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ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ¹ 2

Òåìà. Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.
Ìåòà: розглянути та порівняти нормальні і мутантні форми  дрозофіл. Озна-
йомитися з основними мутаціями дрозофіли як результатом зміни хромосомного 
або генного апарату.
Îáëàäíàííÿ: світлові мікроскопи, постійні мікропрепарати нормальних (диких) 
і мутантних форм дрозофіл.

Õ³ä ðîáîòè
1. Підготуйте мікроскоп до роботи.
2. При малому збільшенні мікроскопа розгляньте препарати нормальних 
форм дрозофіли. Зверніть увагу на забарвлення тіла мух (сіре чи чорне), 
наявність і розміри крил (нормальні чи зачаткові), суцільні чи  з “вирі-
зом” крила, червоні чи білі очі тощо.

3. Розгляньте препарати мутантних форм дрозофіли. Зверніть увагу на забарв-
лення тіла комах, наявність, розмір, форму крил, забарвлення очей тощо.

4. Порівняйте  фенотипи нормальних і мутантних форм дрозофіл. Порів-
няльні дані запишіть у таблиці.

Ôîðìè 
äðîçîô³ë

Çàáàðâëåííÿ 
ò³ëà

Ðîçì³ðè ³ 
ôîðìà êðèë

Çàáàðâëåííÿ 
î÷åé

²íø³ 
õàðàêòåðèñòèêè

Нормальні  
дрозофіли

Мутантні 
дрозофіли
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5. Сформулюйте висновок, відповівши на запитання.
  а) Як мутації  можуть впливати на фенотип?
  б) Порівняйте життєдіяльність нормальних і мутантних форм 

      дрозофіл.
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ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ¹ 4

  Òåìà. Ембріогенез хордових.
Ìåòà: знайти  загальні закономірності розвитку хребетних.
Îáëàäíàííÿ: муляжі і мікропрепарати, які демонструють розвиток ланцетника, 
амфібій, риб, ікринки жаби на  різних стадіях розвитку; предметне скло, пінцети, 
піпетки, склянки з водою, мікроскопи.

Õ³ä ðîáîòè
1. Розгляньте під мікроскопом постійний мікропрепарат розви-
тку ланцетника, порівняйте побачене з малюнком і розшифруй-
те ланцюжок, використовуючи цифрові позначення малюнка. 
Зигота Бластула Гаструла Нейрула

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

І

ІІ ІІІ

ІV V
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2. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарат розвитку риб (амфібій). По-
рівняйте побачене з малюнком і розшифруйте позначення.

3. Сформулюйте висновок, відповівши на запитання.
  а) Які періоди ембріогенезу ланцетника і амфібій мають 

       відмінності? Чому?
  б) Який період ембріогенезу ланцетника і риб (амфібій) 

      відбувається подібно? У чому подібність?
  в) Чим завершується ембріогенез?

   
   
   
   
   
   
   
  

Гаструла

НейрулаБластула

2

2
1
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