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ВСТУП. Методичні рекомендації щодо добору дидактичних матеріалів до уроку біології  

 
1. Компетентнісний підхід до організації пізнавальної діяльності учнів при 

вивченні біології 
 

Предмет «Біологія» є одним з базових, який формує цінності, що виражаються 

у формі компетентностей. Відповідно до Рекомендації Європейського Парламенту 

та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» і 

положень «Концепції Нової української школи» реалізація освітніх стандартів та 

програм повинна забезпечувати формування у випускника 10 ключових 

компетентностей. Біологія разом з іншими предметами робить свій внесок у 

формування ключових компетентностей. 
 

Ключові 
компетентності 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях: наукове розуміння 
природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній 
діяльності.  
Екологічна грамотність і здорове життя: розумно та раціонально користуватися 
природними ресурсами в рамках збалансованого розвитку, усвідомлення ролі 
навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання 
дотримуватися здорового способу життя. 
Уміння вчитися впродовж життя: здатність до пошуку та засвоєння нових знань, 
набуття нових умінь і навичок, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, 
оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя. 
Інформаційно-цифрова компетентність: застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності.  
Спілкування державною мовами: здатність усно і письмово описувати факти, 
пояснювати явища живої природи, формулювати та аргументувати їх.  
Математична компетентність: застосовувати математичні (числові та геометричні) 
методи для вирішення прикладних завдань та проблем. 
Ініціативність і підприємливість: генерувати нові ідеї й ініціативи щодо проектної та 
винахідницької діяльності, ефективного використання природних ресурсів; уміння 
раціонально вести себе як споживач. 
Соціальна та громадянська компетентності:   уміння працювати в команді, 
громадянська відповідальність за стан довкілля, пошанування розмаїття думок і поглядів. 
Обізнаність та самовираження у сфері культури: розуміння гармонійної взаємодії 
людини й природи.  

Предметні 
компетентності 

Знання: 
 Знання та розуміння фундаментальних принципів біології, основних законів та 
закономірностей, володіння основним термінологічним апаратом, що дозволяє 
розуміти принципи функціонування організмів та надорганізмових систем різного рівня. 

 Розуміння місця біології та  в системі природничих наук, їх роль у створенні загальної 
картини світу, визначенні місця людини в природі та розвитку людства. 

Уміння: 
 Здатність застосовувати набуті теоретичні знання та практичні навички у сфері біології 
при виконанні завдань, що передбачає прийняття рішень у змінних та нестандартних 
ситуаціях. 

 Здатність планувати власну діяльність та оцінювати роботу інших з дотриманням 
вимог збереження власного здоров'я та безпеки оточуючих, охорони навколишнього 
середовища.  

 Здатність встановлювати причинно-наслідковий зв'язок між явищами живої природи та 
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господарською діяльністю людини, їх впливом на здоров'я та безпеку людини, 
екологічну ситуацію. 

 Застосовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології, проводити пошук, 
обробку та поширення інформації про актуальні питання біології, екологічні проблеми 
та здоров’я. 

 Самостійно обирати форми та засоби пошуку та засвоєння нових знань у сфері 
біології. 

 Відстоювати власну думку та громадянську позицію з метою збереження власного 
здоров'я, безпеки оточуючих, охорони навколишнього середовища. 

  

Враховуючи вищезазначене, зрозуміло, що добір викладачем дидактичних 

матеріалів до уроків біології має бути спрямований на ефективну організацію 

навчально-пізнавальної діяльності учнів з метою засвоєння знань («знаю, що»), 

формування умінь («знаю як і зумію»), створення умов для розвитку рис особистості 
учня («хочу і готовий використати свої знання»).  

Пропонуємо комплект дидактичних матеріалів до уроку «Основні поняття 

генетики» з розділу «Закономірності спадковості», враховуючи компетентнісний 

підхід, а також тісно пов’язані з ним особистісно орієнтований та діяльнісний підходи. 

 
2. Аналізуємо зміст теми навчальної програми з біології з метою визначення 

конкретних знань та умінь, які складають предметну компетентність і якими 

повинні оволодіти учні упродовж вивчення теми на даному уроці. Такий аналіз 

програми має бути основою для добору дидактичного матеріалу при підготовці 

викладача до уроку. 
 

Витяг з робочої навчальної програми  
предмету загальноосвітньої підготовки «Біологія»,  

складеної відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.  
Біологія. 10-11 класи. Рівень стандарту»,  

зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від 14.07.2016  
 

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ  

Тема 5. Закономірності спадковості (7 год.) 

Зміст навчального матеріалу 
Державні вимоги до рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів 

 Основні поняття генетики.  
 Методи генетичних досліджень.  
 Закони Г. Менделя, їх статистичний 

характер і цитологічні основи. 
 Закони Г. Менделя, їх статистичний 

характер і цитологічні основи. 
 Практична робота № 3. Розв’язування 

типових задач з генетики (моно- і 
дигібридне схрещування). 

 Хромосомна теорія спадковості. 
Зчеплене успадкування. 

 Узагальнення з теми 

Учень (учениця): 
 називає: методи генетичних досліджень; 
 формулює означення понять: генотип, фенотип, 

каріотип, домінантний стан ознаки, рецесивний стан 
ознаки, алельні гени, гомозигота, гетерозигота; 

 характеризує: закони Г. Менделя; основні положення 
хромосомної теорії спадковості; особливості 
успадкування при зчепленні генів; 

 порівнює: гомозиготи і гетерозиготи; 
 застосовує знання: законів генетики для складання 

схем схрещування; розв’язування типових задач з 
генетики; для оцінки спадкових ознак у родині. 
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3. Добираємо дидактичні матеріали до уроку: систематизовані вправи та 

завдання, побудовані відповідно до змісту навчальної теми і методики викладання 

предмету, які забезпечать формування предметної компетентності з біології.  
Використання дидактичних матеріалів дозволяє викладачеві 

індивідуалізувати, диференціювати та інтенсифікувати процес навчання 

(оптимальність поєднання індивідуальної, групової, колективної роботи на уроці); 

посилити мотивацію навчання за рахунок використання різних видів діяльності і 

джерел; змінити характер пізнавальної діяльності учнів (підтримка особистих 

намагань учнів сформувати власний стиль навчальної роботи); діагностувати 

помилки і оцінити результат вивчення нового матеріалу; здійснювати контроль із 

зворотним зв'язком за наслідками діяльності учня; візуалізувати навчальну 

інформацію. 

За допомогою представлених видів дидактичних завдань є можливість 

реалізації принципу самостійності й активності учнів у процесі навчання, що 

забезпечує умови для оптимального прояву учнями пізнавальної та творчої 

активності 

В даній розробці всі дидактичні матеріали згруповані відповідно до етапів 

обраного типу уроку, відображають усі рівні продуктивної діяльності учнів: 

репродуктивний, конструктивний, творчий. 

Підготовлений дидактичний матеріал до уроку біології по темі «Основні 

поняття генетики» доступний для сприйняття й засвоєння учнями з урахуванням їх 

вікових та індивідуальних особливостей. 

 

 
 
 
 
ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО УРОКУ «Основні поняття генетики» 

 

Розділ 
програми 

Закономірності спадковості 

Урок № 1 Основні поняття генетики 

Тип уроку Урок формування нових знань і вмінь 

План уроку 

1. Що вивчає генетика. 
2. Історичний розвиток генетики. 
3. Основні поняття генетики. 
4. Символіка, що використовується у генетиці. 

Дидактична 
мета уроку 

 Ознайомити учнів з видатними вченими, дослідниками генетики; 
 сформувати поняття: генотип, фенотип, каріотип, домінантний стан ознаки, 

рецесивний стан ознаки, алельні гени, гомозигота, гетерозигота; 
 навчити розрізняти гомозиготи і гетерозиготи; 
 пояснити символи, що використовуються у генетиці. 
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ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО УРОКУ 
 

 

Методична доцільність: вдосконалювати навички самоосвіти, 

стимулювати пізнавальну активність, їх готовність до засвоєння нових 

знань, формувати уміння працювати з Інтернетом як джерелом інформації. 

 
«Батьки генетики» 
 Завдання за вибором учнів. Знайдіть інформацію в мережі Інтернет за 

посиланням https://uk.wikipedia.org  про відомих вчених, які стояли у витоків 

генетики. Заповніть таблицю новою інформацією. Зробіть висновки. 
 

Видатні вчені Внесок у науку генетику 

Грегор Мендель  

Август Вейсман  

Карл Еріх Корренс, Еріх Чермак, Хуго де Фріз  

Вільям Бетсон  

Томас Грант Морган  

Микола Вавілов  

 
«Обрії генетики» 
 Завдання за вибором учнів. Знайдіть інформацію в мережі Інтернет про сучасні 

напрямки розвитку біотехнологій (сукупність промислових методів, які 

застосовуються у виробництві різних речовин із використанням організмів та 

біологічних процесів). Підготуйте короткий виступ.  
 

 
 
 
  

 

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ  
ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 

 
 

Методична доцільність: відтворення знань, умінь учнів  за  матеріалом  

попередніх  уроків, необхідних для засвоєння нових знань. Оцінка рівня 

підготовленості учнів.  

 
Вправа  «Я це розумію!» 
  Завдання. Складіть розповідь «Що таке гени?», використовуючи малюнки та 

зберігаючи послідовність, що зазначена стрілками. 

Біотехнології

штучний 
відбір

клонування гібридизація
генна 

інженерія
біоінженерія

https://uk.wikipedia.org/
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Варіант 1 
 

   

   

 
Варіант 2 

 

   

  
 

 
Вправа  «Я це знаю!» 
 Методична доцільність: систематизувати поняття, засвоєні учнями при 

вивченні попередніх тем, що є підґрунтям для вивчення нової теми, формувати 

уміння використовувати навчальні веб-ресурси. Вивільнення навчального часу за 

рахунок виконання вправи на комп'ютері, здійснення учнями самоконтролю і 

самокорекції знань і вмінь. 

  

Х 

Х 

Х 
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Завдання. Складіть логічний ланцюжок зі взаємопов’язаних понять.   
А. Гени  
Б. Набір хромосом (каріотип, 22 пари аутосом, одна пара гетерохромосом) 
В. Нестатеві клітини 
Г. Пара гомологічних хромосом 
Д. Ядро клітини 

 

 
 

Електронна версія вправи  
за посиланням 

https://learningapps.org/watch?v=pirh

vt9uc18  

  

 

Вправа «Ілюструємо поняття» 
 Завдання. Встановіть відповідність між поняттям та малюнком, що його 

ілюструє. 
 

1. 
Гамети 

2. 
Диплоїдний 

набір хромосом 

3. 
Хромосома 

4. 
ДНК 

5. 
Гаплоїдний 

набір хромосом 

6. 
Соматичні 

клітини 
 

А. Б. В. Г. Д. Е. 

      

 

Електронна версія вправи із 
самоперевіркою за посиланням 

https://learningapps.org/watch?v=pwefp
4s9j18 

 
 

 

організм 
особини

2? 3? 4? 5? 6?

https://learningapps.org/watch?v=pirhvt9uc18
https://learningapps.org/watch?v=pirhvt9uc18
https://learningapps.org/watch?v=pwefp4s9j18
https://learningapps.org/watch?v=pwefp4s9j18


      
 

10 
 

Вправа «Готуємось до ЗНО». Вправа містить різнорівневі тестові завдання із збірнику 

завдань для зовнішнього незалежного оцінювання.  

 
  

 Завдання І рівня. Виберіть одну правильну відповідь. 
 

 1. Молекула ДНК взаємодіє з ядерними білками, утворюючи нитку:  
   а) білка;  б) хроматину;   в) жирних кислот. 
 2. Під час поділу нитки хроматину ущільняються, формуючи:  
   а) хромосому;   б) ДНК. 
 3. В інтерфазному ядрі генетична інформація зберігається в вигляді:  
   а) протеїну;      б) хроматину. 
 4. Клітини прокаріотів не мають:  
   а) рибосом;  б) ядра, в) ЕПС. 
 5. Спадковий матеріал прокаріот представлений:  
   а) кільцеподібною молекулою ДНК; б) хроматином. 
 6. Зі скількох хроматид складається кожна метафазна хромосома:  
   а) 2;    б)1;   в) 4. 
 7. В результаті якого з поділів утворюються статеві клітини: 
   а) мітоз;  б) мейоз. 
 8. Що утворюється в результаті запліднення:  
   а) новий організм;  б) нестатева клітина;  в) статева клітина. 
 9. Чим представлений спадковий матеріал прокаріотів:  
   а) кільцеподібною молекулою РНК; б) кільцеподібною молекулою ДНК. 
 

 Завдання ІІ рівня.  Виберіть декілька правильних відповідей. 
 

 1. Функції ДНК:  
  а) зберігання інформації; б) кодування,  в) реалізація спадкової інформації,  
    г) передача її дочірнім клітинам при розмноженні. 
 2. Гени поділяють на:  
  а) регуляторні;  б) структурні;  в) основні;  г) додаткові. 
 
 3. Гаплоїдний набір хромосом характеризується тим, що…  

 а) усі хромосоми відрізняються одна від одної за будовою; 
 б) кожна хромосома має парну, подібну за будовою і розмірами. 
 

 Завдання ІІІ рівня. Складіть логічний ланцюжок зі взаємопов’язаних понять. 

   
А. ДНК  
Б. Хромосоми 
В. Ядро 
Г. Клітина 
Д. Хроматин 
Е. Гени в локусах 

 

 

 
 

1? 2? 3? 4? 5? 6?
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ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

 

Методична доцільність: підготовка учнів до свідомого сприйняття 

матеріалу, стимулювання пізнавального інтересу, створення 

мотиваційного настрою на вивчення теми. 

Реклама теми 
 

 

На формування твоєї особистості одночасно впливають як успадковані від батьків риси, так і 
навколишнє середовище. Суперечки про те, який із цих факторів суттєвіший, не вщухають і досі. 

 
Деякі вважають, що правильне виховання здатне виправити будь-які вроджені вади. Проте чи так 

це насправді? Наука ГЕНЕТИКА змушує нас в цьому засумніватися. 
ПОМІРКУЙ НАД ЦИМ У ВІЛЬНИЙ ЧАС!!! 

Лінь 
 

Прагнення до подорожей 
 

Водіння автомобіля 

 
Схильність до шкідливих звичок 

 
Музичні смаки 

 
Фобії 

 
Вибір партнера 

 
Пам’ять на обличчя 

Все вище перераховане – не привід 
виправдовувати свої вчинки 

спадковим фактором.  
 

Робота над собою, досвід 
оточуючих людей значно 

впливають на особливості 
поведінки і пристрасті людей. 
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ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
 

 
Методична доцільність: структурувати зміст нових знань з теми уроку 

для системного засвоєння його учнями, унаочнити теоретичний 

матеріал теми ілюстраціями. 

Опорний конспект для інтерактивної міні – лекції 
 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ГЕНЕТИКИ 

Зміст Ілюстрації 

Генетика – наука, яка вивчає закономірності 
спадковості і мінливості, протилежні 
властивості живих організмів. 

Завдяки спадковості зберігається 
стабільність біологічних видів. Мінливість 
забезпечує появу нових ознак, утворення 
нових видів, історичний розвиток біосфери в 
цілому. 

 

 1900 рік - дата народження генетики. Три 
вчені, які проводили досліди із гібридизації 
рослин, - голландець Г. де Фріз, німець 
К. Корренс та австрієць Е. Чермак 
незалежно один від одного відкрили ті самі 
закономірності успадковування ознак у 
рослин, які були встановлені 1865 року 
чеським дослідником Грегором 
Менделем. 

 1906 рік - англійський учений У. Бетсон 
запропонував термін «генетика». 

 1911 рік – Т. Морган дослідив хромосомну 
теорію спадковості. 

 1920 рік – М.Вавілов відкрив закон 
гомологічних рядів у спадковій мінливості 
організмів. 

 

Ген – носій спадкової інформації, 
розташований у певній хромосомі, де 
займає чітко визначене місце. Ця ділянка 
називається локусом. 

        

Локуси гена 
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Генотип – сукупність усіх генів в клітині, 
локалізованих у ядрі (у хромосомах) або в 
цитоплазмі. Це характеристика окремої 
особини (залежно від її хромосомному 
набору – галоїдного, диплоїдного, 
поліплоїдного). 

Зміна генотипу може відбуватися лише 
внаслідок мутацій. 

Фенотип – сукупність властивостей і ознак 
організму, що склалися на основі взаємодії 
генотипу з умовами зовнішнього 
середовища. Фенотип змінюється протягом 
індивідуального розвитку особини. 

 

 

Хромосомний набір певного виду називають 
каріотипом. 

Каріотип буває гаплоїдним (1n) - усі 
хромосоми відрізняються одна від одної за 
будовою. Властивий статевим клітинам. В 
результаті запліднення відбувається злиття 
статевих клітин і утворення нового 
диплоїдного (2n) організму, де кожна 
хромосома має парну, подібну за будовою і 
розмірами (гомологічні хромосоми). 

 Каріотипи: 
1 - малярійного комара 
2 - кота 
3 - курки 
4 - річковий рак 
5 – коня 
 

Гени кодують певні ознаки (форма плодів, 
ріст, колір тощо). Це свідчить про те, що 
певні гени можуть перебувати в різних 
станах. Алель (алельний ген) – один із 
можливих станів (варіантів) гена. 

 

Домінантний алель – алель, який пригнічує 
прояв іншого алеля гена. Позначаються 
великими літерами латинського алфавіту 
(А, В, С тощо). 

 
Рецесивний алель – алель, прояв якого 

пригнічується іншим алелем гена. 
Позначаються малими літерами 
латинського алфавіту (a, b, c тощо).  

а – рецесивна ознака                    А – домінантна ознака 

АА аа Аа аа 
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У диплоїдному організмі може бути лише два 
алелі одного гена – А і а. Варіантів 
поєднання цих двох алелів у гомологічних 
хромосомах може бути три: АА, Аа, аа. 

 

 

Гомозигота – клітина чи особина з 
диплоїдним або поліплоїдним набором 
хромосом, гомологічні хромосоми якої 
несуть ідентичні алелі певного гена 
(домінантні АА або рецесивні аа). 

 
Гетерозигота – клітина чи особина з 

диплоїдним або поліплоїдним набором 
хромосом, гомологічні хромосоми якої 
несуть різні алелі певного гена (Аа). 

 

 
 

 

Для запису результатів схрещування 
використовують основні генетичні 
символи: 

Р              – батьківські особини, взяті для  
                   схрещування. 
Х              – знак схрещування. 
♀             – жіноча особина. 
♂             – чоловіча особина. 
G              – гамети (А, а) 
F1, F2…n  – гібридні покоління.  
АА, аа     – гомозиготи. 
Аа            – гетерозиготи. 

Схема схрещування, записана генетичними символами 

Батьки ♀ ♂ 

Р 
(батьківські особини, взяті 

для схрещування) 

АА аа 

Х 

G 
(гамети батьків) 

А а 

F1 
(гібриди першого покоління) 

Аа 

 

Сукупність генів особин певної популяції або 
виду називають генофондом. Збереження 
генофонду нашої планети – пріоритетний 
напрямок природоохоронної діяльності. 

 

Гомозиготи Гетерозиготи 
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ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ  
ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ПЕРЕВІРКИ РОЗУМІННЯ ВИВЧЕНОГО 

 
 

Вправа «Бліц - опитування» 
 Методична доцільність: усно та фронтально перевірити рівень засвоєння 

учнями теоретичної складової нового матеріалу. 

 Завдання.  Швидко продовжить речення. 
 

1. Сукупність усіх генів організму називається… 
2. Сукупність усіх генів галоїдного набору хромосом називається… 
3. Сукупність генів, яку організм одержує від батьків, називається… 
4. Якщо геном людини складає 23 хромосоми, скільки хромосом містить яйцеклітина? 
5. Парні гени гомологічних хромосом називаються… 
6. Алельні гени розміщуються у … 

 

Вправа «Біологічні пазли»  
 Методична доцільність: первинна перевірка засвоєння знань. Репродуктивне 

відтворення вивченого матеріалу. Вивільнення навчального часу за рахунок 

виконання вправи на комп'ютері, здійснення учнями самоконтролю і самокорекції 

знань і вмінь. 

 Завдання. Виберіть ознаки, які характеризують виділене поняття у верхньому 

рядку. 
 

Електронна версія вправи із 
самоперевіркою за посиланням 

https://learningapps.org/watch?v=pw
bd4t1e518 

 
 

Вправа «Тепер я знаю!» 
 Методична доцільність: первинне закріплення та осмислення учнями нових 

знань і вмінь. Візуалізація теоретичного матеріалу. 
 Завдання. Позначте цифрами на малюнку:  
 

 

1. Ген 
2. Локус гена 
3. Алельні гени 
4. Домінантний стан ознаки 
5. Рецесивний стан ознаки 
6. Гомозигота 
7. Гетерозигота 

 

https://learningapps.org/watch?v=pwbd4t1e518
https://learningapps.org/watch?v=pwbd4t1e518
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 Завдання. Опишіть схему, використовуючи нові поняття (генотип, фенотип). 
 

 
 Завдання. Розгадайте кросворд, що містить основні поняття теми уроку. 
 

1. Прояв певного генотипу. 
2. Здатність організму набувати нових ознак. 
3. Місце гена у хромосомі. 
4. Клітина, гомологічні хромосоми якої вміщують 

різні алелі певного гена. 
5. Алельні сполучення генів певного локусу. 
6. Клітина, гомологічні хромосоми якої вміщують 

однакові алелі певного гена. 
7. Здатність передавати свої ознаки потомству. 
8. Набір хромосом ядра особини певного виду. 
9. Ознака, що не проявляється у гетерозиготних 

особин. 
10.  Сукупність усіх генів особин певної популяції, 

виду. 
11. Структурний елемент ядра клітини, що містить 

ДНК. 
12.  Парні гени, що займають одні й ті самі локуси 

гомологічних хромосом. 
13.  Ознака, яка проявляється у взаємовідносинах 

між алелями одного гена, де один з них 
пригнічує прояв другого. 

14.  Одиниця спадкового матеріалу. 
 

 

 
 

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ  
ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НОВИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ 

 

 

Вправа «Тепер я вмію!» Самостійна робота. 
 Методична доцільність: застосування теоретичних знань на практиці.  

 Кожному учневі видаються картки-завдання і таблиця «Домінантні та 

рецесивні ознаки». Різнорівневі завдання розраховані на самостійну роботу учнів, 

виконуються у зошитах послідовно, що відповідає рівням складності.   
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Таблиця «Домінантні та рецесивні ознаки» 
 

 
 

Картка №1 Для самостійного виконання 

ЗАВДАННЯ 1. Визначте, скільки алельних пар у запропонованих 
генотипах. 

 

А)  AaBb 
Б)  AaBbccDd 
В)  aaBBCcddFF 
Г)  AAbbCCddFfEe  

ЗАВДАННЯ 2. Визначте, скільки домінантних і рецесивних генів у 
запропонованих генотипах. Домінантні гени виділіть червоним 
кольором.  
Наприклад: AabbCC  – 3 домінантних гена і 3 рецесивних гена. 

А) aaBBCc  
Б) AABbcc  
В) AabbCcDDee  
Г) AaBbccDdEE  

ЗАВДАННЯ 3. Визначте гетерозиготні і гомозиготні алельні пари. 
Гомозиготні пари підкресліть однією лінією.   
Наприклад: АА  Вв  

А) Aa bb CC  
Б) aa Bb Cc  
В) AA Bb CC  dd Ee 
Г) Aa BB Cc dd EE  

ЗАВДАННЯ 4. Визначте, яка ознака організму (Р -  рецесивна, Д - 
домінантна) буде проявлятися у наступних генотипах.  
Наприклад: Генотип     Aa bb CC 
                     Ознака      Д    Р     Д 
 
Якщо ти успішно виконав завдання К артки №1, 
переходь до завдань Картки №2 .  

А) AA Bb cc  
Б) aa Bb CC Dd  
В) Aa bb Cc DD ee  
Г) Aa Bb cc dd Ee  

 

 

Картка №2 
ЗАВДАННЯ. Визначити фенотип за генотипом, використовуючи алгоритм: 

1. Визнач гомозиготний чи гетерозиготний стан алельних пар. 
2. Визнач, яка ознака (домінантна чи рецесивна) буде проявлятися в алельній парі. 
3. Використовуючи таблицю, визнач прояв ознаки для кожної алельної пари. 

               ДГ – домінантна гомозигота;       РГ – рецесивна гомозигота;         Г – гетерозигота 
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 Для самостійного виконання 

Наприклад:  

Генотип AA Bb cc Dd 

Стан 
алельної 

пари 
ДГ Г РГ Г 

Фенотип 
Темне 

волосся 
Карі очі Тонкі губи 

Ямочки на 
щоках 

 

1. Aa BB cc dd 
2. Aa Bb Cc DD 
3. AA bb CC Dd 
4. AA bb Cc dd 
5. Aa bb Cc DD Ff 
6. Aa BB cc Dd ff 

 

 

Картка №3 
ЗАВДАННЯ. Визначити генотип за фенотипом, використовуючи алгоритм: 

1. Визнач ознаку: домінантна чи рецесивна.  
2. Визнач, у якому стані проявляється ця ознака: гомозиготному чи гетерозиготному. 
3. Запиши гени у даній алельній парі. 

 Для самостійного виконання 

Дано: Фенотип. БЛАКИТНІ ОЧІ. ТЕМНЕ ВОЛОССЯ. 
Наприклад, твої міркування:  
1. БЛАКИТНІ ОЧІ – рецесивна ознака, проявляється тільки 
у гомозиготному стані. Рецесивна гомозигота - аа. 
2. ТЕМНЕ ВОЛОССЯ – домінантна ознака, проявляється як 
у гомозиготному, так і в гетерозиготному стані. Домінантна 
гомозигота - ВВ або гетерозигота Bb. 

3. Генотип можливий у двох варіантах: аа ВВ  або   аа Bb 
 

Фенотип 1. Темне курчаве волосся. Карі очі. 
Довгі вії. Тонкі губи. Видовжене обличчя. 
 

Фенотип 2. Світле пряме волосся. Зелені очі. 
Тонкі брови. Короткозорість. 
 

Фенотип 3. Короткі вії. Кругле обличчя. Голубі 
очі. Здатність скручувати язик трубочкою. 
Ямочки на щоках. Нормальний слух.  

 
 

Вправа «Створення моделі хромосом». Самостійна робота. 
 Методична доцільність: застосування теоретичних знань на практиці.  

Завдання:  
1. Використовуючи підручний матеріал (дріт, пластилін двох кольорів),  зробіть 

моделі відповідно до переліку: 

 
1. Гомологічні хромосоми з алельними генами.        
2. Гомологічні хромосоми з неалельними генами. 
3. Домінантна гомозигота. 
4. Рецесивна гомозигота. 
5. Гетерозигота. 

 
 

Приклади виконання завдань 
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2.  Доберіть до кожного малюнка, де зображені люди певних фенотипів, відповідну 

модель (генотип). 
 

   
? ? ? 

   
? ? ? 

   
? ? ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 
 

 

Виконайте тестові завдання  «Основні поняття генетики» із самоперевіркою. 
 

Використовуйте посилання 
https://learningapps.org/watch?v=p
u3prx5sc18  або QR – код 
 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pu3prx5sc18
https://learningapps.org/watch?v=pu3prx5sc18
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ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ 
 

 

Цікаві факти про спадковість 
 

 
 Ви думали ви в тата? Помиляєтесь. Інтелект не передається від 

батька до сина. Інтелект від батька може передаватися тільки 
доньці. Успадкувати інтелект чоловік може тільки від своєї матері. 
 

 Більшість видів онкологічних захворювань, приблизно 90-95% 
випадків, обумовлені факторами навколишнього середовища. 
Решта 5-10% обумовлені спадковістю.  
 

 ДНК відбитків пальців є набором маркерів ДНК, який є унікальним 
для кожної людини, крім однояйцевих близнюків, так як однояйцеві 
близнюки мають однакові гени на 100 відсотків. 
 

 Існує генетичне захворювання, яке називається синдром Ларона, 
що призводить до низькорослості, збільшення тривалості життя, а 
також до набуття імунітету до раку і діабету.  
 

 Один з кожних 4 мільйонів омарів народжується з рідкісним 
генетичним дефектом, який перетворює його в синій колір. Нажаль, 
ці цінні тварини рідко доживають до дорослого віку, бо яскравий 
колір ракоподібних приваблює хижаків.  
 

 Існує генетична мутація, яка змушує ваші кістки ставати дуже 
щільними. Одна людина, яка страждала від цього, мала щільність 
кісток, яка в вісім разів перевищувала середній показник звичайних 
людей. Одного разу він вижив після автокатастрофи і не отримав 
жодного перелому.  
 

 Вважається, що, якщо б ви друкували зі швидкістю шістдесят слів за 
хвилину по вісім годин на день, у вас би пішло приблизно п’ятдесят 
років на те, щоб надрукувати геном людини.  
 

 Майже у всіх клітинах нашого організму є ДНК, за винятком 
еритроцитів. 
 

 Багато країн, включаючи США і Великобританію, ведуть базу даних 
ДНК засуджених злочинців. 
 

 Тести ДНК можуть допомогти вам зрозуміти який у вас ризик 
виникнення певного захворювання. ДНК можна витягти з багатьох 
різних типів зразків: крові, слини і навіть сечі. ДНК - тести  
використовують в судовій експертизі, в сфері дикої природи для 
ідентифікації видів, що зникають. 
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