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ÐоЗМÍоЖÅÍÍя оÐгÀÍіЗМіÂ

Запитання і завдання

1. Пригадайте, що таке розмноження. 

2. Поясніть біологічне значення процесу розмноження. 

3. Охарактеризуйте типи розмноження організмів, заповнивши табли-
цю 1.

Таблиця 1
Характеристика основних типів розмноження

Тип Спосіб  
розмноження Особливості розмноження Приклади  

організмів

Н
ес

та
те

ве
 р

оз
м

н
ож

ен
н
я

Поділ клітини 
надвоє

Брунькування

Фрагментація

Вегетативними 
органами
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Р
оз

м
н
ож

ен
н
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із
 з

ап
лі

дн
ен

н
ям

Ізогамія

Анізогамія

Оогамія

Автоміксис

Р
оз

м
н
ож

ен
н
я 

бе
з 

за
пл

ід
н
ен

н
я

Партеногенез

Псевдо-статевий 
процес:
Андрогенез

Гіногенез

Форма розмноження організмів, 
при якій у розвитку зародка бере 
участь ядро чоловічої гамети але 
не бере участь ядро жіночої гаме-
ти, тобто розвиток  яйцеклітини 
з чоловічим ядром, привнесеним 
у неї  спермієм у процесі заплід-
нення
Форма розмноження, при якій 
сперматозоїд, проникнувши в  
яйцеклітину, стимулює її розви-
ток але його  ядро не зливається 
з ядром яйця і не бере участі у 
розвитку зародку. Роль сперма-
тозоїда обмежується активацією 
яйця до розвитку

На ї з ники , 
кукурудза , 
тютюн

Нематоди , 
карась сріб-
ний, сала-
мандра
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17. Подумайте та обґрунтуйте твердження, що буревії, сувора зима та 
посуха — це фактори смертності, які не залежать від густоти популяції. 

18. Поясніть механізми гомеостазу популяцій. 

19. Заповніть таблицю  14.
                                                                                      Таблиця 14

адаптивні ритми популяцій і організмів

Адаптивні  
ритми Причини Приклади

Добові 
(циркадні)

Сезонні 

Припливно-
відпливні
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Подумайте, на яких біологічних знаннях ґрунтується керування 
сезонним розвитком тварин і рослин. Яке його практичне значення? 

20. Дайте визначення поняття екологічна система.

21. Закінчіть схему.
Структура екосистеми

Абіотична частина Біотична частина

Продуценти

22. Що таке екологічна ніша? 

Поясніть, чому одну екологічну нішу в одній екосистемі не мо-
жуть мати два види? ________________________________________
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ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐоБоÒÀ № 4

Òема. Порівняння природного і штучного добору.
Мета: порівняти дії природного та штучного добору, встановити риси 

подібності та відмінності.
обладнання та матеріали: малюнки, фотографії організмів, що утвори-

лися внаслідок штучного та природного добору, підручник.

Хід роботи

1. На малюнку 12 зображені сорти капусти та їхній дикий предок. 
Вкажіть, які риси фенотипу капусти є результатом штучного добору.

 Мал. 12  
1 — дика однорічна; 2 — листкова; 3 — савойська; 4 — кормова;  

5 — брюсельська; 6 — броколі; 7 — кольрабі; 8 — цвітна; 9 — качанна
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2. Оформіть порівняльну таблицю природного та штучного добору.
Природний та штучний добір

Питання для  
порівняння

Капуста однорічна  
(дика форма)

Культурні сорти  
капусти

Вид добору:
Штучний (свідомий, 
несвідомий);

Ïриродний

Темпи дії добору

Результат добору

3. Висновки. 
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