñòàìè, êîëþ÷êàìè, øèïà-
ìè (ÿê-îò ó ìàëèíè, îæèíè, øèïøèíè).

Çàëåæíî âіä ñåðåäîâèùà, ó ÿêîìó ðîçâèâàþòüñÿ ñòåáëà, їõ ìîæíà 
ïîäіëèòè íà íàäçåìíі, ïіäçåìíі é âîäíі.

Ùî òàêå ãàëóæåííÿ ñòåáëà? Óòâîðåííÿ íà ãîëîâíîìó ñòåáëі ç âåãå-
òàòèâíèõ áðóíüîê áі÷íèõ ïàãîíіâ íàçèâàþòü ãàëóæåííÿì. Óíàñëіäîê 
ãàëóæåííÿ ôîðìóєòüñÿ êðîíà, òîáòî ñóêóïíіñòü óñіõ íàäçåìíèõ ïàãî-
íіâ äåðåâà, ùî âіäõîäÿòü âіä ñòîâáóðà. Ó ÷àãàðíèêіâ ñòåáëî ïî÷èíàє 
ãàëó çèòèñÿ áіëÿ ñàìîї ïîâåðõíі ґðóíòó, óòâîðþþ÷è êіëüêà áі÷íèõ ïàãî-
íіâ (ó øèïøèíè, ñìîðîäèíè, àґðóñó; äèâ. ìàë. 111). Ó æèòà, ïøåíèöі 
áі÷íі ïàãîíè âèðîñòàþòü ç íàéíèæ÷èõ áðóíüîê ñòåáëà ÷è íàâіòü ç ïіäçåì-
íîї ÷àñòèíè ïàãîíà. Òàêå ãàëóæåííÿ íàçèâàþòü êóùіííÿì. Ùî êðàùå 
êóùàòüñÿ çëàêîâі ðîñëèíè, òî áіëüøå óòâîðþєòüñÿ áі÷íèõ ïàãîíіâ ç 
êîëîñêàìè, à îòæå, ëіïøèì áóäå âðîæàé.

Ãàëóæåííÿ âèçíà÷àє çîâíіøíіé âèãëÿä ðîñëèíè. Âîíî äàє çìîãó 
ñòâîðèòè çíà÷íó ëèñòêîâó ïîâåðõíþ äëÿ ôîòîñèíòåçó.

1 2 3

Мал. 111. Різні типи галуження стебла: 1 – формування крони у дерева; 
2 – галуження стебел у чагарників; 3 – кущіння у пшениці
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!  Цікаво знати, що, знаючи закони галуження, людина штучно формує крони 
плодових та декоративних деревних рослин для досягнення найвищих урожаїв пло-
дів чи задоволення своїх естетичних потреб. Ви, мабуть, звертали увагу на те, 
якою різноманітною може бути крона дерев і чагарників у парках. Цю різноманіт-
ність людина створює завдяки зрізанню верхівкових бруньок, припиняючи ріст паго-
на у висоту і стимулюючи ріст бічних пагонів. Наприклад, таким чином можна вирос-
тити невисоке плодове дерево із щільною кроною, що полегшує збирання плодів.

ßêà âíóòðіøíÿ áóäîâà ñòåáëà? Ðîçãëÿíåìî âíóòðіøíþ áóäîâó ñòåá-
ëà íà ïðèêëàäі òðèðі÷íîãî ïàãîíà äåðåâíîї ðîñëèíè (ìàë. 112). Âè, 
ìàáóòü, íåîäíîðàçîâî áà÷èëè çðіçàíèé ñòîâáóð äåðåâà і ïîìі÷àëè, ùî 
âіí ìàє íåîäíîðіäíі äіëÿíêè. Öі äіëÿíêè ñòåáëà ñêëàäàþòüñÿ ç ðіçíèõ 
òêàíèí. Ó ñòåáëі äåðåâíîї ðîñëèíè ðîçðіçíÿþòü òàêі ïîñëіäîâíі øàðè: 
êîðó, êàìáіé, äåðåâèíó òà ñåðöåâèíó.

Êîðà – çîâíіøíÿ ÷àñòèíà ñòåáëà і êîðåíÿ (ìàë. 112, 1). Íà ïîïå-
ðå÷íîìó ðîçðіçі äîáðå ïîìіòíî, ùî ñòåáëî çîâíі âêðèòå êîðêîì, ÿêèé 
ñêëàäàєòüñÿ іç øàðіâ âіäìåðëèõ êëіòèí (ìàë. 112, 2). Êîðîê çàõèùàє 
ðîñëèíó âіä íàäìіðíîãî âèïàðîâóâàííÿ âîäè òà ìåõàíі÷íèõ óøêî-
äæåíü. Ó äåÿêèõ ðîñëèí (êîðêîâèé äóá) êîðîê ôîðìóє ùіëüíèé øàð, 
ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïðîìèñëîâîãî âèãîòîâëåííÿ ïðîáîê. Ìîëîäі 
ïàãîíè äåðåâíèõ ðîñëèí âêðèòі øêіðêîþ (ìàë. 112, 3), ÿêó íàïðèêіíöі 
ïåðøîãî ðîêó æèòòÿ çàñòóïàє êîðîê (ïðèãàäàéòå, ÷èì âіäðіçíÿþòüñÿ 
öі äâà òèïè ïîêðèâíîї òêàíèíè).

Íà ïîâåðõíі êîðè ïîìіòíі íåâåëè÷êі ãîðáêè – ñî÷åâè÷êè, çàïîâíåíі 
âñåðåäèíі ïóõêî ðîçòàøîâàíèìè êëіòèíàìè (ìàë. 112, 4). Їõíі ðîçìіðè 
âàðіþþòü âіä ÷àñòîê ìіëіìåòðà äî 1 ñì. Ñâîþ 
íàçâó ñî÷åâè÷êè îòðèìàëè òîìó, ùî çîâíі 
íàãàäóþòü çåðíÿòêà ðîñëèíè – ñî÷åâèöі. 
Ñî ÷åâè÷êè çàáåçïå÷óþòü ãàçîîáìіí і âèïàðî-
âóâàííÿ âîäè.

Ïіä êîðêîì ðîçòàøîâàíі êëіòèíè îñíîâ-
íîї òêàíèíè (ìàë. 112, 5). Âíóòðіøíþ 
÷àñòèíó  êîðè íàçèâàþòü ëóá (ìàë. 112, 6). 
Öå ñóêóïíіñòü ðіçíèõ òèïіâ òêàíèí: ïðîâіä-
íîї (ñèòîïîäіáíі òðóáêè), ìåõàíі÷íîї (ëóá’ÿíі 
âîëîêíà) òà îñíîâíîї. Ëóá çàáåçïå÷óє íèç-
õіäíèé ïîòіê îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí. Ëóá’ÿíі 
âîëîêíà íàäàþòü ñòåáëó ìіöíîñòі òà ïіäâè-
ùóþòü éîãî îïіð äî çëàìóâàííÿ.

Ìіæ êîðîþ òà äåðåâèíîþ ïî âñіé äîâæèíі 
ñòåáëà ðîçòàøîâàíèé øàð êëіòèí êàìáіþ 
(ìàë. 112, 7). Öå òâіðíà òêàíèíà, çà ðàõóíîê 
äіÿëüíîñòі ÿêîї ïîòîâùóєòüñÿ ñòåáëî. Íà ïîïå-
ðå÷íîìó çðіçі ñòåáëà êàìáіé ìàє âèãëÿä âóçü-
êîãî êіëüöÿ. Óíàñëіäîê ïîäіëó êëіòèí êàìáіþ 
ç éîãî çîâíіøíüîãî áîêó ôîðìó єòüñÿ ëóá, à ç 
âíóòðіøíüîãî – äåðåâèíà (ìàë. 112, 8). 

Мал. 112. Внутрішня будова 
стеб ла: 1 – кора; 2 – корок; 
3 – шкірка; 4 – сочевички; 
5 –  ос      новна тканина; 6 – луб; 
7 – камбій; 8 – деревина; 
9 – судини; 10 – серцевина 
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Äåðåâèíà, ÿê і ëóá, ñêëàäàєòüñÿ ç ïðîâіäíîї, îñíîâíîї òà ìåõàíі÷íîї 
òêàíèí, ðîçòàøîâàíèõ ìіæ êàìáієì і ñåðöåâèíîþ. Ïðîâіäíà òêàíèíà 
óòâîðåíà ñóäèíàìè – ìåðòâèìè êëіòèíàìè ç ïîòîâùåíèìè çäåðåâ’ÿíі-
ëèìè ñòіíêàìè (äèâ. ìàë. 112, 9). ßê âè çíàєòå, ñóäèíàìè ðîç÷èíè 
ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ðóõàþòüñÿ âіä êîðåíÿ äî íàäçåìíîї ÷àñòèíè ðîñëèí. 
Âіäìåðëі, âèäîâæåíі êëіòèíè ìåõàíі÷íîї òêàíèíè óòâîðþþòü äåðåâíі 
âîëîêíà. Îïîðíó ôóíêöіþ çäіéñíþþòü і ñàìі ñóäèíè.

Ñåðöåâèíà – öåíòðàëüíà ÷àñòèíà ñòåáëà, ÿêà íå ìіñòèòü ïðîâіäíèõ 
òêàíèí і ñêëàäàєòüñÿ ç âåëèêèõ òîíêîñòіííèõ, ïóõêî ðîçòàøîâàíèõ 
êëіòèí îñíîâíîї òêàíèíè (ìàë. 112, 10). Ó öèõ êëіòèíàõ çàïàñàþòüñÿ 
ïîæèâíі ðå÷îâèíè (êðîõìàëü, æèðè òîùî). Âіä ñåðöåâèíè ïî÷èíàþòü-
ñÿ ðÿäè êëіòèí îñíîâíîї òêàíèíè, ÿêі ó âèãëÿäі ïðîìåíіâ ïåðåòèíàþòü 
øàð äåðåâèíè і ñÿãàþòü êîðè. Òîìó їõ íàçèâàþòü ñåðöåâèííèìè ïðî-
ìåíÿìè. Âîíè çàáåçïå÷óþòü ïåðåìіùåííÿ ðіçíèõ ðå÷îâèí ó ãîðèçîí-
òàëüíîìó íàïðÿìêó ìіæ ðіçíèìè øàðàìè ñòåáëà. 

Ùî òàêå ðі÷íі êіëüöÿ? Ïîãëÿíüòå íà ïîïåðå÷íèé çðіç ñòîâáóðà äåðå-
âà. Ó äіëÿíöі äåðåâèíè âè ïîáà÷èòå ñâіòëі і òåìíі êîíöåíòðè÷íі êіëüöÿ 
(ìàë. 113). Їõ íàçèâàþòü ðі÷íèìè, îñêіëüêè ùîðі÷íî ç’ÿâëÿєòüñÿ îäíå 
òàêå êіëüöå, ùî ìàє ñâіòëó òà òåìíó äіëÿíêè. Öå çóìîâëåíî ñåçîííîþ 
àêòèâíіñòþ êàìáіþ. Íàâåñíі êëіòèíè êàìáіþ àêòèâíî äіëÿòüñÿ é óòâî-

ðþþòü êëіòèíè äåðåâèíè âåëèêèõ ðîçìіðіâ ç 
òîíêèìè ñòіíêàìè. Íà ïîïåðå÷íîìó ðîçðіçі 
âîíè ìàþòü âèãëÿä ñâіòëîї ÷àñòèíè ðі÷íîãî 
êіëüöÿ. Óëіòêó êàìáіé ôîðìóє çíà÷íî äðіáíі-
øі òîâñòîñòіííі ñóäèíè òà êëіòèíè ìåõàíі÷íîї 
òêàíèíè. Òàê âèíèêàє òåìíà ÷àñòèíà êіëüöÿ. 
Óçèìêó êëіòèíè êàìáіþ íå äіëÿòüñÿ. 
Íàñòóïíîї âåñíè äіÿëüíіñòü êàìáіþ âіäíîâëþ-
єòüñÿ, і ïî÷èíàє ôîðìóâàòèñÿ íîâå ðі÷íå 
êіëüöå.

!  Цікаво знати, що, підрахувавши кількість річних 
кілець стовбура, можна визначити вік пагона. Вони 
можуть також «розповісти» про умови життя рос-
лини. Так, окремі кільця можуть бути різної ширини, 
адже більший приріст відбувається в роки, коли погод-
ні умови сприятливіші. 

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Стебло деревної рослини зовні вкрите корою, яка складається з клітин 
покривної, провідної, механічної та основної тканин.

 Внутрішню частину кори називають лубом. Під корою розташований 
камбій. Усередину від камбію розташована деревина, яка складається з про-
відної, основної та механічної тканин.

Мал. 113. Річні кільця
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 Центральна частина стебла – серцевина. Від серцевини через деревину 
та кору проходять ряди клітин основної тканини – серцевинні промені.

 У деревині багаторічної деревної рослини помітні концентричні шари – 
річні кільця, які формуються внаслідок нерівномірної діяльності камбію в різні 
пори року.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: êîðà, ëóá, äåð åâèíà, êàìáіé, 
ñåðöåâèíà, ðі÷íі êіëüöÿ.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Зазначте, як називають внутрішню частину кори: а) камбій; б) луб; в) серце-

вина; г) деревина.  
2. Укажіть тканину, якою утворено серцевину стебла: а) провідна; б) твірна; в) меха-

нічна; г) основна.

Дайте відповідь на запитання
1. Що таке корок, луб і камбій?
2. Що таке серцевина? Яка її основна функція? 
3. Що таке річні кільця? Чому їх називають річними,  як вони утворюються і як їх 

визначають? 

Дослідницький практикум «Дослідження процесу росту вегетативних 
органів» (виконувати вдома з допомогою дорослих).
1. У горщечки із землею посадіть насіння сої, гороху чи квасолі (на вибір), 
полийте відстояною водою і поставте в тепле місце.
2. Щодня помірно зволожуйте ґрунт у горщечках відстояною водою.
3. Спостерігайте за появою верхівки першого зеленого проростка.
4. Запишіть дату появи першого проростка, молодого пагона з листками. 
Через кожні 5–8 днів вимірюйте розміри пагона. Дані занотовуйте в таб-
лиці.

 Поміркуйте! Чому дерева вологих тропічних лісів часто не мають річних 
кілець?

§ 27. ВИДОЗМІНИ ПАГОНА
Пригадайте основні функції пагона. Що таке вузли, міжвузля, сплячі, 
па зушні та верхівкова бруньки? 

ßêі áóâàþòü âèäîçìіíè ïàãîíà? Ïàãіí, êðіì îñíîâíèõ, ìîæå âèêî-
íóâàòè é äîäàòêîâі ôóíêöії, ó çâ’ÿçêó іç ÷èì і âèíèêàþòü éîãî âèäî-
çìіíè. 

Âèäîçìіíàìè íàäçåìíèõ ïàãîíіâ є êîëþ÷êè, âóñèêè, âóñà òà ñòåáëî-
âі áóëüáè (ìàë. 114). Êîëþ÷êè ïðèòàìàííі òàêèì ðîñëèíàì, ÿê äèêà 
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1 2 3

4

Мал. 114. Видозміни надземних пагонів: 
1 – колючки глоду; 2 – вусики винограду; 3 – вуса суниці; 4 – стеблова бульба кольрабі. 
Завдання. Розгляньте на малюнку видозміни надземних пагонів і поясніть їхнє значення

ãðóøà, ñëèâà, òåðåí, ãëіä, ãëåäè÷іÿ, îáëіïèõà. Âîíè çàõèùàþòü ðîñëè-
íó âіä ïîїäàííÿ òâàðèíàìè.

Ó âèíîãðàäó, äèíі, îãіðêà, ãàðáóçà ïàãîíè âèäîçìіíþþòüñÿ íà âóñè-
êè. Öі ïàãîíè, îáêðó÷óþ÷èñü íàâêîëî ðіçíèõ îïîð, ïіäòðèìóþòü ñòåáëî 
â ïåâíîìó ïîëîæåííі. Ñóíèöÿ ìàє äóæå òîíêі ïîâçó÷і ñòåáëà ç âèäîâæå-
íèìè ìіæâóçëÿìè – âóñà. Âîíè âêîðіíþþòüñÿ ó âóçëàõ і äàþòü ïî÷àòîê 
íîâèì ðîñëèíàì. 

Ó ïîòîâùåíîìó ñòåáëі êàïóñòè-êîëüðàáі çàïàñàþòüñÿ ïîæèâíі ðå÷î-
âèíè. Öå íàäçåìíà ñòåáëîâà áóëüáà.

Ïðèêëàäàìè âèäîçìіí ïіäçåìíèõ ïàãîíіâ є êîðåíåâèùà, ïіäçåìíі 
ñòåáëîâі áóëüáè, öèáóëèíè òà іíøі (ìàë. 115). Ðîçâèâàþ÷èñü ïіä çåì-

Мал. 115. Видозміни підземних пагонів: 
1 – бульби картоплі; 2 – кореневище пирію; 3 – цибулина цибулі городньої. 
Завдання. Розгляньте на малюнку видозміни  підземних пагонів і поясніть 

їхнє значення

1 2 3 Äåíöå

Êîðåíі

Ëèñòêè
Âі÷êî
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êîðåíåâèùàõ). Ùîðі÷íî âîñåíè íàäçåìíà ÷àñòèíà ðîñëèí âіäìèðàє, à 
âèäîçìіíåíі ïіäçåìíі ïàãîíè ïåðåæèâàþòü íåñïðèÿòëèâèé çèìîâèé 
ïåðіîä ó ґðóíòі. Íàâåñíі íàñòóïíîãî ðîêó íàêîïè÷åíі çàïàñè ïîæèâíèõ 
ðå÷îâèí ðîñëèíà âèêîðèñòîâóє äëÿ ðîçâèòêó íàäçåìíîї ÷àñòèíè.

Âàæëèâó ðîëü âèäîçìіíåíі ïàãîíè âіäіãðàþòü і â æèòòі ëþäèíè. 
Áóëüáè êàðòîïëі, êîëüðàáі, òîïіíàìáóðà, öèáóëèíè ÷àñíèêó òà öèáóëі 
ãîðîäíüîї ëþäèíà âæèâàє â їæó. Іç áóëüá êàðòîïëі äîáóâàþòü êðîõìàëü 
і ïàòîêó.

Âèäîçìіíåíі ïàãîíè âèêîðèñòîâóþòü òàêîæ ó ìåäèöèíі: іç öèáóëèí 
÷àñíèêó òà öèáóëі îòðèìóþòü âіòàìіíè. Ç êîðåíåâèù âàëåðіàíè òà êîí-
âàëії âèãîòîâëÿþòü ëіêàðñüêі ïðåïàðàòè. Âîíè çàñïîêіéëèâî äіþòü íà 
íåðâîâó ñèñòåìó ëþäèíè.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 У багатьох видів рослин пагони видозмінені, що пов’язано з виконанням 
ними різноманітних функцій.

 Надземні пагони можуть мати вигляд вусиків, вусів, колючок, стеблових 
бульб. Підземні пагони існують у вигляді підземних стеблових бульб, корене-
вищ, цибулин тощо. У таких видозмінених пагонах часто відкладаються запасні 
поживні речовини. Вони дають початок новим рослинам.

 Видозмінені пагони відіграють важливу роль і в господарстві людини: їх 
вживають в їжу, використовують у медицині тощо.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: êîëþ÷êè, âóñà, ñòåáëîâі 
áóëüáè, êîðåíåâèùå, öèáóëèíà.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть видозміни надземних пагонів: а) бульба кар топлі; б) коренеплід морк-

ви; в) бульба кольрабі.
2. Зазначте, де в цибулині відкладаються запасні поживні речовини: а) у додат-

кових коренях; б) у головному корені; в) у соковитих лусках; г) у сухих лусках.

Дайте відповідь на запитання
1. Які типи видозмін пагонів ви знаєте? 
2. Які функції вусиків і колючок? 
3. Наведіть приклади рослин, здатних до  утворення стеблових бульб. 
4. Порівняйте будову бульби та цибулини. 
5. Які функції виконує кореневище?
6. Яке значення видозмін пагонів у житті рослин і господарстві людини?

 Поміркуйте! За якими ознаками можна відрізнити стеблові бульби від коре-
невих, а кореневище від кореня?
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Пригадайте, що таке листок. Що таке провідні пучки, вузол і пазуха 
листка?

ßê âè ïàì’ÿòàєòå, ëèñòîê – öå áі÷íà 
÷àñòèíà ïàãîíà. Íà âіäìіíó âіä ñòåáëà 
òà êîðåíÿ, ëèñòîê ìàє îáìåæåíèé ðіñò, 
òîáòî äîñÿãàє ïåâíèõ ðîçìіðіâ, ïіñëÿ 
÷îãî âæå íå çáіëüøóєòüñÿ. Îñíîâíèìè 
ôóíêöіÿìè ëèñòêà є ôîòîñèíòåç, äèõàí-
íÿ і âèïàðîâóâàííÿ âîäè. 

ßêà çîâíіøíÿ áóäîâà ëèñòêà? Çàçâè-
÷àé ëèñòîê ñêëàäàєòüñÿ ç ëèñòêîâîї 
ïëàñòèíêè і ÷åðåøêà (ìàë. 116). 
×åðåøîê ÿêíàéêðàùå îðієíòóє ëèñòêî-
âó ïëàñòèíêó âіäíîñíî ñîíÿ÷íèõ ïðî-
ìåíіâ. Ëèñòêè іç ÷åðåøêîì íàçèâàþòü 
÷åðåøêîâèìè (ÿáëóíÿ, ìàëèíà, ñóíè-
öÿ), ìàéæå âñі äåðåâà ìàþòü òàêі ëèñò-
êè. Іñíóþòü ëèñòêè áåç ÷åðåøêà. Òàêі ëèñòêè íàçèâàþòü ñèäÿ÷èìè 
(ëüîí, ãâîçäèêà). Ó äåÿêèõ ðîñëèí îñíîâà ëèñòêà ðîçðîñòàєòüñÿ òà 
îõîï ëþє ñòåáëî íàä âóçëîì (ïøåíèöÿ, æèòî, êóêóðóäçà) (ìàë. 116).

Áіëÿ îñíîâè ëèñòêіâ äåÿêèõ ðîñëèí ìîæíà ïîáà÷èòè îñîáëèâі âèðîñ-
òè – ïðèëèñòêè (ìàë. 116). Âîíè ìàþòü âèãëÿä ðîçìіùåíèõ ïàðàìè 
ëèñòî÷êіâ (ãîðîõ ïîñіâíèé), ëóñî÷îê, êîëþ÷îê òîùî é âèêîíóþòü ïåðå-
âàæíî çàõèñíó ôóíêöіþ.

Ëèñòêîâі ïëàñòèíêè ðіçíèõ âèäіâ ðîñëèí ìàþòü ðіçíó ôîðìó, ÿêà 
íàäàє їì íåïîâòîðíîñòі. Â îäíèõ ðîñëèí âîíà ñåðöåïîäіáíà, â іíøèõ – 
ñòðіëîïîäіáíà, ùå â іíøèõ – ãîë÷àñòà (ìàë. 117) òîùî. Êðàї ëèñòêîâèõ 
ïëàñòèíîê òàêîæ ðіçíі: ó äåÿêèõ ðîñëèí âîíè ìàþòü âèðіçè ïåâíîї 
ôîðìè (êëåí, êàëèíà), â іíøèõ – ðіâíі (áóçîê, êîíâàëіÿ).

Мал. 117. Різноманітність форм листкової пластинки. 
Завдання. Спробуйте охарактеризувати форму листків, зображених на малюнку

Мал. 116. Зовнішня будова листка: 
1 – листкова пластинка; 2 – черешок; 
3 – прилистки 

1

2

3
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Ëèñòêè áóâàþòü ïðîñòі òà ñêëàäíі 
(ìàë. 118). Ïðîñòèé ëèñòîê ñêëàäàєòüñÿ 
іç ÷åðåøêà òà îäíієї ëèñòêîâîї ïëàñòèíêè. 
Ñïіëüíèé ÷åðåøîê ñêëàäíîãî ëèñòêà 
íåñå äåêіëüêà ëèñòêîâèõ ïëàñòèíîê, êîæ-
íó ç ÿêèõ íàçèâàþòü ëèñòî÷êîì. 

ßêèì áóâàє ëèñòêîðîçìіùåííÿ? 
Ëèñòêîðîçìіùåííÿ – öå ïåâíèé ïîðÿ-
äîê ðîçòàøóâàííÿ ëèñòêіâ íà ñòåáëі. 
Ðîçðіçíÿþòü ëèñòêîðîçìіùåííÿ: ïî÷åð-
ãîâå (ñïіðàëüíå), ñóïðîòèâíå òà êіëü÷àñ-
òå (ìóòîâ÷àñòå) (ìàë. 119).

Çà ÷åðãîâîãî, àáî ñïіðàëüíîãî, ëèñòêî-
ðîçìіùåííÿ âіä âóçëà âіäõîäèòü ëèøå 
îäèí ëèñòîê (ÿáëóíÿ, øèïøèíà, ïøåíè-
öÿ), ïðè÷îìó ëèñòêè ïîñëіäîâíî ðîçòàøî-
âàíі íà ñòåáëі îäèí âіäíîñíî îäíîãî ïî ñïі-
ðàëі. Çà ñóïðîòèâíîãî ëèñòêîðîçìіùåííÿ 
íà âóçëі îäèí íàâïðîòè îäíîãî ðîçòàøîâà-
íі äâà ëèñòêè (ì’ÿòà, øàâëіÿ, êàëèíà, 
áóçîê). Êîëè æ âіä âóçëà âіäõîäèòü áіëüøå 
äâîõ ëèñòêіâ, òî òàêå ëèñòêîðîçìіùåííÿ 
íàçèâàþòü êіëü÷àñòèì, àáî ìóòîâ÷àñòèì 
(îëåàíäð, âîðîíÿ÷å îêî, åëîäåÿ). 

Çàçâè÷àé íà ïàãîíàõ ëèñòêîâі ïëàñòèíêè ðîçòàøîâóþòüñÿ òàê, ùîá 
ÿêîìîãà ìåíøå çàòіíÿòè îäíà îäíó. Òàêå ðîçìіùåííÿ ëèñòêіâ íà 
ðîñëèíі íàçèâàþòü ëèñòêîâîþ ìîçàїêîþ.

ßêà âíóòðіøíÿ áóäîâà ëèñòêà? Âíóòðіøíÿ áóäîâà ëèñòêà çóìîâëåíà 
éîãî ôóíêöіÿìè. Çâåðõó òà çíèçó ëèñòîê óêðèòèé êëіòèíàìè ïîêðèâíîї 
òêàíèíè – øêіðêè (ìàë. 120). Її êëіòèíè ùіëüíî ïðèëÿãàþòü îäíà äî 
îäíîї, çàõèùàþ÷è âíóò ðіøíі ÷àñòèíè âіä âèñèõàííÿ, ìåõàíі÷íèõ 
óøêîäæåíü. Õëî ðî ïëàñòіâ ó áіëüøîñòі êëіòèí øêіðêè íåìàє. Òîæ öі 

Мал. 119. Листкорозміщення: почергове (1); супротивне (2); кільчасте (3)

1 3
2

Мал. 118. Прості (А) та складні (Б) 
листки. Завдання. Охарактеризуй-
те різні типи складних листків 

Á

À
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êëіòèíè áåçáàðâíі é ïðîçîðі, çàâäÿêè 
÷îìó ñîíÿ÷íі ïðîìåíі ëåãêî ïðîíè-
êàþòü êðіçü íèõ ó òîâùó ëèñòêà. Øêіð-
êó âêðèâàє òîíêèé øàð êóòèêóëè.

Ïîìіæ áåçáàðâíèõ êëіòèí øêіð-
êè ïîïàðíî ðîçòàøîâàíі êëіòèíè, ùî 
ìіñòÿòü õëîðîïëàñòè. Äâі òàêі çàìè-
êàþ÷і êëіòèíè óòâîðþþòü ïðîäèõè 
(ìàë. 121). Âîíè ïåðåâàæíî áîáîïî-
äіáíîї ôîðìè ç ïîòîâùåíèìè îáîëîí-
êàìè. Ìіæ çàìèêàþ÷èìè êëіòèíàìè 
є ùіëèíîïîäіáíèé îòâіð – ïðîäèõîâà 
ùіëèíà. Êðіçü ïðîäèõè âіäáóâàєòüñÿ 
çâ’ÿ çîê ìіæ íàâêîëèøíіì ñåðåäîâè-
ùåì і ìіæêëіòèííèì ïðîñòîðîì ëèñò-
êà. Çàâäÿêè õëîðîôіëó â çàìèêàþ÷èõ 
êëіòèíàõ ïðîäèõіâ íà ñâіòëі çäіéñíþ-
єòüñÿ ôîòîñèíòåç. Öå çóìîâëþє íàäõî-
äæåííÿ äî íèõ âîäè, óíàñëіäîê ÷îãî 
ïðîäèõîâà ùіëèíà âіäêðè âàєòüñÿ. Óíî÷і, êîëè ôîòîñèíòåç ïðèïèíÿ-
єòüñÿ, ïðîäèõîâі ùіëèíè çàêðèâàþòüñÿ. Òàê ðåãóëþєòüñÿ іí òåí ñèâíіñòü 
ãàçîîáìіíó òà âèïàðîâóâàííÿ âîäè. 

Íà ñâіòëі çà ðàõóíîê åíåðãії Ñîíöÿ ðîñëèíè çäàòíі ðîçêëàäàòè ìîëå-
êóëè âîäè (Í

2
Î), óíàñëіäîê ÷îãî âèäіëÿєòüñÿ êèñåíü (Î

2
), ïîòðіáíèé 

äëÿ äèõàííÿ âñіì æèâèì іñòîòàì (ïðèãàäàéòå äîñëіä, ÿêèé äîâîäèòü 
âèäіëåííÿ êèñíþ ðîñëèíîþ ïіä ÷àñ ôîòîñèíòåçó). 

Îòæå, êðіçü ïðîäèõè â ðîñëèíó íàäõîäèòü êèñåíü і âèäіëÿєòüñÿ âóã-
ëåêèñëèé ãàç. Ðóõàþ÷èñü ìіæêëіòèííèì ïðîñòîðîì, êèñåíü ïðîíèêàє 
äî âñіõ æèâèõ êëіòèí ðîñëèííîãî 
îðãàíіçìó. Òèì ñàìèì øëÿõîì ó çâî-
ðîòíîìó íàïðÿìêó âèäіëÿєòüñÿ âóã-
ëåêèñëèé ãàç. Òîìó ëèñòîê çàáåçïå-
÷óє àêòèâíèé ãàçîîáìіí ìіæ ðîñëè-
íîþ і äîâêіëëÿì.

!  Цікаво знати, що в переважної біль-
шості рослин продихи містяться на нижньо-
му боці листка, тому сонячні промені на них 
не потрапляють, що сприяє збереженню 
води в рослині. Плаваючі листки водних 
рослин (латаття) мають продихи лише на 
верхній частині листкової пластинки.

Ïîâåðíåìîñÿ äî ìàëþíêà 120. Âè 
áà÷èòå, ùî áëèæ÷å äî âåðõíüîї 
ïîâåðõíі ëèñòêà ðîçìіùåíі âèäîâæå-
íі êëі òèíè, ÿêі íàãàäóþòü ñòîâï÷è-
êè. Öі êëіòèíè ùіëüíî ïðèëÿãàþòü 

Мал. 120. Внутрішня будова листка: 
1 – кутикула; 2 – шкірка; 3 – стовпчасті 
клітини; 4 – губчасті клітини; 5 – про-
дих; 6 – міжклітинник; 7 – провідний 
пучок. Зав дання. Пригадайте 
значення кутикули 

1 2

3

4

6

5 7

Мал. 121. Будова продихів: 1 – замика-
ючі клітини; 2 – продихова щілина 

1

2
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§ 28. Будова та функції листка

îäíà äî îäíîї, ìàéæå áåç ìіæêëіòèííèêіâ. Âîíè óòâîðþþòü ñòîâï÷àñ-
òó òêàíèíó ëèñòêà. Íèæ÷å ðîçòàøîâàíі îâàëüíі êëіòèíè, ìіæ ÿêèìè 
є âåëèêі ìіæêëіòèííèêè. Öå ãóá÷àñòà òêàíèíà ëèñòêà.

Íàéіíòåíñèâíіøå ôîòîñèíòåç âіäáóâà єòüñÿ ó ñòîâï÷àñòèõ êëіòèíàõ, 
ÿêі ìіñòÿòü áіëüøå õëîðîïëàñòіâ. Êіëüêіñòü õëîðîïëàñ òіâ ó êëіòèíàõ ãóá-
÷àñòîї òêàíèíè ìåíøà, òîìó ôîòîñèíòåç ó íèõ çäіéñíþєòüñÿ íå òàê àêòèâ-
íî. Ó öèõ êëіòèíàõ çàïàñàþòüñÿ ðіçíі ðå÷îâèíè, íàïðèêëàä êðîõìàëü. 

Ìіæêëіòèííèêè çàïîâíåíі ïîâіòðÿì і âîäÿíîþ ïàðîþ. Âîíè ñïîëó-
÷åíі ç ïðîäèõàìè і çàáåçïå÷óþòü ãàçîîáìіí ó ëèñòêó òà âèïàðîâóâàííÿ. 

Âèïàðîâóâàííÿ âîäè ëèñòêàìè çàáåçïå÷óє âèñõіäíèé ïîòіê âîäè 
ïîæèâíèõ ðå÷îâèí âіä êîðåíÿ äî íàäçåìíîї ÷àñòèíè. Ùî áіëüøå âîäè 
çà îäèíèöþ ÷àñó âèïàðîâóâàòèìå ðîñëèíà, òî іíòåíñèâíіøå її êîðåíåâà 
ñèñòåìà ïîãëèíàòèìå ðîç÷èíè ñîëåé іç ґðóíòó і øâèäøå öі ðîç÷èíè 
íàäіéäóòü äî êîæíîї êëіòèíè її íàäçåìíîї ÷àñòèíè.

Âèïàðîâóþ÷è âîäó, ðîñëèíà çíèæóє ñâîþ òåìïåðàòóðó і òàêèì ÷èíîì 
çàõèùàєòüñÿ âіä ïåðåãðіâàííÿ. Ó ñïåêîòíó ïîãîäó òåìïåðàòóðà ëèñòêà 
ìîæå áóòè íà 4–6 Ñ íèæ÷îþ, íіæ ó íàâêîëèøíüîìó ïîâіòðі.

ßê âè ïàì’ÿòàєòå, ïëàñòèíêà ëèñòêà ïðîíèçàíà ùіëüíîþ ñіòêîþ 
ïðîâіäíèõ ïó÷êіâ – æèëîê. Їõíі ôóíêöії – ïðîâіäíà òà îïîð íà. Îñíîâó 
æèëîê ñêëàäàþòü ïðîâіäíі òêàíèíè – ñèòîïîäіáíі òðóáêè òà ñóäèíè. 
Ïî ñèòîïîäіáíèõ òðóáêàõ ç ëèñòêà äî âñіõ іíøèõ îðãàíіâ âіäòіêàþòü 
îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè, óòâîðåíі ïіä ÷àñ ôîòîñèíòåçó. Ñóäèíè çàáåçïå÷ó-
þòü ïîñòà÷àííÿ êëіòèí ëèñòêà âîäîþ òà íåîðãàíі÷íèìè ðå÷îâèíàìè. 
Âîëîêíà ìåõàíі÷íîї òêàíèíè ç ïîòîâùåíèìè îáîëîíêàìè ñëóãóþòü 
ñêåëåòîì ëèñòêà. 

ßêі áóâàþòü âèäè æèëêóâàííÿ ëèñòêà? Ðîçòàøóâàííÿ æèëîê ëèñò-
êîâîї ïëàñòèíêè ìàє íàçâó æèëêóâàííÿ. Ðîçðіçíÿþòü  ïіð÷àñòå, ïàëü-
÷àñòå, ïàðàëåëüíå, äóãîâå і âèë÷àñòå æèëêóâàííÿ (ìàë. 122). Ïіð÷àñòå 
æèëêóâàííÿ óòâîðþє ñіòêó çàâäÿêè áàãàòîðàçîâîìó ãàëóæåííþ. Âîíî 

Мал. 122. Пірчасте (1); пальчасте (2); паралельне (3); дугове (4); вилчасте (5) жилкування

1

53 4

2
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òèïîâå äëÿ ëèñòêіâ òàêèõ ðîñëèí, ÿê ÿáëóíÿ, âèíîãðàä, ãîðîõ òîùî. 
Ïàëü÷àñòå æèëêóâàííÿ – ó ëèñòêàõ êëåíà. Äëÿ ïàðàëåëüíîãî æèëêóâàí-
íÿ õàðàêòåðíå òå, ùî æèëêè ðîçìіùåíі ïàðàëåëüíî îäíà îäíіé. Âîíî 
ïåðåâàæàє ó çëàêîâèõ (êóêóðóäçà, ïøåíèöÿ, æèòî) é äå ÿêèõ іí øèõ ðîñ-
ëèí (öèáóëÿ). Çà äóãîâîãî æèëêóâàííÿ æèëêè óòâîðþþòü äóãè. Òàêå 
æèëêóâàííÿ õàðàêòåðíå, íàïðèêëàä, äëÿ êîíâàëії ÷è ïîäîðîæíèêà. Çà 
âèë÷àñòîãî æèëêóâàííÿ âіäãàëóæåííÿ æèëîê íå ç’єäíóþòüñÿ ïåðåòèí-
êàìè і äîñÿãàþòü êðàþ ëèñòêîâîї ïëàñòèíêè (äåÿêі ïàïîðîòі, ãіíêãî). 

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 У більшості рослин листки черешкові, вони складаються із черешка та 
листкової пластинки. За відсутності черешків листки називають сидячими. 
Вони прикріплені до стебла основою листкової пластинки. У деяких рослин 
основа листка розростається та охоплює стебло над вузлом.

 Залежно від кількості листкових пластинок листки поділяють на прості 
та складні.

 Листок зверху та знизу вкритий покривною тканиною – шкіркою. У ній є 
продихи, які здатні регулювати інтенсивність газообміну та випаровування води.

 Під шкіркою розміщена основна фотосинтезуюча тканина. Крізь неї про-
ходять жилки, що надають листку міцності, забезпечують надходження до 
листка води та неорганічних сполук і відтікання з нього новоутворених органіч-
них речовин. Розташування жилок листкової пластинки має назву «жилкуван-
ня». Розрізняють пірчасте, пальчасте, паралельне, вилчасте та дугове жилку-
вання.

 Листкорозміщення буває супротивним, почерговим, кільчастим.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ëèñòêîâà ïëàñòèíêà, ÷åðå-
øîê, ïðîäèõè, æèëêóâàííÿ, ëèñòêîðîçìіùåííÿ.  

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Визначте, чим заповнені міжклітинники в листку: а) тільки повітрям; б) тільки 

водою; в) повітрям і водяною парою.
2. Найбільше хлоропластів у листках міститься в клітинах: а) шкірки; б) жилок; 

в) стовпчастих; г) губчастих.

Дайте відповідь на запитання
1. З яких частин складається листок? 
2. Яка будова та функції продихів? 
3. Які функції в листках виконують жилки?
4. Чим відрізняються прості листки від складних? 
5. Які є типи листкорозміщення?

 Поміркуйте! Інколи листкова пластинка простих листків має глибокі вирізи, 
які сягають центральної жилки чи основи листка. Як такі прості листки можна 
відрізнити від складних? 

 Як розташування продихів пов’язане з умовами місцезростання рослин?
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§ 29. Тривалість життя листків. Видозміни листка

 § 29. ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ ЛИСТКІВ. 
ВИДОЗМІНИ ЛИСТКА

Пригадайте функції листка. Які функції жилок?

ßêà òðèâàëіñòü æèòòÿ ëèñòêіâ? Ëèñòêè áіëüøîñòі êâіòêîâèõ ðîñëèí 
æèâóòü ëèøå ïðîòÿãîì òåïë èõ ìіñÿöіâ ðîêó. Â îäíîðі÷íèõ âèäіâ âîíè 
âіäìèðàþòü ðàçîì ç іíøèìè íàäçåìíèìè ÷àñòèíàìè ðîñëèíè. Ó áàãàòî-
ðі÷íèõ äåðåâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí ëèñòêè ÷àñòî æèâóòü ïðîòÿãîì îäíîãî 
ðîêó і ïîâíіñòþ îïàäàþòü ïåâíîї ïîðè. Ó ðîñëèí íàøèõ øèðîò (áåðåçà, 
êëåí, ëèïà, ÿáëóíÿ, ãîðîáèíà і áåçëі÷ іíøèõ) öå âіäáóâàєòüñÿ âîñåíè. 
Òàêі ðîñëèíè íàçèâàþòü ëèñòîïàäíèìè.

Мал. 123. Золота осінь

Ó äåÿêèõ ðîñëèí ëèñòêè æèâóòü êіëüêà ðîêіâ. Ïðèäèâіòüñÿ äî êіì-
íàòíèõ ðîñëèí – ôіêóñà ÷è ìîíñòåðè. Âîíè öіëîðі÷íî çåëåíі. Öå òîìó, 
ùî ëèñòêè â íèõ æèâóòü êіëüêà ðîêіâ і çàìіíþþòüñÿ ïîñòóïîâî. Ñòàðі 
ëèñòêè âіäìèðàþòü і âîäíî÷àñ ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâі – ìîëîäі. Òàê ñàìî 
ïîñòóïîâî çàìіíþþòüñÿ ëèñòêè і â áàãàòüîõ ðîñëèí ó ïðèðîäі (áðóñíèöÿ, 
ëàâðîâèøíÿ, âåðåñ, ñîñíà, ÿëèíà òà іíøі). Òàêі ðîñëèíè íàçèâàþòü 
âі÷íîçåëåíèìè. 

Ïðèðîäíå ÿâèùå ìàñîâîãî îïàäàííÿ ëèñòêіâ ó ðîñëèí íà ïåðіîä 
íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ íàçèâàþòü ëèñòîïàäîì. Ñêèäàþ÷è ëèñòêè, ðîñ-
ëèíè çàõèùàþòüñÿ âіä íàäìіðíîї âòðàòè âîäè, àäæå êîðåíåâà ñèñòåìà 
çà íèçüêèõ òåìïåðàòóð íå çìîãëà á çàáåçïå÷èòè íåþ ðîñëèíó. Ó âі÷íî-
çåëåíèõ õâîéíèõ ðîñëèí (ñîñíà, ÿëèíà) ëèñòêè òàêі äðіáíі, ùî âîäè 
âèïàðîâóþòü íåáàãàòî. Òîìó âîíè íå ñêèäàþòü íà çèìó ëèñòêè.

Îñіííіé ëèñòîïàä ñóïðîâîäæóєòüñÿ çìіíîþ çàáàðâëåííÿ ëèñòêіâ – 
îäíієþ ç ïåðøèõ îçíàê îñåíі (ìàë. 123). Æîâòіþòü áåðåçè, ÿñåíè òà
ëèïè, ðîæåâіþòü ëèñòêè êàëèíè òà áðóñíèöі, ÷åðâîíіє ëèñòÿ äèêîãî 
âèíîãðàäó òà êëåíà. Ùî çóìîâëþє öå ðîçìàїòòÿ áàðâ îñåíі? Ìè âæå 
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çãàäóâàëè, ùî â ëèñòêàõ ðîñëèí îäíî÷àñíî іç çåëåíèì ïіãìåíòîì – 
õëîðîôіëîì – є é іíøі ïіãìåíòè, çîêðåìà çîëîòàâî-æîâòі, æîâòî-
ãàðÿ÷і, ÷åðâîíі. Áëèæ÷å äî îñåíі â ëèñòêàõ ðóéíóєòüñÿ íàñàìïåðåä 
õëîðîôіë. Іíøі ïіãìåíòè ñòіéêіøі, òîìó âîñåíè їõíÿ íàÿâíіñòü ó ëèñò-
êàõ ñòàє ïîìіòíîþ.

ßêі ÷èííèêè çóìîâëþþòü ëèñòîïàä? Ç íà  ñòàííÿì îñåíі êîðîòøàє 
äåíü, çíèæóєòüñÿ òåìïåðàòóðà ïîâіòðÿ, çìåíøóþòüñÿ âèïàðîâóâàííÿ òà 
íàäõîäæåííÿ âîäè ÷åðåç êîðåíåâó ñèñòåìó. Âîäíî÷àñ ïîñèëþєòüñÿ âіä-
ïëèâ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí ç ëèñòêà â ñòåáëî òà êîðіíü. Òîæ ëèñòîê, ùî 
âіäïàâ, ìàє íèçüêèé óìіñò ïîòðіáíèõ 
ðîñëèíі ðå÷îâèí. Íàòîìіñòü ó íüîìó 
íàêîïè÷óþòüñÿ ðіçíі øêіäëèâі ðå÷îâè-
íè. Ñêè äàþ÷è ëèñòêè, ðîñëèíà ïîçáàâ-
ëÿєòüñÿ íåïîòðіáíèõ їé ðå÷îâèí. 

Ïîáëèçó ñòåáëà â ÷åðåøêó ëèñòêà є 
øàð êëіòèí îñíîâíîї òêàíèíè (ìàë. 124). 
Âîñåíè öі êëіòèíè ïî÷èíàþòü ïîñèëåíî 
äіëèòèñÿ, óòâîðþþ÷è âïîïåðåê ÷åðåø-
êà ãëàäåíüêі òà îêðóãëі êëіòèíè. Ìіæ 
íèìè âèíèêàþòü âåëèêі ìіæêëіòèííè-
êè, òîìó öі êëіòèíè ëåãêî âіäîêðåìëþ-
þòüñÿ îäíà âіä îäíîї. Äîñòàòíüî êðàï-
ëèíè äîùó ÷è ïîäèõó âіòðó, ÿê ëèñòîê 
îïàäàє. 

Îïàëå ëèñòÿ ðîçêëàäàþòü ґðóíòîâі áàêòåðії, ãðèáè, òâàðèíè. 
Ìіíåðàëüíі ñîëі, ùî óòâîðèëèñÿ âíàñëіäîê öüîãî ðîçêëàäó, çíîâó âèêî-
ðèñòîâóþòü ðîñëèíè (ïåðåãëÿíüòå ùå ðàç ìàëþíîê 102).

ßêі є âèäîçìіíè ëèñòêà? Êðіì îñíîâíèõ ôóíêöіé (ãàçîîáìіí, âèïàðî-
âóâàííÿ âîäè, ôîòîñèíòåç), ëèñòêè ìîæóòü âèêîíóâàòè é äåÿêі äîäàò-
êîâі, ó çâ’ÿçêó іç ÷èì âîíè äåùî âèäîçìіíþþòüñÿ (ìàë. 125).

Ðîñëèíè ïîñóøëèâèõ ìіñöåâîñòåé ó ëèñòêàõ íàêîïè÷óþòü âîäó, òîìó 
âîíè ñòàþòü ì’ÿñèñòèìè (àëîå, ìîëîäèëî) (ìàë. 125, 1). ×àñòî ëèñòêè 
âèäîçìіíþþòüñÿ íà çàõèñíі êîëþ÷êè, ÿê ó áàðáàðèñó (ìàë. 125, 2). 
Â àêàöії áіëîї êîëþ÷êè – öå âèäîçìіíåíі ïðèëèñòêè. 

!  Цікаво знати, що в кактусів жорсткі колючки не лише захищають від виїдання 
тваринами, а й зменшують випаровування води. Вода в кактусах накопичується у 
стеблі. У спекотних пустелях Центральної Америки зростають кактуси, здатні 
накопичувати у своєму тілі до 3 тонн води!

Ùå îäíієþ ç âèäîçìіí ëèñòêà є âóñèêè. Óñіì âіäîìà ðîñëèíà ãîðîõ 
ìàє äîâãå òîíêå ñòåáëî. Îêðåìі ëèñòî÷êè ñêëàäíèõ ëèñòêіâ öієї ðîñëè-
íè ïåðåòâîðèëèñÿ íà âóñèêè, ÿêèìè âîíà ÷іïëÿєòüñÿ çà ðіçíі ïðåäìåòè 
é çàêðіïëþє ñòåáëî â ïåâíîìó ïîëîæåííі (ìàë. 125, 3). Îòæå, íà âóñè-
êè â ðîñëèí ìîæóòü âèäîçìіíþâàòèñü ÿê îêðåìі ëèñòêè, òàê і âåñü 
ïàãіí (ïðèãàäàéòå âèäîçìіíè ïàãîíà – âóñèêè). Ëèñòêè ìîæóòü ïåðå-

Мал. 124. Схема утворення шару 
клітин, який відокремлює листок 
від пагона (а)

а

а
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§ 29. Тривалість життя листків. Видозміни листка

Мал. 125. Видозміни листків: 1 – м’ясисті листки молодила; 2 – захисні колючки 
в барбарису; 3 – вусики гороху;  4 – брунькові луски. Завдання. Розгляньте малюнки 

і поясніть біологічне значення видозмін листків

òâîðþâàòèñÿ íà ëóñêè. Ó ñîêîâèòèõ ëóñêàõ öèáóëèí (íàïðèêëàä, öèáó-
ëі ãîðîäíüîї) íàêîïè÷óþòüñÿ çàïàñíі ïîæèâíі ðå÷îâèíè òà âîäà. 
Çîâíіøíі ñóõі ëóñêè çàõèùàþòü âíóòðіøíі ÷àñòèíè öèáóëèí òà áðó-
íüîê äåðåâ і ÷àãàðíèêіâ (ìàë. 125, 4) âіä ìåõàíі÷íèõ óøêîäæåíü, ïåðå-
ñèõàííÿ, íèçüêèõ ÷è âèñîêèõ òåìïåðàòóð.

Ó êîìàõîїäíèõ ðîñëèí (ðîñè÷êà, âåíåðèíà ìóõîëîâêà, ïóõèðíèê) 
ëèñòêè ïðèñòîñîâàíі äëÿ ïîëþâàííÿ íà êîìàõ (ìàë. 126). Öі ëèñòêè íå 

ëèøå çàõîïëþþòü çäîáè÷, à é âèäіëÿ-
þòü òðàâíі ñîêè, ùî її ïåðåòðàâëþþòü. 
Ñïîæèâàþ÷è äðіáíèõ êîìàõ, êîìàõî-
їäíі ðîñëèíè êîìïåíñóþòü íåñòà÷ó 
äåÿêèõ ðå÷îâèí ó ґðóíòі, íà ÿêîìó 
âîíè çðîñòàþòü. Âіäîìî ïðèáëèçíî 
500 âèäіâ êîìàõîїäíèõ ðîñëèí, çäå-
áіëüøîãî öå ìåøêàíöі òðîïіêіâ. 
Â Óêðàїíі òðàïëÿþòüñÿ àëüäðîâàíäà 
ïóõèð÷àñòà, à òàêîæ äåêіëüêà âèäіâ 
ðîñè÷îê.

 Завдання. Деякі рослини здатні розмно-
жуватися листками. Про ведіть такий 

дослід. Зріжте листок сенполії і покладіть його 
на вологий ґрунт. Через деякий час ви зможете 
помітити, що на листку утворилися додаткові 
корені. Згодом з такого листка розвинеться 
нова рослина. 

3

21

4

Мал. 126. Росичка «полює» на комаху. 
Завдання. Розгляньте малюнок 
і поясніть, до якого типу можна 
віднес ти живлення росички. Яке 
значення для рослини має таке 
пристосування?
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ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Листопад захищає рослину від надмірних витрат води та дає їй змогу 
позбутися шкідливих продуктів обміну речовин.

 Залежно від тривалості життя листків рослини поділяють на листопадні 
(листки живуть протягом одного року) та вічнозелені (листки живуть декілька 
років).

 Здійснюючи додаткові функції, листки можуть видозмінюватися на 
колючки, луски, вусики тощо.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ëèñòîïàäíі òà âі÷íîçåëåíі 
ðîñëèíè, ëèñòîïàä, âèäîçìіíè ëèñòêà.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть рослину, у якої вусики є видозмінами листка: а) виноград; б) горох 

посівний; в) гарбуз; г) огірки.
2. Укажіть, що є видозмінами листків: а) вуса суниць; б) колючки кактуса; в) буль-

би картоплі; г) кореневища пирію.

Дайте відповідь на запитання
1. Які рослини називають листопадними, а які – вічнозеленими? Наведіть при-

клади. 
2. Що таке листопад? Які чинники його зумовлюють? 
3. Яке значення листопаду для рослин?

Завдання (виконуйте в групах). Користуючись малюнками підручника та 
Інтернетом, наведіть приклади рослин з р ізними видозмінами листків: 
колючками, вусиками, ловильними, м’ясистими.

 Поміркуйте! Яке значення вічнозелених рослин для існування життя на 
нашій планеті?

Користуючись різними джерелами інформації, виконайте МІНІ-ПРОЕКТИ:  
Листопад;  Рослини-хижаки. Цю роботу виконуйте групами. Міні-проекти у вигляді 
комп ютерної або іншої презентації показують на уроці. Їх оцінює група експертів, серед 
яких і вчитель.

§ 30. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН. 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ РІЗНИМИ 
ЧАСТИНАМИ РОСЛИНИ

Пригадайте з курсу природознавства, що таке тиск. Які тканини та орга-
ни є у квіткових рослин? Які особливості будови та функцій кореня, паго-
на, бруньки? Що таке серцевинні промені, сплячі бруньки?
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§ 30. Транспорт речовин. Взаємозв’язки між різними частинами...

ßêі âçàєìîçâ’ÿçêè іñíóþòü ìіæ ÷àñòèíàìè ðîñëèííîãî îðãàíіçìó? 
ÂÈ âæå îçíàéîìèëèñÿ ç áóäîâîþ òà ôóíêöіÿìè îêðåìèõ âåãåòàòèâíèõ 
îðãàíіâ ðîñëèíè – êîðåíÿ òà ïàãîíà. Îäíàê æèâà ðîñëèíà – öå öіëіñíèé 
îðãàíіçì, óñі ÷àñòèíè ÿêîãî òіñíî âçàєìîäіþòü, âèêîíóþ÷è ïåâíі 
æèòòєâі ôóíêöії.

Ïîðóøåííÿ áóäîâè ÷è ôóíêöіé áóäü-ÿêîãî ç îðãàíіâ îäðàçó æ ïîçíà-
÷àєòüñÿ íà äіÿëüíîñòі іíøèõ, à îòæå, é îðãàíіçìó â öіëîìó. Íàïðèêëàä, 

óøêîäæåííÿ òà âіäìèðàííÿ êîðåíÿ íå 
òіëüêè ïîðóøèòü çàêðіïëåííÿ ðîñëèíè 
â ґðóíòі, à é óíåìîæëèâèòü âáèðàííÿ 
íåþ ç ґðóíòó ðîç÷èíіâ ìіíåðàëüíèõ 
ñïîëóê. 

Ðîñëèíà ç âіäìåðëèìè êîðåíÿìè 
íåîäìіííî çàãèíå. Òå ñàìå ñòàíåòüñÿ ç 
ðîñëèíîþ, ÿêùî çі ñòîâáóðà ìîëîäîãî 
äåðåâöÿ çíÿòè êîðó ó âèãëÿäі ïîÿñêà 
(ìàë. 127). Öå çóïèíèòü íàäõîäæåííÿ 
îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí, óòâîðåíèõ çàâäÿ-
êè ôîòîñèíòåçó, âіä ëèñòêіâ äî íèæ-
íüîї ÷àñòèíè ñòåá ëà òà êîðåíÿ. 

Ðîñëèíà ìîæå çàãèíóòè і âíàñëіäîê 
íåñâîє÷àñíîãî ñêèäàííÿ àáî âіäìèðàí-
íÿ ëèñòêіâ, áî öå óíåìîæëèâèòü çäіé-
ñíåííÿ ôîòîñèí òåçó.

Çâ’ÿçêè ìіæ ðіçíèìè îðãàíàìè 
ðîñëèíè çàáåçïå÷óþòü ïðîâіäíі òêàíè-
íè. Âîíè ïðîíèçóþòü óâåñü îðãàíіçì – 
âіä êîðåíÿ ÷åðåç ñòåáëî äî êîæíîãî 
ëèñòêà. 

Âè âæå çíàєòå, ùî âèñõіäíі ïîòîêè 
ðîç÷èíіâ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ïðÿìó-
þòü ïî ñóäèíàõ, à íèçõіäíі – ïî ñèòî-
ïîäіáíèõ òðóáêàõ. Ãîðèçîíòàëüíå 
ïåðåìіùåííÿ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí ïî 
ñòåáëó äåðåâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí ìîæëèâå 
ïî ñåðöåâèííèõ ïðîìåíÿõ. 

Âîäó é ìіíåðàëüíі ðå÷îâèíè ç ґðóí-
òó äî ïàãîíà ïîñòà÷àє êîðіíü. Óòâîðåíі 
â ëèñòêàõ îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè ïî ñòåá-
ëó òðàíñïîðòóþòüñÿ äî êîðåíåâîї 
ñè ñòåìè (ìàë. 128). 

Ó êëіòèíàõ і ñóäèíàõ êîðåíÿ âíà-
ñëіäîê çàïîâíåííÿ їõ âîäíèì ðîç÷è-
íîì, ÿêèé âáèðàєòüñÿ êîðåíåâèìè 
âîëîñêàìè ç ґðóíòó, âèíèêàє êîðåíå-

Мал. 127. Дерево загине, якщо зняти 
зі стовбура кору у вигляді пояска

Мал. 128. Схема, що ілюструє 
транспорт речовин по рослині. 
Завдання. Розгляньте схему на 
малюнку і поясніть, якими тканинами 
здійснюється висхідний і низхідний 
потоки речовин по рослині

Âîäà і ìіíåðàëüíі 
ðå÷îâèíè

Îðãàíі÷íі 
ðå÷îâèíè
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âèé òèñê. Âіí çàáåçïå÷óє ðóõ ðîç÷èíіâ äî íàäçåìíîї ÷àñòèíè ðîñ-
ëèíè. 

Âèïàðîâóâàííÿ âîäè ëèñòêàìè ñòâîðþє òàê çâàíó ïðèñèñíó ñèëó 
ëèñòêіâ. Ùî áіëüøå âîäè âîíè âèïàðîâóþòü, òî іíòåíñèâíіøå êîðіíü 
ïîãëèíàє її ç ґðóíòó і âîäíèé ðîç÷èí øâèäøå íàäõîäèòü äî íàäçåìíèõ 
îðãàíіâ ðîñëèí.

!  Цікаво знати, що механізмами пересування речовин по рослині можна керу-
вати. Так, щоб прискорити дозрівання помідорів, їх пасинкують, тобто видаляють 
бічні пагони. Для прискорення достигання плодів у винограду обрізують молоді паго-
ни, що з’являються після формування виноградних грон.

ßê ðîñëèíè ðåãóëþþòü ñâîї æèòòєâі ôóíêöії? Ðîáîòà ðіçíèõ îðãàíіâ 
óçãîäæóєòüñÿ çàâäÿêè âèðîáëåííþ ðîñëèíîþ îñîáëèâèõ áіîëîãі÷íî 
àêòèâíèõ ðå÷îâèí, ÿêі íàçèâàþòü ôіòîãîðìîíàìè. Âîíè (ó íàäçâè÷àé-
íî ìàëèõ êіëüêîñòÿõ) ðåãóëþþòü ðіñò і ðîçâèòîê ðîñëèí. Îäíі ç íèõ ïðè-
ñêîðþþòü ïîäіë і ðіñò êëіòèí, іíøі, íàâïàêè, ãàëüìóþòü їõ. Ôіòîãîðìîíè 
ðåãóëþþòü ïðîðîñòàííÿ íàñіííÿ, áðóíüîê, óòâîðåííÿ êâіòîê, ïëîäіâ, 
ñêèäàííÿ ëèñòêіâ òîùî.

Âè çíàєòå, ùî ñïëÿ÷і áðóíüêè ìîæóòü òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàòè ó 
ñòàíі ñïîêîþ, à ïðîðîñòàþòü ïіñëÿ óøêîäæåííÿ âåðõіâêîâîї áðóíüêè. 
Çâіäêè æ âîíè «äіçíàþòüñÿ», ùî êîíóñ íàðîñòàííÿ óøêîäæåíèé? Ðі÷ 
ó òіì, ùî ñàìå âåðõіâêîâà áðóíüêà âèäіëÿє ïåâíі ôіòîãîðìîíè, ÿêі 
ñèòîïîäіáíèìè òðóáêàìè ïðÿìóþòü âíèç ïî ñòåáëó і ñòðèìóþòü ðіñò 
ðîçòàøîâàíèõ íèæ÷å áðóíüîê, ñåðåä ÿêèõ і ñïëÿ÷і. Öå ÿâèùå âèêîðèñ-
òîâóþòü äëÿ âèðîùóâàííÿ êóëüòóð-
íèõ ðîñëèí. Íàïðèêëàä, ñàäіâíèêè 
îáìå æóþòü ðіñò ïëîäîâèõ äåðåâ ó 
âèñîòó é ïîñèëþþòü ãàëóæåííÿ ïіä 
÷àñ ôîðìóâàííÿ êðîíè, âèäàëÿþ÷è 
âåðõіâêîâі áðóíüêè.

Ôіòîãîðìîíè çàñòîñîâóþòü і â ãîñ-
ïîäàðñòâі. Òàê, îáðîáëÿþ÷è ðîñëèíó 
ôіòîãîðìîíàìè, ÿêі ïðèñêîðþþòü 
ïîäіë êëіòèí і ðіñò îðãàíіâ, ìîæíà 
ïðèñêîðþâàòè äîçðіâàííÿ ïëîäіâ òà 
çáіëüøóâàòè їõíþ ìàñó (ìàë. 129). 
Îáðîáëÿþ÷è ôіòîãîðìîíàìè íàñіííÿ, 
ìîæíà ïðèñêîðèòè éîãî ïðîðîñòàííÿ.

Ðîñëèíè âèðîáëÿþòü ðå÷îâèíè, 
çäàòíі çàõèùàòè їõ âіä õâîðîáîòâîð-
íèõ ìіêðîîðãàíіçìіâ. Òàêі ðå÷îâèíè 
íàçèâàþòü ôіòîíöèäàìè. Áàãàòî 
ôіòîíöèäіâ âèðîáëÿþòü öèáóëÿ òà ÷àñ-
íèê. Ñàìå òîìó їõ øèðîêî çàñòîñîâó-
þòü äëÿ ïðîôіëàêòèêè çàñòóäíèõ 
çàõâîðþâàíü.

Мал. 129. Плоди винограду, 
не оброблені (1) та оброблені (2) 
фітогормонами

1

2
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§ 31. Рухи рослин

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Організм рослини є цілісною системою, у якому робота різних органів 
взаємоузгоджена. Зв’язки між різними частинами рослини насамперед забез-
печують провідні тканини.

 В узгодженні роботи різних органів та частин рослини важлива роль 
належить фітогормонам. Ці біологічно активні речовини регулюють у рослині 
різні процеси життєдіяльності.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: êîðåíåâèé òèñê, ïðèñèñíà 
ñèëà ëèñòêіâ.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Зазначте частини рослини, якими відбуваються висхідні потоки розчинів по -

живних речовин: а) судини; б) ситоподібні трубки; в) корок; г) шкірка. 
2. Зазначте частини рослини, якими відбуваються низхідні потоки розчинів по жив-

них речовин: а) судини; б) ситоподібні трубки; в) серцевинні промені; г) корок.
3. Назвіть біологічно активні речовини, які здатні захищати рослини від хворо-

ботворних мікроорганізмів: а) фітогормони; б) фітонциди; в) вітаміни. 

Дайте відповідь на запитання
1. Завдяки яким структурам органічні речовини переміщуються по стеблу дере-

в’янистих рослин у горизонтальному напрямку? 
2. Що таке кореневий тиск і присисна сила листків? 
3. Як у рослин відбувається газообмін?

Дослідницький практикум «Транспорт речовин по рослині» (виконувати 
вдома з допомогою дорослого).
1. Протягом семи днів проростіть насіння квасолі або гороху (на вибір).
2. Воду в дослідній посудині із семиденними проростками замініть на розчин 
харчового барвника. Періодично доливайте воду в посудину, зберігаючи 
початковий рівень розчину. 
3. Через три дні корені проростків сполосніть у чистій воді, злегка просушіть 
їх паперовою серветкою. 
4. Зробіть поперечний розріз кореня і за допомогою лупи на білому аркуші 
паперу встановіть, якими його ділянками рухався забарвлений розчин.

§ 31. РУХИ РОСЛИН
Пригадайте, які рухи рослин ви спостерігали в живій природі. 

Ðîñëèíè, ÿê é іíøі îðãàíіçìè, çäàòíі ðåãóëþâàòè ñâîї æèòòєâі 
ôóíêöії, çàáåçïå÷óþ÷è óçãîäæåíó äіÿëüíіñòü ðіçíèõ îðãàíіâ òà ðåàãóþ-
÷è íà çìіíè â íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùі.

ßêі áóâàþòü ðóõè ðîñëèí? Íà ðîñëèíè âïðîäîâæ æèòòÿ âïëèâàþòü 
ðіçíі ÷èííèêè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà (äîù, âіòåð, ñèëà òÿæіííÿ, 
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Мал. 131. Стебла квасолі здійснюють 
повільний рух у повітрі у вигляді спіралі, 
і вусик міцно обкручується навколо опори

Мал. 130. Малюнок, що ілюструє описаний 
дослід. Завдання. Розгляньте малюнок і 

поясніть, чому стебло росте вгору

äîáîâі òà ñåçîííі êîëèâàííÿ òåìïåðàòóðè, òðèâàëіñòü îñâіòëåííÿ, ÷åð-
ãóâàííÿ äíÿ é íî÷і). Ðîñëèíà ïåâíèì ÷èíîì âіäïîâіäàє íà òàêі âïëèâè, 
áî їé ïðèòàìàííà çàãàëüíà ðèñà æèâèõ îðãàíіçìіâ – ïîäðàçëèâіñòü.

Âіäïîâіäü íà äіþ ïîäðàçíèêіâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ìîæå 
ïðîÿâëÿòèñÿ ó âèãëÿäі ðóõîâèõ ðåàêöіé. 

Ðîñëèíàì, çîêðåìà, ïðèòàìàííі ðîñòîâі ðóõè, çóìîâëåíі ñïðÿìîâàíèì 
âïëèâîì òîãî ÷è іíøîãî çîâíіøíüîãî ÷èííèêà: ñâіòëà, ñèëè òÿæіííÿ, 
òèñêó, äії õіìі÷íèõ ñïîëóê, âіòðó. Íàïðèêëàä, ïàãîíè ðîñòóòü ó áіê 
äæåðåëà ñâіòëà (äèâ. ìàë. 6).

Âèêîíàєìî òàêèé äîñëіä. Çàêðіïèìî ìîëîäó ðîñëèíó òàê, ùîá ñâîєþ 
âåðõіâêîþ âîíà áóëà ñïðÿìîâàíà ãîðèçîíòàëüíî àáî äîíèçó (ìàë. 130). 
×åðåç ïåâíèé ÷àñ її ñòåáëî âèãíåòüñÿ і ïî÷íå ðîñòè äîãîðè. Öå ïîâ’ÿçàíî 
ç òèì, ùî ïàãіí ñïðèéìàє ñèëó òÿæіííÿ і ðîñòå â ïðîòèëåæíîìó âіä íåї 
íàïðÿìêó. Íàòîìіñòü êîðіíü, ÿê âè ïàì’ÿòàєòå, óæå ïіä ÷àñ ïðîðîñòàí-
íÿ íàñіííÿ ðîñòå â ãëèá ґðóíòó. Çàâäÿêè öüîìó êîðåíåâà ñèñòåìà ðîñ-
ëèí ñïðÿìîâàíà â ãëèá ґðóíòó, à ñòåáëî, íàâïàêè, âèíîñèòü ëèñòêè äî 
ñîíöÿ.

Ñòåáëà âèòêèõ ðîñëèí (íàïðèêëàä, õìåëþ) çäіéñíþþòü ïîâіëüíèé 
ðóõ ó ïîâіòðі ó âèãëÿäі ñïіðàëі. Öå äàє ìîæëèâіñòü ðîñëèíàì îáâèâàòè-
ñÿ íàâêîëî îïîðè. Âóñèêè ÷іïêèõ ðîñëèí, ÿê-îò êâàñîëі, ïîâіëüíî çäіé-
ñíþþòü ðóõè, ïîêè íå òîðêíóòüñÿ îïîðè. Ïіñëÿ öüîãî âóñèê ìіöíî 
îáêðó÷óєòüñÿ íàâêîëî íåї (ìàë. 131).

Ðóõè ðîñëèí ìîæóòü áóòè ïîâ’ÿçàíі íå ëèøå ç ðîñòîì ïåâíèõ їõíіõ 
÷àñòèí, à é ç ïåðіîäè÷íèìè çìіíàìè òèñêó âñåðåäèíі ïåâíèõ ãðóï êëі-
òèí. Íàïðèêëàä, ÿêùî äîòîðêíóòèñÿ äî ìіìîçè ñîðîìëèâîї, îêðåìі 
ëèñòî÷êè її ñêëàäíèõ ëèñòêіâ áóäóòü ñêëàäàòèñü (äèâ. ìàë. 7). ×åðåç 
äå ÿêèé ÷àñ ïіñëÿ ïîäðàçíåííÿ їõíє ïîëîæåííÿ âіäíîâëþєòüñÿ. Çàâäÿêè 
ðóõàì ëîâèëüíèõ ëèñòêіâ êîìàõîїäíà ðîñëèíà ðîñè÷êà âëîâëþє çäîáè÷ 
(äèâ. ìàë. 126).

(014-13)_V2.indd   119 14.07.2014   13:09:40



120

§ 31. Рухи рослин

Мал. 132. Добові рухи в суцвітті кульбаби. Завдання. Розгляньте малюнок і поясніть, 
чому виникають добові рухи рослин і яке вони мають значення для рослин

1 2

Ùî òàêå äîáîâі òà ñåçîííі ðèòìè ðîñëèí? Ðóõè ðîñëèí ìîæóòü áóòè 
ïîâ’ÿçàíі ç äîáîâèìè ÷è ñåçîííèìè ðèòìàìè. Íàïðèêëàä, ñó öâіòòÿ 
êóëüáàáè ðîçêðèâàþòüñÿ î 6-é ðàíêó, à î 14-é çàêðèâàþòüñÿ (ìàë. 132). 
ßêùî ïîãëÿíóòè íà äåÿêі ðîñëèíè ïåðåä çàõîäîì ñîíöÿ àáî âíî÷і, òî 
ìîæå ñêëàñòèñÿ âðàæåííÿ, ùî âîíè çіâ’ÿëè. Öå âіäáóâàєòüñÿ òîìó, ùî 
ïіñëÿ çàõîäó ñîíöÿ âîíè îïóñêàþòü àáî ñêëàäàþòü ñâîї ëèñòêè, à âäåíü 
їõíÿ ëèñòêîâà ïëàñòèíêà çíîâó ðîçïðàâëÿєòüñÿ (íàïðèêëàä, ó êâàñåíè-
öі). Ó ìîðêâè ìîëîäі ñóöâіòòÿ âíî÷і ïîíèêàþòü, à ðàíî-âðàíöі íіáè 
ïðîáóäæóþòüñÿ, âіäíîâëþþ÷è ïîïåðåäíє ïîëîæåííÿ. Ïåðіîäè÷íà çìі-
íà ïîëîæåííÿ ïåâíèõ îðãàíіâ – êâіòîê, ñóöâіòü, ëèñòêіâ, ïàãîíіâ, ùî 
çáіãàєòüñÿ çі çìіíîþ äíÿ òà íî÷і, äіñòàëà íàçâó «ñîí» ðîñëèí. Òàêі ðóõè 
ìîæóòü áóòè ïіäïîðÿäêîâàíі ÷іòêîìó ðèòìó âïðîäîâæ äîáè. 

Äîáîâі ðèòìè – öå ïðèñòîñóâàííÿ ðîñëèí äî çìіíè ïîãîäíèõ óìîâ 
äîâêіëëÿ âïðîäîâæ äîáè: âîëîãîñòі, îñâіòëåíîñòі, òåìïåðàòóðè. 
Íàïðèêëàä, ó òèõ ðîñëèí, ÷èї êâіòêè çàïèëþþòü äåííі êîìàõè, êâіòêà 
òàêîæ âіäêðèâàєòüñÿ âäåíü, à âíî÷і çàêðèâàєòüñÿ. À â ðîñëèí, ÿêі 
çàïèëþþòü íі÷íі êîìàõè, óñå âіäáóâàєòüñÿ íàâïàêè.

Ñåçîííі ðèòìè â ðîñëèí ïîâ’ÿçàíі іç ÷åðãóâàííÿì ïіð ðîêó. 
Áіëüøіñòü äåðåâíèõ ðîñëèí íàøèõ øèðîò, ãîòóþ÷èñÿ äî çèìè, ñêèäàє 
ëèñòÿ. Ïîòіì íàñòàє ñòàí çèìîâîãî ñïîêîþ, à íàâåñíі ðîñëèíè çíîâó 
ïî÷èíàþòü àêòèâíî ðîñòè.

Îòæå, ðîñëèíè ñïðèéìàþòü ïëèí ÷àñó é ðåàãóþòü íà ïåðіîäè÷íі çìі-
íè óìîâ æèòòÿ. Òîìó äëÿ ðîñëèí õàðàêòåðíі äîáîâі òà ñåçîííі ðèòìè.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Подразливість у рослин часто проявляється через певні рухи їхніх час-
тин. У зв’язку з періодичними змінами умов життя в рослин існують добові та 
сезонні ритми.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ðîñòîâі ðóõè, äîáîâі òà 
ñåçîííі ðèòìè.
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ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Дайте відповідь на запитання

1. Що таке подразливість та як вона проявляється в рослин? 
2. Які рухи спостерігають у рослин? 
3. Що таке добові рухи рослин і що їх зумовлює?

 Поміркуйте! Яке значення в житті рослин має їхня здатність певним чином 
відповідати на ті чи інші подразники?

§ 32. РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН
Пригадайте, як розмножується хламідомонада. Які органи називають 
вегетативними, а які – генеративними?

Ðîçìíîæåííÿ – öå çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі îñîáèí áóäü-ÿêîãî âèäó 
îðãàíіçìіâ òèì ÷è іíøèì ñïîñîáîì. Âèâ÷àþ÷è ïðåäñòàâíèêіâ ðіçíèõ 
ãðóï îðãàíіçìіâ, ìè çãàäóâàëè ïðî їõíє ðîçìíîæåííÿ. Ðîçãëÿíåìî 
äîêëàäíіøå öåé âàæëèâèé ïðîöåñ. Íàñàìïåðåä ïðèãàäàєìî òå, ùî âæå 
âèâ÷èëè ïðî íüîãî.

Îðãàíіçì, ÿêèé íàðîäæóєòüñÿ, íàçèâàþòü äî÷іðíіì, àáî íàùàäêîì, 
à òîé, ùî äàє ïî÷àòîê íîâіé îñîáèíі, – áàòüêіâñüêèì, àáî ìàòåðèíñü-
êèì. Ïіä ÷àñ ðîçìíîæåííÿ íàùàäêè îòðèìóþòü âіä áàòüêіâ ñïàäêîâó 
іíôîðìàöіþ. 

Ðîçðіçíÿþòü äâà îñíîâíèõ òèïè ðîçìíîæåííÿ – ñòàòåâå òà íåñòàòå-
âå. Ñòàòåâå ðîçìíîæåííÿ çàçâè÷àé âіäáóâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñïåöіà-
ëіçîâàíèõ ñòàòåâèõ êëіòèí. ×îëîâі÷і ñòàòåâі êëіòèíè íàçèâàþòü ñïåð-
ìіÿìè, àáî ñïåðìàòîçîїäàìè, à æіíî÷і – ÿéöåêëіòèíàìè. Êîëè ÷îëî-
âі÷à òà æіíî÷à ñòàòåâі êëіòèíè çëèâàþòüñÿ, óòâîðþєòüñÿ çàïëіäíåíà 
ÿéöåêëіòèíà – çèãîòà. Öå òà êëіòèíà, ç ÿêîї ðîçâèâàєòüñÿ çàðîäîê 
íîâîãî îðãàíіçìó. Ïðîöåñ çëèòòÿ ñïåðìіÿ ç ÿéöåêëіòèíîþ íàçèâàþòü 
çàïëіäíåííÿì (ïðèãàäàéòå, ÿêèì ç âèâ÷åíèõ âàìè îðãàíіçìіâ âëàñòè-
âå ñòàòåâå ðîçìíîæåííÿ).

ßêі ïåðåâàãè ñòàòåâîãî ðîçìíîæåííÿ? Óíàñëіäîê çëèòòÿ ñòàòåâèõ 
êëіòèí (ñïåðìіÿ òà ÿéöåêëіòèíè) ó ïîòîìñòâі ïîєäíóþòüñÿ îçíàêè 
ìàòåðèíñüêîãî і áàòüêіâñüêîãî îðãàíіçìіâ. Òàê çàáåçïå÷óєòüñÿ ðіçíîìà-
íіòíіñòü íàùàäêіâ.

Íåñòàòåâå ðîçìíîæåííÿ âіäáóâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ íåñòàòåâèõ 
êëіòèí, íàïðèêëàä ñïîð. Ïðèãàäàéòå, ñïîðà – öå îêðåìà íåñòàòåâà êëі-
òèíà, îòî÷åíà ùіëüíèìè çàõèñíèìè îáîëîíêàìè. Ïîòðàïèâøè ó ñïðèÿò-
ëèâі óìîâè (âîëîãå ñåðåäîâèùå, ïåâíà òåìïåðàòóðà), ñïîðà ïðîðîñòàє – 
ç íåї óòâîðþєòüñÿ íîâà îñîáèíà. 

Îäíієþ ç ôîðì íåñòàòåâîãî ðîçìíîæåííÿ є âåãåòàòèâíå. Öå ðîç-
ìíîæåííÿ ðîñëèí âåãåòàòèâíèìè îðãàíàìè, їõ âèäîçìіíàìè (êîðåíåâè-
ùàìè, öèáóëèíàìè, áóëüáàìè, âóñàìè) àáî їõ ÷àñòèíàìè. Òàê, êîðåíå-
âèùàìè ðîçìíîæóþòüñÿ áàãàòîðі÷íі òðàâè (ïèðіé, êîíâàëіÿ, îñîò), 
öèáóëèíàìè – ïðîëіñêè, ÷àñíèê, öèáóëÿ, òþëüïàíè, íàðöèñè. Äåÿêі 
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§ 32. Розмноження рослин

1

2

3

4

Мал. 133. Розмноження конвалії кореневищем (1); цибулі цибулиною (2); 
картоплі бульбами (3); суниць вусами (4) 

âèäè ðîñëèí (êàðòîïëÿ, òîïіíàìáóð, àáî çåìëÿíà ãðóøà) ðîçìíîæóþòü-
ñÿ ïіäçåìíèìè áóëüáàìè. Íàçåìíèìè ïîâçó÷èìè ïàãîíàìè – âóñàìè – 
ðîçìíîæóþòüñÿ ïåðñòà÷ òà ñóíèöі (ìàë. 133).

Áàãàòî ðîñëèí ðîçìíîæóþòüñÿ ïàðîñòêàìè ñòåáëîâîãî ïîõîäæåí-
íÿ (âåðáà, òîïîëÿ, âіëüõà). Öå ïàãîíè, íà 
ÿêèõ ðîçòàøîâàíі áðóíüêè. Ç äîäàòêîâèõ 
áðóíüîê, ÿêі çàêëàäàþòüñÿ íà êîðåíÿõ ïåâ-
íèõ âèäіâ ðîñëèí (íàïðèêëàä, âèøíі, ñëèâè, 
ìàëèíè, îáëіïèõè), ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ 
ïàðîñòêè êîðåíåâîãî ïî õî äæåííÿ. Òàêі 
ðîñëèíè, ÿê ñåíïîëіÿ àáî áåãîíіÿ, çäàòíі ðîç-
ìíîæóâàòèñÿ ëèñòêàìè. Öіêàâî ðîçìíîæó-
þòüñÿ ðîñëèíè êàëàíõîå. Ìіæ çóá÷èêàìè 
ì’ÿñèñòîãî ëèñòêà ç îñîáëèâèõ âèâіäêîâèõ 
áðóíüîê ðîçâèâàþòüñÿ ìàëåíüêі ðîñëèíè ç 
ïîâіòðÿíèìè êîðåíÿìè. Âîíè çãîäîì îáïà-
äàþòü é óêîðіíþþòüñÿ â ґðóíòі (ìàë. 134). 

ßêå áіîëîãі÷íå çíà÷åííÿ âåãåòàòèâíîãî ðîçìíîæåííÿ? Óíàñëіäîê 
âåãåòàòèâíîãî ðîçìíîæåííÿ ç áàòüêіâñüêîãî îðãàíіçìó óòâîðþþòüñÿ 
íîâі, çàçâè÷àé ÷èñëåííі, äî÷іðíі îñîáèíè. Ïðè öüîìó êîæíà äî÷іðíÿ 
îñîáèíà ïîäіáíà äî áàòüêіâñüêîї çà ñïàäêîâèìè îçíàêàìè. Âåãåòàòèâíå 
ðîçìíîæåííÿ ñïðèÿє øâèäêîìó çðîñòàííþ ÷èñåëüíîñòі âèäó òà éîãî 
ðîçñåëåííþ. Öå âàæëèâî äëÿ âèäіâ ç êîðîòêèì ïåðіîäîì æèòòÿ. Êðіì 
òîãî, âîíî äàє çìîãó ðîñëèíàì ðîçìíîæóâàòèñÿ, êîëè ñòàòåâå ðîçìíî-
æåííÿ íåìîæëèâå (íàïðèêëàä, ÿêùî ïåâíі îñîáèíè çðîñòàþòü âіäî-
êðåìëåíî âіä іíøèõ ðîñëèí ñâîãî âèäó).

Âåãåòàòèâíå ðîçìíîæåííÿ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü ó ðîñëèííèöòâі 
äëÿ âèðîùóâàííÿ ðіçíèõ âèäіâ êóëüòóðíèõ і êіìíàòíèõ ðîñëèí. Éîãî 
çàñòîñîâóþòü ó ñàäіâíèöòâі, ïàðêîâîìó òà ëіñîâîìó ãîñïîäàðñòâàõ.

ßêі ñïîñîáè âåãåòàòèâíîãî ðîçìíîæåííÿ ëþäèíà çàñòîñîâóє â ðîñ-
ëèííèöòâі? Ëþäèíà ðîçìíîæóє êóëüòóðíі ðîñëèíè òèìè ñàìèìè 

Мал. 134. Розмноження 
калан хое вивідковими 
бруньками 
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ñïîñîáàìè, ÿêі ñïîñòåðіãàþòü ó ïðèðîäі. 
Òàê, êàðòîïëþ ÷è òîïіíàìáóð ðîçìíîæó-
þòü ñòåáëîâèìè áóëüáàìè, ñóíèöі – âóñà-
ìè, öèáóëþ ãîðîäíþ, ÷àñíèê, òþëüïàíè – 
öèáóëèíàìè, âèøíþ, ñëèâó, ìàëèíó – 
êîðåíåâèìè ïðîðîñòêàìè. ×àñòî ðîñëèíè 
ðîçìíîæóþòü æèâöþâàííÿì. Æèâöі – öå 
÷àñòèíà âåãåòàòèâíîãî îðãàíà (êîðåíÿ ÷è 
ïàãîíà) ç ðîçòàøîâàíèìè íà íüîìó áðóíü-
êàìè. Çîêðåìà, ñòåáëîâі æèâöі – öå ÷àñ-
òèíà ïàãîíà ç âóçëàìè, ìіæâóçëÿìè òà 
áðóíüêàìè (ìàë. 135).

Завдання. Переконайтеся в тому, що рослину можна виростити зі стеб лового 
живця. Під наглядом дорослого зріжте пагін, наприклад верби, калини або якоїсь 
кімнатної рослини, і поставте його у воду. Через деякий час, після утворення 
додаткових коренів, цей стебловий живець слід висадити у ґрунт. Згодом на стеб-
лі з пазушних бруньок виростуть молоді пагони. 

Ó ñàäіâíèöòâі íåðіäêî âèêîðèñòîâóþòü êîðåíåâі æèâöі. Їõ íàðіçàþòü 
ç áі÷íèõ êîðåíіâ çàâäîâæêè äî 20 ñì (íàïðèêëàä, ó ìàëèíè, ñëèâè), íà 
ÿêèõ óòâîðþþòüñÿ äîäàòêîâі áðóíüêè.

Ó äåêîðàòèâíîìó ðîñëèííèöòâі çàñòîñîâóþòü ïîäіë ÷àãàðíèêіâ. Òàê 
ðîçìíîæóþòü ïіâíèêè, ôëîêñè, ïðèìóëè, ñòîêðîòêè. Êîæåí êóù äіëÿòü 
íà ÷àñòèíè, ÿêі ìàþòü âëàñíі êîðåíі і ïàãîíè, òà âèñàäæóþòü ó íîâі ìіñöÿ.

Ñìîðîäèíó òà àґðóñ ìîæíà ðîçìíîæóâàòè âіäâîäêàìè (ìàë. 136). 
Äëÿ öüîãî íèæíі ïàãîíè ïðèãèíàþòü äî çåìëі é ïðèñèïàþòü ґðóíòîì. 
Êîëè íà íèõ óòâîðþþòüñÿ äîäàòêîâі êîðåíі, öі ïàãîíè âіäîêðåìëþþòü 
âіä ìàòåðèíñüêîї ðîñëèíè.

Îäèí іç ñïîñîáіâ âåãåòàòèâíîãî ðîçìíîæåííÿ – ùåïëåííÿ. Öå ïðè-
æèâëåííÿ ÷àñòèíè âåãåòàòèâíîãî îðãàíà îäíієї ðîñëèíè äî іíøîї. 
Ðîñëèíó, äî ÿêîї ïðèùåïëþþòü ÷àñòèíó іíøîї, íà çèâàþòü ïіäùåïîþ, à 
ðîñëèíó, ÿêó ïðèùåïëþþòü, – ïðèùåïîþ (ìàë. 137).

Ó ðîçùіï

Âïðèêëàä 

1

2

Мал. 137. Розмноження за допомогою 
щеп лен ня: 1 – підщепа; 2 – прищепа

1

2

Мал. 136. Розмноження відводками

2

Мал. 135. Розмноження за 
допомогою стеб лового живця
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§ 32. Розмноження рослин

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Рослини можуть розмножуватися статево (зазвичай за участі спеціалізо-
ваних статевих клітин) та нестатево.  

 Одна з форм нестатевого розмноження – вегетативне. У рослин воно 
здійснюється за рахунок вегетативних органів чи їхніх видозмін. Вегетативне 
розмноження сприяє швидкому відтворенню і розселенню рослин.

 У рослинництві широко застосовують різні форми вегетативного роз-
множення рослин.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: âåãåòàòèâíå ðîçìíîæåííÿ 
ðîñëèí, ùåïëåííÿ, ïðèùåïà, ïіäùåïà.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
  Назвіть форму нестатевого розмноження, яке здійснюється за участі однієї 

нестатевої клітини: а) спорами; б) цибулинами; в) кореневищами; г) стеблови-
ми бульбами. 

Дайте відповідь на запитання
1 . Яке біологічне значення розмноження?
2. Які є способи розмноження? 
3. Яку функцію виконують статеві клітини? 
4. Що таке нестатеве розмн оження? Які організми розмножуються неста тево? 
5. Які ви знаєте способи вегетативного розмноження рослин у природі та рос-

линництві?

Дослідницький практикум «Вегетативне розмноження рослин» (викону-
вати вдома з допомогою дорослого).
1. Відріжте частину пагона з бруньками кімнатної рослини (традесканції, 
гібіскуса, філодендрона, пеларгонії тощо) і поставте в теплому та освітлено-
му місці в посудину з водою. Нижній кінець пагона повинен бути занурений у 
воду на глибину 1,0–1,5 см.
2. Кожні три-чотири доби змінюйте воду в посудині. Постійно спо стерігайте 
за живцями і, доливаючи час від часу воду, підтримуйте її початковий рівень.
Пам’ятайте! Слід використовувати лише відстояну водопровідну воду.
3. Підготуйте горщик із супіщаним ґрунтом (пригадайте з курсу природо-
знавства, які є види ґрунтів). Коли через деякий час з’являться корінці та 
досягнуть 3–5 мм завдовжки, обережно пересадіть отримані живці з посуди-
ни у приготовлені горщики.
4. Накрийте висаджені живці скляними банками й витримуйте на розсіяному 
світлі доти, доки вони не почнуть рости. Після цього зніміть скляні банки.
5. На підставі виконаних досліджень зробіть висновки.

 Поміркуйте. Яка біологічна роль розмноження організмів?
 Які способи вегетативного розмноження ви застосовували на присадибній 

ділянці або під час вирощування кімнатних рослин?
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§ 33. КВІТКА ЯК ОРГАН СТАТЕВОГО
РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН. БУДОВА 
І РІЗНОМАНІТНІСТЬ КВІТОК 

Пригадайте, які органи рослини називають вегетативними, а які – гене-
ративними. Яке значення квітки в житті рослини?

Êâіòêà – öå ãåíåðàòèâíèé îðãàí, ÿêèé çàáåçïå÷óє ñòàòåâå ðîçìíî-
æåííÿ êâіòêîâèõ ðîñëèí. Іñíóє âåëè÷åçíå ðîçìàїòòÿ êâіòîê: âîíè âіä-
ðіçíÿþòüñÿ ôîðìîþ, ðîçìіðàìè, çàáàðâëåííÿì òîùî (ìàë. 138).

Мал. 138. Різноманітність квіток. Завдання. З допомогою вчителя спробуйте визначити 
рослини, квітки яких зображено на малюнку

ßêà áóäîâà êâіòêè? Êâіòêà ñêëàäà-
єòüñÿ ç êâіòêîíіæêè, êâіòêîëîæà, îöâі-
òèíè, òè÷èíîê òà ìàòî÷îê (ìàë. 139). 
Êâіòêîíіæêà – ÷àñòèíà ñòåá ëà, ùî 
íåñå íà ñîáі êâіòêó. Êâіòêè áåç êâіòêî-
íіæîê íàçèâàþòü ñèäÿ÷èìè (ó êóêóðó-
äçè, ñîíÿøíèêó, êîíþøèíè).

Âåðõíþ âêîðî÷åíó ñòåáëîâó ðîçøè-
ðåíó ÷àñòèíó êâіòêîíіæêè íàçèâàþòü 
êâіòêîëîæåì. Äî êâіòêîëîæà ïðèêðіï-
ëþþòüñÿ âñі іíøі ÷àñòèíè êâіòêè – 
÷àøå÷êà, âіíî÷îê, òè÷èíêè, îäíà àáî 
êіëüêà ìàòî÷îê. Ñóêóïíіñòü âèäîçìіíå-
íèõ ëèñòî÷êіâ, ÿêі îòî÷óþòü òè÷èíêè 
é ìàòî÷êè, íàçèâàþòü îöâіòèíîþ. 
Âîíà ìîæå áóòè ïîäâіéíîþ é ïðîñòîþ. 
Ïîäâіéíà îöâіòèíà ñêëàäàєòüñÿ іç 
÷àøå÷êè òà âіíî÷êà.

Мал. 139. Будова квітки: 
1 – квітконіжка; 2 – квітколоже; 
3 – чашолисток; 4 – пелюстки; 
5 – тичинки; 6 – маточка
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4
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§ 33. Квітка як орган статевого розмноження рослин

×àøå÷êó óòâîðþþòü âèäîçìіíåíі ëèñòêè – ÷àøîëèñòêè, ïåðåâàæíî 
çåëåíîãî êîëüîðó. Â îäíèõ ðîñëèí ÷à  øîëèñòêè çðîñòàþòüñÿ (øèïøèíà, 
ïåòóíіÿ), â іíøèõ – çàëèøàþòüñÿ âіëü  íèìè (êàïóñòà, ëåâêîé). ×àøå÷êà 
çàõèùàє âíóòðіøíі ÷àñòèíè êâіòêè âіä íåñïðèÿòëèâèõ âïëèâіâ äîâêіë-
ëÿ, îñîáëèâî êîëè êâіòêà ùå íå ðîçöâіëà é ïåðåáóâàє ó ñòàíі áóòîíà. 

Íàéïîìіòíіøà ÷àñòèíà êâіòêè – âі íî÷îê. Âіí óòâîðåíèé ç ïåëþñ-
òîê – âèäîçìіíåíèõ ëèñòî÷êіâ, çàáàðâëåíèõ ó ðіçíі êîëüîðè. Â îäíèõ 
ðîñëèí ïåëþñòêè çðîñòàþòüñÿ (íàïðèêëàä, ó êàðòîïëі òà ïîìіäîðіâ), â 
іíøèõ – íі (ÿê-îò, ó øèïøèíè). Îñíîâíà ôóíêöіÿ âіíî÷êà – ïðèâàáëåí-
íÿ çàïèëþâà÷іâ. Ïðîñòà îöâіòèíà íå ïîäіëåíà íà ÷àøå÷êó é âіíî÷îê. 
Óñі її ëèñòî÷êè ïîäіáíі çà ôîðìîþ òà çàáàðâëåííÿì (ÿê-îò, ó êîíâàëії, 
òþëüïàíà).

!  Цікаво знати, що є рослини, у яких листочки простої оцвітини забарвлені в 
зелений колір, чим нагадують чашолистки. Таку просту оцвітину називають чашеч-
коподібною (у кропиви й буряку). Яскраво забарвлену просту оцвітину називають 
віночкоподібною (у тюльпана, лілії, конвалії). 

Áóâàþòü ðîñëèíè (íàïðèêëàä, ÿñåí), ó ÿêèõ êâіòêè âçàãàëі íå ìàþòü 
îöâіòèíè, òîìó їõ íàçèâàþòü ãîëèìè. ×à  øå÷ êîïîäіáíà îöâіòèíà àáî ãîëі 
êâіòêè ïðèòàìàííі ðîñëèíàì, ÿêі çàïèëþє âіòåð.

Ãîëîâíі ÷àñòèíè êâіòêè – òè÷èíêè é ìàòî÷êè. Òè÷èíêè ðîçìіùóþòüñÿ 
ïî âíóòðіøíüîìó êðàþ îöâіòèíè. Їõíÿ êіëüêіñòü ó êâіòöі êîëèâàєòüñÿ âіä 
îäíієї (ó êàííè) äî êіëüêîõ ñîòåíü (ó ìіìîçè). Êîæíà òè÷èíêà óòâîðåíà 
òè÷èíêîâîþ íèòêîþ òà ïèëÿêîì (ìàë. 140, À). Ïè  ëÿê – âåðõíÿ ðîç-
øèðåíà ÷àñòèíà òè÷èíêè, äå ðîçòàøîâàíі ïèëêîâі ãíіçäà. Òàì ôîðìó-
þòüñÿ ïèëêîâі çåðíà, ÿêі ìіñòÿòü ÷îëîâі÷і ñòàòåâі êëіòèíè, – ñïåðìії. 
Âîíè çàáåçïå÷óþòü ïðîöåñè çàïëіäíåííÿ. Ñóêóïíіñòü ïèëêîâèõ çåðåí 

ìàє íàçâó ïèëîê.
Ìàòî÷êà óòâîðåíà îäíèì ÷è êіëü-

êîìà çðîñëèìè ëèñòî÷êàìè – ïëîäî-
ëèñòêàìè. Ìàòî÷îê ó ðіçíèõ âèäіâ 
ðîñëèí áóâàє âіä îäíієї, ÿê ó ÿáëóíі, 
äî êіëüêîõ äåñÿòêіâ, ÿê ó ñó íèöü і 
æîâòöþ. Ó ìàòî÷êè ðîçðіçíÿþòü íèæ-
íþ ðîçøèðåíó ÷àñòèíó – çàâ’ÿçü, äå 
ìіñòÿòüñÿ íàñіííі çà÷àòêè; ñåðåäíþ 
âèäîâæåíó – ñòîâï÷èê (є íå â óñіõ 
êâіòîê) òà âåðõíþ – ïðèéìî÷êó 
(ìàë. 140, Á).

Ó êîæíîìó íàñіííîìó çà÷àòêó ôîð-
ìóєòüñÿ çàðîäêîâèé ìіøîê, äå ìіñ-
òèòüñÿ æіíî÷à ñòàòåâà êëіòèíà – 
ÿéöåêëі òèíà – òà öåíòðàëüíà êëіòèíà 
(çíàéäіòü їõ íà ìàë. 140). Íàñіííі 
çà÷àòêè âêðèòі ïîêðèâàìè, ÿêі íà éîãî 
âåðõіâöі íå çðîñòàþòüñÿ і çàëèøàþòü 

Мал. 140. А.  Будова тичинки:  1 – ти-
чинкова нитка; 2 – пиляк; 3 – пилок.
Б. Будова маточки: 1 – приймочка; 
2 – стовпчик; 3 – зародковий мішок; 
4 – насінний зачаток; 5 – зав’язь; 
6 – центральна клітина; 7 – яйцеклітина

Á

À
1

3

2

1

3

4

2

5

6

7

(014-13)_V2.indd   126 14.07.2014   13:09:41



(014-13)_V2.indd   127 14.07.2014   13:09:42



128

§ 33. Квітка як орган статевого розмноження рослин

   

Мал. 142. А. Однодомна рослина кукурудза. Б. Дводомна рослина тополя: 
1 – чоловіче суцвіття; 2 – чоловіча квітка; 3 – жіноче суцвіття; 4 – жіноча квітка

Є âèäè ðîñëèí, ó ÿêèõ ÷îëîâі÷і òà æіíî÷і êâіòêè ðîçìіùåíі íà îäíіé 
îñî áèíі. Їõ íàçèâàþòü îäíîäîìíèìè (íàïðèêëàä, îãіðêè, êóêóðóäçà, 
äóá). ßêùî æ òè÷èíêîâі òà ìàòî÷êîâі êâіòêè ìіñòÿòüñÿ íà ðіçíèõ îñî-
áèíàõ (÷îëîâі÷èõ і æіíî÷èõ), òî òàêі ðîñëèíè ìàþòü íàçâó äâîäîìíі 
(íàïðèêëàä, âåðáà, òîïîëÿ, îáëі ïèõà, êîíîïëі) (ìàë. 142).

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Квітка – генеративний орган, який забезпечує розмноження квіткових 
рослин. Вона складається з квітконіжки, квітколожа, оцвітини, тичинок і маточок.

 Квітки, що водночас містять тичинки й маточки, називають двостатеви-
ми, а ті, які мають тільки тичинки або маточки, – одностатевими.

 В однодомних рослин тичинкові  та маточкові квітки розташовані на одній 
особині, у дводомних – на різних.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ìàòî÷êà, òè÷èíêè, çàâ’ÿçü, 
íàñіííèé çà÷àòîê, çàðîäêîâèé ìіøîê, îäíîäîìíі òà äâîäîìíі ðîñ-
ëèíè, ñòіíêà ïëîäà.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

1. Назвіть частину квітки, яка має стеблове походження: а) чашечка; б) тичинки; 
в) маточки; г) квітконіжка.

2. Зазначте, як називають квітки, у яких одночасно є тичинки й маточки: а) одно-
статевими; б) двостатевими; в) нестатевими; г) однодомними.

Дайте відповідь на запитання
1. З яких частин складається квітка? 
2. Яка будова тичинки та маточки?
3. Де розташований насінний зачаток і що з нього розвивається?
4. Які рослини називають одно- та дводомними? Наведіть приклади.
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§ 34. СУЦВІТТЯ
Пригадайте будову та функції квітки.

Êâіòêè çà ðîçìіðàìè áóâàþòü âåëèêèìè і äðіáíèìè. Âåëèêі êâіòêè 
çàçâè÷àé ðîçòàøîâàíі íà ðîñëèíі ïîîäèíîêî (íàïðèêëàä, ó òþëüïàíà, 
ìàêó). Äðіáíі æ êâіòêè, íàâïàêè, çäåáіëüøîãî çіáðàíі â ãðóïè (ó ïøå-
íèöі, áåðåçè, ìîðêâè òà іí.).

Ïàãîíè, ùî íåñóòü íà ñîáі ãðóïó êâіòîê, ðîçòàøîâàíèõ ó ïåâíîìó 
ïîðÿäêó, íàçèâàþòü ñóöâіòòÿì.

ßêі áóâàþòü òèïè ñóöâіòü? Çà õàðàêòåðîì ãàëóæåííÿ ãîëîâíîї îñі é 
ðîçìіùåííÿ êâіòîê ðîçðіçíÿþòü ñóöâіòòÿ ïðîñòі òà ñêëàäíі. Ïðîñòèì 
ñóöâіòòÿì âëàñòèâà ëèøå îäíà íåðîçãàëóæåíà âіñü. Äî ïðîñòèõ ñóöâіòü 
íàëåæàòü, íàïðèêëàä, êèòèöÿ, çîíòèê, ùèòîê, ãîëîâêà, ñåðåæêà, 
êîøèê, êîëîñ, ïî÷àòîê (ìàë. 143). 

Êèòèöÿ – ïðîñòå ñóöâіòòÿ, ó ÿêîãî íà âèäîâæåíіé ãîëîâíіé îñі 
êâіòêè êðіïëÿòüñÿ ïî÷åðãîâî çà äîïîìîãîþ êâіòêîíіæêè ïðèáëèçíî 
îäíàêîâîї äîâæèíè (íàïðèêëàä, ó ñìîðîäèíè, ÷åðåìõè, êîíâàëії, ëþïè-
íó). Çîíòèê – ñóöâіòòÿ, ó ÿêîãî îñíîâíà âіñü óêîðî÷åíà, à âіä її âåðõіâ-
êè âіäõîäÿòü ïîîäèíîêі êâіòêè, ÿêі çàâäÿêè ðіçíіé äîâæèíі êâіòêîíі-
æîê ðîçòàøîâàíі ìàéæå â îäíіé ïëîùèíі (íàïðèêëàä, ó öèáóëі, âèøíі, 
÷àñíèêó). Ùèòîê – ñóöâіòòÿ, óçäîâæ ãîëîâíîї îñі ÿêîãî ðîçìіùåíі 
êâіòêè íà êâіòêîíіæêàõ ðіçíîї äîâæèíè. Ïðè öüîìó êâіòêîíіæêè íèæ-
íіõ êâіòîê äîâøі, íіæ êâіòêîíіæêè âåðõíіõ êâіòîê. Óíàñëіäîê òàêîãî 

Êèòèöÿ

Ãîëîâêà Ñåðåæêà Êîøèê

Ïî÷àòîêÊîëîñ

Çîíòèê Ùèòîê

Мал. 143. Прості суцвіття 
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§ 34. Суцвіття

ðîçìіùåííÿ êâіòîê óñі âîíè ðîçòàøîâàíі ìàéæå íà îäíîìó ðіâíі (íàïðèê-
ëàä, ó ÿáëóíі, ãðóøі, ñëèâè). Êîëîñ – ñóöâіòòÿ, ñõîæå íà êèòèöþ, àëå іç 
ñèäÿ÷èìè êâіòêàìè (íàïðèêëàä, ó ïîäîðîæíèêà, îñîêè). Êîëîñ іç ïîòîâ-
ùåíîþ âіññþ ìàє íàçâó ïî÷àòîê (ñóöâіòòÿ æіíî÷èõ êâіòîê êóêóðóäçè). 

Ñóöâіòòÿ ãîëîâêà ìàє âêîðî÷åíó і ïîòîâùåíó ãîëîâíó âіñü іç êâіòêà-
ìè íà âêîðî÷åíèõ êâіòêîíіæêàõ (ÿê ó êîíþøèíè). Ñóöâіòòÿ êîøèê 
ñêëàäàєòüñÿ іç ñèäÿ÷èõ êâіòîê, ðîçìіùåíèõ íà ðîçøèðåíіé òàðіëêîïî-
äіáíіé ãîëîâíіé îñі. Çíèçó öÿ âіñü âêðèòà ÷èñëåííèìè çåëåíèìè ëèñò-
êàìè (íàïðèêëàä, ó ñîíÿøíèêó, àéñòðè). Òîìó çîâíі òàêå ñóöâіòòÿ 
íàãàäóє îêðåìó êâіòêó.

Ñêëàäíі ñóöâіòòÿ ñòàíîâëÿòü ñîáîþ ñóêóïíіñòü ïðîñòèõ ñóöâіòü, 
çіáðàíèõ íà ñïіëüíіé îñі. Äî ñêëàäíèõ ñóöâіòü (ìàë. 144) âіäíîñÿòü, 
íàïðèêëàä, ñêëàäíèé çîíòèê, âîëîòü, ñêëàäíèé êîëîñ. Ó ñóöâіòòÿ 
ñêëàäíèé çîíòèê âіä âêîðî÷åíîї îñíîâíîї îñі âіäõîäÿòü áі÷íі, ùî 
çàêіí÷óþòüñÿ ïðîñòèìè çîíòèêàìè (ó ìîðêâè, êðîïó). Ñóöâіòòÿ âîëîòü 
ñêëàäàєòüñÿ ç ïðîñòèõ êèòèöü (íàïðèêëàä, áóçîê, âèíîãðàä) àáî êîëîñ-
êіâ (ïðîñî, ðèñ, ñóöâіòòÿ ÷îëîâі÷èõ êâіòîê êóêóðóäçè). Öі ñóöâіòòÿ 
ðîçòàøîâàíі íå íà ãîëîâíіé îñі, à íà її áі÷íèõ âіäãàëóæåííÿõ. Ñêëàäíèé 
êîëîñ ñêëàäàєòüñÿ ç ðîçòàøîâàíèõ óçäîâæ ãîëîâíîї îñі ïðîñòèõ êîëîñ-
êіâ (íàïðèêëàä, ó æèòà, ïøåíèöі, ïèðіþ).

Мал. 144. Складні суцвіття

ßêå çíà÷åííÿ ñóöâіòü ó æèòòі ðîñëèí? Çіáðàíі â ñóöâіòòÿ êâіòêè – 
öå ïðèñòîñóâàííÿ ðîñëèí äëÿ ïîëіïøåííÿ çàïèëåííÿ. Íàïðèêëàä, 
çіáðàíі ðàçîì äðіáíі êâіòêè (ó êàëèíè, ðåäüêè, ãîðîáèíè) êðàùå ïîìіò-
íі äëÿ êîìàõ-çàïèëþâà÷іâ. Ó âіòðîçàïèëüíèõ ðîñëèí äðіáíі êâіòêè, 
çіáðàíі â ñóöâіòòÿ, êðàùå âëîâëþþòü ïèëîê ç ïîâіòðÿ (íàïðèêëàä, ó 
âåðáè, òîïîëі, êóêóðóäçè). Ó ñóöâіòòі óòâîðþєòüñÿ áіëüøà êіëüêіñòü 
ïëîäіâ, íіæ â îêðåìèõ êâіòêàõ. Öå ñïðèÿє çðîñòàííþ ÷èñåëüíîñòі âèäó 
òà éîãî ïîøèðåííþ.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Квітки дрібних розмірів здебільшого зібрані в прості чи складні суцвіття.
 Суцвіття збільшують імовірність запилення та кількість утворених пло-

дів. Це сприяє зростанню чисельності виду та його розселенню.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ïðîñòі òà ñêëàäíі ñóöâіòòÿ.

Ñêëàäíèé çîíòèê Âîëîòü Ñêëàäíèé êîëîñ
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ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

1. Назвіть суцвіття, що належить до складних: а) кошик; б) волоть; в) зонтик; 
г) початок.

2. Назвіть прості суцвіття, які, зібрані разом, можуть утворювати складне: а) зон-
тик; б) головка; в) початок.

Дайте відповідь на запитання
1. Що таке суцвіття?
2. Які суцвіття називають простими, а які – складними?
3. У чому полягає біологічне значення суцвіть? 

 Поміркуйте. Користуючись додатковими джерелами інформації, наведіть по 
три приклади простих і складних суцвіть, які мають рослини вашої місцевості.

§ 35. ЗАПИЛЕННЯ
Пригадайте, що таке пилок. Яка будова маточки та пилкових зерен?

Çàïèëåííÿ â íàñіííèõ ðîñëèí – öå ïåðåíåñåííÿ ïèëêó ç ïèëÿêà íà 
ïðèéìî÷êó ìàòî÷êè. Çàïèëåííÿ âіäáóâàєòüñÿ óñïіøíî, êîëè ïèëîê íà 
ïðèéìî÷öі ìàòî÷êè ïðîðîñòàє. Ðîçðіçíÿþòü äâà òèïè çàïèëåííÿ – 
ñàìîçàïèëåííÿ òà ïåðåõðåñíå çàïèëåííÿ (ìàë. 145). Ïіä ÷àñ ñàìîçàïè-
ëåííÿ ïèëêîâі çåðíà ç ïèëÿêà òè÷èíêè ïîòðàïëÿþòü íà ïðèéìî÷êó 
ìàòî÷êè òієї ñàìîї êâіòêè (ìàë. 145, 1). Òàêå çàïèëåííÿ íàé÷àñòіøå 
âіäáóâàєòüñÿ âñåðåäèíі áóòîíà, òîáòî ùå äî ðîçêðèâàííÿ êâіòêè. 
Ñàìîçàïèëåííÿ âëàñòèâå áàãàòüîì êóëüòóðíèì ðîñëèíàì (íàïðèêëàä, 
ïøåíèöі, ãîðîõó, ðèñó, êâàñîëі), à òàêîæ äåÿêèì äèêîðîñëèì (ÿê-îò 
ôіàëêà äèâíà).

Ïåðåõðåñíå çàïèëåííÿ âіäáóâàєòü-
ñÿ òîäі, êîëè ïèëîê ç òè÷èíêè îäíієї 
êâіòêè ïîòðàïëÿє íà ïðèéìî÷êó ìàòî÷-
êè іíøîї êâіòêè öієї ñàìîї ðîñëèíè àáî 
іíøîї ðîñëèíè öüîãî ñàìîãî âèäó 
(ìàë. 145, 2). Òàêå çàïèëåííÿ âëàñòèâå 
áіëüøîñòі âèäіâ êâіòêîâèõ ðîñëèí. 
Ïåðåõðåñíå çàïèëåííÿ çàáåçïå÷óє óðіç-
íîìàíіòíåííÿ ñïàäêîâîї іíôîðìàöії, 
óíàñëіäîê ÷îãî ôîðìóþòüñÿ áіëüø 
ñòіéêі íàùàäêè. Ïіä ÷àñ ïåðåõðåñíîãî 
çàïèëåííÿ ïèëîê çäåáіëüøîãî ïåðåíî-
ñÿòü âіòåð, êîìàõè. Ó ïåðøîìó âèïàä-
êó ðîñëèíè íàçèâàþòü âіòðîçàïèëüíè-
ìè, ó äðóãîìó – êîìàõîçàïèëüíèìè. 
Ó äåÿêèõ âèäіâ ðîñëèí çàïèëåííÿ 
ìîæå âіäáóâàòèñÿ çà äîïîìîãîþ êàæà-
íіâ, ïòàõіâ, âîäè òîùî.

Мал. 145. Самозапилення (1) 
і пе ре  хресне запилення (2). Завдання. 
Розгляньте малюнок і поясніть, 
чим самозапилення відрізняється 
від перехресного запилення

1

2
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§ 35. Запилення

ßêі îçíàêè ïðèòàìàííі âіòðîçàïèëüíèì òà 
êîìàõîçàïèëüíèì ðîñëèíàì? Êâіòêè âіòðîçà-
ïèëüíèõ ðîñëèí çàçâè÷àé íå ìàþòü ÿñêðàâî 
çàáàðâëåíîї îöâіòèíè, íå ìàþòü âîíè і çàïàõó. 
Äî âіòðîçàïèëüíèõ íàëåæàòü áåðåçà, äóá, âіëü-
õà, ëіùèíà, êðîïèâà, õìіëü, æèòî, ïèðіé òà 
áàãàòî іíøèõ. Ó òàêèõ ðîñëèí êâіòêè äðіáíі, ç 
íåâåëèêîþ îöâіòèíîþ àáî ãîëі, çàâæäè çіáðàíі 
â ñóöâіòòÿ. Ïèëêó óòâîðþєòüñÿ äóæå áàãàòî, 
âіí ñóõèé, ãëàäåíüêèé, äðіáíèé і ëåãêèé. Òîìó 
òàêèé ïèëîê äîáðå ðîçëіòàєòüñÿ íàâіòü âіä ëåã-
êîãî ïîäèõó âіòðó і ìîæå ïåðåíîñèòèñÿ íà 
çíà÷ íі âіäñòàíі (ìàë. 146).

Ïðèéìî÷êè ìàòî÷îê êâіòîê âіòðîçàïèëü-
íèõ ðîñëèí øèðîêі àáî äîâãі, äàëåêî âèñóíåíі 
ç êâіòîê. ×àñòî íà íèõ ðîçòàøîâàíі âîëîñêè, 
ÿêі äîïîìàãàþòü êðàùå âëîâëþâàòè ïèëêîâі 
çåðíà. Áóâàє, ùî îñîáëèâі çàëîçèñòі êëіòèíè 
ïðèéìî÷îê âèäіëÿþòü êëåéêó ðіäèíó, äî ÿêîї 
і ïðèëèïàє ïèëîê. Áàãàòî âіòðîçàïèëüíèõ 
äåðåâ êâіòíóòü íàïðîâåñíі, äî ïîÿâè (ëіùèíà) 
àáî âîäíî÷àñ іç ïîÿâîþ (áåðåçà) ëèñòêіâ. Óñå 
öå ïîëåãøóє çàïèëåííÿ. Äî âіòðîçàïèëüíèõ 
íàëåæèòü áëèçüêî 20 % óñіõ âèäіâ êâіòêîâèõ 
ðîñëèí.

Áіëüøіñòü ïåðåõðåñíîçàïèëüíèõ âèäіâ êâіòêîâèõ ðîñëèí (ïîíàä 
80 %) çàïèëþþòü êîìàõè (ìàë. 147). Ó êîìàõîçàïèëüíèõ ðîñëèí є ïåâ-
íі ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ ïðèâàáëþâàííÿ êîìàõ: ÿñêðàâà îöâіòèíà, ïðè-
єìíèé àðîìàò, ëèïêèé ïèëîê. Їõíі êâіòêè çàçâè÷àé âåëèêі, ÿêùî æ 
âîíè äðіáíі, òî çіáðàíі â ñóöâіòòÿ. 

!  Цікаво знати, що завдяки запаху, який виробляє квітка, комаха-запилювач зна-
ходить потрібну їй рослину на великій відстані. Наблизившись до неї, комахи знахо-
дять квітку за забарвленням. Деякі види комах здатні розпізнати запах однієї-єдиної 
квітки на відстані декількох кілометрів. Квітки більшості рослин найпахучіші саме 
під час льоту тих комах, які їх запилюють. Наприклад, петунію, жимолость, тютюн 
запилюють нічні метелики, тому вдень їхні квітки пахнуть значно слабше, ніж уночі. 
Квітки рослин, які запилюють денні комахи, перестають пахнути із заходом сонця 
(наприклад, конюшина, яблуня, вишня, абрикос). 

Íå âñі ðîñëèíè ïàõíóòü ïðèєìíî. Äåÿêі ç íèõ âèðîáëÿþòü çàïàõè, 
ÿêі íàãàäóþòü îðãàíі÷íó ðå÷îâèíó, ùî ðîçêëàäàєòüñÿ. Öі ðîñëèíè 
çàïèëþþòü íå áäæîëè, äæìåëі ÷è ìåòåëèêè, à ìóõè. Äî òàêèõ ðîñëèí 
íàëåæèòü, íàïðèêëàä, ðàôëåçіÿ (ìàë. 148). Öÿ ïàðàçèòè÷íà ðîñëèíà íå 
ìàє ñòåáëà òà êîðåíіâ, àëå â íåї íàéáіëüøі ó ñâіòі êâіòêè – äіàìåòðîì 
äî 1 ì.

Çðîçóìіëî, áäæîëè, äæìåëі, ìåòåëèêè, æóêè, ìóõè òà іíøі êîìàõè 
âіäâіäóþòü êâіòêè íå çàðàäè òîãî, ùîá їõ çàïèëþâàòè. Íàñàìïåðåä äî 
êâіòêè êîìàõ ïðèâàáëþє ïîæèâíèé ïèëîê. Áäæîëè òà äæìåëі ó âå -

Мал. 146. Вітрозапильна 
рос  лина береза

Мал. 147. Запилення квітки 
комахою – метеликом
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ëè÷åçíіé êіëüêîñòі çáèðàþòü ïèëîê äëÿ âè -
ãîäîâóâàííÿ ïîòîìñòâà, іíøі êîìàõè ìî  æóòü 
ñàìі âæèâàòè éîãî â їæó. Ìàéæå âñі êîìàõîçà-
ïèëüíі êâіòêè âèðîáëÿþòü íåêòàð – öóêðèñòó 
ðіäèíó, ùî óòâîðþєòüñÿ â íåêòàðíèêàõ. Öå 
îñîáëèâі çàëîçèñòі óòâîðè, ðîçòàøîâàíі ïåðå-
âàæíî â ãëèáèíі êâіòêè. Çà êîæíîї ñïðîáè 
äîáóòè ñîëîäêèé íåêòàð êîìàõè ñïëà÷óþòü 
ðîñëèíі ñâîєðіäíó äàíèíó: âèíîñÿòü ç êâіòêè 
àáî, íàâïàêè, ïðèíîñÿòü äî íåї íà ñâîєìó òіëі 
ïèëîê. Îòæå, ó ïîøóêàõ ïèëêó òà íåêòàðó 
êîìàõè âіäâіäóþòü êâіòêè, çàáåçïå÷óþ÷è âîä-
íî÷àñ їõíє çàïèëåííÿ. Íà òіëі êîìàõ ìîæóòü 
áóòè ñïåöіàëüíі óòâîðè, ïðèçíà÷åíі äëÿ ïåðå-
íåñåííÿ ïèëêó. ßêùî âè óâàæíî ðîçäèâèòåñü 
çàäíþ ïàðó êіíöіâîê áäæіë àáî äæìåëіâ, òî 
ïîáà÷èòå íà íèõ ðîçøèðåííÿ. Òàì є ðÿäè 
ùåòèíîê, ÿêèìè öі êîìàõè ñòðóøóþòü ïèëîê 
ó ñïåöіàëüíèé óòâіð – êîøèê (ìàë. 149). 
Ó öèõ êîøèêàõ êîìàõè ïåðåíîñÿòü ïèëîê äî 
ñâîãî ãíіçäà.

ßêå çàïèëåííÿ íàçèâàþòü øòó÷íèì? 
Øòó÷  íå çàïèëåííÿ çäіéñíþє ëþäèíà, ÿêà 
ïåðåíîñèòü ïèëîê ç òè÷èíîê íà ïðèéìî÷êó 
ìàòî÷êè (ìàë. 150). Éîãî øèðîêî çàñòîñîâó-
þòü ó ñàäіâíèöòâі, êâіòíèêàðñòâі, îâî÷іâíè-
öòâі, ëіñîâîìó ãîñïîäàð ñòâі. Çàâäÿêè øòó÷íî-
ìó çàïèëåííþ ñòâîðåíî áàãàòî âèñîêîâðî-
æàéíèõ ñîðòіâ ÿáëóíü, ãðóø, ïåð  ñèêіâ, æèòà, 
ïøåíèöі òà іíøèõ öіííèõ ñіëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ ðîñëèí.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 У природі поширені перехресне запилення та самозапилення. Під час 
перехресного запилення пилок з тичинки однієї квітки пот рапляє на приймочку 
маточки іншої квітки цієї самої або іншої рослини того самого виду. Перехресне 
запилення може відбуватися за допомогою вітру, комах, птахів тощо.

 У разі самозапилення покритонасінних рослин пилок з тичинки квітки 
потрапляє на приймочку маточки тієї самої квітки.

 За потреби людина застосовує штучне запилення.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: çàïèëåííÿ, ïåðåõðåñíå çàïè-
ëåííÿ, ñàìîçàïèëåííÿ, øòó÷íå çàïèëåííÿ.

Мал. 150. Штучне запилення 
квітки людиною

Мал. 149. Бджола перено-
сить пилок на задніх кінцівках 
у кошиках (1)

1

Мал. 148. Квітка рафлезії

(014-13)_V2.indd   133 14.07.2014   13:09:43



134

§ 36.  Запліднення у квіткових рослин. Будова насінини

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Визначте, як може відбуватися самозапилення: а) вітром; б) водою; в) комаха-

ми; г) усередині квітки.
2. Зазначте, за чиєї участі відбувається штучне запилення: а) людини; б) вітру; 

в) комах; г) птахів.

Дайте відповідь на  запитання
1. Що таке запилення? Які є способи запилення? 
2. Як відбувається самозапилення? 
3. Як може здійснюватися перехресне запилення? 
4. Які пристосування до запилення комахами та вітром є в рослин? 

 Поміркуйте. Як за особливостями будови квітки можна визначити притаман-
ний їй спосіб запилення? 

§ 36. ЗАПЛІДНЕННЯ У КВІТКОВИХ 
РОСЛИН. БУДОВА НАСІНИНИ

Пригадайте біологічне значення квітки. Що таке пилкове зерно, зав’язь 
і насінний зачаток?

Âè âæå çíàєòå, ùî êâіòêà – öå ãåíåðàòèâíèé îðãàí ðîñëèíè. Її íàé-
âàæëèâіøі ÷àñòèíè – öå òè÷èíêè і ìàòî÷êè. Ñàìå âîíè çàáåçïå÷óþòü 
çàïèëåííÿ òà çàïëіäíåííÿ. Çàïëіäíåííþ ïåðåäóє óòâîðåííÿ ñòàòåâèõ 
êëіòèí. ×îëîâі÷і ñòàòåâі êëіòèíè (ñïåðìії) ôîðìóþòüñÿ â ïèëêîâîìó 
çåðíі, à æіíî÷à (ÿéöåêëіòèíà) – ó çàðîäêîâîìó ìіøêó, ðîçòàøîâàíîìó 
â íàñіííîìó çà÷àòêó. 

ßê âіäáóâàєòüñÿ çàïëіäíåííÿ ó êâіòêîâèõ ðîñëèí? Ïåðåä çàïëіäíåí-
íÿì ïèëêîâå çåðíî ìàє ïîòðàïèòè íà ïðèé ìî÷êó ìàòî÷êè і ïðîðîñòè 
(ìàë. 151). Ïðîðîñòàííÿ ïèëêó – öå ïðîöåñ óòâîðåííÿ ïèëêîâîї òðóáêè, 
âðîñòàííÿ її â çàðîäêîâèé ìіøîê. Ïî ïèëêîâіé òðóáöі äâà ñïåðìії ïîòðàï-
ëÿþòü äî çàðîäêîâîãî ìіøêà, ðîçòàøîâàíîãî â íàñіííîìó çà÷àòêó. Îäèí 
іç ñïåðìіїâ çëèâàєòüñÿ ç ÿéöåêëіòèíîþ, à іíøèé – іç öåíòðàëüíîþ êëіòè-
íîþ çàðîäêîâîãî ìіøêà. Îñêіëüêè êîæåí ñïåðìіé çëèâàєòüñÿ ç îêðåìîþ 
êëіòèíîþ çàðîäêîâîãî ìіøêà, öåé ïðîöåñ ó êâіòêîâèõ ðîñëèí äіñòàâ 
íàçâó ïîäâіéíå çàïëіäíåííÿ. Ïðîöåñ ïîäâіéíîãî çàïëіäíåííÿ âіäêðèâ 
1898 ðîêó ïðîôåñîð Êèїâñüêîãî óíіâåðñèòåòó Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà 
(íèíі – Êèїâ ñüêèé íàöіîíàëüíèé óíіâåðñèòåò іìåíі Òàðàñà Øåâ÷åíêà) 
Ñåðãіé Ãàâðè  ëîâè÷ Íàâàøèí (ìàë. 151, 1). Öå âіäêðèòòÿ ïðèíåñëî éîìó 
òà óêðàїíñüêіé áîòàíі÷íіé íàóöі âñåñâіòíþ ñëàâó. 

Óíàñëіäîê çëèòòÿ îäíîãî ñïåðìіÿ ç ÿéöåêëіòèíîþ óòâîðþєòüñÿ 
çè ãîòà. Çãîäîì ç íåї ðîçâèâàєòüñÿ çàðîäîê ðîñëèíè (ìàë. 151, 2). Іç öåí-
òðàëüíîї êëіòèíè çàðîäêîâîãî ìіøêà, ç ÿêîþ çëèâàєòüñÿ äðóãèé ñïåð-
ìіé, ðîçâèâàєòüñÿ òêàíèíà іç çàïàñîì ïîæèâíèõ ðå÷îâèí – åíäî ñïåðì.
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Мал. 151. 1. С.Г. Навашин. 2. Подвійне запліднення. 
Завдання. Розгляньте малюнок і поясніть, у чому полягає подвійне запліднення 

Ðîçâèíåíèé і äîçðіëèé ïіñëÿ çàïëіäíåííÿ íàñіííèé çà÷àòîê, ùî ìіñ-
òèòü çàðîäîê ðîñëèíè, åíäîñïåðì òà íàñіííó øêіðêó, і є íàñіíèíà. 

Çàâäÿêè ïîäâіéíîìó çàïëіäíåííþ і çèãîòà, і ïåðâèííà êëіòèíà 
åíäîñïåðìó îòðèìóþòü ÷àñòèíó ñïàäêîâîї іíôîðìàöії âіä îäíîãî ç áàòü-
êіâ, ÷àñòèíó – âіä іíøîãî. Òîìó íîâà ðîñëèíà áіëüø æèòòєçäàòíà. 

ßêà áóäîâà íàñіíèíè? Ãîëîâíà ÷àñòèíà íàñіíèíè – öå çàðîäîê ðîñ-
ëèíè. Âіí ñêëàäàєòüñÿ іç çàðîäêîâèõ êîðіíöÿ, ñòåáëà, áðóíüêè òà 
ñіì’ÿäîëåé. Çàðîäêè îäíèõ êâіòêîâèõ ðîñëèí (ïøåíèöі, êóêóðóäçè, 
öèáóëі, òþëüïàíà) ìàþòü ëèøå îäíó ñіì’ÿäîëþ, іíøèõ (ãîðîõó, êâàñî-
ëі, êàïóñòè, ÿáëóíі, ñîíÿøíèêó) – äâі (ìàë. 152).

Â åíäîñïåðìі ìіñòÿòüñÿ çàïàñíі ïî  æèâíі ðå÷îâèíè, íåîáõіäíі çàðîä-
êó äëÿ ðîçâèòêó òà ïðîðîñòàííÿ. ×àñòî ùå ïіä ÷àñ äîçðіâàííÿ íàñіíèíè 
çàðîäîê âèêîðèñòîâóє ïîæèâíі ðå÷îâèíè åíäîñïåðìó ïîâíіñòþ. Òîäі 
óòâîðþєòüñÿ íàñіíèíà áåç åíäîñïåðìó. Çàïàñíі ðå÷îâèíè â òàêèõ ðîñ-
ëèí  âіäêëàäàþòüñÿ àáî â ì’ÿñèñòèõ ñіì’ÿ äî ëÿõ (ÿê-îò ó ãîðîõó, êâàñîëі 
òà ãàðáóçà), àáî â іíøèõ ÷àñòèíàõ íàñіíèíè (íàïðèêëàä, ó ãðèöèêіâ –

1

3

2

4

6

6
5

1

2

4

3

À Á

Мал. 152. Будова насінини пшениці (А) та квасолі (Б): 1 – сім’я доля (у насінини квасолі дві 
сім’ядолі); 2 – зародкова брунька; 3 – зародкове стебло; 4 – зародковий корінь; 

5 – ендосперм; 6 – насінна шкірка (у насінині пшениці вона зрослася зі стінкою плода)
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Дайте відповідь на запитання
1. Які особливості запліднення в квіткових рослин? 
2. Яка будова насінини?
3. Що таке ендосперм? Яке насіння не має ендосперму?
4. Яке значення насіння для квіткових рослин?

 Поміркуйте. Чому рослини, що здатні утворювати насіння, найпоширеніші в 
природі? Які ще рослини, крім квіткових, утворюють насіння?

§ 37. ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ
Пригадайте призначення насінини. Яка будова насінини квіткових 
рослин? Що таке фітогормони?

Ëèøå â íåáàãàòüîõ ðîñëèí íàñіíèíà çäàòíà ïðîðîñòàòè âіäðàçó ïіñëÿ 
äîçðіâàííÿ (íàïðèêëàä, íàñіííÿ âåðáè, òîïîëі). Íàñіííÿ áіëüøîñòі ðîñ-
ëèí, íàâіòü çà ñïðèÿòëèâèõ óìîâ, ïåâíèé ÷àñ íå ïðîðîñòàє, áî ïåðåáó-
âàє â ñòàíі ñïîêîþ. Ó öåé ÷àñ ó íàñіíèíі ïðîöåñè îáìіíó ðå÷îâèí, çîêðå-
ìà äèõàííÿ, ìàéæå ïðèïèíÿþòüñÿ, à âìіñò âîäè ñòàíîâèòü íå áіëüø ÿê 
10–15 %. Òðèâàëіñòü ïåðіîäó ñïîêîþ ó ðіçíèõ âèäіâ ðîñëèí íå îäíàêîâà – 
âіä òðüîõ òèæíіâ äî êіëüêîõ ìіñÿöіâ і íàâіòü ðîêіâ.

Äëÿ òîãî ùîá ïðèøâèäøèòè âèõіä íàñіííÿ çі ñòàíó ñïîêîþ, éîãî 
ïåâíèì ÷èíîì îáðîáëÿþòü. Òàê, íàñіííÿ ÿáëóíü, ãðóø, âèøåíü, ñëèâ 
âèòðèìóþòü ó âîëîãîìó ïіñêó çà çíèæåíîї òåìïåðàòóðè (0...+5 Ñ) 
äî 90 äіá і áіëüøå çàëåæíî âіä âèäó ðîñëèíè. Çà öåé ÷àñ ó íàñіíèíі 
âіäáóâàþòüñÿ çìіíè, çàâäÿêè ÿêèì âîíà íàáóâàє çäàòíîñòі äî ïðîðîñ-
òàííÿ. Іíøèì ñïîñîáîì âèâåäåííÿ íàñіíèíè çі ñòàíó ñïîêîþ є óøêî-
äæåííÿ її îáîëîíîê, ùî âіäêðèâàє äîñòóï âîäі òà ïîâіòðþ äî çàðîäêà 
(íàïðèêëàä, êîíþøèíè, ëþöåðíè). ×àñòî íàñіííÿ çі ñòàíó ñïîêîþ 
âèâîäÿòü, îáðîáëÿ  þ÷è éîãî áіîëîãі÷íî àêòèâíèìè ðå÷îâèíàìè (íàïðè-
êëàä, ôіòîãîðìîíàìè).

ßêі óìîâè ïîòðіáíі äëÿ ïðîðîñòàííÿ íàñіíèíè? Ïðîðîñòàííÿ 
íàñіíèíè – öå ðîçâèòîê òà âèõіä ç íàñіíèíè íàçîâíі ïðîðîñòêà. 
Ïðîðîñòêîì íàçèâàþòü ðîñëèíó ç ìîìåíòó ïðîðîñòàííÿ і äî ôîðìó-
âàííÿ ïåðøèõ ñïðàâæíіõ ëèñòêіâ. Ïіñëÿ âèõîäó íàñіíèíè çі ñòàíó ñïî-
êîþ äëÿ її ïðîðîñòàííÿ ïîòðіáíà ñóêóïíіñòü ïåâíèõ óìîâ: äîñòàòíÿ 
âîëîãіñòü, êèñåíü, ïåâíà òåìïåðàòóðà, à äëÿ äåÿêèõ âèäіâ ùå é ñâіòëî. 
Äëÿ ïðîðîñòàííÿ ðіçíèõ âèäіâ ðîñëèí ïîòðіáíà ðіçíà òåìïåðàòóðà. 
Íàïðèêëàä, íàñіííÿ îçèìîї ïøåíèöі ïî÷èíàє ïðîðîñòàòè çà òåìïåðà-
òóðè 0...+2 Ñ, à òåïëîëþáíèõ êóêóðóäçè òà ïåðöþ – +8...+10 Ñ 
(ïîìіðêóéòå, ÷èì öå ìîæíà ïîÿñíèòè).

Ïîòðàïëÿþ÷è â ñïðèÿòëèâі óìîâè, íàñіíèíà âáèðàє âîäó é áóáíÿâіє. 
Âîäíî÷àñ àêòèâóєòüñÿ її äèõàííÿ, çàïàñíі îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè ïåðåõî-
äÿòü ó äîñòóïíó äëÿ ñïîæèâàííÿ çàðîäêîì ôîðìó (íàïðèêëàä, íåðîç-
÷èííèé êðîõìàëü ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ðîç÷èííі öóêðè). ×àñòèíà öèõ 
ðå÷îâèí âèòðà÷àєòüñÿ íà çàáåçïå÷åííÿ çàðîäêà åíåðãієþ, ÷àñòèíà – íà 
óòâîðåííÿ ðå÷îâèí, íåîáõіäíèõ äëÿ ïîäіëó òà ðîñòó êëіòèí.
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§ 37. Проростання насіння

1 2

Мал. 153. Проростання насінини квасолі (1) та кукурудзи (2). Завдання. Розгляньте малю-
нок і зверніть увагу на те, куди спрямовує свій ріст корінь, а куди – пагін. Поясніть це

Ñïî÷àòêó ïðîðîñòàє çàðîäêîâèé êîðіíü, ïîòіì – ïàãіí. Êîðіíü ïðîðèâàє 
íàñіííó øêіðêó òà ðîñòå â ãëèá ґðóíòó, à ïàãіí ñïðÿìîâóєòüñÿ äî éîãî ïîâåðõ-
íі (ïðèãàäàéòå, ÿêèé ÷èííèê âïëèâàє íà íàïðÿìîê ðîñòó êîðåíÿ) (ìàë. 153). 

Ïåðåä ñіâáîþ ëþäèíà ìàє âèçíà÷èòè ÷àñ âèñіâàííÿ, ãëèáèíó çàãîð-
òàííÿ íàñіííÿ, à òàêîæ ïåðåâіðèòè éîãî íà ñõîæіñòü. 

×èì âèçíà÷àєòüñÿ ÷àñ âèñіâàííÿ òà ãëèáèíà çàãîðòàííÿ íàñіííÿ? 
Îñêіëüêè ïіä ÷àñ çáåðіãàííÿ íàñіííÿ ÷àñòèíà çàðîäêіâ ìîæå çàãèíóòè 
÷åðåç óðàæåííÿ øêіäíèêàìè, ïåðåñèõàííÿ ÷è ç іíøèõ ïðè÷èí, ïåðåä 
ñіâáîþ éîãî òðåáà ïåðåâіðèòè íà ñõîæіñòü. 

Ñõîæіñòü íàñіííÿ – öå éîãî çäàòíіñòü äî ïðîðîñòàííÿ. Äëÿ ïåðåâіðêè 
ñõîæîñòі âіäáèðàþòü ïåâíó êіëüêіñòü íàñіííÿ і âèñіâàþòü (íàïðè ê ëàä, ó 

òåïëèöÿõ). ßêùî âіäñîòîê ïðîðîñòêіâ áóäå 
íèçüêèé, óñå íàñіííÿ ïîòðіáíî çàìіíèòè, 
áî іñíóє íåáåçïåêà íå îòðèìàòè âðîæàþ.

×àñ ñіâáè âèçíà÷àþòü ç óðàõóâàííÿì 
óìîâ, íåîáõіäíèõ äëÿ ïðîðîñòàííÿ 
íàñіííÿ òîãî ÷è іíøîãî âèäó ðîñëèí. 
Çîêðåìà, õîëîäîñòіéêі âèäè (íàïðè-
êëàä, îâåñ ÷è ãîðîõ ïîñіâíèé) âèñіâàþòü 
ðàíіøå, íіæ òåïëîëþáíі (îãіðêè, äèíі, 
ïî ìіäîðè). Äî òîãî æ ó ïіâäåííèõ ðàéî-
íàõ ïåâíі êóëüòóðè âèñіâàþòü ðàíіøå, 
íіæ ó ïіâíі÷íèõ. Îòæå, äëÿ áóäü-ÿêîãî 
âèäó ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð 
âèçíà÷åíî ÷àñ ñіâáè â òèõ ÷è іíøèõ 
ðàéîíàõ êðàїíè. Ïðîòå ùîðîêó ñëіä 
âðàõîâóâàòè êîíêðåòíі ïîãîäíі óìîâè.

Äåÿêі ðîñëèíè â ïåâíèé ïåðіîä ðîçâèò-
êó ïîòðåáóþòü äії íèçüêèõ òåìïåðàòóð 
(íàïðèêëàä, æèòî, ðіïàê). Ðîñëèíè, ó 
ÿêèõ ïëîäîíîøåííÿ ìîæëèâå ëèøå ïіñëÿ 
ïåðåáóâàííÿ â óìî âàõ íèçüêèõ òåìïåðà-

Мал. 154. Проростання насіння 
залежно від глибини загортання. 
Завдання. Розгляньте малюнок 
і поясніть, як на проростання 
насінини впливає глибина загортання
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òóð, íàçèâàþòü îçèìèìè. Òîìó їõ âèñіâàþòü ïіä çèìó, ïðîðîñòêè òà êèõ 
ðîñëèí çèìóþòü ïіä ñíіãîì. Íàñіííÿ ðîñëèí, ÿêі êâіòíóòü і ïëîäîíîñÿòü áåç 
ïîïåðåäíüîãî âïëèâó íèçüêèõ òåìïåðàòóð, âèñіâàþòü íàâåñíі. Їõ íàçèâàþòü 
ÿðèìè (ÿðèé ÿ÷ìіíü, ïðîñî, ãðå÷êà, ãîðîõ, êóêóðóäçà, ÿðà ïøåíèöÿ).

Ùå îäíієþ óìîâîþ îòðèìàííÿ âèñîêèõ âðîæàїâ є îïòèìàëüíà ãëè-
áèíà çàãîðòàííÿ íàñіííÿ (ìàë. 154). Íàâіòü çà ñâîє÷àñíîãî âèñіâàííÿ, 
àëå íåäîñòàòíüîї ãëèáèíè çàãîðòàííÿ íàñіííÿ ìîæå ïіäñîõíóòè і íå 
ïðîðîñòè ÷åðåç íåñòà÷ó âîëîãè. À çà íàäòî ãëèáîêîãî çàãîðòàííÿ íàñіí-
íÿ ïðîðîñòêàì âàæêî ïðîáèòèñÿ íà ïîâåðõíþ ґðóíòó. Êðіì òîãî, ç ãëè-
áèíîþ â ґðóíòі çìåíøóєòüñÿ âìіñò êèñíþ, íåîáõіäíîãî äëÿ äèõàííÿ 
ïðîðîñòêіâ. Òîìó ñõîäè ìîæóòü áóòè îñëàáëåíèìè. 

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Для проростання насіння потрібна сукупність таких умов: достатнє зволо-
ження ґрунту, доступ повітря та певна температура, а для деяких видів ще й світло. 

 Перед сівбою насіння слід перевірити на схожість, а також, враховуючи 
біологічні особливості рослин, визначити час сівби та глибину загортання.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ïðîðîñòàííÿ, ïðîðîñòîê, 
ñõîæіñòü íàñіííÿ. 

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть, чому озимі культури висівають під зиму: а) вони теплолюбні; б) для 
плодоношення вони потребують впливу низьких температур; в) вони потребу-
ють впливу високих температур.

2. Укажіть сукупність умов, необхідних для проростання насіння: а) певний вміст 
вуглекислого газу, певна температура та вологість; б) наявність кисню, певна 
температура та вологість; в) певний вміст вуглекислого газу, певна температу-
ра та світло.

Дайте відповідь на запитання
1. Які умови необхідні для проростання насіння? 
2. Як відбувається проростання насіння?
3. Що таке проросток?
4. Що таке схожість насіння і як її можна визначити?
5. Від чого залежить час сівби та глибина загортання насіння? 

Дослідницький практикум «Дослідження умов проростання насіння» 
(виконувати вдома з допомогою дорослого).

1. Підготуйте 4 банки. На кожну з них наклейте етикетку такого змісту: 1 – є вода, 
повітря, тепло; 2 – немає води, є повітря, тепло; 3 – немає повітря, є вода, 
тепло; 4 – немає тепла, є вода, повітря.

2. У кожну банку помістіть по 10–15 квасолин.
3. Налийте в банки  1 і  4 води, щоб насінини були наполовину занурені у 

воду і був вільний доступ повітря. У банку з  3 налийте більше води, щоб 
товщина шару води в три рази перевищувала товщину шару насіння. Усі бан-
ки накрийте папером.
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4. Банки  1, 2, 3 поставте поряд у теплій кімнаті, банку  4 перенесіть на 
холод. Тривалість досліду 3–5 днів.

5. Щодня підраховуйте кількість пророслих насінин у кожній банці.
6. Зробіть висновок, за яких умов відбувається проростання насіння.

 Поміркуйте. Чому для проростання насіння одних видів рослин потрібна 
вища температура, ніж для інших?

§ 38. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПЛОДІВ
Пригадайте, які генеративні органи є у квіткових рослин.

Êâіòêîâі ðîñëèíè ìàþòü ùå íàçâó ïîêðèòîíàñіííі, àäæå â öèõ ðîñ-
ëèí íàñіíèíà ïіä ÷àñ ñâîãî ðîçâèòêó âêðèâàєòüñÿ ñòіíêîþ ïëîäà. Òàê 
ôîðìóєòüñÿ ãåíåðàòèâíèé îðãàí êâіòêîâèõ ðîñëèí – ïëіä. Âіí óòâîðþ-
єòüñÿ ïіñëÿ ïðîöåñіâ çàïëіäíåííÿ. Äî ðîñëèíè ïëіä êðіïèòüñÿ çà äîïî-
ìîãîþ ïëîäîíіæêè (ìàë. 155).

ßê óòâîðþþòüñÿ ïëîäè? ßêà áóäîâà ïëîäà? Ïëіä ñêëàäàєòüñÿ ç îä íієї 
÷è êіëüêîõ íàñіíèí, îòî÷åíèõ ñòіíêîþ ïëîäà (ìàë. 155). Ñòіíêà ïëîäà 

óòâîðþєòüñÿ íàñàìïåðåä çі ñòіíîê 
çàâ’ÿçі (ïëîäè âèøíі, ïåðñèêà, ñëèâè) і 
ìàє òðè øàðè: çîâíіøíіé, ñåðåäíіé òà 
âíóòðіøíіé. Ó ôîðìóâàííі ñòіíêè ïëî-
äà ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü é іíøі ÷àñòèíè 
êâіòêè: êâіòêîëîæå, îñíîâè òè÷èíîê, 
÷àøîëèñòêіâ і ïåëþñòîê (íàïðèêëàä, 
ïëîäè ÿáëóíі, ñóíèöü, ïîìіäîðіâ).

ßêі іñíóþòü òèïè ïëîäіâ? Ðîç ðіç-
íÿþòü ïëîäè çàëåæíî âіä ÷èñëà íàñі-
íèí (îäíî- і áàãàòîíàñіííі), çà  âìіñ-
òîì âîäè ó ñòіíöі ïëîäà (ñóõі é ñîêî-
âèòі), îñîáëèâіñòþ ðîçêðèòòÿ (ðîç-
êðèâíі é íåðîçêðèâíі), íàÿâíіñòþ 
ïðèñòîñóâàíü äëÿ їõ ïîøèðåííÿ òîùî. 
ßêùî êâіòêà ìàє ëèøå îäíó ìàòî÷êó, 
ç íåї óòâîðþєòüñÿ îäèí ïðîñòèé ïëіä 
(íàïðèêëàä, ó ïøåíèöі, âèøíі). Çà 
íàÿâíîñòі ó êâіòöі äåêіëüêîõ ìàòî÷îê 
âèíèêàє і âіäïîâіäíà êіëüêіñòü äðіá-

íèõ ïëîäèêіâ. Âîíè ðàçîì óòâîðþþòü çáіðíèé, àáî ñêëàäíèé, ïëіä, 
ÿê-îò ó ìàëèíè (ìàë. 156) ÷è îæèíè. Іíêîëè â äóæå ùіëüíèõ ñóöâіòòÿõ 
ïëîäè, êîæåí ç ÿêèõ âèíèêàє ç îêðåìîї êâіòêè, çðîñòàþòüñÿ ìіæ ñîáîþ. 
Âîíè óòâîðþþòü ñóïëіääÿ, íàïðèêëàä, ó øîâêîâèöі (ìàë. 156), àíàíàñà .

Óñі âè êóøòóâàëè ïëîäè ïîìіäîðіâ ÷è ñëèâè. Ìàáóòü, çâåðíóëè óâà-
ãó íà òå, ùî ïëіä ñëèâè ìіñòèòü ëèøå îäíó íàñіíèíó, à ïëіä ïîìіäîðà – 

Мал. 155. Будова плода: 
1 – зовнішній шар стінки плода; 
2 – середній шар; 3 – внутрішній шар; 
4 – насінина; 5 – плодоніжка 
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áàãàòî (ìàë. 155). Òîìó ïëіä ñëèâè íàëå-
æèòü äî îäíîíàñіííèõ, à ïîìіäîðà – äî 
áàãàòîíàñіííèõ. 

Çàëåæíî âіä êіëüêîñòі âîäè â îïëîäíі 
ðîçðіçíÿþòü ñîêîâèòі òà ñóõі ïëîäè. 
Íàïðèêëàä, ó âèøíі ñòіíêà ïëîäà ì’ÿñèñòà 
і ñîêîâèòà, à â ñîíÿøíèêó – öå òîíåíüêà 
ñóõà óùіëüíåíà øêіðêà. Ðі÷ ó òіì, ùî â 
îäíèõ ðîñëèí ïіä ÷àñ äîçðіâàííÿ ñòіíêà ïëî-
äà âè ñèõàє, і âìіñò âîäè â íіé çíà÷íî çìåí-
øóєòüñÿ (ó ïøåíèöі, ãî ðîõó, ëіùèíè). 
Íàòîìіñòü ó áàãàòüîõ іíøèõ ðîñëèí ñòіíêà 
äîçðіëîãî ïëîäà çàëèøàєòüñÿ ñîêîâèòîþ і 
ìîæå ìіñòèòè öóêðè, ùî íàäàþòü ïëîäó ñî ëîä êîãî ñìàêó (ÿê ó âèøíі, 
àáðèêîñà, ïîìіäîðà, êàâóíà, äèíі). Ïëіä âèøíі íàëåæèòü äî ñîêîâèòèõ, 
à ñîíÿøíèêó – äî ñóõèõ. 

ßêèìè áóâàþòü ñóõі ïëîäè? Ñóõі ïëîäè (ìàë. 157) ïîäіëÿþòü íà ðîç-
êðèâíі òà íåðîçêðèâíі. Ðîçêðèâíі ïëîäè ïåðåâàæíî áàãàòîíàñіííі 
(íàïðèêëàä, áіá, ñòðó÷îê, ñòðó÷å÷îê, êîðîáî÷êà). Íåðîçêðèâíі ìіñòÿòü 
çäåáіëüøîãî ëèøå îäíó íàñіíèíó (ãîðіõ, ñіì’ÿíêà, çåðíіâêà) (çíàéäіòü 
їõ íà ìàëþíêó 157).

Мал. 157. Сухі плоди: 1 – біб; 2 – стручок; 3 – стручечок; 4 – коробочка; 
5 – горіх; 6 – сім’янка; 7 – зернівка

Ó òàêèõ ðîñëèí, ÿê ãîðîõ, êâàñîëÿ, ñîÿ, ïëіä ìàє íàçâó áіá. Òàêèé 
ïëіä ðîçêðèâàєòüñÿ äâîìà ñòóëêàìè, äî ÿêèõ ïðèêðіïëåíі íàñіíèíè. 
Äâîìà ñòóëêàìè ðîçêðèâàєòüñÿ é ñòðó÷îê (ó êàïóñòè, ãіð÷èöі, ðåäü-
êè). Îäíàê íàñіíèíè ó ñòðó÷êà êðіïëÿòüñÿ íå äî ñòóëîê, à äî ïëіâ÷àñòîї 
ïåðåòèíêè, ÿêà ïîäіëÿє ïîðîæíèíó ïëîäà íà äâі ÷àñòèíè. Ïîäіáíèé çà 
áóäîâîþ äî ñòðó÷êà ñòðó÷å÷îê, àëå âіí çíà÷íî êîðîòøèé òà øèðøèé 
(ó ãðèöèêіâ, ðèæіþ). Äî ðîçêðèâíèõ ïëîäіâ íàëåæèòü і êîðîáî÷êà. Öі 
ïëîäè äіéñíî íàãàäóþòü êîðîáî÷êó, óñåðåäèíі ÿêîї ìіñòèòüñÿ áàãàòî 
íàñіíèí. Òàêі ïëîäè óòâîðþþòü ìàê, áàâîâíèê, ïåòóíіÿ.

Íåðîçêðèâíèé ñóõèé ïëіä, ùî ìàє òâåðäó çäåðåâ’ÿíіëó ñòіíêó ïëî-
äà, óñåðåäèíі ÿêîї âіëüíî ëåæèòü îäíà íàñіíèíà, – öå ãîðіõ 
(ó ëіùèíè, áóêà, ëèïè). Ó ïëîäà ñіì’ÿíêà – øêіðÿñòà ñòіíêà ïëîäà,
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Мал. 156. Збірний плід 
малини – багатокістянка (1); 
супліддя шовковиці (2) 

1 2
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ßê ïîøèðþþòüñÿ ïëîäè òà íàñіííÿ? Ñïîñîáè ïîøèðåííÿ ïëîäіâ і 
íàñіííÿ ó êâіòêîâèõ ðîñëèí äóæå ðіçíîìàíіòíі (ìàë. 159). Âîíè ìîæóòü 
ïîøèðþâàòèñÿ çà äîïîìîãîþ âіòðó, âîäè, òâàðèí òîùî. Є ðîñëèíè, çäàò-
íі ïîøèðþâàòè íàñіííÿ ñàìîñòіéíî. Íàïðèêëàä, îãіðîê-ïèðñêà÷ ïіñëÿ 
äîçðіâàííÿ ïëîäà іç ñèëîþ âèêèäàє éîãî ì’ÿêóø іç íàñіííÿì íà áàãàòî 
ìåòðіâ, çà ùî éîãî ùå ïðîçâàëè «ñêàæåíèé îãіðîê». Áàëüçàìіí ìàє ïëî-
äè, ÿêі ðîçòðіñêóþòüñÿ ïіñëÿ äîçðіâàííÿ âіä çâè÷àéíîãî äîòèêó òà ðîç-
êèäàþòü íàñіííÿ.  

×è íå íàéïîøèðåíіøèì ñïîñîáîì ðîçñåëåííÿ ðîñëèí є ðîçíåñåííÿ 
ïëîäіâ і íàñіííÿ âіòðîì. Íåìàє òàêîї ëþäèíè, ÿêà á ó äèòèíñòâі íå áàâè-
ëàñÿ ðîçäìóõóâàííÿì ïóõíàñòèõ «ïàðàøóòèêіâ» êóëüáàáè ç ëåãêèìè 
ïëîäèêàìè. Âèäіâ ðîñëèí, íàñіííÿ ÿêèõ ìàє ïîäіáíі «ïðèñòðîї», ó ïðè-
ðîäі äóæå áàãàòî. Ïëîäè áіëüøèõ ðîçìіðіâ ìàþòü іíøі ïðèñòîñóâàííÿ 
äî ïîøèðåííÿ âіòðîì, ÷àñòî ó âèãëÿäі ïëàñòèí÷àñòèõ êðèëîïîäіáíèõ 
âіäðîñòêіâ (íàïðèêëàä, ó êëåíà, ëèïè) (çíàéäіòü їõ íà ìàëþíêó 159).

Ìàáóòü, íå îäèí ðàç ïіñëÿ ïðîãóëÿíêè ïàðêîì, ëіñîì àáî ëóêîþ 
áàãàòüîì іç âàñ äîâîäèëîñü î÷èùóâàòè ñâіé îäÿã âіä ÷іïêèõ ïëîäіâ ðіç-
íèõ ðîñëèí. Ïðè÷åïèâøèñü äî îäÿãó ëþäèíè àáî øåðñòі òâàðèí, ïëî-
äè ïîøèðþþòüñÿ íà çíà÷íі âіäñòàíі. Öå, íàïðèêëàä, ïëîäè ÷åðåäè, 
ëîïóõà. 

Мал. 159. Різні способи поширення плодів: 1 – огірок-пирскач; 2 – бальзамін; 
3 – кульбаба; 4 – клен; 5 – череда. Завдання. Розгляньте на малюнку способи 

поширення плодів і поясніть їхні особливості

ßñêðàâî çàáàðâëåíà ñîêîâèòà ñòіíêà ïëîäà ïðèâàáëþє òâàðèí, ÿêі 
ëàñóþòü ñìà÷íèìè ïëîäàìè. Ó êèøå÷íèêó òâàðèí âîíà ïåðåòðàâëþєòü-
ñÿ, à íåóøêîäæåíà íàñіíèíà âèõîäèòü íàçîâíі ðàçîì іç ïîñëіäîì, íå 
âòðà÷àþ÷è çäàòíîñòі äî ïðîðîñòàííÿ. Îòæå, ïëîäàìè òà íàñіííÿì æèâ-
ëÿòüñÿ áàãàòî ðîñëèíîїäíèõ òâàðèí, ïåðåâàæíî êîìàõè, ïòàõè і ññàâöі. 
×àñòî ïðîõîäæåííÿ íàñіíèíè ÷åðåç êèøå÷íèê òâàðèíè íàâіòü ñòèìó-
ëþє її ïðîðîñòàííÿ.

!  Цікаво знати, що соковиті плоди омели охоче скльовують птахи. Якщо після 
проходження через кишечник птаха насінина потрапляє з його послідом на ґрунт, то 
вона гине. Тільки потрапивши на гілочку дерева, насінина міцно приклеюється до 
кори і наступної весни проростає в глиб тканин дерева. 
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Áàãàòî âîäíèõ і áîëîòÿíèõ ðîñëèí âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ñâîãî ðîç-
ñåëåííÿ òå÷іþ âîäè. Öå, íàïðèêëàä, ëàòàòòÿ, ÿêå çðîñòàє â íàøèõ âîäî-
éìàõ. Ïëîäè êîêîñîâîї ïàëüìè ìîðñüêîþ òå÷ієþ ìîæóòü ïîøèðþâàòè-
ñÿ ç îäíîãî ìàòåðèêà íà іíøèé.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Плід складається з однієї чи кількох насінин та стінки плода. Вона роз-
вивається після запліднення  з квітки (переважно із зав’язі) і оточує насіння. 
Стінка плода має три шари: зовнішній, середній та внутрішній.

 Плоди захищають зародок рослини від несприятливих впливів і сприя-
ють розповсюдженню рослин.

 Плоди бувають однонасінні та багатонасінні, прості та збірні, соковиті та 
сухі, розкривні та нерозкривні.

 Плоди та насіння можуть поширюватися різними способами: за допо-
могою вітру, води, тварин чи людини тощо. Завдяки поширенню плодів і насіння 
рослини розселяються на значних територіях. 

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ïëіä, ïëîäè ïðîñòі òà çáіð-
íі, ñóïëіääÿ.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть плід, який належить до соковитих: а) біб; б) кістянка; в) горіх; г) сім’янка.
2. Зазначте частину рослини, з якої розвивається стінка плода: а) зав’язь; 

б) насінний зачаток; в) оцвітина; г) тичинки.

Дайте відповідь на запитання
1. Що таке плід? Яка його будова? 
2. Які плоди називають сухими, а які – соковитими?
3. Чим відрізняються однонасінні плоди від багатонасінних?
4. Яке значення для рослин має поширення насіння та плодів? Які пристосуван-

ня є в рослин до поширення? 

Завдання (виконують дві команди: одна команда наводить приклади роз-
кривних плодів, інша – нерозкривних). Користуючись текстом підручника та 
іншими джерелами інформації, наведіть приклади розкривних і нерозкрив-
них сухих плодів. 

 Поміркуйте. Плоди і насіння яких видів рослин, що зростають у вашій місце-
вості, отруйні для людини та тварин? 

 Чи може бути більше насінин у плода, ніж насінних зачатків у зав’язі? 
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§ 39.  РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН
Пригадайте, як ростуть корінь і пагони. Які типи тканин є в рослин? Які 
типи рухів притаманні рослинам?

ßê ðîñòóòü ðîñëèíè? Íà âіäìіíó âіä áàãàòüîõ òâàðèí, ðîñëèíè ðîñ-
òóòü óñå æèòòÿ. Ïîãëÿíüòå íà ñòàðå, ìàéæå ñóõå äåðåâî. Íàâåñíі íà 
íüîìó äåñü òà ç’ÿâëÿþòüñÿ ìîëîäі ïàãîíè, çåëåíі ëèñòêè і éîãî ðіñò 
ïðîäîâæóєòüñÿ.

Âè âæå çíàєòå, ùî ðіñò – öå íåîáîðîòíå çáіëüøåííÿ ðîçìіðіâ òà ìàñè 
ÿê öіëîãî îðãàíіçìó, òàê і îêðåìèõ éîãî ÷àñòèí. Ðіñò ðîñëèí çóìîâëå-
íèé ïîäіëîì і ðîñòîì êëіòèí. Âèùі ðîñëèíè ðîñòóòü çà ðàõóíîê òâіð-
íèõ òêàíèí, êëіòèíè ÿêèõ çäàòíі äіëèòèñÿ. Öå, íàïðèêëàä, òâіðíі òêà-
íèíè êîíóñà íàðîñòàííÿ ïàãîíà àáî çîí ïîäіëó òà ðîçòÿãóâàííÿ êîðå-
íÿ; òâіðíі òêàíèíè, ðîçòàøîâàíі â îñíîâі ìіæâóçëіâ äåÿêèõ ðîñëèí  
(ïøåíèöі, êóêóðóäçè, ðèñó).

Îðãàíè ïîòîâùóþòüñÿ çà ðàõóíîê áі÷íîї òâіðíîї òêàíèíè – êàìáіþ. 
Çàâäÿêè ðîñòó âіäáóâàþòüñÿ і ïåâíі ðóõè ðîñëèí (ïðèãàäàéòå, ÿêі є 
ðóõè ðîñëèí).

ßêі ñåçîííі ÿâèùà ñïîñòåðіãàþòü ó æèòòі ðîñëèí? Íà áіëüøîñòі 
òåðèòîðіé çåìíîї êóëі ïîñòіéíî çìіíþþòüñÿ ñåçîíè ðîêó – âåñíà, ëіòî, 
îñіíü, çèìà. Òîìó ðіñò áàãàòîðі÷íèõ ðîñëèí ïîìіðíèõ òà ïðîõîëîäíèõ 
øèðîò õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïåðіîäè÷íіñòþ: óçèìêó ðіñò ðîñëèí ïðèïèíÿ-
єòüñÿ, à íàâåñíі ïîíîâëþєòüñÿ (ìàë. 160). Ïå ðіîäè÷íå ïðèïèíåííÿ ðîñ-
òó â òðîïі÷íèõ ðîñëèí çóìîâëåíå íàñòàííÿì ïîñóøëèâîãî ñåçîíó. 
Îòæå, çà óìîâ ïåðіîäè÷íîãî ðîñòó ïåðіîäè іíòåíñèâíîãî ðîñòó ÷åðãó-
þòüñÿ ç ïåðіîäàìè ñïîêîþ.

Мал. 160. Сезонні явища в житті рослини. Завдання. Поясніть, чим зумовлені сезонні 
явища в житті рослин. Які зміни ви спостерігаєте в листяних дерев протягом року?

(014-13)_V2.indd   145 14.07.2014   13:09:46



146

§ 39.  Ріст і розвиток рослин

Ñïîêіé ó ðîñëèí – öå ïðèñòîñóâàííÿ äî ïåðåæèâàííÿ íåñïðèÿò-
ëèâèõ óìîâ (çèìîâèõ õîëîäіâ, ëіòíіõ ïîñóõ), êîëè ïðîöåñè æèòòє-
äіÿëüíîñòі ìàéæå ïðèïèíÿþòüñÿ. Ñèãíàëîì äî ïðèïè íåííÿ ðîñòîâèõ 
ïðîöåñіâ ó ðîñëèí õîëîäíîãî òà ïîìіðíîãî êëіìàòó є âêîðî÷åííÿ òðèâà-
ëîñòі ñâіòëîâîї ÷àñòèíè äîáè òà çíèæåííÿ òåìïå ðàòóðè. Íàâåñíі çáіëü-
øåííÿ òðèâàëîñòі äíÿ äëÿ ðîñëèí є ñèãíàëîì äëÿ ðîçïóñêàííÿ ëèñò-
êіâ, öâіòіííÿ і ïëîäîíîøåííÿ. 

ßê ðîñëèíè ðîçâèâàþòüñÿ? Ðîçâèòîê ðîñëèí òіñíî ïîâ’ÿçàíèé ç їõíіì 
ðîñòîì. Ó êâіòêîâèõ ðîñëèí âèäіëÿþòü çàðîäêîâèé òà ïіñëÿ çàðîäêî-
âèé ïåðіîäè ðîçâèòêó. Çàðîäêîâèé ïåðіîä áåðå ïî÷àòîê âіä çàïëіäíåííÿ 
ÿéöåêëіòèíè. Ïіñëÿ ïðîðîñòàííÿ íàñіíèíè íàñòàє ïіñëÿçàðîäêîâèé 
ïåðіîä. Âіí îõîïëþє åòàïè ïðîðîñòêà, ìîëîäîñòі, çðіëîñòі òà ñòàðіííÿ 
(ìàë. 161).

Åòàï ïðîðîñòêà òðèâàє âіä ìîìåíòó ïðîðîñòàííÿ äî ôîðìóâàííÿ 
ïåðøèõ çåëåíèõ ëèñòêіâ. Ó öåé ÷àñ ïðîðîñòîê æèâèòüñÿ çà ðàõóíîê 
çàïàñíèõ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí íàñіíèíè. Åòàï ìîëîäîñòі – ïåðіîä æèòòÿ 
âіä ïîÿâè ïåðøèõ çåëåíèõ ëèñòêіâ äî öâіòіííÿ. Ó öåé ÷àñ ðîñëèíà 
ïîñèëåíî ðîñòå і ôîðìóþòüñÿ âñі її âåãåòàòèâíі îðãàíè. Ìîëîäà ðîñëè-
íà, íà âіäìіíó âіä ïðîðîñòêà, æèâèòüñÿ çàâäÿêè ôîòîñèíòåçó.

Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê îäíî-, äâî- òà áàãàòîðі÷íèõ ðîñëèí âіäáóâàєòü-
ñÿ ïî-ðіçíîìó. Îäíîðі÷íі ðîñëèíè (íàïðèêëàä, êðіï, ãîðîõ ïîñіâíèé, 
îãіðêè) âïðîäîâæ ðîêó ïîâíіñòþ çàêіí÷óþòü ðіñò, êâіòíóòü, óòâîðþþòü 
ïëîäè òà íàñіííÿ і âіäìèðàþòü. Òðèâàëіñòü їõíüîї ìîëîäîñòі íåçíà÷íà: 
óæå ÷åðåç 30–40 äíіâ ïіñëÿ ïðîðîñòàííÿ âîíè óòâîðþþòü êâіòêè òà 
íåçàáàðîì ïëîäîíîñÿòü.

Ó äâîðі÷íèõ ðîñëèí (íàïðèêëàä, ó êàïóñòè, ìîðêâè) ïðîòÿãîì ïåð-
øîãî ðîêó æèòòÿ ðîçâèâàþòüñÿ ëèøå êîðåíі òà ïàãîíè ç ëèñòêàìè. 
À íà äðóãèé ðіê âîíè óòâîðþþòü êâіòêè, ïëîäè òà íàñіííÿ, ïіñëÿ öüîãî 
âіäìèðàþòü.

Áàãàòîðі÷íі òðàâè ÷àñòî ìîæóòü öâіñòè òà ïëîäîíîñèòè âïðîäîâæ 
äåêіëüêîõ ðîêіâ, îäíàê óñі їõíі íàäçåìíі ÷àñòèíè çàçâè÷àé âіäìèðàþòü 
ùîðі÷íî (ÿê-îò ó êîíâàëії, ïèðіþ, õðîíó). Äåðåâà і ÷àãàðíèêè (ÿáëóíÿ,  

1 2 3 4 5 6

Мал. 161. Періоди розвитку рослини: 1 – насінина; 2 – етап проростка; 
3 – етап молодості; 4 – етап зрілості; 5–6 – старіння
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äóá, ëіùèíà) ñÿãàþòü ñâîїõ íàéáіëüøèõ ðîçìіðіâ ÷åðåç äåñÿòêè ðîêіâ. 
Ïåðøå öâіòіííÿ і ïëîäîíîøåííÿ ó íèõ íàñòàє ëèøå ÷åðåç êіëüêà ðîêіâ 
(іíêîëè – ÷åðåç ðіê ïіñëÿ ïðîðîñòàííÿ). Ïëîäîíîñÿòü òàêі ðîñëèíè 
âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîêіâ.

Åòàï çðіëîñòі òðèâàє âіä ÷àñó ïåðøîãî öâіòіííÿ äî âòðàòè çäàòíîñòі 
óòâîðþâàòè íàñіííÿ òà ïëîäè. Іç ÷àñîì íàâіòü ðîñëèíè ç âåëèêîþ òðè-
âàëіñòþ æèòòÿ ïðèïèíÿþòü óòâîðåííÿ ãåíåðàòèâíèõ îðãàíіâ. Ìàáóòü, 
âè ïîìі÷àëè, ÿê ñòàðі ïëîäîâі äåðåâà ïîñòóïîâî äåäàëі ðіäøå öâіòóòü, 
ïåðåñòàþòü ïëîäîíîñèòè. Íîâі ïàãîíè íà íèõ ìàéæå íå óòâîðþþòüñÿ, 
ñòàðі çàñèõàþòü і âіäïàäàþòü. Ó ñòîâáóðàõ ñòàðèõ äåðåâ ÷àñòî óòâîðþ-
þòüñÿ îòâîðè – äóïëà, âîíè ïіäãíèâàþòü і âіäìèðàþòü. Íàñòàє çàâåð-
øàëüíèé åòàï æèòòєâîãî öèêëó ðîñëèí – ñòàðіííÿ.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Рослинам, як і іншим організмам, властиві процеси росту та розвитку.
 Розвиток рослин відбувається в кілька послідовних етапів. У життєвому 

циклі квіткових рослин виділяють зародковий та післязародковий періоди. 
Зародковий період відбувається всередині насінини. Післязародковий період 
охоплює етапи проростка, молодості, зрілості та старіння.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ðîçâèòîê, çàðîäêîâèé і ïіñ-
ëÿçàðîäêîâèé ïåðіîäè ðîçâèòêó.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
  Зазначте період розвитку рослини, під час якого в неї формуються квітки: 

а) проростка; б) молодості; в) зрілості; г) старіння.

Дайте відповідь на запитання
1. Що таке ріст і які бувають його види? 
2. Які сезонні явища спостерігають у житті рослин? 
3. З яких періодів складається життєвий цикл квіткових рослин?

 Поміркуйте. Чим можна пояснити те, що дворічні рослини цвітуть та форму-
ють насіння і плоди саме на другому році життя? 
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ïåâíèìè ðîñëèíàìè, äàâàëà їì êîíêðåòíó 
íàçâó. Öå íàðîäíі íàçâè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü 
ó ïåâíіé êðàїíі ÷è ìіñöåâîñòі. Íàâіòü â îäíіé 
êðàїíі, ó ðіçíèõ її ðåãіîíàõ îäíó é òó ñàìó 
ðîñëèíó íàçèâàòü ïî-ðіçíîìó. 

Íàïðèêëàä, ïîøèðåíó â Óêðàїíі ðîñëèíó 
áàðâіíîê ìàëèé (ìàë. 162) íàçèâàþòü ùå: 
«áàðâіí», «õðåùàòèé áàðâіíîê», «áàðâіíåöü», 
«âîðâèíîê», «çåëüîíêà», «ìîãèëüíèê» òîùî. 
Òî íåâæå â÷åíі ìàþòü ïàì’ÿòàòè òàê áàãàòî 
íàçâ, ùîá çðîçóìіòè, ùî éäåòüñÿ ïðî îäíó é 
òó ñàìó ðîñëèíó? Çâè÷àéíî, íі, áî êîæíîìó 
âèäîâі îðãàíіçìіâ ó÷åíі äàþòü єäèíó íàóêîâó 
íàçâó, çðîçóìіëó äîñëіäíèêàì óñüîãî ñâіòó. 
Âîíà ñêëàäàєòüñÿ іç äâîõ ñëіâ ëàòèíñüêîþ 
ìîâîþ. Ñèñòåìó ïîäâіéíèõ íàçâ âèäіâ çàïðî-
âàäèâ ó íàóêó ùå ó XVIII ñòî ðі÷÷і øâåäñüêèé 
ó÷åíèé Êàðë Ëіííåé (ìàë. 163). 

Ó íàøîìó ïðèêëàäі ðîñëèíà ìàє íàóêîâó 
íàçâó Vinca minor (áàðâіíîê ìàëèé). Ïåðøå 
іç öèõ äâîõ ñëіâ – Vinca (áàðâіíîê) – íàçâà 
ðîäó, äî ÿêîãî íàëåæèòü ðîñëèíà. Öå ñëîâî є 
íіáè «ïðіçâèùåì» îðãàíіçìó. Äðóãå ñëîâî – 
minor (ìàëèé) – âèäîâèé åïіòåò. Öå «îñîáèñòå 
іì’ÿ», ùî âіäðіçíÿє ñàìå öþ ðîñëèíó âіä 
іíøèõ ïðåäñòàâíèêіâ ðîäó. 

×îìó íàóêîâі íàçâè îðãàíіçìіâ ïîäàþòü 
ñàìå ëàòèíñüêîþ ìîâîþ, à íå, ñêàæіìî, àíãëіéñüêîþ, ÿêîþ íèíі âîëî-
äіє áіëüøіñòü ëþäåé íà íàøіé ïëàíåòі? Ó XVIII ñòîðі÷÷і, êîëè æèâ 
Ê. Ëіííåé, íàóêîâі ïðàöі ïèñàëè ëàòèíñüêîþ ìîâîþ. Öåé ïðèíöèï – 
ïîäàâàòè ìіæíàðîäíі íà  óêîâі íàçâè îðãàíіçìіâ ëàòèíñüêîþ ìîâîþ – 
çáåðіãñÿ é äîòåïåð.

ßêі îäèíèöі âèêîðèñòîâóþòü äëÿ êëàñèôіêàöії ðîñëèí? Çі ñâîãî 
ïîâñÿêäåííîãî äîñâіäó âè çíàєòå, ùî çà ïåâíèìè çîâíіøíіìè îçíàêàìè 
ìîæíà âіäðіçíèòè áåðåçó âіä òîïîëі, ñîñíó âіä ÿëèíè, øèïøèíó âіä 
ìàëèíè òîùî. Òîáòî ìè îá’єäíóєìî â ãðóïè îðãàíіçìè, ïîäіáíі çà ïåâ-
íèìè îçíàêàìè, і âіäðіçíÿєìî їõ âіä іíøèõ ãðóï ç âіäìіííèìè ðèñàìè. 
Ó÷åíі, ñïèðàþ÷èñÿ íà âñåáі÷íå âèâ÷åííÿ îðãàíіçìіâ, îá’єäíóþòü їõ 
ó ïåâíі ãðóïè – ñèñòåìàòè÷íі îäèíèöі.

Íàéìåíøà ñèñòåìàòè÷íà îäèíèöÿ – âèä. Äî îäíîãî âèäó âіäíîñÿòü 
îñîáèí, ÿêі ïîäіáíі çà áóäîâîþ òà ïðîöåñàìè æèòòєäіÿëüíîñòі і äàþòü 
ïëіäíå ïîòîìñòâî. Óñі õàðàêòåðíі îçíàêè âèäó íàùàäêè óñïàäêîâóþòü 
âіä áàòüêіâ.

Êðіì âèäó, âèêîðèñòîâóþòü é іíøі ñèñòåìàòè÷íі îäèíèöі. Òàê, 
ïîäіá íі ìіæ ñîáîþ âèäè ðîñëèí îá’єäíóþòü â îäèí ðіä. Íàïðèêëàä, 

Мал. 162. Барвінок малий

Мал. 163. Карл Лінней
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ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Різноманітність рослин нашої планети досліджує наука систематика 
рослин.

 Учені-систематики для класифікації організмів, зокрема рослин, вико-
ристовують такі основні систематичні одиниці: вид, рід, родина, порядок, клас, 
відділ.

 Класифікувати будь-який вид рослин – це означає визначити його 
належність до всіх основних систематичних одиниць.

 Будь-який вид рослин має єдину наукову назву латинською мовою, яка 
визначає дві ознаки рослинного організму: крім назви виду, ще і його прина-
лежність до певного роду.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ñèñòåìàòèêà, ñèñòåìàòè÷ íі 
îäèíèöі, âèä.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Зазначте, що становить собою вид організмів: а) окрема особина; б) ос  новна 

систематична одиниця; в) сукупність усіх організмів, які населяють певну 
ділянку місцевості; г) сукупність усіх рослин, що зростають на нашій планеті.

2. Зазначте, що означає класифікувати організм: а) визначити його сере довище 
життя; б) визначити його спосіб живлення; в) визначити його місце в системі 
органічного світу; г) визначити його хімічний склад.

Дайте відповідь на запитання
1. Що таке наукові назви організмів? 
2. Що вивчає наука систематика рослин? 
3. Що таке вид? На якій підставі різні види об’єднують в один рід? 
4. Які систематичні одиниці використовують для класифікації рос лин?

 Поміркуйте. Чому існує необхідність класифікації рослин?

§ 41. ВОДОРОСТІ
Пригадайте, що таке хлоропласти. Яка функція хлоропластів? Які 
бувають середовища життя рослин? 

Ðîñëèíè íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíі. Çàëåæíî âіä áóäîâè їõ äіëÿòü 
íà äâі âåëèêі ãðóïè – âîäîðîñòі òà âèùі ðîñëèíè. Òіëî äåÿêèõ âîäî-
ðîñòåé ìîæå ñêëàäàòèñÿ ç îäíієї êëіòèíè (ïðèãàäàéòå áóäîâó õëàìі-
äîìîíàäè òà õëîðåëè). Òіëî áàãàòîêëіòèííèõ âîäîðîñòåé íå ìàє 
ñêëàäíîї òêàíèííîї áóäîâè, êîðåíіâ, ñòåáëà, ëèñòêіâ (ïðèãàäàéòå 
áóäîâó óëüâè). 
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§ 41. Водорості

Ó âèùèõ ðîñëèí òіëî ïî÷ëåíîâàíå íà âåãåòàòèâíі îðãàíè, ùî ïîáó-
äîâàíі ç ðіçíèõ òêàíèí. 

ßêі îçíàêè ïðèòàìàííі âîäîðîñòÿì? Ñïіëüíà îçíàêà ðіçíèõ ïðåä-
ñòàâíèêіâ âîäîðîñòåé – íàÿâíіñòü ó їõíіõ êëіòèíàõ õëîðîïëàñòіâ іç 
õëîðîôіëîì. Îòæå, öі ðîñëèíè, òàê ñàìî ÿê і âèùі, çäàòíі äî ôîòîñèí-
òåçó. Êðіì õëîðîôіëó, õëîðîïëàñòè âîäîðîñòåé ÷àñòî ìîæóòü ìіñòèòè 
é іíøі ïіãìåíòè. Öå íàäàє їì ÷åðâîíîãî, áóðîãî àáî æîâòî-çåëåíîãî 
çàáàðâëåííÿ. 

Óñі íåîáõіäíі ïîæèâíі ðå÷îâèíè òà âóãëåêèñëèé ãàç âîäîðîñòі âáè-
ðàþòü ç âîäè ÷åðåç ïîâåðõíþ òіëà. Òàê ñàìî ó âîäó âèäіëÿþòü íåïî-
òðіáíі їì ðå÷îâèíè. 

Âîäîðîñòі òðàïëÿþòüñÿ ÿê ó ïðіñíèõ, òàê і â ñîëîíèõ âîäîéìàõ. 
Îäíі ç íèõ ïëàâàþòü íà ïîâåðõíі âîäè, іíøі ìåøêàþòü ó її òîâùі àáî 
ïðèêðіïëåíі äî äíà. Є âèäè âîäîðîñòåé, ÿêèìè îáðîñòàþòü ðіçíîìàíіò-
íі ïðåäìåòè, ðîçòàøîâàíі ó âîäі: ïіäâîäíі ÷àñòèíè ñêåëü, äåíà êîðàá-
ëіâ òîùî. 

Âîäîðîñòі ìîæóòü æèòè ëèøå â òèõ øàðàõ âîäè, êóäè íàäõîäèòü 
ñâіòëî: іíàêøå ôîòîñèíòåç íå âіäáóâàєòüñÿ. Íà ñóõîäîëі âîíè çäàòíі 
îñåëÿòèñÿ ëèøå íà çâîëîæåíèõ äіëÿíêàõ: íà êîðі äåðåâ, ó ðîçêîëèíàõ 
ñêåëü, ó âåðõíіõ øàðàõ ґðóíòó. 

ßêі îñîáëèâîñòі âëàñòèâі çåëåíèì âîäîðîñòÿì? Âè âæå îçíàéîìè-
ëèñÿ ç òàêèìè ïðåäñòàâíèêàìè çåëåíèõ âîäîðîñòåé, ÿê õëàìіäîìîíà-
äà, õëîðåëà, âîëüâîêñ, óëüâà. 

Óëîòðèêñ ïîøèðåíèé ïåðåâàæíî â ñîëîíèõ âîäîéìàõ, àëå òðàïëÿ-
єòüñÿ é ó ïðіñíèõ. Éîãî êëіòèíè ðîçòàøîâàíі â îäèí ðÿä і óòâîðþþòü 
íèòêó çàâäîâæêè äî 10 ñì (ìàë. 165, 1). Êîæíà ç êëіòèí ìіñòèòü ÿäðî 
òà îäèí õëîðîïëàñò, ùî ìàє âèãëÿä íåçàìêíåíîãî êіëüöÿ, à òàêîæ 
âàêóîëþ ç êëіòèííèì ñîêîì. Áіëÿ îñíîâè íèòêè óëîòðèêñà є áåçáàðâíà 
êëіòèíà, çà äîïîìîãîþ ÿêîї öÿ âîäîðіñòü êðіïèòüñÿ äî ïîâåðõîíü. Ðîç-

ìíî æóєòüñÿ óëîòðèêñ íåñòàòåâî (óðèâêà-
ìè íèòêè àáî çà ó÷àñòі ÷îòèðèäæãóòèêî-
âèõ ñïîð) òà ñòàòåâèì ñïîñîáîì (çà ó÷àñòі 
äâîäæãóòèêîâèõ ñòàòåâèõ êëіòèí). 

Äî íèò÷àñòèõ âîäîðîñòåé íàëåæèòü 
òàêîæ ñïіðîãіðà (ìàë. 165, 2). Öÿ âîäî-
ðіñòü ïîøèðåíà â ñòîÿ÷èõ àáî ç ïîâіëü-
íîþ òå÷ієþ ïðіñíèõ âîäîé ìàõ. Âîíà 
ìîæå óòâîðþâàòè çíà÷íі ìàñè ÿñêðàâî-
çåëåíîãî îñëèçëîãî æàáóðèííÿ. Її êëіòè-
íè çäåáіëüøîãî âèäîâæåíі, òàê ñàìî, ÿê 
і â óëîòðèêñà, ðîçòàøîâàíі â îäèí ðÿä. 
Ó êëіòèíàõ ñïіðîãіðè ìіñòÿòüñÿ ñïіðàëü-
íî çàêðó÷åíі ñòðі÷êîïîäіáíі õëîðîïëàñòè 
(їõ ìîæå áóòè âіä 1 äî 4). Áіëüøó ÷àñòè-
íó îá’єìó êëіòèíè çàéìàє âàêóîëÿ ç êëі-
òèííèì ñîêîì. Ðîçìíî æóєòüñÿ öÿ âîäî-

Мал. 165. Багатоклітинні зелені во-
дорості: 1 – улотрикс; 2 – спірогіра; 
3 – хара

1 2 3
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§ 41. Водорості

Ðîçìíîæóþòüñÿ äіàòîìîâі âîäîðîñòі ñòàòåâèì ñïîñîáîì і ïîäіëîì 
êëіòèíè íàâïіë. Їõíі ïàíöèðè ïіñëÿ âіäìèðàííÿ êëіòèí îñіäàþòü íà 
äíî. Óïðîäîâæ äåñÿòêіâ ìіëüéîíіâ ðîêіâ ç ðåøòîê öèõ îðãàíіçìіâ óòâî-
ðþâàëèñÿ îñàäîâі ïîðîäè – äіàòîìіòè. 

!  Цікаво знати, що ці осадові породи людина використовує для виробництва 
вибухівки – динаміту, а також як фільтри в нафтохімічній та харчовій промисловос-
ті, будівельний тепло- та звукоізолюючий матеріал тощо.

ßêі îñîáëèâîñòі âëàñòèâі áóðèì âîäîðîñ-
òÿì? Íà âіäìіíó âіä çåëåíèõ і äіàòîìîâèõ 
âîäîðîñòåé, óñі áóðі âîäîðîñòі – áàãàòîêëіòèí-
íі. Їõíє òіëî çàáàðâëåíî â æîâòî-áóðèé êîëіð, 
àäæå â їõíіõ õëîðîïëàñòàõ, êðіì õëîðîôіëó, 
є çíà÷íà êіëüêіñòü іíøèõ ïіãìåíòіâ êîðè÷-
íåâîãî òà æîâòîãî êîëüîðіâ.  Öі ðîñëèíè 
ìàþòü íàéñêëàäíіøó áóäîâó ç óñіõ âîäîðîñ-
òåé. Ó äåÿêèõ ç íèõ êëіòèíè çіáðàíі ó ãðóïè, 
ÿêі íàãàäóþòü òêàíèíè âèùèõ ðîñëèí. Ó êëі-
òèíàõ áóðèõ âîäîðîñòåé âіä  êëàäàєòüñÿ íå 
êðîõìàëü, ÿê ó çåëåíèõ, à іíøèé âóãëåâîä – 
ëàìіíàðèí.

Áóðі âîäîðîñòі ðîçìíîæóþòüñÿ íåñòàòåâî 
(ðóõîìèìè ñïîðàìè) òà ñòàòåâèì ñïîñîáîì. 
Ìîæëèâå âіäîêðåìëåííÿ äіëÿíîê ïëàñòèíêè.

Íàéâіäîìіøà áóðà âîäîðіñòü – ëàìіíàðіÿ, 
àáî ìîðñüêà êàïóñòà (ìàë. 167). Äî ïîâåðõíі êàìåíіâ і êàìåíèñòîãî 
äíà ëàìіíàðіÿ êðіïèòüñÿ ìіöíèìè ðîçãàëóæåíèìè ðèçîїäàìè. Âîíè âіä-
ðîñòàþòü âіä íèæíüîї ÷àñòèíè òіëà – «ñòîâáóðöÿ», ùî çîâíі ñõîæèé íà 
÷åðåøîê ëèñòêà. «Ñòîâáóðåöü» ðîçøèðþєòüñÿ ó âèäîâæåíó (äî 3–4 ì 
çàâäîâæêè) áóðî-çåëåíó «ëèñòêîâó» ïëàñòèíêó. 

Ëàìіíàðіÿ ìіñòèòü áàãàòî ïîæèâíèõ і êîðèñíèõ ðå÷îâèí. Íà ïðèê-
ëàä, Éîäó â íіé ó 30 000 ðàçіâ áіëüøå, íіæ ó ìîðñüêіé âîäі, Ôîñôîðó – 
ó 500, Ôåðóìó – ó 400, Êóïðóìó – ó 300 ðàçіâ. Çíà÷íèé óìіñò òàêîæ é 
іíøèõ êîðèñíèõ äëÿ ëþäèíè õіìі÷íèõ åëåìåíòіâ, âіòàìіíіâ.

×èì õàðàêòåðèçóþòüñÿ ÷åðâîíі âîäîðîñòі? 
×åðâîíі âîäîðîñòі – çäåáіëüøîãî áàãàòîêëі-
òèííі îðãàíіçìè (ìàë. 168). Îêðіì õëîðîôіëó, 
їõíі êëіòèíè ìіñòÿòü ÷åðâîíі òà æîâòі ïіãìåí-
òè, ïîєäíàííÿ ÿêèõ çóìîâëþþòü ðіçíîìàíіòíі 
çàáàðâëåííÿ òіëà – âіä òåìíî-÷åðâîíîãî äî 
æîâòîãî ÷è áëàêèòíî-çåëåíîãî. ×åðâîíі ïіã-
ìåíòè äàþòü çìîãó âîäîðîñòÿì óëîâëþâàòè 
ñëàáêå ñâіòëî íà ãëèáèíàõ äî 200–250 ì. Öå 
íàéáіëüøі ãëèáèíè, íà ÿêèõ ìîæóòü ìåøêà-
òè âîäîðîñòі. Ðîçìíîæóþòüñÿ ñòàòåâèì òà 
íåñòàòåâèì ñïîñîáàìè. Çàïàñàþòü ÷åðâîíі 

Мал. 167. Бура водорість
ла    мінарія: 1 – ризоїди;
2 – «стов   бурець»; 3 – «лист-
кова» плас  тинка

1

2

3

Мал. 168. Червоні водорості: 
1 – порфіра; 2 – філофора

1

2
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âîäîðîñòі îñîáëèâèé áàãðÿíêîâèé êðîõìàëü – ðå÷îâèíó, çà õіìі÷íîþ áóäî-
âîþ ïîäіáíó äî âóãëåâîäó, ùî çàïàñàєòüñÿ â êëіòèíàõ òâàðèí і ãðèáіâ. 

Ó ×îðíîìó ìîðі ïîøèðåíі ÷åðâîíі âîäîðîñòі ôіëîôîðà, öåðàìіÿ, êîðà-
ëіíà. Їñòіâíîþ є ÷åðâîíà âîäîðіñòü ïîðôіðà, ÿêó â íàðîäі ùå íàçèâàþòü 
÷åðâîíèì ìîðñüêèì ñàëàòîì. Âіäîìі ëàñî  ùі – ïàñòèëó òà ìàðìåëàä – ãîòó-
þòü íà îñíîâі äðàãëèñòîї ðå÷îâèíè, ÿêó äîáóâàþòü іç ÷åðâîíèõ âîäîðîñòåé. 

ßêà ðîëü âîäîðîñòåé ó ïðèðîäі і æèòòі ëþäèíè? ßêùî íà ñóõîäîëі 
ïðîâіäíà ðîëü ó ñòâîðåííі îðãàíі÷íîї ðå÷îâèíè íàëåæèòü âèùèì ðîñ-
ëèíàì, òî â ìîðÿõ òà îêåàíàõ öþ ôóíêöіþ çäіéñíþþòü çäåáіëüøîãî 
âîäîðîñòі. Ó Ñâіòîâîìó îêåàíі їõíÿ ìàñà ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî
2  1011 òîíí, àáî áëèçüêî 10  % ìàñè âñіõ ðîñëèí íàøîї ïëàíåòè. 
Âîäîðîñòÿìè æèâëÿòüñÿ áàãàòî âîäíèõ òâàðèí. Ó ïðîöåñі ôîòîñèíòåçó 
âîäîðîñòі âèäіëÿþòü êèñåíü, íàñè÷óþ÷è íèì òîâùó âîäè òà ïîâіòðÿ 
íàä âîäîéìàìè.

Âîäîðîñòі ó ñêëàäі ґðóíòó âèäіëÿþòü ó íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå 
êèñåíü. Ç їõíіõ âіäìåðëèõ ðåøòîê óòâîðþєòüñÿ îðãàíі÷íà ðå÷îâèíà 
ґðóíòó, ùî ïіäâèùóє éîãî ðîäþ÷іñòü. Òîìó ìàñîâå ðîçìíîæåííÿ ґðóí-
òîâèõ âîäîðîñòåé – «öâіòіííÿ» ґðóíòó, ÿêå ñïîñòåðіãàþòü íàé÷àñòіøå 
íàâåñíі àáî âîñåíè, ââàæàþòü ïðèêìåòîþ äîáðîãî âðîæàþ.

Ïðèãàäàéòå, õëàìіäîìîíàäà çäàòíà âáèðàòè ðîç÷èíè îðãàíі÷íèõ 
ðå÷îâèí. Öþ âëàñòèâіñòü ëþäèíà âèêîðèñòîâóє äëÿ î÷èùåííÿ çàáðóä-
íåíèõ âîä. 

!  Цікаво знати, що біологічний метод очищення забруднених вод полягає в тому, 
що стічні води підприємств, каналізації тощо відстоюють у послідовно сполучених між 
собою водоймах. У кожній з них певні організми, серед яких різні види водоростей та 
бактерій, вилучають з води шкідливі речовини. Відмерлі водорості опускаються на дно 
водойм, де утворюють органічний мул, який потім використовують як добриво.

Âîäîðîñòі ñëóãóþòü ñèðîâèíîþ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ëіêіâ і áіîëîãі÷íî 
àêòèâíèõ äîáàâîê. Ç âîäîðîñòåé, ïåðåâàæíî áóðèõ і ÷åðâîíèõ, äîáó-
âàþòü ðіçíі îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè, áàðâíèêè, êëåéêі ðå÷îâèíè òîùî. 
Ç áóðèõ âîäîðîñòåé âèãîòîâëÿþòü çàõèñíі ïëіâêè, ÿêèìè âêðèâàþòü 
ðіçíі äîêóìåíòè òà ïðîäóêòè.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Відомі різні групи водоростей: зелені, діатомові, бурі, червоні та інші. 
Зелені водорості є одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні. Діатомові водо-
рості утворюють панцир із двох стулок. Бурі та червоні водорості, крім хлорофі-
лу, мають інші пігменти, що дає їм можливість мешкати на більших глибинах.

 Водорості виробляють величезну масу органічної речовини, збагачують воду 
та повітря киснем, слугують основою живлення для багатьох водяних і ґрунтових 
тварин. Водорості людина вживає в їжу, використовує як корм для худоби, органічне 
добриво та сировину для вироблення різних хімічних речовин та лікарських препа-
ратів. Вони беруть участь в утворенні осадових порід та ґрунтоут воренні.
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§ 42. Мохи

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: âîäîðîñòі òà âèùі ðîñëèíè, 
òіëî, çåëåíі, äіàòîìîâі, áóðі òà ÷åðâîíі âîäîðîñòі.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

1. Зазначте групу водоростей, до якої належать виключно багатоклітинні види: 
а) зелені; б) діатомові; в) бурі; г) червоні. 

2. Зазначте групу водоростей, представники якої здатні мешкати на найбільших 
глибинах: а) зелені; б) бурі; в) червоні; г) діатомові.

Дайте відповідь на запитання
1. Яке значення водоростей у природі?
2. Які осадові породи утворюють рештки діатомових водоростей?
3. У чому цінність водоростей як їжі для людини? Які види водоростей людина 

споживає в їжу? 
4. У чому полягає роль водоростей у ґрунтоутворенні? 

 Поміркуйте. Чому водорості не трапляються на глибинах понад 265 м?

§ 42. МОХИ 
Пригадайте, які рослини відносять до вищих. Які рослини належать до 
однодомних та дводомних? Що таке спора, статеве, нестатеве та веге-
тативне розмноження? Які органи є в рослин?

Äî âèùèõ ðîñëèí íàëåæàòü ìîõè, õâîùі, ïëàóíè, ïàïîðîòі, ãîëî-
íàñіííі òà ïîêðèòîíàñіííі.

ßêі ðèñè ïðèòàìàííі ìîõàì? Óñі âè â ëіñі ÷è íà ëóöі áà÷èëè ùіëü-
íі îñåëåííÿ, óòâîðåíі íåâèñîêèìè ðîñëèíàìè, – òàê çâàíі ìîõîâі 
ïîäóøêè. Îäèí ç âèäіâ ìîõіâ, ÿêі їõ óòâîðþþòü, – çîçóëèí ëüîí 
(ìàë. 169, À). 

Îáåðåæíî âèêîïàєìî îêðåìі îñîáèíè çîçóëèíîãî ëüîíó, âіäìèєìî їõ 
âіä ґðóíòó і ðîçãëÿíåìî çà äîïîìîãîþ ëóïè éîãî áóäîâó (ìàë. 169, Á). 
Ìîõè íå ìàþòü êîðåíіâ, à äî ґðóíòó êðіïëÿòüñÿ áàãàòîêëіòèííèìè 
âîëîñîïîäіáíèìè âèðîñòàìè – ðèçîїäàìè. Âîíè çàêðіïëþþòü ðîñëèíó 
â ґðóíòі òà âáèðàþòü ç íüîãî âîäó (ïðèãàäàéòå ôóíêöії êîðåíÿ êâіòêî-
âîї ðîñëèíè). Ïîæèâíі ðå÷îâèíè â ìîõ ìîæóòü íàäõîäèòè é ÷åðåç іíøі 
äіëÿíêè ðîñëèíè. 

Òіëî çîçóëèíîãî ëüîíó ñêëàäàєòüñÿ çі ñòåáëîâîї ÷àñòèíè òà ëèñòêіâ. 
Äðіáíі çàãîñòðåíі ëèñòêè ðÿñíî âêðèâàþòü ñòåáëî. Âîíè çåëåíі, áî ìіñ-
òÿòü õëîðîôіë (çà âèíÿòêîì ðîçòàøîâàíèõ áëèæ÷å äî ґðóíòó). 

Ðîñëèíè, ÿêі ìè âèêîïàëè, – öå îñîáèíè ñòàòåâîãî ïîêîëіííÿ. Íà  
îäíèõ ç íèõ ðîçâèâàþòüñÿ ÷îëîâі÷і ãåíåðàòèâíі îðãàíè, ó ÿêèõ óòâîðþ-
þòüñÿ ñïåðìàòîçîїäè, à íà іíøèõ – æіíî÷і, äå ôîðìóþòüñÿ ÿéöåêëіòè-
íè. Îòæå, çîçóëèí ëüîí – äâîäîìíà ðîñëèíà. 
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§ 42. Мохи

3. Розгляньте за допомогою лупи жіночу особину з коробочкою. Зверніть увагу на її 
рожево-буре забарвлення та на те, що основа ніжки зрощена з верхівкою жіночої рослини.

4. За допомогою мікроскопа розгляньте мікропрепарат коробочки зозулиного льо-
ну. Знайдіть усередині коробочки спори.

ßê óòâîðþєòüñÿ òîðô? Íà áîëî-
òàõ çðîñòàþòü ðіçíі âèäè ñôàãíóìó 
(ìàë. 170, À). Íà âіäìіíó âіä çîçóëè-
íîãî ëüîíó, ñôàãíóì íå ìàє ðèçîїäіâ. 
Âіí êðіïèòüñÿ äî ґðóíòó íèæíüîþ 
÷àñòèíîþ ñòåáëà, ÿêà ïåðіîäè÷íî 
âіäìèðàє. Ñàì ñôàãíóì ðîñòå âåðõіâ-
êîþ. Íà âåðõіâöі ñòåáëà ñôàãíóìè 
ìàþòü ðîçåòêó ãіëîê (ïî 4–5), íà 
ÿêèõ óòâîðþþòüñÿ êóëÿñòі êîðîáî÷-
êè çі ñïîðàìè. 

Ëèñòêè ñôàãíóìó óòâîðåíі êëіòè-
íàìè äâîõ òèïіâ (ìàë. 170, Á). Îäíі іç öèõ êëіòèí æèâі, çåëåíі, ìàþòü 
õëîðîïëàñòè. Іíøі êëіòèíè – ìåðòâі òà áåçáàðâíі. Â їõíіé îáîëîíöі є 
îòâîðè, ÷åðåç ÿêі äî êëіòèíè íàäõîäèòü âîäà. Ñôàãíóì ìîæå ïîãëèíà-
òè âîäè â 20 ðàçіâ áіëüøå, íіæ âàæèòü ñàì. ßêùî âè ñóøåíèé ñôàãíóì 
çàíóðèòè ó ñêëÿíêó ç âîäîþ, òî âіí ìîæå óâіáðàòè â ñåáå ìàéæå âñþ 
âîäó.

Ðåøòêè ñôàãíóìіâ òà іíøèõ ðîñëèí, ùî çðîñòàþòü íà áîëîòàõ, çàíó-
ðþþòüñÿ ó âîäó. Îñêіëüêè â áîëîòÿíіé âîäі êèñíþ îáìàëü, à ñôàãíóìè 
âèäіëÿþòü îñîáëèâі ðå÷îâèíè, ùî ãàëüìóþòü ðîçâèòîê ìіêðîîðãàíіçìіâ, 
òî âіäìåðëі їõíі ÷àñòèíè íå ïåðåãíèâàþòü. Âîíè îñіäàþòü íà äíі áîëіò 
ïðîòÿãîì äåñÿòêіâ, ñîòåíü і íàâіòü òèñÿ÷ ðîêіâ, ïðåñóþòüñÿ é óòâîðþþòü 
òîðô. Øàðè òîðôó іíêîëè ñÿãàþòü äåñÿòêіâ ìåòðіâ çàâòîâøêè. 

Ëþäèíà ç äàâíіõ-äàâåí âèêîðèñòîâóє òîðô ÿê ïàëèâî. Çíà÷íі éîãî 
çàïàñè çîñåðåäæåíî íà ïіâíî÷і Óêðàїíè, çîêðåìà íà Ïîëіññі. Ç ïðåñîâà-
íîãî òîðôó âèãîòîâëÿþòü ïëèòè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü íà áóäіâíèöòâі ÿê 
ìàòåðіàë, ùî ïîãëèíàє øóìè òà çáåðіãàє â îñåëі òåïëî. Òîðô – öå  
âèñîêî åôåêòèâíå äîáðèâî. Ó õіìі÷íіé ïðîìèñëîâîñòі òîðô ñëóãóє ñèðî-
âèíîþ äëÿ âèðîáíèöòâà ïëàñòìàñ, âîñêó, ôàðá, ëàêіâ, ñïèðòіâ òîùî. 
Âèñóøåíèé ñôàãíóì ìàє áàêòåðèöèäíі âëàñòèâîñòі, òîìó éîãî ðàíіøå 
âèêîðèñòîâóâàëè ïіä ÷àñ ëіêóâàííÿ ðàí. 

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Мохи – вищі рослини, у яких функції коренів виконують ризоїди. Особини 
статевого покоління складаються зі стебла й листків і здатні до фотосинтезу. 
Особини нестатевого покоління утворюють спори.

 Відмерлі рештки сфагнових мохів утворюють торф, який людина засто-
совує як добриво, паливо та сировину для хімічної промисловості.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ñòàòåâå ïîêîëіííÿ, íåñòà-
òåâå ïîêîëіííÿ, ñïîðàíãіé.

Мал. 170. А. Сфагнум. Б. Будова клітин 
листків сфагнуму: 1 – живі клітини; 
2 – мертві клітини

À Á
21
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ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть структури, за допомогою яких зозулин льон прикріплюється до ґрунту та 
вбирає воду: а) головний корінь; б) додаткові корені; в) ризоїди; г) бічні корені. 

2. Назвіть корисну копалину, яка утворилася здебільшого за рахунок вимерлих 
решток моху: а) діатоміт; б) вапняк; в) торф; г) кам’яне вугілля. 

Дайте відповідь на запитання
1. Що таке спорангій? 
2. Яка будова особин статевого й нестатевого поколінь зозулиного льону? 
3. Як утворюється торф? Як людина використовує торф?

 Поміркуйте. У сухих степах і напівпустелях на поверхні ґрунту мешкають 
особ ливі види мохів. У який час і за яких умов можливе їхнє статеве роз-
множення? Що спільного та відмінного між водоростями та вищими споро-
вими рослинами?

 

§ 43. ПЛАУНИ, ХВОЩІ, ПАПОРОТІ
Пригадайте, що таке кореневище, додаткові корені, ризоїди, статеве та 
нестатеве покоління.

Ó ÷îìó ïîëÿãàþòü îñîáëèâîñòі ïëàóíіâ? Ïëàóíè – îäíі ç íàéäàâíі-
øèõ âèùèõ ðîñëèí. Ñîòíі ìіëüéîíіâ ðîêіâ òîìó ñåðåä íèõ áóëè é äåðå-
âîïîäіáíі ôîðìè. Ñó÷àñíі ïëàóíè – öå ëèøå áàãàòîðі÷íі âі÷íîçåëåíі 
òðàâ’ÿíèñòі ðîñëèíè (ìàë. 171).  

Îçíàéîìèìîñÿ ç ïëàóíàìè íà ïðèêëàäі ïëàóíà áóëàâîïîäіáíîãî 
(ìàë. 172). Íåñòàòåâå ïîêîëіííÿ – öå áàãàòîðі÷íà âі÷íîçåëåíà ðîñëèíà, 
ùî çðîñòàє ó çâîëîæåíèõ äіëÿíêàõ õâîéíèõ ëіñіâ. Ïîâçó÷å ñòåáëî âèë-
÷àñòî ãàëóçèòüñÿ, éîãî äîâæèíà ìîæå äîñÿãàòè 3 ì. Ñòåáëà ãóñòî âêðè-
òі äðіáíèìè ëóñêîïîäіáíèìè ëèñòêàìè. Âіä ãîðèçîíòàëüíîãî ñòåáëà 
âіäõîäÿòü äîäàòêîâі êîðåíі. Íà âåðõіâêàõ äåÿêèõ âåðòèêàëüíèõ ïàãî-
íіâ ðîçòàøîâàíі ñïîðàíãії, çіáðàíі â êîëîñêè. Ó êî  ëîñêàõ óòâîðþєòüñÿ 
âåëèêà êіëüêіñòü ñïîð.

Мал. 171. Різноманітні плауни: 1 – селагінела; 2 – баранець; 3 – плаун річковий. 
Завдання. Розгляньте на малюнку представників плаунів і поясніть, що їх об’єднує

1 2 3
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§ 43. Плауни, хвощі, папороті

Çі ñïîðè ðîçâèâàєòüñÿ çàðîñòîê. Öå îñî-
áèíà ñòàòåâîãî ïîêîëіííÿ. Íà íüîìó óòâîðþ-
þòüñÿ ÷îëîâі÷і òà æіíî÷і ãåíåðàòèâíі îðãà-
íè. Çàðîñòîê ó äåÿêèõ âèäіâ ðîçâèâàєòüñÿ 
íàäçâè÷àéíî ïîâіëüíî – ïîíàä 10 ðî  êіâ. 
Ó öåé ÷àñ âіí âñòóïàє ó âçàєìîâèãіäíå ñïіâ-
æèòòÿ ç ґðóíòîâèìè ãðè áàìè. 

!  Цікаво знати, що плаун селагінела луската 
(мал. 171, 1) пристосувався до неймовірно посушливих 
умов Синайського півострова (частина території 
Єгипту). Місцеві називають її «ієрихонська троянда». 
У засушливі періоди року рослина перетворюється у 
скручену сіро-коричневу кульку без найменших ознак 
життя. У такому стані вона може перебувати бага-
то місяців. Здається, що рослина загинула. Але варто 

помістити «кульку» у воду, і вона оживає. Гілочки розпрямляються, зеленіють… 
Реальне диво воскресіння! 

ßêі ðèñè ïðèòàìàííі õâîùàì? Ñó÷àñíі õâîùі – öå âèêëþ÷íî áàãàòî-
ðі÷íі òðàâ’ÿíèñòі ðîñëèíè. Äîêëàäíіøå іç öèìè ðîñëèíàìè îçíàéîìèìî-
ñÿ íà ïðèêëàäі õâîùà ïîëüîâîãî (ìàë. 173). Öÿ ðîñëèíà ÿê áóð’ÿí ðîñòå 
ïî âñіé òåðèòîðії Óêðàїíè íà ãîðîäàõ, ïîëÿõ, ëіñàõ, ëóêàõ, ëіñîñіêàõ.   

Ó ґðóíòі ðîçòàøîâàíå áàãàòîðі÷íå áóðóâàòî-÷îðíå êîðåíåâèùå õâîùà, 
âіä ÿêîãî âіäõîäÿòü äîäàòêîâі êîðåíі. Íà êîðåíåâèùі óòâîðþþòüñÿ 
ìàëåíüêі áóëüáî÷êè, ó ÿêèõ çàïàñàєòüñÿ êðîõìàëü. Ùîðі÷íî õâîù 
ïîëüîâèé óòâîðþє äâà âèäè âåðòèêàëüíèõ íàäçåìíèõ ïàãîíіâ, ÿêі âіä-
õîäÿòü âіä êîðåíåâèùà. Íàâåñíі ç’ÿâëÿþòüñÿ íåðîçãàëóæåíі ïàãîíè 
áóðîãî êîëüîðó, ÿêі ìàþòü ðîçåòêè äðіáíèõ ëèñòêіâ (ìàë. 173, 1). І ïàãî-

íè, і ëèñòêè íå ìàþòü õëîðîôіëó. Íà âåðõіâêàõ 
öèõ ïàãîíіâ óòâîðþþòüñÿ ñïîðîíîñíі êîëîñêè. 
Ïіñëÿ ðîçñіâàííÿ ñïîð âåñíÿíі ïàãîíè âіäìèðà-
þòü, à їì íà çìіíó ðîçâèâàþòüñÿ çåëåíі – ëіòíі 
(ìàë. 173, 2). Öі ïàãîíè êіëü÷àñòî ãàëóçÿòüñÿ, 
íà áі÷íèõ ãіëêàõ ðîçòàøîâàíі ìàëåíüêі êëèíî-
ïîäіáíі ëèñòêè. Òîìó ôîòîñèíòåç ïåðåâàæíî 
âіäáóâàєòüñÿ â çåëåíèõ ñòåáëàõ.

Çі ñïîð ðîçâèâàþòüñÿ îñîáèíè ñòàòåâîãî 
ïîêîëіííÿ – çàðîñòêè. Âîíè ìàþòü âèãëÿä 
äðіáíèõ ïëàñòèíîê, ÿêі ðîñòóòü íà ïîâåðõíі 
äîáðå çâîëîæåíèõ ґðóíòіâ. Îäíі іç öèõ çàðîñò-
êіâ óòâîðþþòü ñïåðìàòîçîїäè, іíøі – ÿéöåêëі-
òèíè. Іç çèãîòè ðîçâèâàþòüñÿ îñîáèíè íåñòàòå-
âîãî ïîêîëіííÿ.

×èì õàðàêòåðíі ïàïîðîòі? Óñі âèäè ïàïî-
ðîòåé, ÿêі òðàïëÿþòüñÿ íà òåðèòîðії íàøîї êðàїíè, – âèêëþ÷íî 
òðàâ’ÿíèñòі ðîñëèíè (ìàë. 174). Ñåðåä ìåøêàíöіâ òðîïіêіâ òðàïëÿþòü-
ñÿ é äåðåâîïîäіáíі âèäè. 

Мал. 173. Хвощ польовий: 
1 – весняний пагін; 2 –  літ-
ній пагін

1 2

Мал. 172. Плаун булавоподіб-
ний: 1 – стебло; 2 – листки; 
3 – додаткові корені; 4 – коло-
ски зі спорами

1

2

3

4
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Мал. 174. Різноманітні папороті: 1 – листовик; 2 – ключ-трава; 3 – марсилія; 
4 – сальвінія плаваюча; 5 – вудсія альпійська. Завдання. Розгляньте на малюнку 

папороті й схарактеризуйте, чим вони схожі між собою 

!  Цікаво знати, що у прісних водоймах (річках, озерах, іригаційних каналах 
тощо) мешкає сальвінія плаваюча (мал. 174, 4). Ця рослина занесена до Червоної 
книги України, Європейського та Світового червоних списків.

Áàãàòî âèäіâ ïàïîðîòåé äóæå äåêîðàòèâíі (ìàë. 175). Ìàáóòü, і âè 
ìèëóâàëèñü їõíіì ðіçíîìàíіòòÿì ó ïàðêàõ, ñêâåðàõ, íà ïîäâіð’ÿõ, â 
îôіñàõ. 

Мал. 175. Декоративні папороті: 1 – орляк; 2 –  страусове перо; 3 – оленячі роги; 
4 –  адіантум венерин волос

1 2 3 4

Ç áóäîâîþ ïàïîðîòåé îçíàéîìèìîñÿ íà ïðèêëàäі ùèòíèêà ÷îëîâі-
÷îãî (ìàë. 176). Öÿ ðîñëèíà ìàє ïіäçåìíèé ïàãіí – êîðåíåâèùå. Âіä 
íüîãî âіäõîäÿòü äîäàòêîâі êîðåíі. Íàä ïîâåðõíåþ ґðóíòó ðîçòàøîâàíі 
ëèøå âåëèêі ëèñòêè, ùî ðîñòóòü âåðõіâêîþ. Çà÷àòêîâèé ëèñòîê ðàâëè-
êîïîäіáíî ñêðó÷åíèé, і ëèøå çãîäîì âіí ðîçêðó÷óєòüñÿ. 

1 3

4 5

2

(014-13)_V3.indd   161 14.07.2014   13:13:23



(014-13)_V3.indd   162 14.07.2014   13:13:24



163

ãі÷íîї іñòîðії íàøîї ïëàíåòè, ÿêèé òàê 
і íàçâàëè – êàì’ÿíîâóãіëüíèé. Êëіìàò ó 
òі ÷àñè íà ïåâíèõ òåðèòîðіÿõ áóâ 
òåïëèì і âîëîãèì, à ñóõîäіë âêðèâàëè 
íåãëèáîêі çàïëàâè òà ÷èñëåííі áîëîòà. 
Òàêі êëіìàòè÷íі óìîâè ñïðèÿëè øâèä-
êîìó ðîñòó ðîñëèí. Ãóñòі íåïðîõіäíі 
ëіñè, ó ÿêèõ ïåðåâàæàëè âåëåòåíñüêі 
ïàïîðîòі, õâîùі, ïëàóíè, çðîñòàëè íà 
âåëè÷åçíèõ ïðîñòîðàõ Çåìëі (ìàë. 177). 

Ïіñëÿ âіäìèðàííÿ ñòîâáóðè ðîñëèí 
ïîòðàïëÿëè ó âîäó. Òàì їõ ïîñòóïîâî 
çàñèïàëî ïіñêîì і ìóëîì. Çà óìîâ íåñòà-
÷і êèñíþ іç ÷àñîì ç âіäìåðëèõ ðîñëèí 
ñôîðìóâàëèñÿ ïîòóæíі ïîêëàäè êà   ì’ÿ-
íîãî âóãіëëÿ. Â Óêðàїíі їõ áàãàòî íà
ñõîäі êðàїíè, çîêðåìà â Äî  íåöü êîìó êàì’ÿ íî âóãіëüíîìó áàñåéíі. Ñàìå 
òàì ðîçâèíåíà і âóãëåäîáóâíà ïðîìèñëîâіñòü. Îòæå, ñïàëþþ÷è êàì’ÿíå 
âóãіëëÿ, ìè ôàêòè÷íî âèêîðèñòîâóєìî åíåðãіþ Ñîíöÿ, ÿêó çàâäÿêè 
ôîòîñèíòåçó çàïàñàëè äàâíі ïàïîðîòåïîäіáíі.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Плауни – лісові рослини з довгим повзучим стеблом. Це нестатеве поко-
ління, здатне до фотосинтезу. Статеве покоління плауна – заросток.

 Хвощі мають багаторічне кореневище, від якого щорічно відростають 
два види пагонів – весняні та літні. На верхівках весняних пагонів розвивають-
ся спороносні колоски. Ці пагони не здатні до фотосинтезу. Фотосинтез відбу-
вається у стеблах літніх зелених пагонів. Статеве покоління хвоща – заросток.

 Папороті дуже різноманітні. Спорангії в них розвиваються на нижній 
поверхні листка. Статеве покоління – заросток у вигляді серцеподібної пластинки.

 З решток вимерлих деревоподібних плаунів, хвощів і папоротей утвори-
лися поклади кам’яного вугілля.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: çàðîñòîê.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть спосіб вегетативного розмноження хвоща польового: а) кореневи-
щем; б) вусами; в) цибулинами; г) листками.

2. Зазначте органи, яких не мають особини  нестатевого покоління папоротей: 
а) корені; б) листки; в) кореневища; г) ризоїди.

Знайдіть відповідь на запитання
1. Які характерні риси будови плаунів? 
2. Які особливості будови хвоща польового? 

Мал. 177. Рослини кам’яно ву гіль ного 
періоду
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§ 44. Голонасінні

3. Яка будова особини нестатевого покоління папороті щитника чоловічого? Яка 
будова заростку папоротеподібних? 

4. Як утворилося кам’яне вугілля?

Завдання (виконуйте в групах). Охарактеризуйте плаун булавоподібний, 
хвощ польовий, щитник чоловічий за планом: середовище зростання, корінь, 
стебло, листки, спосіб розмноження, значення у природі та в житті людини.

 Поміркуйте. Є народне повір’я, що тому, хто в ніч на Івана Купала знай    де квіт-
ку папороті, щаститиме в житті, зокрема він зможе знайти скарби, які охороня-
ють злі сили. Як ви вважаєте, чи можливо насправді знайти квітку папороті?

  Підготуйте міні-проект «Як утворився торф і кам’яне вугілля?». Оформіть 
роботу у вигляді комп’ютерної презентації.

§ 44. ГОЛОНАСІННІ
Пригадайте, що ви знаєте про вітаміни та фітонциди. Яка будова та 
значення насінини в житті рослин? 

×èì õàðàêòåðèçóþòüñÿ ãîëîíàñіííі? Ëèøå äâі ãðóïè ðîñëèí çäàòíі 
óòâîðþâàòè íàñіííÿ: öå ãîëîíàñіííі òà ïîêðèòîíàñіííі. Ó ãîëîíàñіííèõ 
ðîñëèí íàñіíèíè íå çàõèùåíі ñòіíêîþ ïëîäà. Їõíі íàñіííі çà÷àòêè ðîç-
òàøîâàíі íå â çàâ’ÿçі, à âіäêðèòî íà ëóñêàõ øèøîê. Âè âæå çíàєòå, ùî 
íàñіííÿ êâіòêîâèõ ðîñëèí îòî÷åíå ñòіíêîþ ïëîäà. Òîìó äðóãà íàçâà 
êâіòêîâèõ ðîñëèí – ïîêðèòîíàñіííі.  

Ó ðîñëèí, ÿêі óòâîðþþòü íàñіííÿ,  ïðîöåñ çàïëіäíåííÿ íå çàëåæèòü 
âіä âîëîãîãî ñåðå äîâèùà, àäæå éîìó ïåðåäóє çàïèëåííÿ. Òîìó íàñіííі 
ðîñëèíè çäàòíі çðîñòàòè і â ïîñóøëèâèõ ìіñöåâîñòÿõ. 

Âіäîìî áëèçüêî 700 ñó÷àñíèõ âèäіâ ãîëîíàñіííèõ ðîñëèí. Öå 
äåðåâ’ÿíèñòі, ïåðåâàæíî âі÷íîçåëåíі ðîñëèíè (äåðåâà, ëіàíè àáî ÷àãàð-
íèêè). Â îäíèõ âèäіâ ëèñòêè âåëèêі, â іíøèõ – äðіáíі, íàé÷àñòіøå 
ìàþòü âèãëÿä ãîëîê ÷è ëóñîê (ìàë. 178). Ãîëêîïîäіáíі ëèñòêè ìàþòü 
íàçâó õâîÿ, à ðîñëèíè ç òàêèìè ëèñòêàìè – õâîéíі. 

1

2

3 4

5

Мал. 178. Гілки різноманітних голонасінних: 1 – сосни; 2 –  ялини; 3 –  туї;
4 –  яловцю; 5 –  модрини. Завдання. Розгляньте малюнок. о спільного

в різних представників голонасінних?
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Öå òàêі âіäîìі ðîñëèíè, ÿê ñîñíà, ÿëèíà, ÿëèöÿ, ìîäðèíà, êåäð, 
ÿëîâåöü, òèñ. 

ßêі îñîáëèâîñòі áóäîâè òà ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі õâîéíèõ? 
Áіëüøіñòü іç íèõ є âі÷íîçåëåíèìè ðîñëèíàìè, і ëèøå äåÿêі ïðåäñòàâíè-
êè (íàïðèêëàä, ìîäðèíà) íàëåæàòü äî ëèñòîïàäíèõ ðîñëèí (ïðèãàäàé-
òå, ÿêі ðîñëèíè íàçèâàþòü âі÷íîçåëåíèìè, à ÿêі – ëèñòîïàäíèìè). 
Ñòîâáóðè õâîéíèõ âêðèòі òîíêîþ êîðîþ, ïіä ÿêîþ ïîìіòíі ðі÷íі êіëüöÿ 
äåðåâèíè (ïðèãàäàéòå, ÿê óòâîðþþòüñÿ ðі÷íі êіëüöÿ). Ó êîðі òà äåðå-
âèíі õâîéíèõ є áàãàòî êàíàëüöіâ, ÿêі íàçèâàþòü ñìîëÿíèìè õîäàìè. 
Ó ðàçі óøêîäæåííÿ ñòîâáóðà êëіòèíè, ùî âèñòåëÿþòü öі êàíàëüöі, âèäі-
ëÿþòü ãóñòó ðіäèíó – æèâèöþ. Âîíà çàòÿãóє ðàíêó é çàïîáіãàє ïðîíèê-
íåííþ çáóäíèêіâ õâîðîá òà øêіäíèêіâ. Ñìîëÿíі õîäè є é ó õâîїíêàõ.

Ðîçìíîæåííÿ õâîéíèõ ðîçãëÿíåìî íà ïðèêëàäі ñîñíè çâè÷àéíîї 
(ìàë. 179). Öÿ ðîñëèíà æèâå äî 400 ðîêіâ і ìîæå ñÿãàòè çàââèøêè äî 
50 ì. Íàñіííÿ ñîñíà ïî÷èíàє óòâîðþâàòè íà 12–15-ìó ðîöі æèòòÿ.

Ïèëêîâі çåðíà òà íàñіííі çà÷àòêè ôîðìóþòüñÿ â øèøêàõ. Öå âêî-
ðî÷åíі âèäîçìіíåíі ïàãîíè, ëèñòêè ÿêèõ ïåðåòâîðèëèñÿ íà ëóñêè. 
Ó ñîñíè є ÷îëîâі÷і òà æіíî÷і øèøêè, ùî ðîçòàøîâàíі íà îäíіé ðîñëè-
íі (ïðèãàäàéòå, ÿê íàçèâàþòü òàêі ðîñëèíè). Ó ÷îëîâі÷èõ øèøêàõ 
óòâîðþþòüñÿ ïèëêîâі çåðíà, à â æіíî÷èõ – íàñіííі çà÷àòêè.

Ìîëîäі æіíî÷і øèøêè ñîñíè ÷åðâîíóâàòîãî êîëüîðó. Âîíè ðîçòàøî-
âàíі ïîîäèíöі íà âåðõіâêàõ ïàãîíіâ. Æіíî÷і øèøêè ìàþòü ëóñêè äâîõ 
òèïіâ. Çîâíіøíі ëóñêè – ïîêðèâíі – çàõèùàþòü âíóòðіøíі ëóñêè ç 
äâîìà íàñіííèìè çà÷àòêàìè âіä óøêîäæåíü. 

Ñâіòëî-æîâòі ÷îëîâі÷і øèøêè çіáðàíі ãðóïàìè, ìàþòü ëèøå îäèí òèï 
ëóñîê. Ç їõíüîãî íèæíüîãî áîêó ðîçìіùåíі äâà ïèëÿêè, ó ÿêèõ ôîðìó-
þòüñÿ ïèëêîâі çåðíà. Ïèëêîâå çåðíî âêðèòå äâîìà îáîëîíêàìè. Ìіæ 
öèìè îáîëîíêàìè ó äâîõ ìіñöÿõ є ïîðîæíèíè, çàïîâíåíі ïîâіòðÿì – 
ïîâіòðÿíі ìіøêè (ìàë. 179, 3). Âîíè ðîáëÿòü ïèëîê äóæå ëåãêèì.

êðèëîïîäіáíі
âèðîñòè

ïîâіòðÿíі 
ìіøêè

3

4

5

1

2

Мал. 179. Будова органів розмноження сосни звичайної: 1 – чоловіча шишка; 2 – жіночі 
шишки; 3 – пилкове зерно; 4 – насінний зачаток; 5 – дві насінини на лусці шишки
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6. На живих і гербарних зразках визначте особлив ості будови хвої та шишок інших 
представників хвойних (за вибором учителя).

ßêå çíà÷åííÿ ãîëîíàñіííèõ ó ïðèðîäі òà æèòòі ëþäèíè? Ãîëî-
íàñіííі, ÿê é іíøі ðîñëèíè, çáàãà÷óþòü ïîâіòðÿ êèñíåì òà çìåíøóþòü 
óìіñò âóãëåêèñëîãî ãàçó â àòìîñôåðі. Äåðåâèíà ãîëîíàñіííèõ – öіííà 
ñèðîâèíà äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìåáëіâ, áóäіâåëüíèõ ìàòåðіàëіâ, ïàïåðó, 
äåêîðàòèâíèõ âèðîáіâ. Ç õâîї òà æèâèöі îòðèìóþòü ðіçíîìàíіòíі ðå÷î-
âèíè, ÿêі çàñòîñîâóþòü ó ïàðôóìåðíіé, êîíäèòåðñüêіé òà ìåäè÷íіé 
ïðîìèñëîâîñòі.

Õâîéíі ðîñëèíè âèäіëÿþòü ó ïîâіòðÿ âåëèêó êіëüêіñòü ôіòîíöèäіâ. 
Öі ëåòêі ðå÷îâèíè çãóáíî äіþòü íà õâîðîáîòâîðíі áàêòåðії, ìіêðîîðãà-
íіçìè. Ñàìå òîìó ó õâîéíèõ ëіñàõ ðîçòàøîâóþòü ñàíàòîðії òà ëіêàðíі 
äëÿ ëþäåé іç çàõâîðþâàííÿìè äèõàëüíîї ñèñòåìè. 

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Голонасінні не утворюють квіток і плодів. Їхні насінні зачатки та пиляки 
розвиваються в шишках.

 Найбільше видів голонасінних належить до хвойних. У більшості видів 
хвойних листки мають вигляд голок, які називають хвоєю.

 У природі голонасінні утворюють значну масу кисню та органічної речо-
вини. 

 У господарстві людини голонасінні, переважно хвойні, використовують 
як будівельний матеріал, для виробництва меблів, паперу, а також як паливо. 
Наземні частини голонасінних містять багато лікарських речовин та вітамінів. 
Хвойні виділяють у повітря фітонциди, що вбивають хвороботворних бактерій.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: õâîÿ, øèøêè.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть представника хвойних, що належить до листопадних рослин: а) сосна; 
б) ялина; в) модрина; г) яловець.

2. Зазначте спосіб запилення, притаманний сосні звичайній: а) за допомогою 
комах; б) за допомогою птахів; в) за допомогою вітру; г) властиве самозапи-
лення.

Дайте відповідь на запитання
1. Які ознаки характерні для голонасінних рослин?
2. Які особливості будови хвойних? 
3. Як відбувається розмноження сосни? Чим відрізняються чоловічі й жіночі 

шишки сосни? 
4. Яка роль голонасінних у природі? Як людина використовує деревину голо-

насінних? 

 Поміркуйте. Чому на гірських схилах висаджують сосну та яловець?
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§ 45. Покритонасінні, або Квіткові

§ 45. ПОКРИТОНАСІННІ, АБО КВІТКОВІ
Пригадайте ознаки, притаманні голонасінним рослинам. Яка будова 
квіткових рослин? Яка будова та функції квітки, насінини та плода?    

ßêі îçíàêè ïðèòàìàííі ïîêðèòîíàñіííèì ðîñëèíàì? Íèíі ïîêðèòî-
íàñіííі çà ðіçíîìàíіòòÿì âèäіâ і ÷èñåëüíіñòþ ïàíóþòü ó ðîñëèííîìó 
ñâіòі. Êіëüêіñòü âèäіâ öèõ ðîñëèí áіëüøà, íіæ óñіõ іíøèõ ðîñëèí 
(áëèçüêî 250 òèñ.). Âîíè ðîñòóòü íà âñіõ êîíòèíåíòàõ. 

Íàéõàðàêòåðíіøà îçíàêà ïîêðèòîíàñіííèõ ðîñëèí – íàÿâíіñòü 
êâіòêè і òå, ùî íàñіííÿ ñõîâàíå âñåðåäèíі ïëîäà. Ó öèõ ðîñëèí âіäáó-
âàєòüñÿ ïîäâіéíå çàïëіäíåííÿ.  

Ïðèãàäàєìî: ñòіíêà ïëîäà íàäіéíî çàõèùàє íàñіííÿ òà ñïðèÿє éîãî 
ïîøèðåííþ. Çàâäÿêè ïîäâіéíîìó çàïëіäíåííþ íàñіíèíà íàêîïè÷óє çíà÷-
 íèé çàïàñ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí, ùî ñïðèÿє âèæèâàííþ çàðîäêà ðîñëèíè 
ïіä ÷àñ ïðîðîñòàííÿ.

Óñі êâіòêîâі ðîñëèíè ïîäіëÿþòü íà îäíîäîëüíі òà äâîäîëüíі. 
Îñíîâíîþ îçíàêîþ, íà ÿêіé ґðóíòóєòüñÿ òàêèé ïîäіë, є êіëüêіñòü 
ñіì’ÿäîëü. Ó çàðîäêіâ äâîäîëüíèõ ðîñëèí їõ äâі, à â îäíîäîëüíèõ – 
îäíà (ìàë. 181). 

Ó äâîäîëüíèõ çàçâè÷àé ðîçâèíåíà ñòðèæíåâà êîðåíåâà ñèñòåìà. 
Â їõíüîìó ñòåáëі òà êîðåíі ìîæå áóòè êàìáіé (ôóíêöіîíóâàííÿ êàìáіþ 
çàáåçïå÷óє ïîòîâùåííÿ ñòåáëà). Ëèñòêè äâîäîëüíèõ ðîñëèí áóâàþòü 
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Êîðåíåâà 
ñèñòåìà

Ïîïåðå÷íèé 
ðîçðіç ñòåáëà
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ñòðèæíåâà є êàìáіé
ïіð÷àñòå 

àáî ïàëü÷àñòå
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ñіì’ÿäîëÿ

ìè÷êóâàòà
ìàéæå íåìàє  

êàìáіþ
äóãîâå 

àáî ïàðàëåëüíå

Мал. 181. Ознаки дводольних і однодольних рослин. Завдання. Розгляньте на малюнку 
будову однодольних і дводольних рослин і виявіть ознаки відмінності
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і ïðîñòèìè, і ñêëàäíèìè, ìàþòü çàçâè÷àé 
ïіð÷àñòå (àáî ïàëü÷àñòå) æèëêóâàííÿ.

Ïðåäñòàâíèêàì îäíîäîëüíèõ ïðèòà-
ìàííà ìè÷êóâàòà êîðåíåâà ñèñòåìà. 
Ãîëîâíèé êîðіíü ó íèõ âіäìèðàє ðàíî, і 
êîðåíåâà ñèñòåìà ôîðìóєòüñÿ ç äîäàòêî-
âèõ êîðåíіâ. Áі÷íîї òâіðíîї òêàíèíè â 
êîðåíі òà ñòåáëі ìàéæå  íåìàє, òîìó çäàò-
íіñòü äî ïîòîâùåííÿ öèõ îðãàíіâ îáìåæå-
íà. Ëèñòêè îäíîäîëüíèõ ïðîñòі, çàçâè÷àé 
ìàþòü ïàðàëåëüíå àáî äóãîâå æèëêó âàííÿ.

Áіëüøіñòü îäíîäîëüíèõ – öå òðàâ’ÿíèñòі 
ðîñëèíè. Îäíîäîëüíі äåðåâ’ÿíèñòі âèäè 
(íàïðèêëàä, áàìáóê, ðіçíі âèäè ïàëüì) 
òðàïëÿþòüñÿ ðіäêî, ïåðåâàæíî â òðîïіêàõ 
òà ñóáòðîïіêàõ.

Íà ìàëþíêó 182 çîáðàæåíî äâі ðîñëèíè, ùî íàëåæàòü äî ðіçíèõ 
ãðóï êâіòêîâèõ ðîñëèí. Îäíà ç íèõ – ïîäîðîæíèê. Éîìó âëàñòèâà ìè÷-
êóâàòà êîðåíåâà ñèñòåìà òà ëèñòêè ç äóãîâèì æèëêóâàííÿì. Іíøà – öå 
âîðîíÿ÷å îêî, ó ÿêîãî ïіð÷àñòå æèëêóâàííÿ ëèñòêіâ. Çà öèìè îçíàêà-
ìè ïîäîðîæíèê ìàâ áè íàëåæàòè äî îäíîäîëüíèõ, à âîðîíÿ÷å îêî – äî 
äâîäîëüíèõ. Àëå çàðîäîê ïîäîðîæíèêà ìàє äâі ñіì’ÿäîëі, à âîðîíÿ÷îãî 
îêà – ëèøå îäíó. Òîìó ïîäîðîæíèê âіäíîñÿòü äî äâîäîëüíèõ, à âîðî-
íÿ÷å îêî – äî îäíîäîëüíèõ. 

Îòæå, íàéãîëîâíіøîþ îçíàêîþ, çà äîïîìîãîþ ÿêîї ìîæíà òî÷íî 
âñòàíîâèòè ïðèíàëåæíіñòü òієї ÷è іíøîї êâіòêîâîї ðîñëèíè äî îäíî-
äîëüíèõ ÷è äâîäîëüíèõ, є êіëüêіñòü ñіì’ÿäîëü ó çàðîäêà.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Головною ознакою покр итонасінних (квіткових) рослин є здатність до 
утворення квіток і плодів. Ці рослини поділяють на однодольні (зародок 
з од нією сім’ядолею) і дводольні (зародок має дві сім’ядолі).

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: îäíîäîëüíі òà äâîäîëüíі 
ðîñëèíè.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть ознаку, за якою можна точно встановити приналежність рослини до 
однодольних чи дводольних: а) тип кореневої системи; б) тип жилкування 
листків; в) забарвлення квіток; г) кількість сім’ядоль у зародка. 

2. Визначте ознаку, яка притаманна лише покритонасінним рослинам: а) здатні 
утворювати насінини; б) здатні формувати плоди; в) мають лише стрижневу 
кореневу систему; г) заплідненню передує процес запилення.

Мал. 182. Подорожник (1) і воро-
няче око (2)

1

2
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Мал. 183. Основні зернові культури, які вирощують в Україні: 1 – пшениця;
2 – кукурудза;  3 – ячмінь; 4 – жито

Îâî÷åâі êóëüòóðè. Ùîäíÿ, ñïîæèâàþ÷è îâî÷і, ìè çàáåçïå÷óєìî ñâіé 
îð ãàíіçì âіòàìіíàìè, âóãëåâîäàìè, áіëêàìè òà ìіíåðàëüíèìè åëåìåíòàìè. 

Íà ìàëþíêó 184 çîáðàæåíî ðіçíі øèðîêîâіäîìі âèäè êàïóñòè. 
Êîæíèé іç öèõ âèäіâ ìàє áàãàòî ñîðòіâ. Â Óêðàїíі íàé÷àñòіøå âèðîùó-
þòü êàïóñòó ãîðîäíþ, àáî áіëîãîëîâêîâó. Öÿ ðîñëèíà ïîñіäàє ïåðøå 
ìіñöå â îâî÷іâíèöòâі íàøîї êðàїíè.

1 2 3

4 5 6

Мал. 184. Види капусти, які культивує людина: савойська (1); білоголовкова (2); 
коль ра бі (3); цвітна (4); броколі (5); брюссельська (6). Завдання. Розгляньте на малюнку 

види капусти і виявіть ознаки подібності і відмінності. Який із цих видів
найпоширеніший у домашньому господарстві в Україні?

Äî íàéïîøèðåíіøèõ â Óêðàїíі îâî÷åâèõ êóëüòóð íàëåæàòü ðåäèñ, 
õðіí, ìîðêâà, áóðÿê, ïåòðóøêà, ñåëåðà, öèáóëÿ, êàðòîïëÿ, ïîìіäîð, 
ïåðåöü òà áàãàòî іíøèõ. 

Ïëîäîâі і ÿãіäíі êóëüòóðè. Áіëî-ðîæåâèì öâіòîì áóÿþòü óêðàїíñüêі 
ïðîñòîðè ðàíî íàâåñíі. Ïðîêèíóâøèñü âіä òðèâàëîãî çèìîâîãî ñíó, 

1 2 3 4
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çàöâіòàþòü äåðåâà, áіëÿ ÿêèõ ìåòóøàòüñÿ áäæîëè òà іíøі êîìàõè-
çàïèëþâà÷і. Ó ðîçïàëі êàðíàâàë öâіòó і ïàõîùіâ. Öå êâіòíóòü àáðèêî-
ñè, ÷åðåøíі, âèøíі, ÿáëóíі, ãðóøі, ïåðñèêè, ñëèâè, ìèãäàëü, àéâà...
Ïðåêðàñíèé ñàä íàâåñíі â áóéíîìó öâіòіííі, à ùå êðàùèé âëіòêó і 
âîñåíè, êîëè ïіä ìàñîþ ïëîäіâ óãèíàþòüñÿ ãіëêè. Öå ïëîäîâі і ÿãіäíі 
êóëüòóðè, ïëîäè ÿêèõ áàãàòі íà öóêðè, áіëêè, æèðè, âіòàìіíè, ìіíå-
ðàëüíі åëåìåíòè, äóáèëüíі é àðîìàòè÷íі ðå÷îâèíè, êëіòêîâèíó òà іí.  

Öіííіñòü ïëîäîâèõ íå ëèøå â òîìó, ùî âîíè äàþòü íàì ñìà÷íі âèñî-
êîïîæèâíі ïëîäè. Ïðàöþþ÷è â ñàäó, ìè îòðèìóєìî âåëèêèé çàðÿä 
áàäüîðîñòі é ãàðíîãî íàñòðîþ. Ó ïðèçâè÷àєíèõ äî ïðàöі â ñàäó ôîðìó-
єòüñÿ ëþáîâ äî çåëåíîãî äðóãà, äî âñüîãî ïðåêðàñíîãî íà çåìëі.

Ñåðåä ïëîäîâèõ êóëüòóð íàøîї êðàїíè íàéïîøèðåíіøі ÿáëóíÿ, 
÷åðåøíÿ, ñëèâà, âèøíÿ (ìàë. 185). 

Мал. 185. Плодові культури: 1 – яблуня; 2 – черешня; 3 – вишня; 4 – слива.
Завдання. Продовжіть перелік плодових культур, відомих з повсякденного життя

Äî ãðóïè ÿãіäíèõ êóëüòóð âіäíîñÿòü ñìîðîäèíó, ìàëèíó, àґðóñ, 
ñóíèöі òà іíøі.

Çíà÷íèé âíåñîê ó ðîçâèòîê íàóêîâèõ îñíîâ ñàäіâíèöòâà çðîáèëè òàêі 
â÷åíі, ÿê Â.Â. Ïàøêåâè÷, Ë.Ï. Ñèìèðåíêî, Â.Ë. Ñèìèðåíêî, Ë.Â. Ðè -
òîâ, І.Â. Ìі÷óðіí, Ñ.Õ. Äóêà, Ì.Ô. Êàùåíêî òà іíøі. Ïðîâіäíèìè óêðà-
їíñüêèìè óñòàíîâàìè, ÿêі çàéìàþòüñÿ ïèòàííÿìè ñàäіâíèöòâà, є Ìëі-
їâñüêèé іíñòèòóò ñàäіâíèöòâà іì. Ë.Ï. Ñèìèðåíêà (×åðêàñüêà îáë.), 
Іíñòèòóò ñàäіâíèöòâà (ì. Êèїâ), Іíñòèòóò çðîøóâàëüíîãî ñàäіâíèöòâà 
(Çàïîðіçüêà îáë.), Іíñòèòóò âèíîãðàäàðñòâà і âèíîðîáñòâà іì. Â.Є. Òàї -
ðîâà (Îäåñüêà îáë.) òà іí.   

1
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§ 46. Сільськогосподарські рослини
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Завдання (робота в групах). Використовуючи різноманітні джерела інформації, 
підготуйте короткі доповіді про основні зернові, зернобобові, овочеві, плодові 
культури України.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Зернові культури – це головні продуценти зерна, з якого виготовляють 
продукти харчування та корми для тварин. Головними зерновими культурами в 
Україні є пшениця, кукурудза, ячмінь, жито, горох, овес.

 Овочі містять вуглеводи, білки, вітаміни, мінеральні сполуки, без яких 
не     можливий нормальний ріст і розвиток організму людини. Овочі застосовують 
для лікування різноманітних недуг, їх використовують у харчовій промисловос-
ті, для виготовлення ліків, у косметиці.

 Плодові і ягідні культури є джерелом біологічно активних речовин, які 
мають важливе значення в життєдіяльності організму людини.

 Учені створили багато сортів зернових, овочевих, плодових і ягідних рос-
лин, розробили способи розмноження, системи догляду за рослинами. Сорти рос-
лин відрізняються біологічними властивостями, строками плодоношення і трива-
лістю продуктивного життя.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі ðîñëè-
íè: çåðíîâі, çåðíîáîáîâі, îâî÷åâі, ïëîäîâі, ÿãіäíі.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Зазначте групу, до якої належать такі рослини, як пшениця, кукурудза, ячмінь, 

овес, просо, рис: а) плодові культури; б) зернові культури; в) овочеві культури; 
г) ягідні культури.

2. Оберіть рослину, яка належить до овочевих: а) просо; б) помідори; 
в) яблуня; г) квасоля.

Дайте відповідь на запитання
1. Які культурні рослини називають зерновими? Назвіть зернові культури, які  

вирощують в Україні і в світі на найбільших площах. Поясніть чому. 
2. Яке значення овочевих культур у харчуванні людини? Назвіть овочеві рос-

лини, які  вирощують в Україні.  
3. Наведіть приклади рослин, які відносять до групи плодово-ягідних. Яка пло-

дова культура в Україні вирощується на найбільших площах? 

За допомогою додаткових джерел інформації з’ясуйте, які наукові та селек-
ційні установи селекціонують сорти плодових і ягідних рослин. 

оміркуйт . Чому знижується урожай жита в разі вітряної погоди під час 
його цвітіння? 
Чому в теплицях при вирощуванні деяких овочів тримають джмелів? 
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§ 47. Екологічні групи рослин

§ 47. ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ РОСЛИН
Пригадайте умови, необхідні для зростання рослин. Які організми нази-
вають автотрофними та гетеротрофними?

Ðàíіøå âè äіçíàëèñÿ ïðî áóäîâó òà ïðîöåñè æèòòєäіÿëüíîñòі ðіçíèõ 
ãðóï ðîñëèí. Òåïåð ðîçãëÿíåìî âïëèâ óìîâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâè-
ùà íà íèõ.

ßêі ÷èííèêè âïëèâàþòü íà ðîñëèíè? Ç âëàñíîãî ïîâñÿêäåííîãî 
äîñâіäó âè çíàєòå, ùî ïåâíó ðîñëèíó ìîæíà çíàéòè ëèøå ó âіäïîâіä-
íîìó ìіñöі: ó ëіñі, íà ëóöі, áîëîòі òîùî. Òèï ìіñöåâîñòі, äå ïîøèðåíèé 
äàíèé âèä ðîñëèí, íàçèâàþòü ìіñöåçðîñòàííÿì. 

Óñі ÷èííèêè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ÿêі âïëèâàþòü íà îðãà-
íіçìè, íàçèâàþòü åêîëîãі÷íèìè. Ñåðåä íèõ ðîçðіçíÿþòü ÷èííèêè 
íåæèâîї ïðèðîäè – îñâіòëåíіñòü, òåìïåðàòóðó, âîëîãіñòü, âіòåð, ñêëàä 
ґðóíòó òà ïîâіòðÿ, ðåëüєô ìіñöåâîñòі, ñíіãîâèé ïîêðèâ òîùî. 

×èííèêè æèâîї ïðèðîäè çóìîâëåíі âçàєìîäієþ æèâèõ îðãàíіçìіâ 
ìіæ ñîáîþ (ñèìáіîç, õèæàöòâî, çàïèëåííÿ, ïîїäàííÿ ðîñëèí òâàðèíà-
ìè). Íà ñüîãîäíі îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâ òàêèé ÷èííèê, ÿê äіÿëü-
íіñòü ëþäèíè, éîãî ùå íàçèâàþòü àíòðîïîãåííèì. Çà ÷àñ іñíóâàííÿ 
ëþäèíè âèãëÿä íàøîї ïëàíåòè äîêîðіííî çìіíèâñÿ, і ïåðåâàæíî íå íà 
êîðèñòü íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. 

Íàéáіëüøå ðîñëèíè çàëåæàòü âіä ñâіòëà, òåìïåðàòóðè, âîäè, ïîæèâ-
íèõ ðå÷îâèí ґðóíòó, ïîâіòðÿ.  

ßê ñâіòëî âïëèâàє íà ðîñëèíè? 
Äіþ ñâіòëà íà ðîñëèíó ìîæíà õàðàêòå-
ðèçóâàòè éîãî іíòåíñèâíіñòþ (íàïðè-
êëàä, ó çà   òіíêó ÷è íà âіäêðèòîìó ìіñ-
öі), òðèâàëіñòþ (íàïðèêëàä, äîâæè-
íîþ äíÿ і íî÷і) òîùî. Íàäìіðíå ñâіòëî 
çàòðèìóє ðіñò ðîñëèí ó âèñîòó. Òîìó 
íà ñîíÿ÷íèõ ìіñöÿõ çðîñòàþòü áіëüø 
íèçüêîðîñëі ðîñëèíè, íіæ ó òіíèñòèõ. 
Ðîçãëÿíüòå ìàëþíîê 186 і çðîáіòü âè- 
ñíîâ êè ïðî âïëèâ іíòåíñèâíîñòі ñâіòëà 
íà ôîðìóâàííÿ ñòîâáóðà і êðîíè ñîñíè.

Íà âіäêðèòèõ, äîáðå îñâіòëåíèõ 
äіëÿíêàõ çðîñòàþòü ñâіòëîëþáíі 
âèäè. Öå áåðåçà, ñîñíà, êîâèëà òà 
іíøі. Íàòîìіñòü òіíüîëþáíі ðîñëè-
íè, òàêі ÿê çåëåíі ìîõè, ïëàóí áóëà-
âîïîäіáíèé, êâàñåíèöÿ çâè÷àéíà, 
ñìåðåêà, ÷àñòî íàäàþòü ïåðåâàãó 
çàòіíåíèì ìіñöåçðîñòàííÿì ç ïіäâè-
ùåíîþ âîëîãіñòþ. 

Мал. 186. Залежність росту рослин со-
сни одного виду від інтенсивності світла: 
1 – сосна, що виросла в лісі; 2 – сосна, 
що виросла на відкритому просторі

1 2
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Áàãàòî ðîñëèí íàëåæàòü äî òіíüîâèòðèâàëèõ. Öå, íàïðèêëàä, äóá 
çâè÷àéíèé, ëèïà ñåðöåëèñòà, áóçîê çâè÷àéíèé. Âîíè ìîæóòü çðîñòàòè 
íà âіäêðèòèõ, äîáðå îñâіòëåíèõ ìіñöÿõ, àëå âèòðèìóþòü òàêîæ ïåâíèé 
ñòóïіíü çà  òіíêó. 

Çà âèìîãëèâіñòþ äî òðèâàëîñòі îñâіòëåííÿ ðîçðіçíÿþòü ðîñëèíè 
êîðîòêîãî і äîâãîãî äíÿ. Ðîñëèíè êîðîòêîãî äíÿ íå öâіòóòü і íå 
ïëîäîíîñÿòü, ÿêùî ñâіòëà ÷àñòèíà äîáè ñòàíîâèòü ïîíàä 12 ãîäèí. 
Äî öієї ãðóïè íàëåæàòü ðàííі âåñíÿíі ðîñëèíè, à ç êóëüòóðíèõ – 
êóêóðóäçà, ñîíÿøíèê, ñîÿ, ðèñ, òîáòî ðîñëèíè ïîìіðíî òåïëîї çîíè. 

Ðîñëèíè äîâãîãî äíÿ íå öâіòóòü і íå ïëîäîíîñÿòü, ÿêùî äîâæèíà 
äíÿ ñòàíîâèòü ìåíø íіæ 12 ãîäèí. Öå ïåðåâàæíî âèñîêîãіðíі ðîñëèíè, 
à ç êóëüòóðíèõ – æèòî, îâåñ, êàðòîïëÿ, ÿ÷ìіíü, ëüîí, òîáòî ðîñëèíè 
ïîìіðíî ïðîõîëîäíîї çîíè.

Ïîòðåáè ðîñëèí ó ñâіòëі îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâóþòü, âèðîùóþ÷è îâî÷і 
é äåêîðàòèâíі ðîñëèíè â îðàíæåðåÿõ, òåïëèöÿõ, à òàêîæ ïіä ÷àñ âèñà-
äæóâàííÿ ïëîäîâî-ÿãіäíèõ êóëüòóð, ó ñåëåêöіéíіé ðîáîòі.

ßê òåìïåðàòóðà âïëèâàє íà ðîñëèíè? Îñíîâ íèì äæåðåëîì òåïëà íà 
íàøіé ïëàíåòі є åíåðãіÿ ïðîìåíіâ Ñîíöÿ. Â îðàíæåðåÿõ і òåïëèöÿõ 
òåìïåðàòóðó ðåãóëþþòü äîäàòêîâèì ïіäіãðіâîì.  

Áіëüøіñòü ðîñëèí ïðèñòîñîâóєòüñÿ äî ðі÷íèõ ïåðіîäè÷íèõ êîëèâàíü 
òåìïåðàòóðè. Ïðèãàäàéòå, â óìîâàõ ïîìіðíîї çîíè ëèñòÿíі äåðåâà і 
÷àãàðíèêè íà çèìó ñêèäàþòü ëèñòêè, ùî äàє çìîãó ïåðåæèâàòè ïåðіî-
äè íèçüêèõ òåìïåðàòóð. 

Îðãàíіçìè, ÿêі æèâóòü ó ïîìіðíèõ і ïðîõîëîäíèõ çîíàõ, ÷àñòî 
çàçíàþòü äії òåìïåðàòóðè, íèæ÷îї íіæ 0 Ñ. Íàïðèêëàä, ñîñíà ñèáіð-
ñüêà, ùî çðîñòàє â òàéçі, âèòðèìóє òåìïåðàòóðó äî –50 Ñ. Òàêі ðîñ-
ëèíè íàçèâàþòü ìîðîçîñòіéêèìè. 

Ðîñëèíè, ÿêі çðîñòàþòü çà ïîñòіéíîї äії ïîìіðíèõ íèçüêèõ òåìïåðà-
òóð, íàçèâàþòü õîëîäîëþáíèìè. Öå ìåøêàíöі òóíäðè, âèñîêîãіð’ÿ 
òîùî. Íàòîìіñòü òåïëîëþáíі ðîñëèíè íàäàþòü ïåðåâàãó ìіñöåçðîñòàí-
íÿì, äå íå âіä÷óâàєòüñÿ òðèâàëà äіÿ íèçüêèõ òåìïåðàòóð. Öå, íàïðè-
êëàä, ðîñëèíè òðîïі÷íèõ ëіñіâ. Äåÿêі ðîñëèíè (êàêòóñè, ðîñëèíè ïóñ-
òåëü) âèðîáèëè çàõèñíі ìåõàíіçìè, ÿêі äîçâîëÿþòü âèòðèìóâàòè íàãðі-
âàííÿ äî +55 ... +65 Ñ. Áðóíüêè â íèõ óêðèòі çàõèñíèìè ëóñêàìè і 
ñìîëèñòèìè ðå÷îâèíàìè.

!  Цікаво знати, що температура суттєво впливає на розселення рослин по 
земній поверхні. Ви знаєте, що Земля має низку кліматичних зон у напрямку від 
полюсів до екватора. Територія України розташована здебільшого в помірно теплій 
зоні із жарким літом і холодною зимою. Рослинний покрив від хвойних і мішаних лісів 
у північно-західних областях переходить до злакових степів на півдні.

ßê âîäà âïëèâàє íà ðîñëèíè? Âîäà є âàæëèâèì åêîëîãі÷íèì ÷èí-
íèêîì. Ç âîäîþ ó ðîñëèíó íàäõîäÿòü ìіíåðàëüíі åëåìåíòè æèâëåííÿ, 
ïåðåìіùóþòüñÿ ïî íіé òà âèâîäÿòüñÿ ïðîäóêòè æèòòєäіÿëüíîñòі. 

Çà ó÷àñòі âîäè âіäáóâàþòüñÿ ôîòîñèíòåç, äèõàííÿ, âèïàðîâóâàííÿ, 
ðіñò. 
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§ 47. Екологічні групи рослин

1

4 5 6

2 3

À

Á

Мал. 187. А. Водні рослини: 1 – елодея канадська; 2 – ряска; 3 – латаття біле.
Б. Наземні рослини: 4 – чистотіл; 5 – дуб звичайний; 6 – соняшник

Є ðîñëèíè, ÿêі ïîâíіñòþ àáî ÷àñòêîâî ðîñòóòü ó âîäі і ïîçà âîäíèì 
ñåðåäîâèùåì іñíóâàòè íå çäàòíі (ìàë. 187, À).  

Ñåðåä íàçåìíèõ ðîñëèí (ìàë. 187, Á) є òàêі, ùî ðîñòóòü â óìîâàõ 
ïіäâèùåíîї âîëîãîñòі ґðóíòó і ïîâіòðÿ: íà áîëîòàõ, ïî áåðåãàõ ðі÷îê, ó 

âîëîãèõ äіëÿíêàõ, ïіä ïîêðèâîì ëіñó. 
Äî òàêèõ âîëîãîëþáíèõ ðîñëèí íàëå-
æàòü ÷èñòîòіë, ðîçðèâ-òðàâà, áàãàòî 
âèäіâ ïàïîðîòåé. Їõíі êîðåíі ñëàáî 
ðîçâèíåíі, ïîâåðõíåâі, à ëèñòêè іíòåí-
ñèâíî âòðà÷àþòü âîäó. Òîìó ïіñëÿ 
âèðóáóâàííÿ ëіñó і çíèæåííÿ âîëîãîñ-
òі ïîâіòðÿ âîíè çíèêàþòü.  

Äåÿêі ðîñëèíè ïðèñòîñîâàíі äî 
çðîñòàííÿ â óìîâàõ ïîñòіéíîї àáî 
ñåçîííîї íåñòà÷і âîëîãè. Öå ðîñëèíè 
ïóñòåëü, ïîñóøëèâèõ ñòåïіâ, ïіùàíèõ 
äþí. 

Ïðèñòîñóâàííÿ ðîñëèí äî òàêèõ 
óìîâ ðіçíі. Â îäíèõ êîðåíі ãëèáîêî 
ïðîíèêàþòü ó ґðóíò (íàïðèêëàä, ó ÷îð-
íîãî ñàêñàóëó – äî 30 ì), â іíøèõ âîíè 
äóæå ðîçãàëóæåíі (ÿê-îò ó ïîëèíó 
ñèçîãî ÷è êàêòóñіâ). 

Мал. 188. Сукуленти: 1 – опунція; 
2 – молочай; 3 – очиток. Завдання. 
Зверніть увагу на будову сукулентів. 
Зазначте, чим вона зумовлена

1

2

3
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Âіä ïåðåãðіâó öі ðîñëèíè çàõèùàє іíòåíñèâíå âèïàðîâóâàííÿ âîäè. 
Ç êóëüòóðíèõ ðîñëèí ïîñóõîñòіéêèìè є êàâóíè, ñîíÿøíèê, ëþöåðíà, 
êóêóðóäçà. Іíøі ðîñëèíè ìàþòü ïðèñòîñóâàííÿ, ÿêі çìåíøóþòü âèïà-
ðîâóâàííÿ âîäè ïіä ÷àñ äії çàñóõè: îïóøåííÿ ëèñòêіâ ó øàâëії, ñêðó-
÷óâàííÿ ëèñòêіâ ó êîâèëè – ïðè öüîìó ïðîäèõè îïèíÿþòüñÿ âñåðå äèíі 
òðóáêè.

Îñîáëèâó ãðóïó ðîñëèí ïîñóøëèâèõ ðàéîíіâ ñòàíîâëÿòü ñóêóëåí -
òè – ðîñëèíè іç ñîêîâèòèìè ñòåáëàìè àáî ëèñòêàìè, ó ÿêèõ âîíè 
çàïàñàþòü âîäó (êàêòóñè, ìîëî÷àї, î÷èòêè, àãàâè; ìàë. 188). 

Є ðîñëèíè, ÿêі çðîñòàþòü ó ìіñöÿõ äîñòàòíüîãî çâîëîæåííÿ, àëå ñïðî-
ìîæíі âèòðèìóâàòè ïåðіîäè÷íî íåçíà÷íó íåñòà÷ó âîëîãè. Öå áіëüøіñòü 
ïîëüîâèõ і îâî÷åâèõ êóëüòóð, õëіáíі çëàêè, îëіéíі, êîðìîâі, òåõíі÷íі, 
áіëüøіñòü ëó÷íèõ òðàâ.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Тип місцевості, де поширений певний вид рослин, називають місцезрос-
танням.

 Чинники довкілля, які впливають на організми та їхні угруповання, нази-
вають екологічними. Їх поділяють на чинники неживої (температура, вологість, 
освітленість тощо) та живої (різноманітні типи зв’язків між організмами) приро-
ди. Як окрему групу екологічних чинників розглядають діяльність людини, що 
впливає на навколишнє природне середовище.

 Рослини виробили різноманітні механізми, які дали їм змогу пристосува-
тися до найрізноманітніших місцезростань.

 

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ìіñöåçðîñòàííÿ, åêîëîãі÷íі 
÷èííèêè.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

1. Назвіть чинники неживої природи: а) вирубування лісів; б) вплив паразитів; 
в) вплив хижаків; г) температура повітря. 

2. Назвіть характеристики рослин, які відносять до сукулентів: а) запасають 
поживні речовини в підземних частинах; б) запасають поживні речовини в 
надземних частинах; в) запасають воду в листках або стеблі; г) здатні роз-
множуватися спорами.  

Дайте відповідь на запитання
1. Що таке місцезростання? 
2. Які є групи рослин за потребою світла?
4. Яке значення має тепло для живих організмів? 
5. Яке значення має вода для життя рослин? 

Наведіть приклади рослин, які пристосовані до різних умов середовища: 
морозостійкі, світлолюбні, тіньовитривалі, теплолюбні, холодолюбні, волого-
любні, посухостійкі.

 Поміркуйте. Для чого людині потрібно знати про вплив екологічних чинників 
на організми?
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§ 48. Життєві форми. Рослинні угруповання...

§ 48. ЖИТТЄВІ ФОРМИ. РОСЛИННІ
УГРУПОВАННЯ. ЗВ’ЯЗКИ РОСЛИН
З ІНШИМИ ОРГАНІЗМАМИ

Пригадайте, які чинники називають екологічними. Які особливості при-
таманні водним рослинам і тим, які зростають у посушливих умовах? 
Які взаємозв’язки можуть виникати між рослинами та бульбочковими 
бактеріями?

ßêîþ є ðіçíîìàíіòíіñòü ðîñëèí? Ïåðøі ðîñëèííі îðãàíіçìè ç’ÿâè-
ëèñü ó âîäі. Òðèâàëèé ÷àñ âîäà çàëèøàëàñÿ äëÿ íèõ єäèíèì ñåðåäîâèùåì 
æèòòÿ. Çãîäîì ðîñëèíè îïàíóâàëè ñóõîäіë. Âè âæå çíàєòå, ùî ñåðåä 
ðîñëèí є îäíîêëіòèííі і áàãàòîêëіòèííі.

Îäíîêëіòèííèìè ðîñëèíàìè є ðіçíîìàíіòíі âîäîðîñòі. Òðàïëÿþòüñÿ 
і áàãàòîêëіòèííі âîäîðîñòі, ùî ñÿãàþòü çàâäîâæêè äåñÿòêіâ ìåòðіâ.

Íà âіäìіíó âіä âîäîðîñòåé, óñі ïðåäñòàâíèêè âèùèõ ðîñëèí є 
áàãàòî êëіòèííèìè îðãàíіçìàìè. Ó íèõ ôîðìóþòüñÿ ñïðàâæíі òêàíèíè 
òà îðãàíè.

Çàëåæíî âіä îñîáëèâîñòåé áóäîâè íàäçåìíîї ÷àñòèíè ñåðåä âèùèõ 
ðîñëèí âèäіëÿþòü ïåâíі æèòòєâі ôîðìè: äåðåâà, ÷àãàðíèêè, ÷àãàð-
íè÷êè, íàçåìíі òà âîäíі òðàâ’ÿíèñòі ðîñëèíè (ìàë. 189). Ó äåðåâ ìîëî-
äі ïàãîíè íàïðèêіíöі ïåðøîãî ðîêó æèòòÿ ïîâíіñòþ äåðåâ’ÿíіþòü. Ó íèõ 
ìîæíà âèäіëèòè ñòîâáóð – ãîëîâíó âіñü ðîñëèíè. Ñòîâáóð ðîñòå іíòåíñèâ-
íіøå çà áі÷íі ïàãîíè é ðîçòàøîâàíèé áіëüø-ìåíø âåðòèêàëüíî. Ó âåðõ-
íіé ÷àñòèíі ñòîâáóðà äåðåâ ôîðìóєòüñÿ êðîíà. Öå äàє çìîãó ðîñëèíі 
åôåêòèâíî âëîâëþâàòè ñâіòëî, íàñàìïåðåä ó ëіñàõ.

Ðіñò ñòîâáóðà â ÷àãàðíèêіâ ïî÷èíàєòüñÿ òàê ñàìî, ÿê і â äåðåâ. Àëå 
âіä ãîëîâíîãî ïàãîíà (ñòîâáóðà) ðàíî ïî÷èíàþòü âіäõîäèòè áі÷íі. Îòæå, 
ó ÷àãàðíèêіâ ñòîâáóð óêîðî÷åíèé, à áі÷íі ïàãîíè äîñèòü áëèçüêî ðîçòà-
øîâàíі äî ïîâåðõíі ґðóíòó. Äî öієї æèòòєâîї ôîðìè íàëåæàòü òàêі ðîñ-
ëèíè, ÿê áóçîê, êàëèíà, øèïøèíà, ëіùèíà òà іí. 

2 31 4

Мал. 189. Життєві форми рослин: 1 – дерево; 2 – чагарник; 3 – чагарничок; 
4 – трав’янисті рослини 

(014-13)_V3.indd   178 14.07.2014   13:13:29



179

×àãàðíè÷êè ôîðìóþòüñÿ òàê ñàìî, ÿê і ÷àãàðíèêè. Àëå âåðõíÿ ÷àñ-
òèíà êâіòêîíîñíèõ ïàãîíіâ ó íèõ ùîðі÷íî âіäìèðàє (íàïðèêëàä, ïîëèí, 
÷îðíèöі). Äî òîãî æ òðèâàëіñòü æèòòÿ ÷àãàðíè÷êіâ êîðîòøà, íіæ ó 
äåðåâ òà ÷àãàðíèêіâ. 

Ó òðàâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí ñòåáëî çäåáіëüøîãî íå äåðåâ’ÿíіє. Äî 
òðàâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí íàëåæàòü òàêі êóëüòóðíі ðîñëèíè, ÿê êàïóñòà, 
áóðÿê, êàðòîïëÿ, à â ïðèðîäі – ïіâîíіÿ, ì’ÿòà, áàãàòî âèäіâ ïàïîðîòåé. 
Çàëåæíî âіä ìіñöåçðîñòàííÿ òðàâ’ÿíèñòі ðîñëèíè ïîäіëÿþòü íà âîäíі 
(íàïðèêëàä, î÷åðåò) òà íàçåìíі (ïèðіé, ñóíèöі òîùî). Òðàâ’ÿíèñòі ðîñ-
ëèíè áóâàþòü îäíîðі÷íèìè, äâîðі÷íèìè òà áàãàòîðі÷íèìè. 

Ïîäіáíі æèòòєâі ôîðìè ñïîñòåðіãàþòü ó ðîñëèí, ÿêі çðîñòàþòü ó ñõî-
æèõ óìîâàõ. Íà  ïðèêëàä, ó ëіñàõ ïåðåâàæàþòü äåðåâíі ðîñëèíè, à íà 
ëóêàõ ÷è â ñòåïàõ – òðàâ’ÿíèñòі.

Ïåðåâàæíà áіëüøіñòü âèùèõ ðîñëèí íàëåæèòü äî êâіòêîâèõ. Íàé-
õàðàêòåðíіøà їõíÿ îçíàêà – çäàòíіñòü óòâîðþâàòè êâіòêè. Êâіòêîâі ðîñ-
ëèíè – íàéïîøèðåíіøі íà âñіé çåìíіé êóëі: íà ñóõîäîëі – âіä ïî ëÿðíèõ 
ìіñöåâîñòåé äî òðîïіêіâ, à òàêîæ ó âîäîéìàõ (ïåðåâàæíî ïðіñíèõ). 

Ðîñëèíè áóâàþòü îäíîðі÷íі, äâîðі÷íі òà áàãàòîðі÷íі. Îäíîðі÷íі ðîñ-
ëèíè ðîçâèâàþòüñÿ òà æèâóòü ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó àáî íàâіòü êіëü-
êîõ ìіñÿöіâ. Äâîðі÷íі ðîñëèíè â ïåðøèé ðіê æèòòÿ óòâîðþþòü âåãå-
òàòèâíі îðãàíè òà íàêîïè÷óþòü ó ñâîїõ ïіäçåìíèõ (ìîðêâà, ðåäüêà, 
áóðÿê, æîðæèíè) àáî â íàäçåìíèõ (êàïóñòà) ÷àñòèíàõ ïîæèâíі ðå÷îâè-
íè. Íàñòóïíîãî ðîêó âîíè öâіòóòü і óòâîðþþòü ïëîäè òà íàñіííÿ. 
Áàãàòîðі÷íі ðîñëèíè æèâóòü òðè ðîêè і áіëüøå (íàâåäіòü ïðèêëàäè 
îäíîðі÷íèõ, äâîðі÷íèõ і áàãàòîðі÷íèõ ðîñëèí). 

Ùî òàêå ðîñëèííå óãðóïîâàííÿ? Ðîñëèííå óãðóïîâàííÿ – öå ãðóïà 
âçàєìîïîâ’ÿçàíèõ ìіæ ñîáîþ ðîñëèí ðіçíèõ âèäіâ, ÿêі òðèâàëèé ÷àñ 
çðîñòàþòü ó ïåâíіé ìіñöåâîñòі ç îäíîðіäíèìè óìîâàìè æèòòÿ. 

Íàïðèêëàä, ó ìіøàíîìó ëіñі є äіëÿíêè, íà ÿêèõ çðîñòàє ëèøå ñîñíà, 
і äіëÿíêè, äå ñîñíà çðîñòàє ðàçîì ç øèðîêîëèñòèìè äåðåâàìè, íàïðèêëàä 
äóáîì. Ùå îäèí ïðèêëàä ðîñëèííèõ 
óãðó ïîâàíü – êîâèëîâèé ñòåï 
(ìàë.  190). Êîæíîìó ç ðîñëèííèõ 
óãðóïîâàíü ïðèòàìàííі ïåâíі âèäè 
ðîñëèí і ïåâíèé íàáіð æèòòєâèõ ôîðì, 
ùî íàéëіïøå ïðèñòîñîâàíі äî ìіñöå-
âèõ óìîâ çðîñòàííÿ.

Âèäè, ÿêі âõîäÿòü äî ñêëàäó óãðóïî-
âàíü, ìàþòü ðіçíó ÷èñåëüíіñòü і ãóñòîòó 
çðîñòàííÿ. Íàé÷èñ ëåííіøі âèäè âèçíà-
÷àþòü õàðàêòåð ñàìîãî ðîñëèííîãî 
óãðóïîâàííÿ (íàïðèêëàä, êîâèëà â 
êîâèëîâîìó ñòåïó, äóá і ãðàá ó äóáîâî-
ãðàáîâîìó ëіñі). Òàêі âèäè íàçèâàþòü 
äîìіíóþ÷èìè. Мал. 190. Ковиловий степ
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Êîæíå ðîñëèííå óãðóïîâàííÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ ïåâíèì ïðîñòîðî-
âèì ðîçòàøóâàííÿì ðіçíèõ âèäіâ – ÿðóñíіñòþ. Ðîçðіçíÿþòü ÿðóñíіñòü 
íàäçåìíó і ïіäçåìíó. Íàäçåìíà ÿðóñíіñòü âèçíà÷àєòüñÿ ïåâíèì ðîç-
òàøóâàííÿì íàäçåìíèõ ÷àñòèí ðіçíèõ âèäіâ ðîñëèí çà âèñîòîþ 
(ìàë. 191), à ïіäçåìíà – ðîçòàøóâàííÿì їõíіõ ïіäçåìíèõ ÷àñòèí çà 
ãëèáèíîþ ïðîíèêíåííÿ â ґðóíò. Âèäіëÿþòü äî ï’ÿòè îñíîâíèõ íàäçåì-
íèõ ÿðóñіâ ðîñëèííîãî óãðóïîâàííÿ.

Âåðõíі ÿðóñè çàçâè÷àé îáèðàþòü ñâіòëîëþáíі ðîñëèíè, à íèæíі – 
òіíüîâèòðèâàëі і òіíüîëþáíі. Íàïðèêëàä, ó ìіøàíîìó ëіñі âåðõíіé íàä-
çåìíèé ÿðóñ ñêëàäàþòü âèñîêîðîñëі äåðåâà – ñîñíà, äóá, ãðàá. Ðîñëèíè 
íàñòóïíîãî ÿðóñó – öå íåâèñîêі äåðåâà (äèêà ãðóøà òîùî). Ùå îäèí 
ÿðóñ óòâîðåíèé ÷àãàðíèêàìè (ëіùèíà, îæèíà òà іí.), ÷åòâåðòèé – 
òðàâ’ÿíèñòèìè ðîñëèíàìè (ðîçðèâ-òðàâà, ìåäóíêà, áàðâіíîê), ï’ÿ  òèé – 
ìîõàìè, ãðèáàìè. 

Ïіäçåìíі îðãàíè ðîñëèí – êîðåíі, êîðåíåâèùà, öèáóëèíè, áóëüáè 
òîùî òàêîæ ðîçòàøîâàíі ÿðóñàìè. Íàéãëèáøå ïðîíèêàє êîðіííÿ 
äåðåâ, âèùå ðîçòàøîâàíі êîðåíі ÷àãàðíèêіâ, áëèæ÷å äî ïîâåðõíі – 
êîðåíі òðàâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí. Îñîáëèâèé ÿðóñ – ëіñîâà ïіäñòèëêà, 
óòâîðåíà ðåøòêàìè ðîñëèí, îïàëèì ëèñòÿì. 

Ó ðîñëèííèõ óãðóïîâàííÿõ ïîñòіéíî âіäáóâàþòüñÿ ðіçíі çìіíè, 
ïîâ’ÿçàíі іç ÷åðãóâàííÿì ñåçîíіâ ðîêó. Òàê, âîñåíè âіäìèðàþòü òðàâ’ÿ-
 íèñòі ðîñëèíè àáî ëèøå їõíі íàäçåìíі ÷àñòèíè, ëèñòîïàäíі äåðåâíі 
ðîñëèíè ñêèäàþòü ëèñòêè. Íàâåñíі ðîñëèíè ðîçâèâàþòüñÿ ç íàñіííÿ 
àáî ïіäçåìíèõ ÷àñòèí, ðîçïóñêàþòüñÿ ëèñòêè, êâіòêè òà іí.

ßêі çâ’ÿçêè âèíèêàþòü â óãðóïîâàííÿõ ìіæ ðîñëèíàìè òà іíøèìè 
îðãàíіçìàìè? Êîæíà ðîñëèíà ðîñòå íå âіäîêðåìëåíî, à âçàєìîäіє ç 

Мал. 191. Яруси лісу. 
Завдання. Розгляньте на малюнку ярусність лісу

і поясніть причину її виникнення
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іíøèìè ðîñëèíàìè, áàêòåðіÿìè, ãðèáàìè, òâàðèíàìè. Çâ’ÿçêè ìіæ 
îðãàíіçìàìè ðіçíîìàíіòíі: âîíè ìîæóòü ïðèíîñèòè êîðèñòü óñіì îðãà-
íіçìàì àáî ëèøå îäíîìó ç íèõ, áóòè øêіäëèâèìè òîùî. Óñі ôîðìè 
ñïіâіñíóâàííÿ îðãàíіçìіâ ðіçíèõ âèäіâ íàçèâàþòü ñèìáіîç. Âàì âіäîìå 
âçàєìîâèãіäíå ñïіâіñíóâàííÿ ìіæ áîáîâèìè ðîñëèíàìè òà áóëüáî÷êîâè-
ìè áàêòåðіÿìè. Ùå îäèí âèä ñèìáіîçó – ïàðàçèòèçì. Ïàðàçèòè òðàïëÿ-
þòüñÿ і ñåðåä ðîñëèí. Íàïðèêëàä, ïîâèòèöÿ (ìàë. 192, 1) ìàє áåçáàðâ-
íі ëóñêîïîäіáíі ëèñòêè òà íèòêîïîäіáíå ñòåáëî, ÿêå îáâèâàєòüñÿ íàâêî-
ëî ðîñëèíè-õàçÿїíà. Çà äîïîìîãîþ îñîá ëèâèõ ïðèñîñêîïîäіáíèõ âèäî-
çìіí êîðåíÿ âîíà ïðîíèêàє ó òêàíèíè ðîñëèíè-õàçÿїíà òà âèñìîêòóє її 
ñîêè. Ïðî òå, ùî іñíóþòü ãðèáè-ïàðàçèòè, çíàþòü óñі. À îñü îðõіäåÿ 
ãíіçäіâêà (ìàë. 192, 2) öіêàâà òèì, ùî ñàìà ïàðàçèòóє íà ãðèáàõ.

Óñі âè áà÷èëè êóëÿñòі êóùèêè îìåëè, ùî âèðîñòàþòü íà äåðåâàõ 
(ìàë. 192, 3). Îìåëà æè  âèòü  ñÿ ñîêàìè ðîñëèíè-õàçÿїíà. Âîíà òàêîæ çäàò-
íà é äî ôîòîñèíòåçó. 

Мал. 192. Повитиця (1); орхідея гніздівка (2); омела (3)

Äåÿêі âèäè ðîñëèí, íàïðèêëàä îðõіäåї ÷è áðîìåëії, òàêîæ îñåëÿþòü-
ñÿ íà ñòîâáóðàõ òà ãіëêàõ òðîïі÷íèõ äåðåâ, íå çàâäàþ÷è їì øêîäè. 
Âîíè âèêîðèñòîâóþòü äåðåâà ëèøå ÿê ìіñöå îñåëåííÿ. Íåîáõіäíі їì 
ïîæèâíі ðå÷îâèíè âîíè îòðè ìóþòü íå ç ґðóíòó, à ç âîëîãîãî ïî âіòðÿ.

Êðіì ñèìáіîçó, іñíóþòü é іíøі òèïè âçàєìîçâ’ÿçêіâ ìіæ îðãàíіç-
ìàìè. Íàïðèêëàä êîíêóðåíöіÿ – ÿâèùå, êîëè îñîáèíè îäíîãî ÷è ðіç-
íèõ âèäіâ çìàãàþòüñÿ (êîíêóðóþòü) ìіæ ñîáîþ çà óìîâè îñâіòëåííÿ, 
ìіñöåçðîñòàííÿ òîùî. Ïðèêëàäîì êîíêóðåíöії ìîæå ñëóãóâàòè îäíî-
âіêîâèé ñîñíîâèé ëіñ, ó ÿêîìó ðîñëèíè îäíîãî âèäó òà îäíîãî âіêó 
êîíêóðóþòü çà ñâіòëî. Ðîñëèíè, ÿêі ðîñòóòü øâèäøå, çàòіíþþòü іíøі, 
çàòðèìóþ÷è їõíіé ðіñò (ìàë. 193).

1 2 3
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Ðіçíі òèïè çâ’ÿçêіâ âèíèêàþòü 
ìіæ ðîñëèíàìè òà òâàðèíàìè 
(ìàë. 194). Áàãàòî òâàðèí æèâèòüñÿ 
ðîñëèíàìè. Áåçëі÷ òâàðèí âèêîðèñòî-
âóþòü ðîñëèíè ëèøå ÿê ìіñöå îñåëåí-
íÿ (êîìàõè, ïòàõè òà іíøі îðãàíіç-
ìè). Ðіçíîìàíіòíі òâàðèíè çàáåçïå÷ó-
þòü çàïèëåííÿ êâіòêîâèõ ðîñëèí 
(êîìàõè, äðіáíі ïòàõè, äåÿêі êàæà-
íè), ïîøèðþþòü ïëîäè òà íàñіííÿ 
áàãàòüîõ ðîñëèí, æèâëÿòüñÿ íèìè.

Ðîñëèíè ïðèñòîñóâàëèñÿ äî çàõèñ-
òó âіä âèїäàííÿ òâàðèíàìè. Òàê, ó äåÿêèõ ðîñëèí êëіòèíè âèäіëÿþòü 
îòðóéíі ðå÷îâèíè, ÿêі ðîáëÿòü їõ íåїñòіâíèìè äëÿ òâàðèí. Öі ðîñëèíè 
ìîæóòü ñïðè÷èíÿòè âàæêі é íàâіòü ñìåðòåëüíі îòðóєííÿ ëþäèíè (áëå-
êîòà, áåëàäîííà, öèêóòà, áîðùіâíèê òà áàãàòî іíøèõ). Іíøі ðîñëèíè 
çàõèùàþòüñÿ âіä âè їäàííÿ çà äîïîìîãîþ âèäîçìіíåíèõ íà êîëþ÷êè 
ëèñòêіâ (êàêòóñè, áàðáàðèñ) (ìàë. 195, 1), ïðèëèñòêіâ (â àêàöії áіëîї) 
÷è ïàãîíіâ (ó ãëîäó) àáî óòâîðåíèõ íà ñòåáëі øèïàõ (øèïøèíà) (ìàë. 
195, 2).

Є ðîñëèíè, çäàòíі âëîâëþâàòè é ñïîæèâàòè êîìàõ òà іíøèõ äðіá-
íèõ òâàðèí. Íàïðèêëàä, ðîñè÷êà (ìàë. 126) àáî íåïåíòåñ (ìàë. 196). 
Öі ðîñëèíè çðîñòàþòü íà ґðóíòàõ, äå âіä÷óâàєòüñÿ íåñòà÷à ñïîëóê 
Íіòðîãåíó. Ñàìå çàâäÿêè ïîëþâàííþ âîíè çàäîâîëüíÿþòü ñâîї ïîòðåáè 
â öèõ ñïîëóêàõ.

Мал. 194. Зв’язки між рослинами і тваринами. Завдання. Розгляньте на малюнку
зв’язки між рослинами і тваринами, назвіть їх. Доповніть власними прикладами

Мал. 193. Конкуренція рослин сосни за 
світло
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Мал. 196. Непентес – рослина-
«хижак»

Мал. 195. Колючки барбарису (1) та шипи 
шипшини (2). Завдання. Назвіть ці видозміни 

і поясніть їхнє біологічне значення

1 2

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Групи рослин за тривалого впливу сукупності екологічних чинників виро-
били особливі спадково закріплені зовнішні ознаки, які визначають приналеж-
ність до певної життєвої форми: дерева, чагарники, чагарнички, трав’янисті 
рослини.

 Різні види рослин існують не окремо один від одного, вони входять до 
складу певних рослинних угруповань. Рослинні угруповання – це групи 
взаємопов’язаних між собою рослин різних видів, які тривалий час зростають 
у певній місцевості з однорідними умовами життя.

 Між різними видами рослин та між рослинами й іншими організмами 
можуть виникати різні типи взаємозв’язків. В одних випадках такі зв’язки 
можуть бути корисними обом видам, в інших – взаємозв’язки можуть мати 
несприятливі наслідки для одного з організмів (конкуренція, паразитизм). 

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ðîñëèííå óãðóïîâàííÿ, ÿðóñ-
íіñòü, ëіñîâà ïіäñòèëêà, ñèìáіîç, êîíêóðåíöіÿ.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

1. Видовжений здерев’янілий стовбур мають рослини, які належать до: 
а) чагарників: б) дерев; в) дворічних трав; г) багаторічних трав.  

2. Назвіть рослину-паразита: а) росичка; б) повитиця; в) ромашка; г) блекота. 
3. Назвіть комахоїдну рослину: а) повитиця; б) омела; в) росичка; г) тюльпан. 

Дайте відповідь на запитання
1. Які є життєві форми рослин? 
2. Що таке рослинне угруповання?
3. Що таке ярусність? Якою вона буває?
4. Що таке симбіоз? Які є форми симбіозу? 
5. Які пристосування мають квіткові рослини для запилення комахами? 
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§ 49. Типи рослинних угруповань

§ 49. ТИПИ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ
Пригадайте, що визначає певний тип рослинного угруповання. 

ßêі є îñíîâíі òèïè ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü? Ëіñè – óãðóïîâàííÿ, ó 
ÿêèõ ïåðåâàæàþòü äåðåâíі ðîñëèíè (ìàë. 197). Ó íèõ є òàêі îñíîâíі 
ÿðóñè: äåðåâíèé (1–2-é ÿðóñè; äèâ. ìàë. 191), ÷àãàðíèêîâèé, òðàâ’ÿíèé,  
ìîõîâèé. Ðîçðіçíÿþòü ïåðâèí íі ëіñè, ÿêі іñíóþòü áåç âòðó÷àííÿ ëþäè-
íè, òà âòîðèííі, ÿêі óòâîðþþòüñÿ íà ìіñöі ïåðâèííèõ. Âòîðèííі ëіñè 
ëþäèíà ìîæå íàñàäæóâàòè øòó÷íî. Ñàìå ïåðâèííі ëіñè (îñîáëèâî òðî-
ïі÷íі) ç âèñîêèì âèäîâèì ðіçíîìàíіòòÿì íàéáіëüøå âïëèâàþòü íà êëі-
ìàò і ãàçîâèé ñêëàä àòìî ñôåðè íàøîї ïëàíåòè. Òîìó âîíè ïîòðåáóþòü 
ïåðøî÷åðãîâîї îõîðîíè. 

Çàëåæíî âіä òîãî, ÿêі ïîðîäè äåðåâ ïåðåâàæàþòü, ðîçðіçíÿþòü øèðî-
êîëèñòі, õâîéíі òà ìіøàíі ëіñè. Ó øèðîêîëèñòèõ ëіñàõ òðàïëÿþòüñÿ 
ðіçíîìàíіòíі âèäè ëèñòîïàäíèõ äåðåâ: äóá, ãðàá, áóê, êëåí, ÿñåí, áåðåçà, 
ëèïà òîùî. Âіäïîâіäíî äî òîãî, ÿêèé іç öèõ âèäіâ ïåðåâàæàє, іñíóþòü 
äóáîâі (äіáðîâè), áóêîâі, ãðàáîâі, äóáîâî-ãðàáîâі, áåðåçîâі òà іíøі ëіñè.

Õâîéíі ëіñè óòâîðåíі ðіçíèìè âèäàìè ãîëîíàñіííèõ: ÿëèíîþ, ñîñ-
íîþ, ñìåðåêîþ, ìîäðèíîþ. ßêùî ñîñíîâі ëіñè (ñîñíÿêè) ìîæóòü ðîñòè 
íà ґðóíòàõ ðіçíèõ òèïіâ, íàâіòü ïіùàíèõ, òî ÿëèíîâі ëіñè (ÿëèííèêè) –
ëèøå íà çâîëîæåíèõ, áàãàòèõ íà ãóìóñ. Ó ìіøàíèõ ëіñàõ ìî æóòü ïåðå-
âàæàòè ÿê ëèñòîïàäíі, òàê і õâîéíі äåðåâà (íàïðèêëàä, ãðàá, áóê, äóá, 
ñîñíà). Ó ëіñàõ ðîñòóòü ÷àãàðíèêè (ëіùèíà, áàðáàðèñ, îæèíà, ìàëèíà) 
і òðàâ’ÿ íèñ òі ðîñëèíè (êîíâàëіÿ, ðÿñò, çіðî÷íèê, ìåäóíêà, êîïèòíÿê, 
ïðîëіñêè, ñóíèöі, êâàñåíèöÿ òà іíøі).

Мал. 197. Рослинне угруповання ліс: 1 – широколистий; 2 – хвойний; 3 – мішаний. 
Зав дання. Розгляньте на малюнку рослинні угруповання лісу. 

Поясніть їхні особливості та екологічне значення

Ó ðîñëèííèõ óãðóïîâàííÿõ ëó  êàõ ïàíóþòü áàãàòîðі÷íі òðàâ’ÿ-
íèñ òі ðîñëèíè, ùî çàçâè÷àé ðîñòóòü òà ðîçâèâàþòüñÿ ç âåñíè äî îñåíі 
(ìàë. 198). Ëóêè ìîæóòü áóòè ïðè ðîä íèìè і øòó÷íèìè, ÿêі ñòâîðèëà 
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ëþäèíà äëÿ âèïàñàííÿ õóäîáè (ïàñî-
âèùà) і êîñîâèöі. Ó äîëèíàõ ðі÷îê 
ðîçòàøîâàíі çàïëàâíі ëóêè, ÿêі ïіä 
÷àñ ïîâåíі ïîêðèâàþòüñÿ âîäîþ. Âîäà 
íàíîñèòü ìóë, ùî ñïðèÿє ïіäâèùåííþ 
ðîäþ÷îñòі ґðóíòó. Ñóõî  äіëüíі ëóêè 
çâîëîæóþòüñÿ ëèøå äîùàìè. 

Ó ðîñëèííèõ óãðóïîâàííÿõ ñòå-
ïàõ, ÿê і ëóêàõ, ïàíóþòü áàãàòîðі÷íі 
òðàâ’ÿíèñòі ðîñëèíè, íàñàìïåðåä 
êîâèëà, òèï÷àê òîùî. Áàãàòî ñòåïî-
âèõ ðîñëèí ïðèñòîñîâàíі äî òðèâàëèõ 
ïîñóøëèâèõ ïåðіîäіâ і âñòèãàþòü âіä-
öâіñòè òà äàòè íàñіííÿ ïðîòÿãîì âіä-
íîñíî âîëîãîї âåñíè (íàïðèêëàä, 
òþëüïàíè). Ïіä ÷àñ ïîñóøëèâèõ ëіòà 
òà îñåíі їõíÿ íàäçåìíà ÷àñòèíà âіä-
ìèðàє, à â ґðóíòі çàëèøàþòüñÿ âèäîçìіíåíі ïіäçåìíі ïàãîíè (öèáóëèíè, 
áóëüáîöèáóëèíè, êîðåíåâèùà) àáî êîðåíі. 

Öіëèííі ñòåïè, ùî íå çìіíåíі äіÿëüíіñòþ ëþäèíè, õàðàêòåðè-
çóþòüñÿ ðîäþ ÷èìè ґðóíòàìè é âè ñîêîþ âèäîâîþ ðіçíîìàíіòíіñòþ ðîñëèí. 
Íà æàëü, â Óêðàїíі òàêèé òèï ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü çáåðіãñÿ ëèøå íà 
òåðèòîðії çàïîâіäíèêіâ. 

Áîëîòà – öå íàäìіðíî çâîëîæåíі òåðèòîðії (ìàë. 199). Âîíè óòâîðþ-
þòüñÿ ïî-ðіçíîìó: àáî âíàñëіäîê çàðîñòàííÿ âîäîéì (íàïðèêëàä, îçåðà 
÷è ñòàâêà), àáî ÷åðåç ïåðåçâîëîæåííÿ äіëÿíêè ñóõîäîëó. Â Óêðàїíі 
áîëîòà òðàïëÿþòüñÿ íà Ïîëіññі, ïіâíî÷і ëіñîñòåïîâîї çîíè òà â Ïðè-
êàðïàòòі.

Íà áîëîòàõ ïåðåâàæàþòü òðàâ’ÿ íèñòі ðîñëèíè:  ñôàãíóì, áàãíî çâè-
÷àéíå, æóðàâëèíà, îñîêà, ðîãіç, î÷åðåò, ðîñè÷êà. Ç äåðåâ íà áîëîòàõ 
÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ îñèêà, âіëüõà, 
âåðáà. Áîëîòà ìàþòü íàäçâè÷àéíî 
âàæëèâå çíà÷åííÿ â ïðèðîäі. Ç áîëіò 
áåðóòü ïî÷àòîê ðі÷êè. Òîìó îñóøåííÿ 
áîëіò ïðèçâîäèòü äî îáìіëіííÿ ðі÷îê.

Ùî òàêå ôëîðà òà ðîñëèííіñòü? 
Ôëîðîþ íàçèâàþòü ñóêóïíіñòü âèäіâ 
ðîñëèí, ùî çðîñòàє íà ïåâíіé òåðèòî-
ðії (íàïðèêëàä, ôëîðà Óêðà ї íè, 
Êàðïàò, Êðèìó). Öþ íàçâó äàëè íà 
÷åñòü ìіôі÷íîї áîãèíі äàâíіõ ðèìëÿí 
Ôëîðè, ïîêðîâèòåëüêè êâіòіâ і âåñíè. 
Ç ïëèíîì ÷àñó ñêëàä ôëîðè ìîæå çìі-
íþâàòèñü óíàñëіäîê ãîñïîäàðñüêîї 
äіÿëüíîñòі ëþäèíè, çìіíè êëіìàòè÷-
íèõ óìîâ òà іíøèõ ÷èííèêіâ. Мал. 199. Рослинне угруповання болото 

Мал. 198. Угруповання лука. Завдання. 
Розгляньте на малюнку рослинне угру-
повання лука, поясніть його особливос-
ті та екологічне значення
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§ 50. Значення рослин для життя на планеті Земля та людини

Ðîñëèííіñòþ íàçè  âàþòü ñóêóïíіñòü ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü Çåìëі àáî 
îêðåìèõ її ÷àñòèí. Íà âіäìіíó âіä ôëîðè, ðîñëèííіñòü õàðàêòå ðèçóєòüñÿ 
íå âèäîâèì ñêëàäîì ðîñëèí, à ñóêóïíіñòþ ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 В Україні трапляються різні типи рослинних угруповань, наприклад, ліси 
(хвойні, широколисті, мішані), луки, степи та болота.

 Сукупність видів рослин, що зростають на певній території, називають 
флорою.

 Сукупність рослинних угруповань Землі або окремих її частин назива-
ють рослинністю.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ôëîðà, ðîñëèííіñòü.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

  Дайте визначення поняття «флора»: а) сукупність усіх видів рослин певної тери-
торії; б)   сукупність усіх рослинних угруповань певної території; в) сукупність усіх 
організмів, що мешкають на певній території; г) сукупність усіх організмів, що 
мешкають на певній території і взаємодіють з нежи вою природою. 

Дайте відповідь на запитання
1. Які типи рослинних угруповань ви знаєте? Чим характеризується певний тип 

рослинного угруповання? 
2. Що таке ліси та які їхні типи ви знаєте? 
3. Чим степи та луки відрізняються між собою? 
4. Які ознаки притаманні болотам?

Схарактеризуйте угруповання мішаного лісу, суходільної луки, степу, болота 
за характерними ознаками: вологість, посухостійкі рослини, вологолюбні 
рослини, дерева, чагарники, трави.

 оміркуйт . Які типи рослинних угруповань трапляються у вашій місце-
вості? Які види рослин тут зростають?

§ 50. ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН ДЛЯ ЖИТТЯ
 НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ ТА ЛЮДИНИ

Пригадайте склад повітря. Як діяльність людини впливає на нього? 
Якими чинниками визначається розподіл рослинних угруповань по зем-
ній кулі?

Ñàìå ðîñëèíі çàâäÿ÷óє æèòòÿì óñÿ ïëàíåòà Çåìëÿ. Çåëåíі ðîñëèíè 
ãîäóþòü, îäÿãàþòü (óñіì âіäîìі âèðîáè ç áàâîâíè òà ëüîíó) і çіãðіâàþòü 
іíøèõ æèâèõ іñòîò. 
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Ðîñëèíè є ïîâñþäè íà ïîâåðõíі çåìíîї êóëі. Íàâіòü ñïåêîòíі ïóñòå-
ëі çàñåëåíі ïåâíèìè âèäàìè ðîñëèí (íàïðèêëàä, âåðáëþæîþ êîëþ÷-
êîþ, êàêòóñàìè). Âåëè÷åçíі ïðîñòîðè ñóõîäîëó îõîïëåíі ãóñòîþ ðîñ-
ëèííіñòþ. Ëіñè âêðèâàþòü ìàéæå øîñòó éîãî ÷àñòèíó. Íå  îñÿæíі 
òåðèòîðії ñòåïіâ, ëóêіâ, çåìåëü, çàñàäæåíèõ êóëüòóðíèìè ðîñëèíàìè. 
Ðîñëèíè íàñåëÿþòü îêåàíè, ìîðÿ, ïðіñíîâîäíі âîäîéìè. Íàâіòü 
Àðêòèêà é Àíòàðêòèêà íå ïîçáàâëåíі ðîñëèííîñòі. 

Ðîñëèíè çàáåçïå÷óþòü ïåâíі âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ æèòòєâèìè ôîðìà-
ìè ðîñëèí і òâàðèí, їõ ïðèñòîñóâàííÿ äî óìîâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäî-
âèùà.

ßêå çíà÷åííÿ ðîñëèí ó ïðèðîäі? Ó ðіçíîìàíіòíèõ ðîñëèííèõ óãðó-
ïîâàííÿõ ãíіçäÿòüñÿ ïòàõè, âëàøòîâóþòü ñâîї äîìіâêè áäæîëè, îñè, 
ìóðàøêè, ëèñèöі òà іíøі òâàðèíè. 

Ðîñëèíè áåðóòü ó÷àñòü ó ôîðìóâàííі ґðóíòіâ òà ïðèðîäíèõ ëàíäøàô-
òіâ. Âіäìåðëі ðåøòêè ðîñëèí (ëèñòÿ, êîðåíі, ïëîäè) çáàãà÷óþòü ґðóíò 
îðãàíі÷íîþ ðå÷îâèíîþ òà ìіíåðàëüíèìè åëåìåíòàìè, êîðåíі ðîçïóøó-
þòü ґðóíò.

Ðîñëèííі íàñàäæåííÿ çàïîáіãàþòü ðóéíóâàííþ ґðóíòіâ, çàêðіï ëþþòü 
ÿðè, ãіðñüêі ñõèëè. Óçèìêó â ðîñëèííèõ íàñàäæåííÿõ çàòðèìóєòüñÿ 
ñíіã, ÿêèé çàõèùàє ґðóíò і éîãî ìåøêàíöіâ âіä ïðîìåðçàííÿ. À íàâåñíі 
òàëі âîäè ïîñòóïîâî ïðîñî÷óþòüñÿ â ґðóíò, ôîðìóþòü îçåðà, áîëîòà,
ïіäòðèìóþòü ïîâíîâîääÿ ðі÷îê. 

Êîðèñíі êîïàëèíè: êàì’ÿíå і áóðå âóãіëëÿ, òîðô, ñëàíöі, à ìîæëèâî, 
íàôòà é ãàç – îñíîâà åíåðãåòè÷íîї ïðîìèñëîâîñòі – óòâîðåíі âíàñëіäîê 
ôîòîñèíòåçó ðîñëèí ìèíóëèõ åïîõ. 

Ðîñëèíè çàáåçïå÷óþòü ëþäèíó ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ: âóãëåâîäà-
ìè (êðîõìàëåì (õëіá), öóêðàìè), áіëêàìè, îëіÿìè, âіòàìіíàìè, ïðÿíèìè 
ðå÷îâèíàìè, ëіêàìè, äåðåâèíîþ, ïàïåðîì òîùî. Íàâіòü ì’ÿñî, ìîëîêî, 
ìàñëî, ñèð, ÿéöÿ, ðèáó, øîâê, øåðñòü, øêіðó òîùî ìè ìàєìî çàâäÿêè 
òîìó, ùî ñâіéñüêі òâàðèíè æèâëÿòüñÿ ðîñëèíàìè. 

Äàâíî âіäîìà öіëþùà äіÿ ðîñëèí (ãîðіõ âîëîñüêèé, äóá, áåðåçà, 
ñîñíà, ÿëèíà, ÿëîâåöü, êåäð), ùî âèäіëÿþòü â àòìîñôåðó ðå÷îâèíè 
(ôіòîíöèäè), ÿêі çãóáíî äіþòü íà õâîðîáîòâîðíèõ áàêòåðіé. 

Çåëåíі ðîñëèíè (à òàêîæ äåÿêі áàêòåðії òà îäíîêëіòèííі òâàðèíè) – 
єäèíі íà Çåìëі âèðîáíèêè îðãàíі÷íîї ðå÷îâèíè ç íåîðãàíі÷íèõ ñïîëóê. 
Óñі іíøі æèâі іñòîòè – ñïîæèâà÷і ãîòîâîї îðãàíі÷íîї ðå÷îâèíè. Â îðãà-
íі÷íіé ðå÷îâèíі çåëåíèõ ðîñëèí íàêîïè÷óєòüñÿ ñîíÿ÷íà åíåðãіÿ, çàâäÿêè 
ÿêіé і ðîçâèâàєòüñÿ æèòòÿ íà Çåìëі.

Ðîñëèíè ïіäòðèìóþòü íåîáõіäíèé äëÿ áіëüøîñòі æèâèõ îðãàíіçìіâ 
ðіâåíü êèñíþ â àòìîñôåðі é çàïîáіãàþòü óòâîðåííþ íàäëèøêó âóãëå-
êèñëîãî ãàçó. Ïіä ÷àñ ôîòîñèíòåçó êèñåíü, ÿêèé âèäіëÿþòü ðîñëèíè, 
ïîñòіéíî íàäõîäèòü â àòìîñôåðó, ïіäòðèìóþ÷è ðіâíîâàãó ó ñïіââіäíî-
øåííі âóãëåêèñëîãî ãàçó (0,03 %) і êèñíþ (ìàéæå 21 %) â ïîâіòðі. Ç 
êèñíþ, ÿêèé âèäіëÿþòü ðîñëèíè ïіä ÷àñ ôîòîñèíòåçó, óòâîðþєòüñÿ 
îçîí, ÿêèé çàõèùàє âñіõ æèâèõ îðãàíіçìіâ Çåìëі âіä çãóáíîãî âïëèâó 
óëüòðàôіîëåòîâîãî âèïðîìіíþâàííÿ. Ðîñëèíàì íàëåæèòü ïðîâіäíà 
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ðîëü ó êîëîîáіãó ðå÷îâèí і åíåðãії, ùî çàáåçïå÷óє íåïåðåðâíіñòü іñíó-
âàííÿ æèòòÿ íà Çåìëі (ïðèãàäàéòå, êîëî îáіã ðå÷îâèí – öå îáìіí ðå÷î-
âèíàìè ìіæ æèâîþ òà íåæèâîþ ÷àñòèíàìè ïðèðîäè).

Âàæëèâà ðîëü ðîñëèí ïîëÿãàє òàêîæ â î÷èùåííі ïîâіòðÿ âіä çà  áðóä-
íåííÿ øêіäëèâèìè ðå÷îâèíàìè. Çàâäÿêè ôîòîñèíòåçó ðîñëèíè ñôîðìóâà-
ëè óìîâè äëÿ æèòòєäіÿëüíîñòі іíøèõ îðãàíіçìіâ, çàáåçïå÷èëè їõíє ïîøè-
ðåííÿ íà ïëàíåòі. Ñïіëüíî ç іíøèìè îðãàíіçìàìè âîíè òàêîæ çóìîâèëè 
ôîðìóâàííÿ ґðóíòó. Òàê, ñàìå ðîñëèíè âáèðàþòü іç ґðóíòó ïåâíі íåîðãà-
íі÷íі ðå÷îâèíè òà âèêîðèñòîâóþòü їõ äëÿ ñòâîðåííÿ îðãàíі÷íèõ.

Íå ìåíø âàãîìèé âïëèâ ðîñëèí і íà êëіìàò òà åìîöіéíèé ñòàí ëþäè-
íè. Êîæíîìó ç âàñ íåñêëàäíî ïðèãàäàòè íіæíó ïðîõîëîäó â ëіñі ñïåêîò-
íîãî äíÿ ÷è çàòèøîê âіä ñèëüíîãî ìîðîçíîãî âіòðó, ìåäîâі ïàõîùі êâі-
òó÷èõ ëèï, àêàöіé, ãðå÷êè, êîíâàëії, áóçêó, ãàðíі êіìíàòíі ðîñëèíè.

ßê äіÿëüíіñòü ëþäèíè âïëèâàє íà íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå? Îñîáëèâó 
ãðóïó åêîëîãі÷íèõ ÷èííèêіâ ñòàíîâèòü äіÿëüíіñòü ëþäèíè, ÿêà äîêîðіí-
íî çìіíþє óìîâè іñíóâàííÿ æèâèõ іñòîò. Ëþäèíà ìîæå ðóéíóâàòè îäíі 
òèïè ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü (âèðóáóâàííÿ ëіñіâ, îñóøåííÿ áîëіò, ðîçî-
ðþâàííÿ öіëèííîãî ñòåïó òîùî) і øòó÷íî ñòâîðþâàòè іíøі (ñàäè, ïîëÿ, 
ãîðîäè, ïàñîâèùà, ëіñîíàñàäæåííÿ, ïàðêè òà іí.) (ìàë. 200).

Ëþäèíà ìîæå ìàñîâî âèíèùóâàòè ïåâíі âèäè îðãàíіçìіâ (íàïðè-
êëàä, ðîñëèíè, ùî ìàþòü öіííó äåðåâèíó, ãàðíі êâіòêè àáî òі, ÿêі 
çàñòîñîâóþòü ó ìåäèöèíі, їñòіâíі ãðèáè). Áàãàòî âèäіâ îðãàíіçìіâ óæå 
çíèê ëè ç íàøîї ïëàíåòè àáî ïåðåáóâàþòü íà ìåæі çíèêíåííÿ.

Íåáåçïå÷íèì äëÿ ðîñëèí òà іíøèõ îðãàíіçìіâ є çàáðóäíåííÿ ґðóí-
òіâ ðіçíèìè õіìі÷íèìè ðå÷îâèíàìè (îòðóòîõіìіêàòè, íàäëèøêè ìіíå-
ðàëüíèõ äîáðèâ òîùî) òà ðàäіîíóêëіäàìè. Êðіì òîãî, óíàñëіäîê íåïðà-
âèëüíîãî îáðîáіòêó ґðóíòіâ ïîðóøóєòüñÿ їõíÿ ïðèðîäíà ñòðóêòóðà òà 
çìåíøóєòüñÿ òîâùà âåðõíüîãî ðîäþ÷îãî ãóìóñîâîãî øàðó.

Мал. 200. Штучне рослинне угруповання парк. Завдання. Розгляньте штучне 
угруповання парк. Поясніть, чому його називають штучним 
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Âіäâåðíóòè åêîëîãі÷íó êàòàñòðîôó, ñïðè÷èíåíó ãîñïîäàðñüêîþ äіÿëü-
íіñòþ, ìîæíà ëèøå ôîðìóþ÷è åêîëîãі÷íå ìèñëåííÿ. Öå îçíà÷àє, ùî 
áóäü-ÿêå ãîñïîäàðñüêå ðіøåííÿ ëþäèíà ïîâèííà ïðèéìàòè, ëèøå ïåðå-
êîíàâøèñü, ùî âîíî íå çàøêîäèòü íàâêîëèøíüîìó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâè-
ùó і íå ïîðóøèòü ïðèðîäíîї ðіâíîâàãè, ùî іñíóє ìіæ ñêëàäîâèìè ïðè-
ðîäè. Äëÿ îõîðîíè òà çáåðåæåííÿ ðіäêіñíèõ і çíèêàþ÷èõ âèäіâ ðîñëèí, 
òâàðèí і ãðèáіâ ñòâîðåíî ×åðâîíі êíèãè (ìàë. 201) àáî ×åðâîíі ñïèñêè. 
Óñі ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàíі ç îõîðîíîþ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà ïðè-
ðîäîêîðèñòóâàííÿì, ðîçðîáëÿþòüñÿ íà îñíîâі Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ëèøå ðîñëèíè ñïðîìîæíі çàäîâîëüíèòè çðîñòà-
þ÷і ïîòðåáè ñïîæèâà÷іâ ó ïðîäóêòàõ õàð÷óâàííÿ, ëþäèíà âèêîðèñòîâóє 
ðіçíîìàíіòíі ñïîñîáè і ïðèéîìè äëÿ ïіäâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñòі ðîñëèí.
Òàê, ëþäèíà øòó÷íî ïåðåñåëèëà çíà÷íó êіëüêіñòü âèäіâ, ïåðåâàæíî 
êóëüòóðíèõ ðîñëèí, ç îäíієї òåðèòîðії íà іíøó, äå öі âèäè ðàíіøå íå 
ðîñëè. Âè âæå çíàєòå, ùî ç Àìåðèêè â іíøі ÷àñòèíè ñâіòó ëþäèíà 
çàâåçëà êàðòîïëþ, ïîìіäîðè, ñîíÿøíèê, êóêóðóäçó, ç Ïіâäåííî-
Ñõіäíîї Àçії – ðèñ, ç Àôðèêè – êàâóí. 

Мал. 201. Види рослин, занесені до Червоної книги України: 1 – лілія лісова; 2 – підсніжник зви- 
 чайний; 3 – зозулині черевички; 4 – шафран Гейфелів; 5 – рябчик гірський; 6 – білотка 

      альпійська; 7 – півонія тонколиста; 8 – сон великий; 9 – тюльпан двоквітковий  

5 6 7

8 9

1 3 42
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Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: картки із зображеннями найпошире-
ніших кімнатних рослин (пеларгонія, сенполія, алое, зигокактус або інші – на вибір учите-
ля) та описом правил догляду за цими рослинами.

Хід роботи
1. Ознайомтеся з описом запропонованих кімнатних рослин.
2. З допомогою вчителя систематизуйте їх за такою схемою:

а) вимоги до освітлення: світлолюбна чи тіньовитривала;
б) вимоги до вологи: вологолюбна чи посухостійка;
в) вимоги до температури повітря: теплолюбна чи холодостійка; 
г) вимоги до типу ґрунту; 
д) способи розмноження: тільки за допомогою насіння чи здатна й до вегетатив-

ного розмноження.
3. Зробіть висновки, які із запропонованих рослин придатні до вирощування у вас 

удома. Як їх треба доглядати?
4. Складіть поради щодо вибору приміщення, місця розташування в ньому однієї 

із розглянутих рослин. Укажіть режим поливу цієї рослини та тип ґрунту для неї.

Мал. 202. Кімнатні рослини: 1 – пеларгонія; 2 – сенполія; 3 – алое; 4 – зигокактус

1

3

2 4
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Мал. 203. Клітини рослин (А), тварин (Б) і грибів (В): 1 – клітинна оболонка; 2 – клітинна 
мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 5 – мітохондрія; 6 – хлоропласт; 7 – вакуоля. 

Завдання. Порівняйте будову клітин рослин, грибів 

Ñåðåä ãðèáіâ є îäíîêëіòèííі îðãàíіçìè, ÿê-îò äðіæäæі, òà áàãàòî-
êëіòèííі îðãàíіçìè, íàïðèêëàä øàïèíêîâі ãðèáè. 

ßêі îçíàêè ïðèòàìàííі ãðèáàì? Ãðèáè – îäíі ç íàéäàâíіøèõ ìåø-
êàíöіâ íàøîї ïëàíåòè. Âîíè çàñåëèëè âñі ìîæëèâі ñåðåäîâèùà æèòòÿ: 
ґðóíò, âîäîéìè. Áàãàòî ãðèáіâ îñåëÿєòüñÿ íà ïîâåðõíі àáî âñåðåäèíі 
іíøèõ æèâèõ іñòîò. Êëіòèíè ãðèáіâ, ÿê і êëіòèíè ðîñëèí, îòî÷åíі ùіëü-
íîþ êëіòèííîþ îáîëîíêîþ. Âîíà ðîçòàøîâàíà íàä êëіòèííîþ ìåìáðà-
íîþ (ìàë. 203). Äî ñêëàäó êëіòèííîї îáîëîíêè ãðèáіâ âõîäèòü âóãëåâîä 
õіòèí (ïðèãàäàéòå, ó êëіòèííèõ ñòіíêàõ ðîñëèí – öåëþëîçà). Öÿ ñïî-
ëóêà òðàïëÿєòüñÿ â äåÿêèõ òâàðèí: êîìàõ, ïàâóêіâ, ðàêіâ. 

Êëіòèíè ãðèáіâ, òàê ñàìî ÿê і êëіòèíè ðîñëèí і òâàðèí, ìàþòü ÿäðî 
(îäíå àáî äâà) òà ìіòîõîíäðії. À îò õëîðîïëàñòіâ âîíè íå ìіñòÿòü, òîìó 
äî ôîòîñèíòåçó ãðèáè íå çäàòíі. Ó êëіòèíàõ ãðèáіâ, ÿê і â êëіòèíàõ ðîñ-
ëèí, є âàêóîëі ç êëіòèííèì ñîêîì. 

Òіëî áàãàòîêëіòèííèõ ãðèáіâ ñêëàäàєòüñÿ ç íèòêîïîäіáíèõ óòâîðіâ, 
ÿêі íàçèâàþòü ãі ôàìè. Ó øàïèíêîâèõ ãðèáіâ âîíè ñêëàäàþòüñÿ ç áàãà-
òüîõ êëіòèí, ðîçòàøîâàíèõ îäíà çà îäíîþ. 
Îñ íîâíà їõíÿ ôóíêöіÿ – âáèðàííÿ ç ґðóíòó 
âîäè ç ðîç÷èíåíèìè â íіé ïîæèâíèìè ðå÷î-
âèíàìè. Ñó  êóïíіñòü ãіôіâ ãðèáіâ íàçèâàþòü 
ãðèáíèöåþ, àáî ìіöåëієì (ìàë. 204). Íà âіä-
ìіíó âіä áіëüøîñòі áàãàòîêëіòèííèõ ðîñëèí 
і òâàðèí, ãðèáè íå óòâîðþþòü ñïðàâæíі òêà-
íèíè. Ðіñò ãðèáà çàáåçïå÷óєòüñÿ ïîäіëîì òà 
ðîñòîì êëіòèí ìіöåëіþ.

!  Цікаво знати, що в найбільш просто організо-
ваних грибів, наприклад у одноклітинного мукора, 
гіфи не поділені перегородками на окремі клітини 
і тому містять багато ядер.

Çà ðàõóíîê ùіëüíîãî ïåðåïëåòåííÿ ãіôіâ 
óò âîðþþòüñÿ ïëîäîâі òіëà, ðîçòàøîâàíі íàä 

Мал. 204. Схема будови пече-
риці: 1 – гіфи; 2 – міцелій; 3 – 
плодове тіло 

1 3
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§ 51. Загальна характеристика грибів

ïîâåðõíåþ ґðóíòó. Ó äіàìåòðі âîíè ìîæóòü 
áóòè äåñÿòêè ñàíòèìåòðіâ і âàæèòè êіëüêà êіëî-
ãðàìіâ. Ó ñïåöіàëüíèõ ñòðóêòóðàõ ïëîäîâèõ òіë 
óòâîðþþòüñÿ ñïîðè (ìàë. 205). Çàâäÿêè ñïîðàì 
ãðèáè ðîçìíîæóþòüñÿ òà ïîøèðþþòüñÿ. 

Òðèâàëіñòü æèòòÿ ãðèáіâ ðіçíà. ßêùî â 
äðіæäæіâ ÷àñ âіä îäíîãî áðóíüêóâàííÿ êëі  òèíè 
äî іíøîãî çà ñïðèÿòëèâèõ óìîâ ñòàíîâèòü óñüî-
ãî 20–30 õâèëèí, òî øàïèíêîâі ãðèáè æèâóòü 
äå ñÿòêè ðîêіâ.

Ãðèáè, ÿê і áàãàòîêëіòèííі ðîñëèíè, íå çäàòíі 
äî àêòèâíîãî ðóõó. Âîíè ïîøèðþþòüñÿ àáî çà 
ðàõóíîê ðîçðîñòàííÿ ìіöåëіþ, àáî çà äîïîìîãîþ 
ñïîð. Ñïîðè ìîæóòü ðîçïîâñþäæóâàòèñÿ âіòðîì, 
âîäîþ ÷è òâàðèíàìè. 

Ãðèáè, ÿê і òâàðèíè, – ãåòåðîòðîôíі îðãàíіç-
ìè. Íåîáõіäíі їì ðå÷îâèíè ãðèáè ñòâîðþþòü ç 
òèõ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí, ÿêі âáèðàþòü ç 
íàâêîëèøíüî ãî ñåðåäîâèùà. Ó їõíіõ êëіòèíàõ, 
ÿê і â êëіòèíàõ òâàðèí, âіäêëàäàєòüñÿ íå êðîõ-
ìàëü, ÿê ó ðîñëèí, à іíøèé âóãëåâîä – ãëіêîãåí. 
Ãðèáè íå çäàòíі ñïîæèâàòè òâåðäó їæó, їõíі êëі-
òèíè âáèðàþòü ÷åðåç îáîëîíêó ëèøå ðîç÷èíè 
ðіçíèõ ñïîëóê. Òâåðäі ïîâåðõíі âîíè ìîæóòü 
ðîçêëàäàòè, âèäі ëÿþ÷è îñîáëèâі ðå÷îâèíè, ùî 
âіäіãðàþòü ðîëü ñâîєðіäíîãî òðàâíîãî ñîêó. 
Ìàáóòü, íà íàøіé ïëàíåòі íåìàє æîäíîї îðãàíі÷-
íîї ðå÷îâèíè, ÿêó á íå ìîãëè ðîçêëàñòè ãðèáè.

Ãàçîîáìіí ó áіëüøîñòі ãðèáіâ âіäáóâàєòüñÿ 
÷åðåç îáîëîíêè їõíіõ êëіòèí. Íåñòàòåâå ðîç-
ìíîæåííÿ, êðіì ñïîðàìè, ìîæëèâå âіäîêðåì-
ëåííÿì äіëÿíîê ãðèáíèöі (ïðèãàäàéòå, ÿê 
íàçèâàєòüñÿ íåñòàòåâå ðîçìíîæåííÿ, êîëè 
âіä îðãàíіçìó âіääіëÿєòüñÿ áàãàòîêëіòèííà 
÷àñòèíà) (ìàë. 206).

Äëÿ ãðèáіâ òàêîæ õàðàêòåðíі ðіçíі ôîðìè ñòàòåâîãî ïðîöåñó. 
Îòæå, âè ïåðåêîíàëèñÿ, ùî ãðèáè íå є àíі ðîñëèíàìè, àíі òâàðèíà-

ìè. Âîíè óòâîðþþòü îêðåìó ãðóïó îðãàíіçìіâ.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Гриби – різноманітна група організмів, які живляться готовими органічни-
ми речовинами. Тобто їм властивий гетеротрофний тип живлення.

 Серед грибів є одноклітинні та багатоклітинні організми.

Мал. 206. Розмноження гри-
бів від окремленням ділянок 
грибниці

Мал. 205. Структури гри-
бів, у яких утворюються 
спори: 1 – цвілевого одно-
клітинного гриба мукора; 
2 – нижній трубчастий 
шар шапинки гриба

1

2
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 Клітини грибів оточені клітинною оболонкою, до складу якої може входи-
ти вуглевод хітин. Основні складові клітин грибів – клітинна мембрана, цито-
плазма, ядро мітохондрії та деякі інші органели. Хлоропластів вони не мають, 
але можуть містити вакуолі з клітинним соком.

 Гриби можуть розмножуватись нестатево: спорами або частинами гриб-
ниці. Їм властиве й статеве розмноження.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ãіôè, ìіöåëіé, ïëîäîâå òіëî.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

1. Зазначте ознаки, які відрізняють гриби від рослин: а) наявність клітинної обо-
лонки; б) уміст у клітинній оболонці хітину; в) здатність розмножуватися за 
допомогою спор; г) наявність мітохондрій.

2. Укажіть структури, які клітини грибів не мають: а) клітинна оболонка; б) ядро; 
в) хлоропласти; г) мітохондрії.

Дайте відповідь на запитання
1. Які організми відносять до грибів? Де вони поширені? 
2. Які особливості будови клітини грибів? Чим клітини грибів відрізняються від 

клітин рослин?
3. Як відбувається живлення грибів? Чим воно відрізняється від живлення рослин?
4. Як гриби розмножуються?

 Поміркуйте. Які риси відрізняють гриби від рослин і тварин? 

§ 52. ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ ГРИБІВ
Пригадайте, які організми називають паразитичними. Що таке симбіоз? 

ßêі ñïîñîáè æèâëåííÿ ïðèòàìàííі ãðèáàì? Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî 
âñі ãðèáè – ãåòåðîòðîôè (ïðèãàäàéòå, äî ãåòåðîòðîôíèõ îðãàíіçìіâ 
íàëåæàòü áàãàòîêëіòèííі òâàðèíè, áіëüøіñòü áàêòåðіé òà îäíîêëі-
òèííèõ òâàðèí). Çà õàðàêòåðîì æèâëåííÿ 
âèäіëÿþòü êіëüêà åêîëîãі÷íèõ ãðóï ãðèáіâ. 
Áàãàòî ãðèáіâ ñïîæèâàþòü îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè 
ðåøòîê ðîñëèí і òâàðèí. Òàêі îðãàíіçìè íàçè-
âàþòü ñàïðîòðîôàìè. Íà ìàëþíêó 207 çîáðà-
æåíî ñàïðîòðîôíèé ãðèá ãíîéîâèê ÷óáàòèé. 
Âіí îñåëÿєòüñÿ íà ãíîї, ðіäøå – íà ґðóíòі ç 
âèñîêèì óìіñòîì îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí. Ìîëîäі 
ïëîäîâі òіëà ãíîéîâèêà ÷óáàòîãî ìîæíà â íåâå-
ëèêèõ êіëüêîñòÿõ âæèâàòè â їæó. Àëå ùîéíî 
íèæíіé øàð øàïêè ãíîéîâèêà íàáóâàє ðîæå-
âî-ôіàëêîâîãî êî  ëüîðó, âіí ñòàє íåïðèäàòíèì 
äëÿ ñïîæèâàííÿ. 

Мал. 207. Плодові тіла гно-
йовика чубатого
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Хід роботи
Розгляньте готовий мікропрепарат мукора під мікроскопом за малого й великого 

збільшення. Знайдіть гіфи, утвори, у яких формуються спори. Зверніть увагу на їхні 
форму та забарвлення.

Øàïèíêîâі ãðèáè ìîæóòü âñòóïà-
òè â ñèìáіîç ç êîðåíåâîþ ñèñòåìîþ 
ðіçíèõ ðîñëèí. Âè, ìîæëèâî, ïîìі÷à-
ëè, ùî ïåâíі âèäè øàïèíêîâèõ ãðè-
áіâ òðàïëÿþòüñÿ ëèøå ïіä äåÿêèìè 
âèäàìè äåðåâ. ×àñòî öå âіäîáðàæåíî 
â їõíіõ íàçâàõ (ïіäáåðåçíèê, ïіäîñè÷-
íèê). Áіëèé ãðèá (éîãî ùå íàçèâàþòü 
áîðîâèê) çðîñòàє ðàçîì ç äóáàìè, 
ÿëèíàìè, ñîñíàìè. Ó ñî  ñíÿêàõ ìîæ-
íà çíàéòè ëèñè÷êè, ìàñëþêè òà іí.

Ãіôè ãðèáà îáïëóòóþòü êîðåíі ðîñ-
ëèí і íàâіòü ìîæóòü ïðîíèêàòè âñå-
ðåäèíó êîðåíÿ, óòâîðþþ÷è ìіêîðèçó 
(ìàë. 210). Çàâäÿêè öüîìó ãðèá îòðè-
ìóє âіä ðîñëèíè îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè, 
íåîáõіäíі éîìó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі: æèâëåí-
íÿ, ðîñòó òà іí. Ãіôè ãðèáà äîïîìàãàþòü çáіëüøèòè ïëîùó ïîâåðõíі 
êîðåíåâîї ñèñòåìè ðîñëèíè.

Ñåðåä ãðèáіâ є é áàãàòî ïàðàçèòіâ. Âîíè îñåëÿþòüñÿ íà ïîâåðõíі àáî 
âñåðåäèíі ðîñëèí, ëþäèíè, іíøèõ ãðèáіâ. Æèâëÿòüñÿ ñîêàìè îðãàíіç-
ìó õàçÿїíà, ñïðè÷èíÿþ÷è ðіçíі íåáåçïå÷íі çàõâîðþâàííÿ. Íà ïðèêëàä, 
ôіòîôòîðà êàðòîïëÿíà (ìàë. 211) óðàæàє òàêі êóëüòóðíі ðîñëèíè, ÿê 
êàðòîïëÿ, ïîìіäîðè, ïåðåöü, áàêëàæàíè. Ñïîðè ïàðàçèòà çèìóþòü íà 
óðàæåíèõ áóëüáàõ êàðòîïëі, ùî çàëèøèëèñÿ â ґðóíòі. Çà ñïðè ÿòëèâèõ 
óìîâ ìіöåëіé ãðèáà ïî÷èíàє øâèäêî ðîçâèâàòèñÿ. Îçíàêîþ çàõâîðþ-
âàííÿ є ïîÿâà òåìíèõ ïëÿì íà ëèñòêàõ і ñòåáëàõ ðîñëèíè. Â óðàæåíèõ 
áóëüáàõ ç’ÿâ ëÿþòüñÿ òåìíі äіëÿíêè. Ïðè ñèëüíîìó óðàæåííі áóëüáè 

Мал. 210. Взаємовигідне співжиття 
рослин і грибів: гіфи гриба проникають 
у корені рослин або обплутують їх зовні 

1 32

Мал. 211. Фітофтора – небезпечний паразит рослин: 1 – листок картоплі, уражений паразитом; 
2 – бульба картоплі, уражена фітофторою; такі овочі стають непридатними для споживання; 

3 – плоди помідорів, уражені фітофторою, часто вони не встигають дозріти
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êàðòîïëі ïåðåòâîðþþòüñÿ íà âîäÿíèñòó ìàñó ç íåïðèєìíèì çàïàõîì. 
Öå çàõâîðþâàííÿ, ÿêå ùå íà  çèâàþòü êàðòîïëÿíà ãíèëü, ìîæå çíèùó-
âàòè äî 75 % óðîæàþ êàðòîïëі. 

Ó ïîìіäîðіâ ôіòîôòîðà âðàæàє âñі íàäçåìíі îðãàíè. Íà ñòåáëàõ і 
ëèñòêàõ öèõ ðîñëèí ç’ÿâëÿþòüñÿ òåìíі ïëÿìè, çàñèõàþòü ñóöâіòòÿ. Íà 
ïëîäàõ ïîìіäîðіâ ìîæíà ïîìіòèòè êîðè÷íåâî-áóðі ïëÿìè, і ÷åðåç ïåâ-
íèé ÷àñ âåñü ïëіä ðîçì’ÿêøóєòüñÿ.  

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 За характером живлення серед грибів можна виділити такі основні еко-
логічні форми: сапротрофи, які розкладають органічні рештки; гриби, які жив-
ляться за рахунок симбіозу з іншими організмами; гриби-паразити.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ìіêîðèçà, ñàïðîòðîôè.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

  Укажіть екологічну групу грибів, які відіграють провідну роль у підвищенні 
родючості ґрунтів: а) сапротрофи; б) паразити; в) гриби, які вступають у сим-
біоз з рослинами.

Дайте відповідь на запитання
1. Які особливості живлення грибів?
2. Які гриби відносять до сапротрофів? За якими ознаками? 
3. З якими організмами гриби можуть вступати в симбіоз? Як живляться такі 

організми? 
4. Як живляться гриби-паразити? Наведіть приклади грибів-паразитів.

Завдання (виконувати в групах). Користуючись текстом підручника та 
додатковими джерелами інформації, серед яких й інтернет-сайти, наведіть 
приклади грибів різних груп за способом живлення: сапротрофи, живлення 
завдяки симбіозу з іншими організмами, паразити.

 Поміркуйте. Відомо, що деякі гриби-сапротрофи здатні переходити до пара-
зитичного способу життя. Чим це можна пояснити?

§ 53. ЛИШАЙНИКИ – ПРИКЛАД 
 СИМБІОТИЧНИХ ОРГАНІЗМІВ 

Пригадайте, що таке симбіоз. У яких формах він відбувається? Що таке 
конкуренція? 

Ìàáóòü, âè çâåðòàëè óâàãó íà íàðîñòè æîâòîãî, çåëåíîãî, îðàíæåâî-
ãî êîëüîðіâ íà êîðі äåðåâ ÷è íà êàìåíÿõ. Öå ëèøàéíèêè. Їõ íàëі÷óþòü 
ïîíàä 20 òèñÿ÷ âèäіâ. 
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Ïîøèðåíі ëèøàéíèêè ìàéæå ïî âñіé ïëàíåòі – âіä õîëîäíèõ àðê-
òè÷íèõ ðåãіîíіâ äî ñïåêîòíèõ ïóñòåëü, áî çäàòíі âèòðèìóâàòè òðèâàëі 
ïåðіîäè íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ – íèçüêèõ ÷è âèñîêèõ òåìïåðàòóð, ïîñó-
õè òîùî, êðіì çàáðóäíåííÿ ïî  âіò ðÿ. Òîìó їõ íå÷àñòî ìîæíà ïîáà÷èòè 
â ìіñòàõ, íàñàìïåðåä âåëèêèõ. І öå íå äèâíî. Àäæå ëèøàéíèê íå ìàє 
êîðåíіâ. Óñі ïîæèâíі ðå÷îâèíè âіí áåðå ç ïîâіòðÿ і ëèøå òðîõè ç 
ïîâåðõíі, íà ÿêіé çðîñòàє. Êîëè æ ó ïîâіòðі áàãàòî îòðóéíîãî ïèëó, 
øêіäëèâèõ ðå÷îâèí, ëèøàéíèêè íå ðîñòóòü, ãèíóòü і çíèêàþòü. 

Öþ âëàñòèâіñòü ëèøàéíèêіâ ëþäèíà âèêîðèñòîâóє äëÿ âèçíà÷åííÿ 
÷èñòîòè ïîâіòðÿ. Îñêіëüêè îäíі âèäè ëèøàéíèêіâ âèòðèìóþòü çàáðóäíåí-
íÿ êðàùå, íіæ іíøі, òî, âèâ÷àþ÷è â ïåâíіé ìіñöåâîñòі âèäîâèé ñêëàä öèõ 
îðãàíіçìіâ, ìîæíà çðîáèòè ïîïåðåäíі âèñíîâêè ïðî çàáðóäíåíіñòü òàì 
ïîâіòðÿ. Ìåòîä âèçíà÷åííÿ ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà çà ñêëàäîì 
æèâèõ îðãàíіçìіâ ïåâíîї ìіñöåâîñòі ìàє íàçâó åêîëîãі÷íà іíäèêàöіÿ.

Ëèøàéíèêè ìîæóòü îñåëÿòèñü íà ðіçíèõ ïîâåðõíÿõ. Òàê, öåòðàðіÿ 
іñëàíäñüêà çäåáіëüøîãî çðîñòàє íà ґðóíòàõ ñîñíîâèõ ëіñіâ àáî íà áîëîòàõ 
ñåðåä ìîõіâ (ìàë. 212, 1). Ïàðìåëіÿ áîðîçåí÷àñòà òà êñàíòîðіÿ, àáî 
íàñòіííà çîëîòÿíêà, íàäàþòü ïåðåâàãó ñòîâáóðàì äåðåâ (ìàë. 212, 2, 3). 
Ëåöèäåÿ çàãëèáëåíà îñåëÿєòüñÿ íà êàìіííі (ìàë. 212, 4).  

1 3 4 52

Мал. 212. Різні групи лишайників: 1 – цетрарія ісландська; 2 – пармелія борозенчаста;  
3 – ксанторія; 4 – лецидея заглиблена; 5 – дерматокарпон річковий 

Îñîáëèâó ãðóïó ñòàíîâëÿòü ëèøàéíèêè, ÿêі 
ïîñòіéíî àáî áіëüøó ÷àñòèíó ðîêó æèâóòü ïіä 
âîäîþ. Çàçâè÷àé òàêі ëèøàéíèêè íàäàþòü 
ïåðåâàãó ÷èñòіé òà ïðîçîðіé âîäі. Íàïðèêëàä, 
äåðìàòîêàðïîí ðі÷êîâèé (ìàë. 212, 5).

!    Цікаво знати, що наземні лишайники, які не зрос-
таються з ґрунтом, можуть поширюватись вітром з 
одного місця на інше. Таким лишайником-«кочівником» є 
аспіцилія їстівна (мал. 213). Тіло цього лишайнику гли-
нистого або сіро-попільного кольору в діаметрі сягає 
1–4 см. Вважають, що саме цей їстівний лишайник зга-
дується в Біблії під на  звою «манна небесна»1. 

1  Çãіäíî ç Áіáëієþ, êîëè â єâðåїâ, ÿêèõ ïðîðîê Ìîéñåé âèâіâ ç Єãèïòó, ó 
ïóñòåëі çàêіí÷èâñÿ õëіá, Áîã ïîñëàâ їì їæó, ùî ìàëà âèãëÿä áіëèõ ìàëåíüêèõ 
ãðóäî÷îê, ñõîæèõ íà äðіáíèé ãðàä. Ìàííà âêðèâàëà âðàíöі çåìëþ íàâêîëî 
òàáîðó єâðåїâ ùîäíÿ, êðіì ñóáîòè.

Мал. 213. Аспіцилія їстівна
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ßêà áóäîâà ëèøàéíèêіâ? Ëè    øàé -
íè êè – öå îñîáëèâі ñèìáіîòè÷íі êîì-
ïëåêñè ðіçíèõ îðãàíіçìіâ. Âîíè 
ç’ÿâëÿþòüñÿ çàâäÿêè ñïіâæèòòþ ïåâ-
íèõ âèäіâ ãðèáіâ ç îðãàíіçìàìè, çäàò-
íèìè äî ôîòîñèíòåçó, – âîäîðîñòÿìè 
(ïåðåâàæíî çåëåíèìè) àáî öіàíîáàêòå-
ðіÿìè.  

ßêùî çðîáèòè çðіç ÷åðåç òіëî 
ëèøàéíèêó, òî ïіä ìіêðîñêîïîì ìîæ-
íà ïîìіòèòè, ùî ùіëüíî ïåðåïëåòåíі 
ãіôè ãðèáà óòâîðþþòü âåðõíіé, à ÷àñ-
òî é íèæíіé êîðîâèé øàðè (ìàë. 214). 
Âåðõíіé êîðîâèé øàð ìîæå áóòè 
ÿñêðàâî çàáàðâëåíèé â ðіçíі êîëüîðè 
çàâäÿêè ïіãìåíòàì, ùî ìіñòÿòüñÿ â 
ãіôàõ. Çàáàðâëåííÿ òіëó ëèøàéíèêіâ 
íàäàþòü і ïіãìåíòè ñèìáіîòè÷íèõ 
âîäîðîñòåé. Óñåðåäèíі ëèøàéíèêó 

ãіôè ïåðåïëåòåíі íå òàê ùіëüíî é óòâîðþþòü éîãî ñåðöåâèíó. Ñàìå òàì 
ðîçòàøîâàíі êëіòèíè âîäîðîñòі àáî öіàíîáàêòåðії. Âіä íèæíüîãî êîðî-
âîãî øàðó ìîæóòü âіäõîäèòè îêðåìі ãіôè, ùî âèêîíóþòü ðîëü ðèçîї-
äіâ – ñëóãóþòü äëÿ ïðèêðіïëåííÿ äî ïîâåðõîíü. 

Âіäíîñèíè ãðèáà ç ôîòîñèíòåçóþ÷èìè îðãàíіçìàìè – âîäîðîñòÿìè 
òà öіàíîáàêòåðіÿìè – íàáëèæóþòüñÿ äî âçàєìîâèãіäíèõ. Âîäîðîñòі àáî 
öіàíîáàêòåðії ïîñòà÷àþòü ãðèáó îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè, óòâîðåíі â ïðîöå-
ñі ôîòîñèíòåçó. Ãðèá, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîñòà÷àє âîäîðîñòі àáî öіàíîáàêòå-
ðії íåîáõіäíі äëÿ їõíüîãî æèâëåííÿ íåîðãàíі÷íі ðå÷îâèíè. Êðіì òîãî, 
ãіôè ãðèáà çàõèùàþòü âîäîðîñòі àáî öіàíîáàêòåðіé âіä âïëèâó íåñïðè-
ÿòëèâèõ óìîâ äîâêіëëÿ. Àëå, ÿêùî ãðèáó íå âèñòà÷àє ïîæèâíèõ ðå÷î-
âèí, âіí ìîæå ïåðåõîäèòè äî ïàðàçèòèçìó òà íàâіòü çíèùóâàòè êëіòè-
íè âîäîðîñòåé àáî öіàíîáàêòåðіé. 

Õî÷à äî ñêëàäó ëèøàéíèêіâ âõîäÿòü ðіçíі ç ïîãëÿäó ñèñòåìàòèêè 
îðãàíіçìè, їõ âіäíîñÿòü äî ãðèáіâ. ×îìó? Ðі÷ ó òіì, ùî òі âèäè ãðèáіâ, 
ÿêі âõîäÿòü äî ñêëàäó ëèøàéíèêіâ, íå ìîæóòü æèòè ñàìîñòіéíî. Їì 
ïîòðіáíå îáîâ’ÿçêîâå ñïіâæèòòÿ ç ôîòîñèíòåçóþ÷èìè îðãàíіçìàìè.

ßêі âèäіëÿþòü ãðóïè ëèøàéíèêіâ? Çà îñîáëèâîñòÿìè çîâíіøíüîї 
áóäîâè òіëà ëèøàéíèêè äіëÿòü íà òðè ãðóïè. Íàêèïíі ëèøàéíèêè 
íàãàäóþòü ùіëüíó êіðêó, ÿêà äîñèòü ìіöíî ïðèðîñòàє äî ñòîâáóðіâ 
äåðåâ, êàìåíіâ òîùî. Âîíè íàéíåâèáàãëèâіøі òà íàéïîøèðåíіøі ñåðåä 
ëèøàéíèêіâ (ÿê-îò, ëåöèäåÿ (ìàë. 212, 4)), àäæå ìîæóòü ìåøêàòè òàì, 
äå íå âèæèâàþòü іíøі, íàïðèêëàä íà ãîëèõ ñêåëÿõ. 

Òіëî ëèñòóâàòèõ ëèøàéíèêіâ (ÿê-îò, ïàðìåëії) (ìàë. 212, 2) 
íàãàäóє ëèñòêîâі ïëàñòèíêè ç ðîçñі÷åíèìè ÷è ëîïàòåâèìè êðàÿìè. 
Äî ïîâåðõîíü âîíè êðіïëÿòüñÿ ñâîєþ çâóæåíîþ ÷àñòèíîþ. Òіëî 

Мал. 214. Зріз через тіло лишайнику: 
1 – верхній коровий шар; 2 – нижній 
коровий шар лишайнику; 3 – серцеви-
на лишайнику, у якій розташовані клі-
тини водоростей або ціанобактерій (4) 
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êóùèñòèõ ëèøàéíèêіâ íàãàäóє ïðÿ-
ìîñòіéíі àáî çâèñëі ðîçãàëóæåíі ÷è 
íåðîçãàëóæåíі êóùèêè. Äåÿêі ç íèõ, 
íàïðèêëàä áîðîäà÷ (ìàë. 215), ìîæóòü 
ñÿãàòè çàâ äîâ æêè äî 2 ì. 

ßê ðîçìíîæóþòüñÿ ëèøàéíèêè? 
Ëèøàéíèêè ðîçìíîæóþòüñÿ âåãåòàòèâ-
íî і ñòàòåâèì ñïîñîáîì. Âåãå òà òèâíå 
ðîçìíîæåííÿ âіäáóâàєòüñÿ äіëÿíêàìè 
òіëà. Ó äåÿêèõ ëèøàéíèêіâ äëÿ öüîãî 
ç’ÿâ ëÿþòüñÿ ñïåöіàëüíі óòâîðè: ðіçíî-
ìàíіòíі çà ôîðìîþ âèðîñòè âåðõíüîãî 
êîðîâîãî øàðó. Âîíè ñòàíîâëÿòü ñîáîþ 
êëіòèíè âîäîðîñòåé, ÿêі îòî÷åíі ãіôàìè 
(ìàë. 216, 1). Ñèëüíèé âіòåð, ðÿñíèé 
äîù àáî òâàðèíè îáëàìóþòü і ïîøèðþ-
þòü їõ. Â іíøèõ ëèøàéíèêіâ ó ñåðöåâèí-
íіé ÷àñòèíі ôîðìóþòüñÿ ìі  êðîñêîïі÷íі 
êóëüêè, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ç îäíієї ÷è 
äåêіëüêîõ êëіòèí âîäîðîñòі, îòî÷åíèõ 
ãіôàìè ãðèáà (ìàë. 216, 2). Ïіñëÿ äîçðі-
âàííÿ âîíè ðîçðèâàþòü êîðîâèé øàð 
ëèøàéíèêó і âèõîäÿòü íàçîâíі ó âèãëÿ-
äі ïîðîøêîïîäіáíîãî íàëüîòó. 

Ñòàòåâå ðîçìíîæåííÿ ëèøàéíèêіâ 
çàáåçïå÷óєòüñÿ ôîðìóâàííÿì îñîáëèâèõ 
ñïîð. Ïîòðàïèâøè ó ñïðèÿòëèâі óìîâè, 
ñïîðà ïðîðîñòàє. Ãіôè ïî÷èíàþòü ðîñòè 
â óñіõ íàïðÿìêàõ, äîêè íå çíàé äóòü 
ïîòðіáíèé âèä âîäîðîñòі ÷è öіàíîáàêòå-
ðії. Òîäі ãіôè îáïëóòóþòü âîäîðіñòü ÷è 
öіàíîáàêòåðіþ òà óòâîðþþòü òіëî ëèøàé-
íèêó. 

Ðîñòóòü ëèøàéíèêè äóæå ïîâіëüíî. 
Çà ðіê âîíè çáіëüøóþòüñÿ ëèøå íà 
äåêіëüêà ìіëіìåòðіâ. Ïðè öüîìó ëèñòóâà-
òі òà êóùèñòі ëèøàéíèêè ðîñòóòü øâèä-
øå, íіæ íàêèïíі. Æèâóòü ëèøàéíèêè 
äîâãî – äåñÿòêè òà ñîòíі ðîêіâ. Âіäîìі 
âèïàäêè, êîëè âіê îêðåìèõ îñîáèí ñÿãàâ 
ñîòíі é íàâіòü òèñÿ÷і ðîêіâ. 

!     Цікаво знати, що довгожитель серед 
лишайників – ризокарпон географічний 
(мал. 217). Він може доживати до 4500 років. 
Оселяється на каменях. Його тіло росте  дуже 
повільно і не перевищує 1 мм за рік. 

Мал. 217. Ризокарпон географіч-
ний – довгожитель серед лишайни-
ків 

Мал. 215. Бородач

Мал. 216. Способи нестатевого роз-
множення лишайників: 1 – за допо-
могою спеціальних виростів верх-
нього корово го шару; 2 – за допомо-
гою кулькоподібних утворів, які фор-
муються в серцевині лишайників 
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§ 53. Лишайники – приклад симбіотичних організмів

ßêà ðîëü ëèøàéíèêіâ ó ïðèðîäі òà æèòòі 
ëþäèíè? Çàâäÿêè ñâîїé âèòðèâàëîñòі ëè -
øàé íèêè îñåëÿþòüñÿ òàì, äå íå ìîæóòü іñ  -
íóâàòè іíøі îðãàíіçìè. Âîíè ñòâîðþþòü 
óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ ðîñëèííèõ óãðóïî-
âàíü ó òèõ ìіñöÿõ, äå їõ ðàíіøå íå іñíóâàëî. 
Òàê, îñåëÿþ÷èñü íà ñêåëÿõ, ëèøàéíèêè 
ñïðèÿþòü ïîäðіáíåííþ ñêåëüíèõ ïîðіä òà 
ôîðìóâàííþ ïåðâіñíèõ ґðóíòіâ, íà ÿêèõ 
çãîäîì îñåëÿþòüñÿ âèùі ðîñëèíè. 

Ëèøàéíèêè ìіñòÿòü áàãàòî âóãëåâîäіâ і 
áіëêіâ. Âîíè є їæåþ äëÿ áàãàòüîõ âèäіâ òâàðèí: êîìàõ, êîïèòíèõ òîùî. 
Íàïðèêëàä êëàäîíіÿ îëåíÿ÷à, àáî «îëåíÿ÷èé ìîõ» (ìàë. 218), ó âèãëÿäі 
ðîçãàëóæåíèõ êóùèêіâ òðàïëÿєòüñÿ íà ïіâíî÷і. Íåþ æèâëÿòüñÿ ïіâíі÷íі 
îëåíі (çâіäòè é äðóãà íàçâà). Òðàïëÿєòüñÿ öåé âèä і â Óêðàїíі. Äåÿêі âèäè 
ëèøàéíèêіâ, ÿê-îò öåòðàðіþ іñëàíäñüêó òà àñïіöèëіþ їñòіâíó, ëþäèíà 
âæèâàє â їæó.

Ïåâíі âèäè ëèøàéíèêіâ âèêîðè ñòîâóþòü ó ïðîìèñëî âîñòі äëÿ 
îòðèìàííÿ áàðâíèêіâ, ó ïàðôóìåðíіé òà ìåäè÷íіé ïðîìèñëîâîñòі.

Ëèøàéíèêè ìîæóòü çíèùóâàòè õâîðîáî òâîðíі ìіêðîîðãàíіçìè òà 
ãàë üìóâàòè ðîçâèòîê ðàêîâèõ ïóõëèí.

Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî ëèøàéíèêè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèçíà÷åííÿ 
÷èñòîòè ïîâіòðÿ â òіé ÷è іíøіé ìіñöåâîñòі. Çà їõíüîþ äîïîìîãîþ âèçíà-
÷àþòü âіê ãіðñüêèõ ïîðіä àáî êàì’ÿíèõ áóäіâåëü, âðàõîâóþ÷è çäàòíіñòü 
ëèøàéíèêіâ ðîñòè âïðîäîâæ ñîòåíü і íàâіòü òèñÿ÷ ðîêіâ. 

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Лишайники – це особливі симбіотичні комплекси різних організмів, які 
відносять до грибів. Вони складаються з гіфів грибів і фотосинтезуючих орга-
нізмів – водоростей і ціанобактерій.

 Лишайники можуть оселятися на різних поверхнях: на ґрунті, корі дерев 
і чагарників, каменях тощо.

 За зовнішньою будовою лишайники поділяють на накипні, листуваті та 
кущисті.

 Розмножуються лишайники здебільшого вегетативно, але можуть роз-
множуватись і статевим способом.

 Завдяки здатності витримувати три валі періоди несприятливих умов 
лишайники можуть оселятись там, де не живуть інші організми. Лишайники 
дуже поширені на земній кулі.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ëèøàéíèêè, åêîëîãі÷íà 
іíäè êàöіÿ.  

Мал. 218. Кладонія оленяча 
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ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Зазначте, де розташовані клітини водоростей у складі лишайнику: а) у верх-

ньому коровому шарі; б) у нижньому коровому шарі; в) у серцевині; г) під 
нижнім коровим шаром.

2. Укажіть середовище, для визначення стану якого використовують лишайни-
ки: а) повітря; б) водойми; в) ґрунт; г) організм людини.

Дайте відповідь на запитання
1. Що собою становлять лишайники? Де поширені лишайники? На яких поверх-

нях вони оселяються?
2. Які бувають форми тіла лишайників?
3. Що ви знаєте про способи розмноження, швидкість росту та тривалість життя 

лишайників? 
4. У чому полягає роль лишайників у природі? Чому наявність лишайників є 

показником чистого повітря? 
5. З якою метою людина використовує лишайники? 

З допомогою вчителя спробуйте визначити види лишайників, які трапляють-
ся у вашій місцевості.

 Поміркуйте. Чому лишайники вважають особливою групою грибів, а не 
водоростей чи ціанобактерій?

§ 54. ШАПИНКОВІ ГРИБИ 

Пригадайте, що таке мікориза. Які організми називають сапротрофами?

Øàïèíêîâі ãðèáè ïîøèðåíі ïîâñþäíî: ó ëіñàõ, ïàðêàõ, ñàäàõ, íà 
ëóêàõ òîùî. Âîíè òðàïëÿþòüñÿ íà âñіõ êîíòèíåíòàõ, îêðіì Àíòàðêòèäè 
(ìàë. 219). ×àñòî ðîçïîâñþäæåííÿ òîãî ÷è іíøîãî âèäó ãðèáіâ îáìåæå-

Мал. 219. Шапинкові їстівні гриби, поширені в Україні: 1 – лисичка звичайна; 2 – маслюк 
звичайний; 3 – опеньок лучний; 4 – печериця звичайна. Завдання. Розгляньте шапинкові 

гриби. Назвіть, які із цих грибів поширені у вашій місцевості
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§ 54. Шапинкові гриби

íå ïîøèðåííÿì òèõ âèäіâ ðîñëèí, ç ÿêèìè âîíè ñïіâіñíóþòü. Íà  ïðè-
êëàä, â Óêðàїíі ïîøèðåíà ëèñè÷êà çâè÷àéíà (ìàë. 219, 1). Íà її ÿñêðà-
âî-æîâòі ïëîäîâі òіëà ìîæíà íàòðàïèòè ó õâîéíèõ і ìіøàíèõ ëіñàõ іç 
÷åðâíÿ ïî æîâòåíü. Ìàñëþê çâè÷àéíèé (ìàë. 219, 2) íàäàє ïåðåâàãó 
ïіùàíèì ґðóíòàì õâîéíèõ ëіñіâ, óòâîðþє ìіêîðèçó ç êîðåíÿìè ñîñíè. 
Îïåíüîê ëó÷íèé òà ïå÷åðèöÿ çâè÷àéíà (ìàë. 219, 3, 4) çðîñòàþòü íà 
âіäêðèòèõ ìіñöÿõ: ëóêàõ, ïàñîâèùàõ, ëіñîâèõ ãàëÿâèíàõ.

ßêà áóäîâà øàïèíêîâèõ ãðèáіâ? Øàïèíêîâі ãðèáè äіñòàëè òàêó 
íàçâó òîìó, ùî çäàòíі óòâîðþâàòè ïëîäîâі òіëà, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ç 
íіæêè (ïåíüêà) òà øàïèíêè (ìàë. 220). Ôîðìà øàïèíêè ðіçíèõ âèäіâ 
ãðèáіâ ìîæå áóòè êóëåïîäіáíîþ, îâàëüíîþ, äçâîíîïîäіáíîþ, êîíóñî-
ïîäіáíîþ, ïëàñêîþ. Ðîçìіð øàïèíêè âàðіþє âіä 15–20 ìì (ó äåÿêèõ 
âèäіâ îïåíüîê) äî 50 ñì ó äіàìåòðі. Øàïèíêà ðіçíèõ âèäіâ ãðèáіâ 
çàáàðâëåíà â êîðè÷íåâèé, ÷åðâîíèé, çåëåíêóâàòèé òà іíøі êîëüîðè.

Çàëåæíî âіä áóäîâè íèæíüîї ÷àñòèíè øàïèíêè ãðèáè ïîäіëÿþòü íà 
ïëàñòèí÷àñòі é òðóá÷àñòі. Ó ïëàñòèí÷àñòèõ ãðèáіâ âîíà óòâîðåíà ïëàñ-
òèíêàìè, ÿêі ðîçõîäÿòüñÿ âіä âåðõіâêè íіæêè äî êðàþ øàïèíêè 
(ìàë. 220) (ñèðîїæêè, îïåíüêè, ìóõîìîðè, áëіäà ïîãàíêà). Ó òðóá÷àñòèõ 
ãðèáіâ íèæíÿ ÷àñòèíà øàïèíêè ñêëàäàєòüñÿ çі ùіëüíî ðîçòàøîâàíèõ 
òðóáî÷îê (áіëèé ãðèá, ïіäáåðåçíèê, ìàñëþê çâè÷àéíèé). Ó íèæíіé ÷àñòè-
íі øàïèíêè óòâîðþþòüñÿ ñïîðè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ öі ãðèáè ðîçìíîæó-

þòüñÿ òà ïîøèðþþòüñÿ (äèâ. ìàë. 205, 2).
Çà ôîðìîþ íіæêà ìîæå íàãàäóâàòè 

äіæêó, ïîäóøêó, áóëàâó, öèëіíäð, âåðå-
òåíî. Óñå ðå äèíі íіæêà ìîæå ìàòè 
ïîðîæíèíó. 

Ïіä ÷àñ ðîçâèòêó ïëîäîâîãî òіëà ôîð-
ìóєòüñÿ ïîêðèâàëî. Öå øêіðÿñòå ñïëå-
òåííÿ ãіôіâ. Â îäíèõ âèäіâ ãðèáіâ âîíî 
âêðèâàє âñå ïëîäîâå òіëî, â іíøèõ – ðîç-
âèâàєòüñÿ ìіæ íèæíüîþ ÷àñòèíîþ 
øàïèíêè òà êðàєì íіæêè. Ó ìіðó ðîñòó 
ïëîäîâîãî òіëà ïîêðèâàëî ðîçðèâàєòüñÿ, 
ùî çàáåçïå÷óє âèñèïàííÿ ñïîð. Çàëèøêè 
ïîêðèâàëà ìîæóòü çàëèøàòèñü ó âèãëÿäі 
êіëüöÿ íà íіæöі, ÿê-îò ó áëіäîї ïîãàíêè 
àáî ìóõîìîðіâ.

Ðîçòàøîâàíà â ґðóíòі ãðèáíèöÿ óòâî-
ðþє âåëè÷åçíó ïîâåðõíþ, çàâäÿêè ÷îìó 
âáèðàє íåîáõіäíі ïîæèâíі ðå÷îâèíè. Äëÿ 
її ðîñòó ïîòðіáíі ïåâíі óìîâè: ïіäâèùåíà 
òåìïåðàòóðà (+12 ... +22 Ñ), äîñòàòíÿ 
âîëîãіñòü, íàÿâíіñòü ó ґðóíòі îðãàíі÷íèõ 
ðå÷îâèí. Êðàùå ãðèáè ðîñòóòü çà áåçâі-
òðÿíîї ïîãîäè.  

Мал. 220. Будова шапинкового 
пластинчастого гриба: 1 – шапинка; 
2 – ніжка; 3 – грибниця, розташова-
на в ґрунті; 4 – порожнина всереди-
ні ніжки; 5 – покривало; 6 – плас-
тинки

1

2

3

4

5

6
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3. Роздивіться зразки плодових тіл трубчастих та пластинчастих грибів і запа м’я-
тайте назву кожного виду, місця його можливого зростання, їстівність чи отруйність.

4. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарат міцелію шапинкового гриба.

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Шапинкові гриби характеризуються тим, що їхня грибниця утворює пло-
дові тіла.

 Плодові тіла складаються з ніжки та шапинки. Їхня функція – утворення 
спор. Залежно від будови нижнього шару шапинки шапинкові гриби поділяють 
на пластинчасті й трубчасті.

 Живляться шапинкові гриби, розкладаючи рештки організмів або отри-
муючи поживні речовини від рослин, з якими вони вступають у взаємовигідне 
співжиття.

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: øàïèíêîâі ïëàñòèí÷àñòі 
òà òðóá÷àñòі ãðèáè.  

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ
Виберіть одну правильну відповідь

1. Назвіть гриб, який належить до пластинчастих: а) білий гриб; б) опеньок; 
в) маслюк; г) підберезник.

2. Зазначте функцію, яку здійснює плодове тіло шапинкових грибів: а) живлен-
ня; б) спороутворення; в) фотосинтез; г) утворення плодів.

Дайте відповідь на запитання
1. Що таке плодове тіло шапинкових грибів? Із чого воно складається? 
2. Що собою становить грибниця шапинкових грибів? 
3. Чому одні шапинкові гриби називають пластинчастими, інші – трубчастими? 
4. Як розмножуються шапинкові гриби?

 Поміркуйте. Як поширення шапинкових грибів може залежати від поширен-
ня тих чи інших видів рослин?

§ 55. ЇСТІВНІ ТА ОТРУЙНІ 
 ШАПИНКОВІ ГРИБИ

Пригадайте, що таке мікориза. Яку науку називають біотехнологією?

Øàïèíêîâі ãðèáè âіäіãðàþòü âàæëèâó ðîëü і â ïðèðîäі, і â æèòòі 
ëþäèíè. Òàê, áàãàòî âèäіâ ðîñëèí íå ìîæóòü çðîñòàòè áåç ñèìáіîçó 
ç ãðèáàìè. Øàïèíêîâі ãðèáè ñïîæèâàþòü ðіçíі âèäè òâàðèí (íàïðè-
êëàä, áіëêè, ìèøîïîäіáíі ãðèçóíè, áîðñóêè, êàáàíè, êîçóëі, ïòàõè, 
êîìàõè, ñóõîäіëüíі ìîëþñêè). Áàãàòî âèäіâ øàïèíêîâèõ ãðèáіâ âæèâàє 
â їæó é ëþäèíà.
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Мал. 223. Найпоширеніші їстівні шапинкові гриби: 1 – польський гриб; 2 – сироїжка 
світло-жовта; 3 – підосичник; 4 – білий гриб; 5 – опеньки; 6 – дощовик; 7 – печериця;

8 – лисичка справжня; 9 – сироїжка ароматна. Завдання. Розгляньте на малюнку їстівні 
гриби і назвіть ті, які зростають у вашій місцевості

ßêі ïîæèâíі ÿêîñòі ãðèáіâ? Âіäîìî ïîíàä 200 âèäіâ їñòіâíèõ ãðè-
áіâ (ìàë. 223). Êóëіíàðíî îáðîáëåíі ïëîäîâі òіëà áàãàòüîõ âèäіâ 
øàïèíêîâèõ ãðèáіâ äóæå ñìà÷íі. Íàéáіëüøó õàð÷îâó öіííіñòü äëÿ 
ëþäèíè ìàþòü áіëі ãðèáè, ïå÷åðèöі, ïіäáåðåçíèêè, ïіäîñè÷íèêè, ìàñ-
ëþêè. Ãðèáè ìіñòÿòü áàãàòî áіëêіâ, âіòàìіíіâ, íåîáõіäíі ëþäèíі 
ìіêðîåëåìåíòè (Êóïðóì, Öèíê òà іí.). Ãðèáè ñìàæàòü, ñîëÿòü, ìàðè-
íóþòü, ñóøàòü.

!     Цікаво знати, що страви з грибів цінували ще із сивої давнини. Вважають, що 
за поживністю гриби наближуються до страв із м’яса. Проте калорійність страв з 
грибів, порівняно з м’ясними, низька. Це пояснюють тим, що кількість білків у грибах, 
які здатний засвоювати організм людини, становить лише 4–25 %. Але грибні білки 
містять компоненти, необхідні для утворення білків організму людини.  

Ãðèáíі ñòðàâè êîðèñíі íå äëÿ âñіõ. Їõ íå ðàäÿòü ñïîæèâàòè ëþäÿì, 
ùî ìàþòü õâîðîáè íèðîê, êèøå÷íèêó àáî øëóíêà. Íå ìîæíà ãîäóâàòè 
ãðèáàìè äіòåé äî 5 ðîêіâ, îñêіëüêè їõíіé îðãàíіçì ïîãàíî їõ ïåðå òðàâëþє.

Ñïîæèâàòè ïîòðіáíî ëèøå ñâіæі ãðèáè ç ìîëîäèìè ïëîäîâèìè 
òіëàìè. Ñòàðі ïëîäîâі òіëà, õî÷à é ïðèâàáëþþòü ñâîїìè ðîçìіðàìè, 
ìîæóòü ìіñòèòè îòðóéíі ðå÷îâèíè, ùî óòâîðèëèñÿ âíàñëіäîê îáìіíó 
ðå÷îâèí ãðèáà. 

Îñêіëüêè ãðèáè â ïðèðîäі ðîñòóòü ëèøå â ïåâíі òåïëі ñåçîíè, òî íà 
çèìîâèé ïåðіîä їõ êîíñåðâóþòü: ñîëÿòü, ìàðèíóþòü àáî âèñóøóþòü. 
Çáåðіãàòè âèñóøåíі ãðèáè ñëіä ó ñóõîìó ìіñöі, ùîá çàïîáіãòè îñåëåííþ 
íà íèõ öâіëåâèõ ãðèáіâ. 

5 6 7 8 9

1 2 3 4
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Çàïàì’ÿòàéòå: ùîá óáåçïå÷èòè ñåáå âіä 
îòðóєííÿ ãðèáàìè, ñëіä ÷іòêî äîòðèìóâà-
òèñÿ ïðàâèë çáèðàííÿ, çáåðіãàííÿ é ïðè-
ãîòóâàííÿ ãðèáіâ.

ßêі їñòіâíі ãðèáè ëþäèíà âèðîùóє 
øòó÷íî? Íå âñі øàïèíêîâі ãðèáè óòâîðþ-
þòü ìіêîðèçó. Íàïðèêëàä, ïå÷åðèöі òà 
ãíîéîâèêè, ãëèâè, îïåíüîê ëіòíіé æèâ-
ëÿòüñÿ ëèøå îðãàíі÷íèìè ðå÷îâèíàìè 
ґðóíòó, ãíîþ àáî âіäìåðëîї äåðåâèíè. Öå 
äàє çìîãó âèðîùóâàòè öі ãðèáè øòó÷íî â 
òåïëèöÿõ. Îäíèì ç âèäіâ áіî òåõ íîëîãії є 
øòó÷íå âèðîùóâàííÿ ãðèáіâ. Íàïðèêëàä, 
ó áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó âèðîùóþòü ãëèâó  
òà ïå÷åðèöþ äâîñïîðîâó (ìàë. 224). Ãëèâó 
âèðîùóþòü, âèêîðèñòîâóþ÷è âіä õîäè 
ëіñîçàãîòіâåëüíîї òà äåðåâîîáðîáíîї ïðî-
ìè ñëî âîñòі: ñòðóæêó, êîðó, ïåíüêè òîùî. 
Ïëî äî âі òіëà â ãëèâè ôîðìóþòüñÿ ëèøå â 

ïåâíі ñåçîíè, òîìó öåé ãðèá âèðîùóþòü ó ñïåöіàëüíèõ ïðè ìіùåííÿõ, 
äå є çìîãà ðåãóëþâàòè âîëî ãіñòü òà òåìïåðàòóðó. 

Ïå÷åðèöþ äâîñïîðîâó ëþäèíà êóëü òèâóє ìàéæå 300 ðîêіâ. 
Óòіì, íå âñі ãàðíі íà âèãëÿä ãðèáè ìîæíà âæèâàòè â їæó. Ñëіä 

ïàì’ÿòàòè, ùî ñåðåä øàïèíêîâèõ ãðèáіâ є áàãàòî îòðóéíèõ.

ßêі ãðèáè є îòðóéíèìè? Íà ìàëþíêó 225 çîáðàæåíî ïðåäñòàâíèêіâ 
îòðóéíèõ ãðèáіâ. Öå íàñàìïåðåä áëіäà ïîãàíêà, ïåâíі âèäè ìóõîìîðіâ, 

Мал. 224. Гриби, які штучно виро-
щує людина: 1 – глива; 2 – пече-
риця двоспорова 

1

2

Мал. 225. Найбільш поширені отруйні види грибів: 1 – дощовик несправжній;  2 – сироїжка 
блювотна;  3 – опеньок сірчано-жовтий;  4  –  бліда поганка; 5 – рядовка тигриста;
6 – мухомор червоний. Завдання. Розгляньте на малюнку отруйні види грибів

і зверніть увагу на їхні назви, які вже є застереженням від вживання їх

5 6
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íåñïðàâæíі îïåíüêè òà іíøі. Ñïîæèâàííÿ 
їõ ìîæå ñïðè÷èíèòè íå ëèøå òÿæêå îòðóєí-
íÿ, à é çàãèáåëü ëþäèíè. 

Çàïàì’ÿòàéòå: ÿêùî ïіñëÿ ñïîæèâàííÿ 
ãðèáіâ âè ïî÷óâàєòåñÿ çëå, íåãàéíî çâåð-
íіòüñÿ ïî äîïîìîãó äî ëіêàðÿ.

Ïåðåä òèì ÿê ïî÷àòè ñàìîñòіéíî çáèðà-
òè ãðèáè, ñëіä äіçíàòèñÿ ïðî âèäè îòðóé-
íèõ ãðèáіâ, ïîøèðåíі ó âàøіé ìіñöåâîñòі. 
Âàæëèâî çà  ïàì’ÿ òàòè, ÷èì їñòіâíі ãðèáè 
âіäðіçíÿþòüñÿ âіä îòðóéíèõ, ùî çîâíі íà 
íèõ ñõîæі. Ó öüîìó âàì äîïîìîæóòü áàòü-
êè, ó÷èòåëі é äîñâіä÷åíі ãðèáíèêè. 

!     Цікаво знати, що є повір’я, ніби отруйні гриби 
мають неприємний гіркий присмак і запах. Але це не 
так. Найбільш отруйний для людини гриб – бліда 
поганка – не має неприємного запаху та присмаку. Не 
відповідають дійсності й уявлення про те, що 
об’їдений молюсками чи личинками комах гриб не 
містить отруйні речовини. Речовини, отруйні для 
людини, можуть бути не отруйними для певних 
тварин.

Ñìåðòåëüíî íåáåçïå÷íèìè äëÿ ëþäèíè 
ìî æóòü áóòè äâà âèäè ìóõîìîðіâ: áіëèé òà 
ñìåðäþ÷èé (ìàë. 226). Âîíè є áëèçüêèìè 
ðîäè÷àìè áëіäîї ïîãàíêè. Âіä áëіäîї ïîãàíêè 
âіäðіçíÿþòüñÿ çà  áàðâëåííÿì øàïèíêè: ÿêùî 
â áëіäîї ïî  ãàí  êè âîíà çåëåíêóâàòà, òî â öèõ 
ìóõîìîðіâ – áіëà. Ìóõîìîð áіëèé çðîñòàє â 
ëè    ñòÿíèõ ëіñàõ, à ñìåðäþ÷èé – òàêîæ і ó 
õâîé    íèõ. Ñìåðäþ÷èé ìóõîìîð äіñòàâ ñâîþ 
íàçâó ÷åðåç íåïðèєìíèé çàïàõ ì’ÿêóøà. 

Áëіäà ïîãàíêà íåáåçïå÷íà òèì, ùî ïåð-
øі îçíàêè îòðóєííÿ ïðîÿâëÿþòüñÿ íå âіä-
ðàçó, à ëèøå ÷åðåç 8–72 ãîäèíè ïіñëÿ ñïî-
æèâàííÿ. Ç’ÿâëÿєòüñÿ íóäîòà, ãîëîâíèé 
áіëü, çàãàëüíà ñëàáêіñòü, çàïàìîðî÷åííÿ, ó 
ëþäèíè âèñòóïàє õîëîäíèé ïіò. ×åðåç 
2–3 äîáè ïî÷èíàєòüñÿ áëþâîòà òà ïðîíîñ, ÿêі òðèâàþòü êіëüêà äіá 
і ñèëüíî âèñíàæóþòü îòðóєíó ëþäèíó. Çà ëåãêîãî îòðóєííÿ ëþäèíà 
ìîæå îäóæàòè, àëå íàñëіäêè îòðóєííÿ âіä÷óâàþòüñÿ ùå äîâãî, іíêî-
ëè – óñå æèòòÿ. 

Îäèí і òîé ñàìèé âèä ãðèáіâ ïî-ðіçíîìó ìîæå âïëèâàòè íà çäîðîâ’ÿ 
ðіçíèõ ëþäåé. Íàïðèêëàä, ñòðî÷îê çâè÷àéíèé (ìàë.   227) â îäíèõ ëþäåé 
ìîæå ñïðè÷èíÿòè âàæêі îòðóєííÿ, à â іíøèõ – íі. Öіêàâî, ùî â äîñëіâíî-
ìó ïåðåêëàäі ç ëàòèíñüêîї ìîâè íàçâà öüîãî âèäó – ñòðî÷îê їñòіâíèé.

Мал. 227. Строчок звичайний. 
Завдання. Розгляньте на ма-
люнку гриб і запам’я тай  те, що 
він отруйний. Дізнайтеся з до-
даткових джерел інформації 
про наслідки його вживання для 
людини

Мал. 226. Найбільш небезпечні 
для здоров’я людини гриби: мухо-
мори білий (1) та смердючий (2) 

1

2
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Çàïàì’ÿòàéòå: äî ïðèїçäó «øâèäêîї 
ìåäè÷íîї äîïîìîãè» îòðóєíіé ëþäèíі ñëіä 
íàäàòè äîëіêàðñüêó äîïîìîãó: âèêëèêàòè â 
íåї áëþâîòó, äàòè âèïèòè áàãàòî òåïëîї âîäè 
і ïðîêîâòíóòè 3–4 òàáëåòêè àêòèâîâàíîãî 
âóãіëëÿ. Öå ðîáëÿòü äëÿ òîãî, ùîá âèâåñòè 
ç îðãàíіçìó çàëèøêè їæі ç îòðóòîþ.  

ßêі ãðèáè âіäíîñÿòü äî óìîâíî-їñòіâ-
íèõ? Êðіì їñòіâíèõ òà îòðóéíèõ є é óìîâ-
íî-їñòіâíі ãðèáè. Äî íèõ íàëåæàòü ãðèáè 
îòðóéíі àáî їäêі ÷è ãіðêі íà ñìàê ó ñèðîìó 
âèãëÿäі, àëå їñòіâíі ïіñëÿ ðåòåëüíîї êóëі-
íàðíîї îáðîáêè. Öå, íàïðèêëàä, ñâèíóøêè 

(ìàë. 228), âîâíÿíêè, äåÿêі âèäè ðÿäîâîê, çìîðøêіâ òà іíøі. 
Îòæå, óìîâíî-їñòіâíі ãðèáè ïåðåä ñïîæèâàííÿì ïîòðåáóþòü ïîïåðå-

äíüîї îáðîáêè: âèìî÷óâàííÿ â ñîëüîâîìó ðîç÷èíі, êèï’ÿ òіííÿ ç íàñòóï-
íèì âèäàëåííÿì âіäâàðó. Îòðóéíі ðå÷îâèíè ïðè öüîìó ðîç÷èíÿєòüñÿ ó 
âîäі. Óñі ãðèáè ïåðåä ïîäàëüøîþ êóëіíàðíîþ îáðîáêîþ ïîòðіáíî äîáðå 
ïðîìèòè.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЗБИРАННЯ ГРИБІВ
Перед тим як почати самостійно збирати гриби, слід добре вивчити ознаки їстів-
них та отруйних грибів, для того щоб відрізняти їх.  
Збираючи гриби, не руйнуйте грибницю, оскільки на наступний рік буде сформо-
вано менше плодових тіл.
Не слід руйнувати плодові тіла отруйних видів грибів, адже вони – частина їжі для 
тварин.
Для збирання грибів використовуйте плетений кошик. Поліетиленові пакети не про-
пускають повітря, там накопичується волога, й зібрані гриби можуть зіпсуватися.  
При збиранні грибів краще викручувати плодове тіло гриба, а не зрізати його 
ножем. Наприклад, більша частина ніжки блідої поганки заглиблена в ґрунт. Тому 
залишок покривальця у вигляді кільця може бути непомітним. Це робить бліду 
поганку схожою на деякі їстівні гриби, наприклад зеленушку жовто-зелену або 
сироїжку різнопластинчасту. Зрізують ножем ті види грибів, ніжка яких ламка.  
Перед тим як покласти гриб у кошик, його слід очистити від ґрунту та бруду. 
Із шапинки маслюків попередньо зчищують слиз, аби він не забруднив інші гриби. 
У кошику гриби розташовують так: великі й тверді гриби кладуть на дно, а звер-
ху – дрібні й ламкі. 
Відразу після повернення додому зібрані гриби потрібно ретельно почистити й 
порізати. Очищені й порізані гриби або відразу готують у їжу, або кладуть у холо-
дильник. Там оброблені гриби можуть зберігатися певний час.  
Не можна збирати гриби поблизу великих автомобільних доріг або на територіях, 
забруднених радіоактивними речовинами. Це пов’язано з тим, що гриби здатні 
накопичувати шкідливі речовини.

ßêùî âè äîáðå âèâ÷èëè, ÿêі їñòіâíі ãðèáè çðîñòàþòü ó âàøіé ìіñöå-
âîñòі і êîëè âîíè ôîðìóþòü ïëîäîâі òіëà, òî íіêîëè íå ïîâåðíåòåñÿ 
äî äîìó ç ïîðîæíіì êîøèêîì.

Мал. 228. Свинушка
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3. Визначте, які з отруйних грибів вашої місцевості нагадують їстівні види.
4. Прочитайте правила збирання грибів і першої допомоги в разі отруєння гриба-

ми. Запишіть їх у зошит і запам’ятайте.

§ 56. ГРИБИ-ПАРАЗИТИ 
Пригадайте, які гриби відносять до паразитичних. 

Ïðèáëèçíî òðåòèíà âèäіâ ãðèáіâ çäàòíà ïàðàçèòóâàòè íà іíøèõ 
îðãàíіçìàõ. Îäíі ç íèõ íå ìîæóòü іñíóâàòè ïîçà îðãàíіçìîì õàçÿїíà. 
Öå, íàïðèêëàä, ôіòîôòîðà êàðòîïëÿíà. Òàêі îðãàíіçìè íàçèâàþòü 
îáîâ’ÿçêîâèìè ïàðàçèòàìè. À îò òðóòîâèêè æèâëÿòüñÿ, ðîçêëàäàþ÷è 
äåðåâèíó ìåðòâèõ àáî æèâèõ äåðåâ. Òàêèì ÷èíîì, ñåðåä íèõ є 
íåîáîâ’ÿçêîâі ïàðàçèòè, òîáòî îðãàíіçìè, ÿêі ëèøå ÷àñòèíó ñâîãî 
æèòòÿ ïîâîäÿòüñÿ ÿê ïàðàçèòè. Ñâîþ íàçâó òðóòîâèêè îòðèìàëè âіä 
ñëîâà «òðóò». Òàê ó äàâíèíó íàçèâàëè áóäü-ÿêèé ìàòå ðіàë, çäàòíèé 
çàãîðÿòèñÿ âіä îäíієї іñêðè (ñóõà òðàâà, êîðà äåðåâ, õâîÿ, ÿëèíîâі 
øèøêè). ßê òðóò âèêîðèñòîâóâàëè é âèñóøåíі òà ïîäðіáíåíі ïëîäîâі 
òіëà òðóòîâèêіâ.

Íà ìàëþíêó 229, 1 çîáðàæåíî òðóòîâèêà ñïðàâæíüîãî. Öåé íàä-
çâè÷àéíî ïîøèðåíèé âèä îñåëÿєòüñÿ íà ëèñòÿíèõ äåðåâàõ: áåðåçі, 
äóáі, áóêó, âіëüñі òîùî. Ïëîäîâі òіëà ìàþòü êîïèòîïîäіáíó ôîðìó é 
ìîæóòü ñÿãàòè çàâøèðøêè äî 40 ñì, à çàââèøêè – äî 20 ñì. 
Çàáàðâëåííÿ ïëîäîâîãî òіëà âіä ñâіòëî-ñіðîãî äî òåìíî-ñіðîãî, éîãî 
ì’ÿêóø äîñèòü ùіëüíèé. Çâåðíіòü óâàãó íà êîíöåíòðè÷íі êіëüöÿ – 
íàñëіäêè ùîðі÷íîãî íàðîñòàííÿ òðóá÷àñòîãî øàðó. Çà êіëüêіñòþ öèõ 
êіëåöü, ïîäіáíî äî ðі÷íèõ êіëåöü äåðåâèíè ó ñòîâáóðі äåðåâà, ìîæíà 
ïіäðàõóâàòè âіê ïëîäîâîãî òіëà.

Çàçâè÷àé òðóòîâèê ñïðàâæíіé óðàæàє îñëàáëåíі äåðåâà. Ðîçêëà äà-
þ÷è äåðåâèíó ðîñëèíè, òðóòîâèê іç ÷àñîì ñïðè÷èíÿє її çàãèáåëü. Êîëè 
ðîñëèíà-õàçÿїí ãèíå, òðóòîâèê æèâèòüñÿ âæå âіäìåðëîþ äåðåâèíîþ 
ÿê ñàïðîòðîô. Öåé âèä òðóòîâèêіâ çàâäàє øêîäè ëіñîâîìó òà ïàðêîâî-
ìó ãîñïîäàðñòâàì. Òîìó ñòîâáóðè çàãèáëèõ äåðåâ, íà ÿêèõ є ïëîäîâі 
òіëà òðóòîâèêіâ, ïîòðіáíî ñïàëþâàòè, ùîá çàïîáіãòè çàðàæåííþ íîâèõ 
ðîñëèí.

Мал. 229. Трутовики: 1 – трутовик справжній; 2 – трутовик сірчано-жовтий; 
3 – губка березова; 4 – лентин, або «шиітаке» 

1 2 3 4
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!     Цікаво знати, що в давні часи трутовика справжнього використовували як 
зовнішній кровоспинний засіб і називали ще кров’яною губкою. І в наші часи цей гриб 
може бути використаний у медицині, оскільки в ньому були виявлені речовини із 
протипухлинними властивостями. 

Íà ìàëþíêó 229, 2 çîáðàæåíî òðóòîâèêà ñіð÷àíî-æîâòîãî. Íà âіä-
ìіíó âіä áàãàòüîõ òðóòîâèêіâ, éîãî ïëîäîâі òіëà îäíîðі÷íі. Âîíè íå 
äåðåâ’ÿíіþòü, à ìàþòü ì’ÿñèñòèé ì’ÿêóø. Öåé ãðèá íàé÷àñòіøå ïàðà-
çèòóє íà øèðîêîëèñòèõ äåðåâàõ (äóá, òîïîëÿ, âåðáà òîùî), ðіäøå – íà 
õâîéíèõ. ßê і áіëüøіñòü òðóòîâèêіâ, ïіñëÿ çàãèáåëі äåðåâà-õàçÿїíà 
ïàðàçèò íå ãèíå, à æèâèòüñÿ, ðîçêëàäàþ÷è ìåðòâó äåðåâèíó. Ìîëîäі 
ïëîäîâі òіëà öüîãî âèäó їñòіâíі. Ãóáêà áåðåçîâà (ìàë. 229, 3) ïàðàçèòóє 
íà áåðåçі. 

!     Цікаво знати, що до трутовиків належить гриб 
лентин, якого ще називають «шиітаке», або чорним 
грибом (мал. 229, 4). Цей гриб трапляється на стовбу-
рах берези, тополі та інших листяних порід, а також на 
пеньках. Батьківщиною цього гриба вважають Китай та 
Японію, де його штучно вирощують майже 2000 років. 
Лентин широко використовують у традиційній кухні цих 
країн. « иітаке» має й унікальні лікарські властивості. 
Багато сотень років його використовують як стимулю-
ючий засіб, що підвищує захисні властивості організму. 
Він поліпшує обмін речовин організму людини.

Ðіçíîìàíіòíі âèäè ðîñëèí (ÿáëóíþ, àґðóñ, 
ñìîðîäèíó, êàðòîïëþ, îãіðêè, âèíîãðàä, òðîÿí-
äè, öóêðîâèé áóðÿê, çëàêè) âðàæàþòü áîðîø-
íèñòîðîñÿíі ãðèáè (ìàë. 230). Ñâîþ íàçâó âîíè 
äі ñòàëè òîìó, ùî їõíÿ áіëóâàòà ãðèáíèöÿ 
íà ãàäóє ðîçñèïàíå áîðîøíî. Çãîäîì ãðèáíèöÿ 
òåìíіøàє. 

Ãіôè ïðîíèêàþòü ó øêіðêó ðîñëèíè é çàáåç-
ïå÷óþòü æèâëåííÿ ïàðàçèòà. Â óðàæåíèõ ðîñ-
ëèí óïîâіëüíþєòüñÿ ðіñò, їõíі ïëîäè îñèïàþòü-
ñÿ íåäîçðіëèìè. Öі ïàðàçèòè ïðèçâîäÿòü äî 
âòðàòè ïîíàä 30  % âðîæàþ çëàêіâ. Ãðèáíèöÿ 
áîðîøíèñòîðîñÿíèõ ãðèáіâ çèìóє íà âðàæåíèõ 
ðîñëèíàõ.

Ðіçíîìàíіòíі îðãàíè ðîñëèí óðàæàþòü ñàæ-
êîâі ãðèáè: ïóõèð÷àñòà ñàæêà êóêóðóäçè é 
ëåòþ÷à ñàæêà ïøåíèöі (ìàë. 231, 1, 2). Â óðà-
æåíèõ ïàðàçèòîì îðãàíàõ ðîñëèíè óòâîðþþòü-
ñÿ äðіáíі òåìíі ñïîðè, é öі ÷àñòèíè ðîñëèí 
íàáóâàþòü âèãëÿäó íіáè îáãîðіëèõ. Çâіäñè é 
íàçâà ãðèáіâ. 

Ëåòþ÷à ñàæêà ïøåíèöі âðàæóє ðîñëèíè ïіä 
÷àñ їõíüîãî öâіòіííÿ: ñïîðà ïîòðàïëÿє íà ïðè-

Мал. 230. Борошниста 
роса: 1 – ураження бо-
рошнистою росою плодів 
винограду; 2 – ураже ний 
борошнистою росою аґ-
рус

1

2
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éìî÷êó êâіòêè òà ïðîðîñòàє äî çàðîäêîâîãî ìіøêà. Íàñіíèíà ç ãðèáíè-
öåþ ïàðàçèòà ïîòðàïëÿє â ґðóíò і ïðîðîñòàє. Òàê çàðàæàєòüñÿ íîâà 
ðîñëèíà. Ó çåðíіâêàõ óòâîðþєòüñÿ ñàæêîïîäіáíà ìàñà ñïîð, çäàòíèõ 
ïîøèðþâàòèñÿ âіòðîì. Â îäíіé íàñіíèíі ïøåíèöі ìîæå ìіñòèòèñÿ äî 
20 ìëí ñïîð ãðèáà. Ùіëüíà îáîëîíêà ñïîðè íàäіéíî çàõèùàє ïàðàçèòà, 
ùî çáåðіãàє æèòòєçäàòíіñòü ó òàêîìó ñòàíі áàãàòî ðîêіâ. Ñïîðà ñàæîê 
ïðîðîñòàє ðàçîì іç çåðíіâêîþ çëàêіâ. Óðàæåíі ðîñëèíè íåîáõіäíî çíè-
ùóâàòè ðàçîì çі ñïîðàìè ïàðàçèòà.

Íà äåÿêèõ çåðíîâèõ êóëüòóðàõ ïàðàçèòóþòü ãðèáè ðіæêè. Ó âðàæå-
íèõ öèì ãðèáîì ðîñëèíàõ çåðíіâêè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ÷îðíі «ðіæ-
êè» – ùіëüíі ïåðåïëåòåííÿ ãіôіâ. Ïîòðàïèâøè ç áîðîøíîì ó їæó, âîíè 
ìîæóòü ñïðè÷èíèòè âàæêå îòðóєííÿ.

ßêîї øêîäè çàâäàþòü ãðèáè-ïàðàçèòè òâàðèíàì і ëþäèíі? Є ãðèáè, 
çäàòíі âðàæàòè ðіçíі îðãàíè ëþäèíè і òâàðèí. Ìè âæå çãàäóâàëè ïðî 
äðіæäæîïîäіáíі ãðèáè ðîäó Êàíäèäà, çäàòíі âðà  æàòè íіãòі, ñëèçîâі 
îáîëîíêè ðîòà òà іíøèõ îðãàíіâ. Âè çíàєòå і ïðî òå, ùî çàõâîðþâàííÿ 
ëþäèíè ìîæóòü âèêëèêàòè öâіëåâі ãðèáè – àñïåðãіë ÷è ìóêîð.

Çàõâîðþâàííÿ ëþäèíè, ñïðè÷èíåíі ïàðàçèòè÷íèìè ãðèáàìè, íàçè-
âàþòü ìіêîçàìè. Äîñèòü ïîøèðåíå óðàæåííÿ øêіðè ëþäèíè – ñòðèãó-
÷èé ëèøàé. Çäîðîâà ëþäèíà ìîæå çàðàçèòèñÿ, êîíòàêòóþ÷è ç õâîðîþ 
ëþäèíîþ àáî òâàðèíîþ. ×åðåç ïåâíèé ÷àñ âіä ïî÷àòêó çàõâîðþâàííÿ 
íà òіëі õâîðîї ëþäèíè ç’ÿâëÿþòüñÿ ðîæåâі àáî ÷åðâîíі ïëÿìè, ñïîñòå-
ðіãàþòü ëóùåííÿ øêіðè. Ïðè óðàæåííі øêіðè ãîëîâè ìîæëèâå âèïà-
äіííÿ âîëîññÿ. Ëіêóþòü öі çàõâîðþâàííÿ ïðîòèãðèáêîâèìè ïðåïàðà-
òàìè.

Ùîá óíèêíóòè çàðàæåííÿ ïàðàçèòè÷íèìè ãðèáàìè, ñëіä äîòðèìó-
âàòèñÿ ïðàâèë îñîáèñòîї ãіãієíè: ñëіäêóâàòè çà ÷èñòîòîþ øêіðè, íå 
êîðèñòóâàòèñü îñîáèñòèìè ðå÷àìè іíøèõ ëþäåé і íå äàâàòè êîðèñòó-
âàòèñÿ ñâîїìè ðå÷àìè іíøèì ëþäÿì. Âіäâіäóþ÷è ïëÿæі, áà  ñåéíè, ëàç-
íі ÷è ñàóíè, âèêîðèñòîâóâàòè ñïåöіàëüíå ìèëî, ÿêå ìàє ïðîòè  ãðèáêîâó 
äіþ. Îáîâ’ÿçêîâî âçóâàòè ãóìîâі êàïöі íà íîãè. Ó ðàçі çàðàæåííÿ ñëіä 
íåãàéíî çâåðíóòèñÿ äî ëіêàðÿ-äåðìàòîëîãà.  

1 2 3

Мал. 231. 1 – пухирчаста сажка кукурудзи; 2 – летюча сажка пшениці; 
3 – ріжки пшениці
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×èì ìîæóòü áóòè êîðèñíèìè ïàðàçèòè÷íі ãðèáè? Âіä ïàðàçèòè÷íèõ 
ãðèáіâ ëþäèíà ìîæå ìàòè ïåâíó êîðèñòü. Äåÿêі âèäè ãðèáіâ âèêîðèñ-
òîâóþòü ó áîðîòüáі çі øêіäëèâèìè îðãàíіçìàìè. Öåé ìåòîä íàçèâàþòü 
áіîëîãі÷íèì, îñêіëüêè äëÿ çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñòі øêіäëèâîãî äëÿ 
ëþäèíè âèäó âèêîðèñòîâóþòü ïàðàçèòè÷íі àáî õèæі âèäè іíøèõ іñòîò. 

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Серед грибів є чимало паразитичних видів, здатних завдавати відчутної 
шкоди здоров’ю людини та її господарству.

 До небезпечних грибів-паразитів культурних рослин належать сажки, 
ріжки, борошнисторосяні гриби, фітофтора, трутовики та багато інших.

 Свійських тварин та людину вражають різноманітні паразитичні цвілеві 
та дріжджові гриби, які спричиняють тяжкі захворювання шкіри (наприклад, 
стригучий лишай).

 Щоб уникнути зараження паразитичними грибами, потрібно неухильно 
дотримуватися правил особистої гігієни. А зараженим людям слід негайно 
звернутися до лікаря й дотримуватися його порад.

 Деякі види паразитичних грибів людина використовує для боротьби зі 
шкідливими видами (біологічний метод боротьби).

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ìіêîçè, òðóòîâèêè.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Укажіть гриби, які можуть паразитувати на деревних рослинах: а) трутовики; 

б) ріжки; в) сажка; г) мукор.
2. Укажіть організми, у яких можуть паразитувати гриби: а) тільки рослини;

б) тільки людина; в) тільки тварини; г) і рослини, і людина, і тварини.

Дайте відповідь на запитання
1. Які гриби паразитують у рослин?
2. Які гриби називають трутовиками? Чим вони небезпечні для паркового та 

лісового господарств? 
3. Якої шкоди здоров’ю людини можуть завдавати паразитичні гриби? 
4. Яких заходів треба запроваджувати, щоб уникнути зараження паразитични-

ми гри бами? 

Користуючися різними джерелами інформації, дослідіть ураження грибами-
паразитами рослин: картоплі, помідорів, пшениці. Ре  зуль тати дослідження 
оформіть у вигляді комп’ютерної презентації. 

 Поміркуйте. Що спільного та відмінного між взаємовигідним співжиттям 
двох різних організмів та паразитизмом?
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§ 57. Значення грибів у природі та житті людини

§ 57.  ЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ У ПРИРОДІ 
 ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Пригадайте, що таке антибіотики. Які організми називають сапротро-
фами? Що таке екосистема? 

ßêà ðîëü ãðèáіâ ó ïðèðîäі? Âàæêî ïåðåîöіíèòè ðîëü ãðèáіâ ó ïðè-
ðîäі òà æèòòі ëþäèíè. Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî ñåðåä ãðèáіâ є áàãàòî 
ñàïðîòðîôіâ – îðãàíіçìіâ, ÿêі æèâëÿòüñÿ îðãàíі÷íèìè ðå÷îâèíàìè ðåøòîê 
òâàðèí і ðîñëèí. Ðîçêëàäàþ÷è ðåøòêè ðîñëèí і òâàðèí, ãðèáè çâіëü-
íÿþòü âіä íèõ ïîâåðõíþ íàøîї ïëàíåòè. Òèì ñàìèì âîíè çäіéñíþþòü 
ñàíіòàðíó ôóíêöіþ.

Ãðèáè ïîëіïøóþòü ðîäþ÷іñòü ґðóíòіâ (äèâ. ìàë. 102). Öå îäíà ç 
íàé÷èñëåííіøèõ ãðóï îðãàíіçìіâ, ÿêі íàñåëÿþòü ґðóíò. Çà äîáó ãðèáè 
ðîçùåïëþþòü îðãàíі÷íîї ðå÷îâèíè ó 2–7 ðàçіâ áіëüøå, íіæ ñïîæèâà-
þòü ñàìі. À íåîðãàíі÷íі ðå÷îâèíè, ÿêі óòâîðèëèñÿ âíàñëіäîê öüîãî, ç 
ґðóíòó ñïîæèâàþòü ðîñëèíè. Òèì ñàìèì ãðèáè áåðóòü ó÷àñòü ó çàáåç-
ïå÷åííі êîëîîáіãó ðå÷îâèí. 

Ãðèáè áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðîöåñàõ óòâîðåííÿ ðîäþ÷îãî øàðó 
ґðóíòó – ãóìóñîâîãî. Ùî êðàùå ðîçâèíåíèé öåé øàð ґðóíòó, òî âіí 
áіëüø ðîäþ÷èé. Ëèøàéíèêè çäàòíі óòâîðþâàòè ðå÷îâèíè, ÿêі ðóéíó-
þòü ñêåëüíі ïîðîäè. Âіäìåðëå òіëî ëèøàéíèêіâ ñòàє îðãàíі÷íîþ ÷àñòè-
íîþ òàêèõ ïåðâіñíèõ ґðóíòіâ. Òèì ñàìèì ëèøàéíèêè ãîòóþòü ґðóíò 
äëÿ çàñåëåííÿ âèùèìè ðîñëèíàìè. 

Ðіçíі âèäè ãðèáіâ âñòóïàþòü ó ñèìáіîç ç іíøèìè îðãàíіçìàìè. 
Çîêðåìà, áåç ñïіâіñíóâàííÿ ç ãðèáàìè áóâ áè íåìîæëèâèì ðіñò і ðîç-
âèòîê áàãàòüîõ âèäіâ ðîñëèí. Ãðèáè ñëóãóþòü їæåþ äëÿ áàãàòüîõ âèäіâ 
òâàðèí (ïðèãàäàéòå ÿãåëü, àáî îëåíÿ÷èé ìîõ, ÿêèì æèâëÿòüñÿ ïіâíі÷-
íі îëåíі). 

ßêà ðîëü ãðèáіâ ó æèòòі ëþäèíè? Áàãàòî âèäіâ øàïèíêîâèõ ãðèáіâ 
ëþäèíà ñïîæèâàє â їæó. Çáèðàííÿ їñòіâíèõ ãðèáіâ є ïîïóëÿðíèì ó áàãà-
òüîõ êðàїíàõ âèäîì àêòèâíîãî âіäïî÷èíêó. Äåÿêі їñòіâíі ãðèáè, òàêі ÿê 
ïå÷åðèöÿ òà ãëèâà, ëþäèíà âèðîùóє ó ïðîìèñëîâèõ ìàñøòàáàõ.

×èìàëî âèäіâ ìіêðîñêîïі÷íèõ ãðèáіâ çàñòîñîâóþòü ó õàð÷îâіé ïðî-
ìèñëîâîñòі. Äðіæäæі âèêîðèñòîâóþòü ó õëіáîïåêàðñüêіé, âèíîðîáíіé 
ãàëóçі, ïèâîâàðіííі, à òàêîæ ó âèðîáíèöòâі òàêèõ ìîëî÷íèõ ïðîäóê-
òіâ, ÿê êåôіð àáî êóìèñ1. Äåÿêі öâіëåâі ãðèáè ùå ç äàâíіõ ÷àñіâ çàñòî-
ñîâóþòü äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñèðіâ, ÿê-îò ðîêôîð і êàìàìáåð. 

Øèðîêî çàñòîñîâóþòü ðіçíі âèäè ãðèáіâ і â ìåäè÷íіé ïðîìèñëîâîñòі. 
Çîêðåìà, ïåâíі âèäè ãðèáіâ ïðîäóêóþòü àíòèáіîòèêè. Ó 1928 ðîöі 
àíãëіéñüêèé ó÷åíèé Îëåêñàíäð Ôëåìіíã (ìàë. 232) ñïîñòåðіãàâ öіêàâå 
ÿâèùå. Âіí ïîìіòèâ, ùî ïîÿâà ïåíіöèëó ñåðåä áàêòåðіé ñïðè÷èíÿëà 

1  Êèñëîìîëî÷íèé íàïіé ç êîáèëÿ÷îãî ìîëîêà, îòðèìàíèé óíàñëіäîê 
áðîäіííÿ, ÿêå ñïðè÷èíÿþòü äðіæäæі òà ìîëî÷íîêèñëі áàêòåðії.

(014-13)_V3.indd   216 14.07.2014   13:13:40



Тема

217

їõíþ çàãèáåëü. Ó÷åíèé çàöіêàâèâñÿ öèì 
ÿâèùåì і çãîäîì âèäіëèâ ïåðøèé ó ñâіòі 
àíòèáіîòèê – ïåíіöèëіí. Ïіä ÷àñ Äðóãîї
ñâіòîâîї âіéíè ìàéæå 90   % âîÿêіâ ç іíôіêî-
âàíèìè ðàíàìè âèëіêóâàëè ñàìå çà  âäÿêè 
çàñòîñóâàííþ ïåíіöèëіíó. Çà ñâîє âіäêðèòòÿ 
Î. Ôëåìіíã òà éîãî êîëåãè â 1945 ðîöі
îòðèìàëè Íîáåëіâñüêó ïðåìіþ â ãàëóçі 
ìåäè öèíè. 

!     Цікаво знати, що більш сучасні антибіоти-
ки – цефалоспорини – були отримані від грибів роду 
акремоніум. Вони ефективніше вбивають хворо-
ботворних бактерій. З рижиків отримано сильний 
антибіотик лактаріовіолін, який гальмує ріст бак-
терій, зокрема збудників туберкульозу (сухоти). 
Усього налічують близько 250 видів грибів, від яких 
можна отримувати антибіотики.

Íà ìàëþíêó 233 çîáðàæåíèé îäèí ç 
òðóòîâèêіâ – ÷àãà, àáî ÷îðíèé áåðåçîâèé 
ãðèá. Âіí ïàðàçèòóє ïåðåâàæíî íà áåðåçàõ, 
àëå ìîæå âðàæàòè é іíøі âèäè äåðåâ – 
âіëüõó, áóê, êëåí, ãîðîáèíó. Â óðàæåíèõ 
äåðåâ óòâîðþþòüñÿ ÷îðíі íàðîñòè, ÿêі 
ìîæóòü ñÿãàòè â äіàìåòðі äî   40 ñì. Öі 
íàðîñòè ç äàâíіõ ÷àñіâ çàñòîñîâóþòü ÿê 
ëіêóâàëüíó ñèðîâèíó ïðè çàïàëåííі àáî 
âèðàçêîâèõ çàõâîðþâàííÿõ øëóíêà ÷è ÿê 
ïðîòèïóõëèííèé çàñіá. Íàñòіé іç ÷àãè 
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïіäâèùåííÿ çàõèñíèõ 
âëàñòèâîñòåé îðãàíіçìó, ÿê çíåáîëþâàëü-
íèé òà ñòèìóëþþ÷èé çàñіá.  

ßêîї øêîäè ãðèáè çäàòíі çàâäàâàòè 
ëþäèíі òà її ãîñïîäàðñòâó? Âè âæå çíàєòå, 
ÿêі íåáåçïå÷íі äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè îòðóéíі 
ãðèáè. Îòðó ї  òèñÿ ìîæíà і їñòіâíèìè ãðèáà-
ìè, ÿêùî íå äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë їõ çáè-
ðàííÿ, çáåðіãàííÿ òà êóëіíàðíîї îáðîáêè.

Íåáåçïå÷íі é öâіëåâі ãðèáè. Їõíі ñïîðè 
â ðàçі ïîòðàïëÿííÿ â îðãàíіçì ëþäèíè 
(íàïðèêëàä, ÷åðåç äèõàëüíі øëÿõè) ìîæóòü 
ñïðè÷èíèòè âàæêі çàõâîðþâàííÿ àáî àëåðãі÷íі ðåàêöії. Òîìó öâіëі 
ïðîäóêòè ñëіä ïîìіñòèòè â öåëîôàíîâі ïàêåòè òà íåãàéíî âèêèíóòè. 
Âè ïàì’ÿòàєòå, ùî áàãàòî âèäіâ ãðèáіâ çäàòíі âèêëèêàòè âàæêі çàõâî-
ðþâàííÿ ëþäåé, òâàðèí і ðîñëèí. Ïàðàçèòè÷íі ãðèáè ìîæóòü çíèùè-
òè äî 50 % âðîæàþ ðîñëèí.

Мал. 232. Олександр Флемінг

Мал. 234. Справжній домовий 
гриб 

Мал. 233. Гриб чага 
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Ñïðàâæíіé äîìîâèé ãðèá, ïëîäîâі 
òіëà ÿêîãî ñÿãàþòü çàâòîâøêè äî 4 ñì 
òà äіàìåòðîì äî 50 ñì, ðóéíóє äåðåâè-
íó áóäіâåëü (ìàë. 234, 235). Ùîá 
çàïîáіãòè éîãî îñåëåííþ, òðåáà ñëіä-
êóâàòè çà òèì, ùîá äåðåâèíà áóäіâåëü 
çàëèøàëàñÿ ñóõîþ (ïîìіðêóéòå ÷îìó).  

ÓÇÀÃÀËÜÍÈÌÎ ÇÍÀÍÍß 

 Гриби відіграють важливу роль у природі: вони розкладають рештки 
тварин і рослин до неорганічних речовин, які споживають рослини. Гриби 
беруть активну участь у процесах ґрунтоутворення, забезпечуючи родючість 
ґрунтів.

 Багато видів грибів людина вживає в їжу, деякі з них вона вирощує штучно. 
Людина широко використовує різні види грибів у різних галузях промисловості: 
хлібопекарській, виноробній, пивоварінні, медичній, у виробництві сирів. 
Зокрема, з грибів був отриманий перший у світі антибіотик – пеніцилін.

 Гриби здатні завдавати шкоди здоров’ю людини й свійських тварин. 
Існує багато видів отруйних грибів, здатних викликати важкі отруєння людини. 
Багато видів грибів здатні паразитувати в людини, тварин і рослин.

 Гриби, насамперед цвілеві, здатні псувати харчові продукти, вироби з 
деревини тощо. 

Ïîïîâíіòü ñâіé áіîëîãі÷íèé ñëîâíèê: ïåíіöèëіí.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь
1. Назвіть гриб, з якого почали виготовляти антибіотики: а) сажка; б) пеніцил; 

в) трутовик; г) чага. 
2. Укажіть екологічну групу грибів, які відіграють провідну роль у процесах ґрун-

тоутворення: а) сапротрофи; б) паразити; в) ті, що вступають у симбіоз із 
рослинами.

Дайте  відповідь на запитання
1. Яка роль грибів у процесах ґрунтоутворення? 
2. Яку користь від грибів отримує людина?
3. Якої шкоди гриби можуть завдавати здоров’ю людини?
4. Якої шкоди господарству людини можуть завдавати гриби? 

 Поміркуйте. Із чим пов’язано те, що багато видів грибів-сапротрофів можуть 
переходити до паразитичного способу життя?

Користуючися різними джерелами інформації, підготуйте МІНІ-ПРОЕКТ: Гриби 
в природі та житті людини. Цю роботу можна виконувати групами. 

 

Мал. 235. Дерев’яна будівля, уражена  
домовим грибом
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УЗАГАЛЬНЕННЯ

БУДОВА  ТА  ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ  ОРГАНІЗМІВ

Ïðîòÿãîì ðîêó âè ïîäîðîæóâàëè öіêàâèì òà çàãàäêîâèì ñâіòîì 
æèâîї ïðèðîäè. Âè âæå çíàєòå, ùî æèâó ïðèðîäó äîñëіäæóє áіîëîãіÿ. 
Íà ñüîãîäíі öå öіëèé êîìïëåêñ íàóê, ÿêі âèâ÷àþòü ðіçíі ïðîÿâè æèò-
òÿ, à òàêîæ ðіçíîìàíіòíіñòü æèâèõ іñòîò, ÿêі íàñåëÿþòü íàøó ïëàíåòó. 
Ó øîñòîìó êëàñі âè äіçíàëèñÿ ïðî íàóêè, ÿêі âèâ÷àþòü ðîñëèíè (áîòà-
íіêà), ãðèáè (ìіêîëîãіÿ), áàêòåðії (їõ ðàçîì ç іíøèìè ìіêðîñêîïі÷íèìè 
îðãàíіçìàìè äîñëіäæóє íàóêà ìіêðîáіîëîãіÿ).

Âè äіçíàëèñÿ, ùî íàøó ïëàíåòó íàñåëÿє ïðèãîëîìøëèâà ðіçíîìà-
íіòíіñòü æèâèõ іñòîò – ìàéæå 2 ìëí âèäіâ áàêòåðіé, ãðèáіâ, ðîñëèí, 
òâàðèí. Íà ïåðøèé ïîãëÿä ìîæå çäàòèñÿ, ùî âîíè іñíóâàëè çàâæäè. 
Àëå öå íå òàê. Æèòòÿ íà íàøіé ïëàíåòі âèíèêëî ïðèáëèçíî 3,5 ìëðä 
ðîêіâ òîìó і çà öåé òðèâàëèé ÷àñ ïîñòіéíî ðîçâèâàëîñÿ. Ðіçíîìàíіòíі 
îðãàíіçìè ïðèñòîñîâóâàëèñÿ äî óìîâ ñåðåäîâèùà ïðîæèâàííÿ, ùî 
ïåðіîäè÷íî çìіíþâàëèñÿ, ç’ÿâëÿëèñÿ íîâі âèäè é çíèêàëè äåÿêі âèäè, 
ùî іñíóâàëè ðàíіøå. Ó ðåçóëüòàòі îðãàíіçìè óñêëàäíþâàëè ñâîþ áóäî-
âó é ôóíêöії, çðîñòàëà êіëüêіñòü âèäіâ.

Ó÷åíі âñòàíîâèëè, ùî ïåðøèìè îðãàíіçìàìè íà íàøіé ïëàíåòі áóëè 
áàêòåðії òà öіàíîáàêòåðії. Âè âæå çíàєòå, ùî íèíі öå íàéáіëüø ïðîñòî 
îðãàíіçîâàíі іñòîòè, ïåðåâàæíî îäíîêëіòèííі. Їõíі êëіòèíè îòî÷åíі 
áіëüø àáî ìåíø ùіëüíîþ îáîëîíêîþ, âîíè íå ìàþòü ÿäðà òà áàãàòüîõ 
îðãàíåë, çîêðåìà ìіòîõîíäðіé òà õëîðîïëàñòіâ (ïðèãàäàéòå, îðãàíіçìè, 
ïîçáàâëåíі ÿäðà, íàçèâàþòü ïðîêàðіîòàìè) (ìàë. 236). Áіëüøіñòü áàê-
òåðіé íå ìàþòü і âàêóîëü. Ïðîòå їõíі êëіòèíè çäіéñíþþòü òі ñàìі ïðî-
öåñè æèòòєäіÿëüíîñòі, ùî é êëіòèíè îäíîêëіòèííèõ ðîñëèí, ãðèáіâ
і òâàðèí. 

Áàãàòî âèäіâ áàêòåðіé çäàòíі äî ðóõó. Âîíè æèâëÿòüñÿ: ñåðåä íèõ є 
ÿê àâòîòðîôè, òàê і ãåòåðîòðîôè. ßê âè ïàì’ÿòàєòå, àâòîòðîôè – îðãà-
íіçìè, ÿêі çäàòíі ñòâîðþâàòè îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè ç íåîðãàíі÷íèõ. Òàê, 
öіàíîáàêòåðії, çåëåíі òà ïóðïóðíі áàêòåðії çäàòíі óòâîðþâàòè îðãàíі÷íі 
ðå÷îâèíè ç íåîðãàíі÷íèõ çà äîïîìîãîþ ôîòîñèíòåçó, âèêîðèñòîâóþ÷è 
äëÿ öüîãî åíåðãіþ ñâіòëà ïîäіáíî äî çåëåíèõ ðîñëèí. 

ßê і âñі æèâі іñòîòè, êëіòèíè áàêòåðіé äèõàþòü: âáèðàþòü êèñåíü
і âèêîðèñòîâóþòü éîãî äëÿ îêèñíåííÿ îðãàíі÷íèõ ðå÷îâèí. Ó òàêèé 
ñïîñіá âîíè îòðèìóþòü åíåðãіþ, íåîáõіäíó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðіçíîìà-
íіòíèõ ïðîöåñіâ æèòòєäіÿëüíîñòі. Ùîïðàâäà, є áàêòåðії, ÿêі ìåøêàþòü 
ó áåçêèñíåâîìó ñåðåäîâèùі. Íåîáõіäíó їì åíåðãіþ âîíè îòðèìóþòü, 
ðîçùåïëþþ÷è îðãàíі÷íі ðå÷îâèíè. 

ßê é іíøі îðãàíіçìè, áàêòåðії çäàòíі äî ðîçìíîæåííÿ. Íàé÷àñòіøå 
öå âіäáóâàєòüñÿ ïîäіëîì êëіòèíè íàâïіë. Íåñïðèÿòëèâі ïåðіîäè êëіòè-
íè áàêòåðіé ìîæóòü ïåðåæèâàòè ó âèãëÿäі ñïîð àáî öèñò.
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Узагальнення

Âàæëèâèì åòàïîì ðîçâèòêó æèòòÿ íà íàøіé ïëàíåòі áóëà ïîÿâà 
ÿäðà â êëіòèíàõ îðãàíіçìіâ (ïðèãàäàéòå, òàêі îðãàíіçìè íàçèâàþòü 
åóêàðіîòàìè). Öå ðîñëèíè, ãðèáè òà òâàðèíè.

Ó êëіòèí ðîñëèí і ãðèáіâ íàä ïëàçìàòè÷íîþ ìåìáðàíîþ ñôîðìóâà-
ëàñÿ ùіëüíà êëіòèííà îáîëîíêà. Ïîðіâíÿéòå áóäîâó êëіòèí ðîñëèí, 
ãðèáіâ і òâàðèí (ìàë. 236). Ó êëіòèíàõ ðîñëèí є õëîðîïëàñòè. Ñàìå 
çàâäÿêè öèì îðãàíåëàì ðîñëèíè çäіéñíþþòü ïðîöåñ ôîòîñèíòåçó. 
Êëіòèíè ãðèáіâ і òâàðèí (çà âèíÿòêîì îêðåìèõ îäíîêëіòèííèõ âèäіâ, 
ÿê-îò åâãëåíà çåëåíà) íå ìіñòÿòü õëîðîïëàñòіâ.

Ìіòîõîíäðії, ÿêі çàáåçïå÷óþòü êëіòèíó åíåðãієþ, є â êëіòèíàõ ÿê 
ðîñëèí, òàê і ãðèáіâ òà òâàðèí.

Ó êëіòèíàõ ðîñëèí ÷è ãðèáіâ ÷àñòî є âàêóîëі, çàïîâíåíі êëіòèííèì 
ñîêîì. ßê âè ïàì’ÿòàєòå, ó íèõ ìîæóòü íàêîïè÷óâàòèñÿ çàïàñíі 
ïîæèâíі ðå÷îâèíè, êіíöåâі ïðîäóêòè îáìіíó ðå÷îâèí, à ó âàêóîëÿõ 
ðîñëèííèõ êëіòèí – ïіãìåíòè, ÿêі íàäàþòü ïåâíîãî çàáàðâëåííÿ òèì 
÷è іíøèì ÷àñòèíàì ðîñëèíè. 
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Мал. 236. Схема будови клітини: А – бактерії; Б – рослини; В – гриба; Г – тварини: 1 – клі-
тинна оболонка; 2 – клітинна мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 5 – ділянка цитоплазми, 
що містить ДНК; 6 – мітохондрії; 7 – хлоропласт; 8 – вакуоля, заповнена клітинним соком
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Îòæå, ó áóäîâі êëіòèí ðîñëèí, ãðèáіâ òà òâàðèí є áàãàòî ñïіëüíèõ 
ðèñ. Âîíè îòî÷åíі êëіòèííîþ ìåìáðàíîþ, ìàþòü ÿäðà, ìіòîõîíäðії òà 
áàãàòî іíøèõ ñïіëüíèõ îðãàíåë. Ðîçâèòîê ðîñëèí ÿê àâòîòðîôíèõ 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ

îðãàíіçìіâ áóâ ïîâ’ÿçàíèé ç âèíèêíåííÿì õëîðîïëàñòіâ, à êëіòèí ãðè-
áіâ і òâàðèí – ç óäîñêîíàëåííÿì ðіçíèõ ñïîñîáіâ ñïîæèâàííÿ ãîòîâèõ 
îðãàíі÷íèõ ñïîëóê.

Çàïàì’ÿòàéòå: êëіòèíà є îäèíèöåþ áóäîâè òà æèòòєâèõ ôóíêöіé ðіç-
íîìàíіòíèõ îðãàíіçìіâ: âіä áàêòåðіé äî êâіòêîâèõ ðîñëèí ÷è ëþäèíè.

Ùå îäíèì âàæëèâèì åòàïîì ðîçâèòêó åóêàðіîòè÷íèõ îðãàíіçìіâ 
áóëî âèíèêíåííÿ áàãàòîêëіòèííîñòі. Ïðèãàäàéòå, ÿêèìè ðіçíèìè є 
êëіòèíè ïðèìіòèâíèõ áàãàòîêëіòèííèõ òâàðèí ãóáîê: îäíі ç íèõ óòâî-
ðþþòü ïîêðèâè, іíøі áåðóòü ó÷àñòü ó ôîðìóâàííі ñêåëåòà, є òàêі, ùî 
çàáåçïå÷óþòü æèâëåííÿ, ðîçìíîæåííÿ òîùî.

Íàñòóïíèì åòàïîì ðîçâèòêó îðãàíіçìіâ áóëî ôîðìóâàííÿ òêàíèí 
(ïðèãàäàéòå, òêàíèíè – öå ãðóïè êëіòèí, ïîäіáíèõ çà áóäîâîþ òà 
âèêîíóâàíèìè ôóíêöіÿìè; òàêі ãðóïè êëіòèí ìàþòü ñïіëüíå ïîõî-
äæåííÿ). Ó âèùèõ ðîñëèí, íàïðèêëàä, ñôîðìóâàëèñÿ ïîêðèâíі, îñíîâ-
íі, ïðîâіäíі òà ìåõàíі÷íі òêàíèíè (ïðèãàäàéòå їõíі ôóíêöії). Áàãàòî-
êëіòèííі ãðèáè òêàíèí íå ôîðìóþòü.

Ó âèùèõ ðîñëèí ç òêàíèí ñôîðìóâàëèñÿ îðãàíè – âåãåòàòèâíі òà 
ãåíåðàòèâíі. Äî âåãåòàòèâíèõ îðãàíіâ íàëåæàòü êîðіíü і ïàãіí. Öå ÷àñ-
òèíè òіëà âèùèõ ðîñëèí, ÿêі íå ñïåöіàëіçóþòüñÿ íà çäіéñíåííі ñòàòå-
âîãî ÷è íåñòàòåâîãî ðîçìíîæåííÿ. Âîíè çàáåçïå÷óþòü æèâëåííÿ ðîñ-
ëèí, äèõàííÿ, âèïàðîâóâàííÿ âîäè, çàêðіïëåííÿ ðîñëèíè â ґðóíòі.

Îðãàíè, ÿêі âèêîíóþòü ôóíêöії ñòàòåâîãî ÷è íåñòàòåâîãî ðîçìíî-
æåííÿ ðîñëèí, íàçèâàþòü ãåíåðàòèâíèìè. Öå ñïîðàíãії ó ìîõіâ, õâî-
ùіâ, ïëàóíіâ і ïàïîðîòåé, øèøêè â ãîëîíàñіííèõ і êâіòêà â ïîêðèòî-
íàñіííèõ. Ïðî òêàíèíè òà îðãàíè òâàðèí âè äіçíàєòåñÿ íà óðîêàõ 
áіîëîãії â ñüîìîìó êëàñі.

Îðãàíіçì âèùèõ ðîñëèí є öіëіñíîþ ñàìîðåãóëüîâàíîþ áіîëîãі÷íîþ 
ñèñòåìîþ. 

Îðãàíіçìè ðіçíèõ âèäіâ íå ìîæóòü іñíóâàòè îêðåìî îäíі âіä îäíèõ. 
Âçàєìîäіþ÷è ìіæ ñîáîþ, à òàêîæ ç óìîâàìè íåæèâîї ïðèðîäè, âîíè 
ôîðìóþòü áàãàòîâèäîâі óãðóïîâàííÿ.

Ìè áàæàєìî âàì óñïіõіâ ó äîñëіäæåííі ïðåêðàñíîãî òà ñêëàäíîãî 
ñâіòó æèâèõ іñòîò, ÿêèé íàñ îòî÷óє. Ñïîäіâàєìîñÿ, ùî öåé ïіäðó÷íèê 
äîïîìіã âàì çðîçóìіòè é ïîëþáèòè éîãî.
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