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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема. Визначення вмісту води у власному організмі.
Мета: розрахувати орієнтовний вміст води у власному організмі.
Теоретичні відомості. 

Тіло людини містить 65 % води. Втрата понад 20 % маси тіла за рахунок 
води для людини є смертельною.

Хід роботи
1. Розрахуйте вміст води у власному організмі, якщо вона становить майже 

70 % маси тіла.

  

  

  

2. Розрахуйте масу води у своєму організмі, поділивши свою вагу на 3 і по-
множивши результат на 2. Який це відсоток становить?

 Порівняйте дані обох розрахунків.

  

  

  

  

  

  
3. Користуючись даними про розподіл води в організмі, визначте, скільки 

води міститься:

 а) усередині клітин        

 б) у вигляді внутрішньоклітинної  рідини     

 в) у циркулюючих рідинах організму     
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  Довідковий матеріал

Розподіл води в організмі:

 усередині клітини — 71 %
 у тканинах у вигляді позаклітинної рідини — 19 %
 у складі плазми, лімфи та інших циркулюючих рідин — 10 %.

  

  

  

4.  Як пов’язаний вміст води у клітині з інтенсивністю її життєдіяльності? 
Чому після 40 років починається біологічне старіння організму? 

  Довідковий матеріал

 у клітинах ембріонів людини і тварини води міститься близько 95 %.
 у клітинах молодого організму — до 80 %.
 у старості знижується до 60 %.
 високоактивні клітини мозку містять близько 85 %.
 у малоактивних клітинах жирової тканини — не перевищує 40 %.
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

Тема.  Порівняння мітозу і мейозу.
Мета:  ознайомитись із процесами, що відбуваються під час мейозу, виявити зна-

чення його для живих організмів; навчитися виявляти основні риси поді-
бності і відмінності процесів мітозу і мейозу.

Обладнання: 
cхеми різних стадій мітозу і мейозу, таблиці.

Теоретичні відомості.
Мейоз — особливий поділ еукаріотичних клітин, при якому зменшується 
(редукується) кількість хромосом. Це явище відкрили вчені В. Флемінг  
(у тварин) і Е. Страсбургер (у рослин).
Під час мейозу відбуваються три важливі явища: редукція кількості хро-
мосом до гаплоїдного набору, комбінування (рекомбінація) батьківських і 
материнських хромосом та кросинговер — перехрещення хромосом, при 
якому відбувається обмін частинами хромосом.
Мейоз має два поділи та інтерфазу між ними. Перший поділ (редукцій-
ний) значно відрізняється від мітозу. Другий (екваційний) проходить як 
мітоз і відрізняється від нього лише за кількістю хромосом.
Для інтерфази між цими двома поділами характерним є те, що в ній не 
відбувається реплікація ДНК.

Хід роботи
1.  Розгляньте схему різних стадій мейозу і опишіть процеси, що відбувають-

ся у профазі.

                                                     Схема мейозу
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2.  Користуючись матеріалом лабораторної роботи № 11, заповніть таблицю.

Порівняльна характеристика мітозу і мейозу

Характеристика 
інтерфази 

 і фаз поділу
Мітоз

Мейоз

перший поділ другий поділ

Інтерфаза: 
синтез ДНК, 
РНК, білків, 
подвоєння хро-
мосом, у складі 
кожної з них 
з’являються дві 
хроматиди



— 132 —

ііі. завдання на встановлення відповідності.

17.  Установіть відповідність між назвами органів та фізіологічними системами, 
до яких вони належать:
1. гіпофіз; А) кровоносна система;
2. остеон; Б) опорно-рухова система;
3. печінка; В) ендокринна система;
4. головний мозок. Г) нервова система;
  Д) травна система.

18.  Установіть відповідність між класами хребетних тварин та особливостями 
їхньої будови:
1. земноводні; 
2. риби;
3. птахи; 
4. ссавці.
А) мають трикамерне серце та два кола кровообігу;
Б) органами дихання є зябра;
В) мають полегшений внутрішній скелет;
Г) наявність молочних залоз, вигодовування малят молоком;
Д) тіло вкрите роговими лусками.

ІV. Завдання на встановлення послідовності.

19.  Установіть послідовність розташування зон ростучого кореня:
А) всмоктування; 
Б) поділу клітин;
В) провідна; 
Г) кореневого чохлика;
Д) росту.

20.  Установіть послідовність систематичних категорій, починаючи з найнижчої:
А) ряд; 
Б) вид;
В) царство; 
Г) клас;
Д) тип.

А
1

3
2

4
5

Б В Г Д

А
1

3
2

4
5

Б В Г Д

А
1

3
2

4

Б В Г Д

А
1

3
2

4

Б В Г Д



— 133 —

ІV. Завдання відкритого типу.

21.  Вкажіть відмінності між колоніальними одноклітинними організмами  
та колоніями багатоклітинних організмів.

22.  Доведіть, що організм є відкритою системою.
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