
Мінливість ( теоретичний блок + практика) 

Основні поняття й ключові терміни: мінливість, модифікаційна 

мінливість, мутаційна мінливість, комбінаційна мінливість. 

Мінливість – здатність організмів набувати нових ознак, що 

спричиняють відмінності між особинами в межах виду.  

 

Причинами спадкової мінливості є зміни структури або діяльності 

генетичного апарату, а причинами неспадкової – вплив умов середовища. 

 

Роль форм мінливості для організмів є різною. Із спадковою 

мінливістю пов’язана поява нових ознак упродовж життя, а неспадкова – 

забезпечує індивідуальний розвиток і пристосування організмів до умов 

середовища, що змінюються. 

 

Перегляньте відеоматеріали: 



Біологія. « Всеукраїнська школа онлайн» Закономірності мінливості 

 https://youtu.be/MCbDiLi7P4M 

Виконайте вправи на закріплення опрацьованого матеріалу: 

https://learningapps.org/4055709 

https://learningapps.org/4066330 

Неспадкова мінливість 

Модифікаційна мінливість – це форма неспадкової мінливості, що 

пов’язана зі змінами фенотипу внаслідок впливу умов існування. 

Модифікаційні зміни ознак не успадковуються, але їх норма реакції, тобто 

діапазон мінливості, є спадковою і визначається генотипом.  Норма реакції – 

межі модифікаційної мінливості ознаки, що визначаються генотипом. 

Модифікаційна мінливість має доцільний характер, відповідає умовам 

існування і є пристосувальною та є оборотною — зміна зникає, якщо 

припиняє дію чинник, що її викликав. Є масовою — виявляється однаково в 

усіх особин виду. 

 

Спадкова мінливість 

Спадкова мінливість полягає у зміні генотипу особини, тому 

передається за статевого розмноження нащадкам. Спадкова мінливість 

https://youtu.be/MCbDiLi7P4M
https://learningapps.org/4055709
https://learningapps.org/4066330


зумовлена появою різних типів мутацій та їх комбінацій у наступних 

схрещуваннях. 

Види спадкової мінливості: 

 комбінативна 

 мутаційна 

            Комбінаційна мінливість — це форма спадкової мінливості, яка 

виникає завдяки перерозподілу генетичного матеріалу в нащадків. 

Вона   є результатом комбінацій генів та хромосом, що несуть різні 

алелі. Рекомбінація зазвичай відбувається в мейозі під час розвитку статевих 

клітин та під час запліднення у зиготі. 

 

Всі ці джерела спадкової мінливості діють одночасно і незалежно, 

забезпечуючи при цьому постійне «перетасування» генів. Це призводить до 

виникнення організмів з іншими генотипом та фенотипом. 

 Мутаційна мінливість — це форма спадкової мінливості, що 

пов’язана зі змінами генотипу внаслідок мутацій,що зумовлюють стійкі 

зміни генетичного апарату, що виникають раптово і призводять до змін 

тих або інших спадкових ознак й функцій організму. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

За місцем виникнення розрізняють: 

• соматичні — виникають у соматичних клітинах, виявляються в 

організму та не передаються нащадкам за статевого розмноження; 

• генеративні — виникають у статевих клітинах, не впливають на 

ознаки організму, проявляються лише у наступному поколінні. 

За характером прояву: 

o Домінантні – спричиняють появі домінантної ознаки 

(полідактилія); 

o Рецесивні – спричиняють появі рецесивної ознаки (альбінізм) 

За характером впливу на життєдіяльність організму розрізняють: 

o Летальні мутації спричиняють загибель організмів ще до моменту 

народження або до настання здатності до розмноження. 

o Сублетальні мутації знижують життєздатність особин, призводячи до 

загибелі їхньої частини (гемофілія). 

o  Нейтральні мутації у звичних для організмів умовах існування на їхню 

життєздатність не впливають.  

o Корисні мутації — підвищують життєздатність особин. 

За характером змін генетичного апарату розрізняють мутації: 



 

Мутації виникають спонтанно, але є чинники (мутагени), які 

збільшують ймовірність появи мутацій. За походженням мутагенні чинники 

бувають: 

• фізичні (іонізуюче опромінення  -  рентгенівське, гамма-

випромінювання; електромагнітне випромінювання – ультрафіолетові про-

мені, іноді видиме світло; надмірно висока або низька температура); 

• хімічні (деякі алкалоїди – колхіцин, вінкамін, подофілотоксин; 

окисники та відновники — нітрати, нітрити, нітритна кислота, активні форми 

Оксигену; деякі пестициди, деякі харчові добавки, деякі лікарські препарати, 

продукти переробки нафти, органічні розчинники та ін.); 

• біологічні (специфічні послідовності ДНК – транспозони; деякі 

віруси — вірус кору, краснухи, грипу; деякі продукти обміну речовин – 

продукти окиснення ліпідів; антигени деяких мікроорганізмів). 

Для захисту від шкідливих мутагенних впливів усі живі організми 

мають біологічні антимутаційні механізми. У людини вони реалізовуються 

здебільшого на молекулярному (репарацій), клітинному (апоптозу) та 

організмовому (імунної системи) рівнях. 

Перегляньте відеоматеріали: 

 Біологія. « Всеукраїнська школа онлайн» Мутації.  

https://youtu.be/vcu3uEXMfcI 

https://youtu.be/vcu3uEXMfcI


 Матеріал про антимутаційні властивості організму  

https://youtu.be/JfC1I6Lnzxc 

Відео про особливості спадкової мінливості 

https://www.youtube.com/watch?v=GxMOyzvR0UE&ab_channel=T%D0

%B5t%D1%96anaCh%D1%83chkovska 

Виконайте вправи на закріплення опрацьованого матеріалу: 

https://learningapps.org/2938253 ;  https://learningapps.org/11075211 

https://learningapps.org/5980871 

 Вправа на співставлення термінів і понять  

https://learningapps.org/2938213 

 

Генетичний моніторинг у людських спільнотах 

Генетичний моніторинг – це заходи, за допомогою яких відстежують 

виникнення і поширення спадкових патологій. Моніторинг здійснюється че-

рез обстеження певних груп населення і виявлення нових мутацій, що були 

успадковані від попередніх поколінь; збирання, обробку, аналіз і збереження 

інформації про виникнення захворювань, які можуть бути викликані 

мутагенною дією середовища. 

Скринінг – стратегія в організації охорони здоров’я, спрямована на 

виявлення захворювань у людини в процесі масового обстеження населення. 

 

https://youtu.be/JfC1I6Lnzxc
https://www.youtube.com/watch?v=GxMOyzvR0UE&ab_channel=T%D0%B5t%D1%96anaCh%D1%83chkovska
https://www.youtube.com/watch?v=GxMOyzvR0UE&ab_channel=T%D0%B5t%D1%96anaCh%D1%83chkovska
https://learningapps.org/2938253
https://learningapps.org/11075211
https://learningapps.org/5980871
https://learningapps.org/2938213


Генофонд людини – це сукупність усіх генів у загальній 

популяції людини як біологічного вигляду (гени всіх живих на Землі 

людей). 

Ознаки Популяція людини Популяція тварин 

Які зв'язки 

відіграють 

визначальне 

значення? 

Соціально-суспільні Інстинктивні 

Що є умовою 

існування? 

Вільне схрещування Вільне схрещування 

Які особливості є 

переважаючими? 

Соціальний спосіб 

життя 

Зовнішнє середовище 

Які чинники 

відіграють 

вирішальне 

значення у 

формування? 

Природний добір, 

мутаційний процес, 

дрейф генів 

Природний добір, ізоляції, 

міграції 

Якими є особливості 

генофонду? 

Генетична 

різнорідність 

Генетична однорідність 

Перегляньте відеоматеріали: 

Біологія. « Всеукраїнська школа онлайн» Генетичний моніторинг 

https://youtu.be/aQaFRwash5U 

 Про особливості генофонду людини https://youtu.be/nyjI5EXFiEY 

 Виконайте вправи на закріплення опрацьованого матеріалу: 

https://learningapps.org/16769350 

 

Сучасні завдання медичної генетики 

Медична генетика — розділ загальної генетики, наука, яка вивчає 

спадкові хвороби людини. Завданнями медичної генетики є: 

1. Вивчення спадкових хвороб, закономірностей їх успадкування, 

особливостей патогенезу, лікування та профілактики. 

2. Вивчення спадкової схильності та стійкості до спадкових хвороб. 

3. Вивчення патологічної спадковості. 

https://youtu.be/aQaFRwash5U
https://youtu.be/nyjI5EXFiEY
https://learningapps.org/16769350


4. Дослідження теоретичних медико-біологічних проблем 

(біосинтез видоспецифічних білків, синтез імунних антитіл, генетичні 

механізми захворювання на рак). 

5. Вивчення питань генної інженерії, яка розробляє методи 

лікування спадкових хвороб шляхом переносу генів нормального 

метаболізму у ДНК хворого. 

Залежно від внеску спадковості й чинників середовища усі хвороби 

поділяють на: 1) спадкові (визначальна роль спадковості); 2) хвороби із 

спадковою схильністю (розвиток захворювання зумовлений взаємодією 

генотипу й середовища); 3) вроджені вади людини (хвороби, спричинені 

внутрішніми чи зовнішніми чинниками середовища, що виникають до 

народження). 

Спадкові захворювання – спадкові розлади організму, пов’язані з 

порушенням генетичного апарату. Спадкові хвороби поділяють на генні 

(короткозорість, альбінізм, гемофілія) та хромосомні (синдром Дауна (47, 

21+), синдром Патау (47,13+), синдром Едвардса (47,18+), синдром Тернера 

(45,ХО), синдром Клайнфельтера (класичний каріотип 47, ХХY)). 

Хвороби із спадковою схильністю – це захворювання, для розвитку 

яких необхідна взаємодія внутрішніх спадкових та зовнішніх несприятливих 

впливів середовища. До цієї групи хвороб належать більшість захворювань 

людини, серед яких подагра, цукровий діабет, гіпертензія, виразкова хвороба, 

бронхіальна астма, шизофренія, епілепсія. 

Вроджені вади розвитку – стійкі структурні чи метоболічні зміни 

органів, їх частин чи ділянок тіла, що виходять за межі нормальних варіацій 

будови та порушують їх функції (вади розвитку ЦНС, серця, травної системи, 

нирок, розщеплення верхньої губи та піднебіння, вивих стегна, 

клишоногість). 

Методи профілактики спадкових хвороб людини 

Медико-генетичне консультування — спеціальний вид медичної 

допомоги населенню, який направлений на профілактику спадкових хвороб. 



Медико-генетичні консультації допомагають людям у прогнозуванні шлюбу, 

потомства, консультують вагітних жінок, допомагають у вирішенні питань 

спадковості, усиновлення дитини, проводять точну діагностику спадкових 

захворювань. 

Показаннями для пренатальній діагностиці є: 

• вік жінки старше 35 років; 

• наявність у родині попередньої дитини з хромосомними 

патологіями; 

• генетичні захворювання, що мали місце у членів сім'ї; 

• виявлена генетична патологія, яка зчеплена зі статтю; 

• вроджені порушення метаболізму; 

• гетерозиготність батьків у ряду генетичних патологій; 

• невдалі попередні вагітності, які переривалися з незрозумілих 

причин. 

Методи допологової діагностики є різноманітними: УЗД плоду, 

генетичний аналіз амніотичної рідини або пуповинної крові, дослідження 

сироватки крові матері, біопсія ворсинок хоріону. 

До профілактичних заходів спадкових хвороб людини належать: 

• Первинна профілактика – дії, що мають запобігти зачаттю хворої 

дитини. Це планування народження дитини і поліпшення середовища 

життя людини. 

• Вторинна профілактика – переривання вагітності за високої 

ймовірності захворювання плода або за хвороби, що діагностували під час 

вагітності. Це не найкращий, але єдиний надійний метод для вторинної 

профілактики більшості тяжких та смертельних генетичних дефектів. 

3) Третинна профілактика – корекція прояву патологічних 

генотипів. Третинна профілактика проводиться як за спадкових хвороб, 

так і за хвороб зі спадковою схильністю. Третинна профілактика можлива 

за таких хвороб: галактоземія, фенілкетонурія, гіпотиреоз. 

Можливі рекомендації медико-генетичних консультацій: 



• Уникати родинних шлюбів. 

• Виключення народження дитини у носіїв генетичних порушень, 

відмова від народження дитини. 

• Штучне запліднення. 

• Усиновлення дітей. 

• Узяти до уваги ризик спадкової патології в сім'ї. 

Перегляньте відеоматеріали: 

Біологія. «Всеукраїнська школа онлайн» 

https://youtu.be/7IRl3X6IBh8 

Відео про спадкові хвороби людини  

 https://www.youtube.com/watch?v=1gpBNTB-

dSY&ab_channel=T%D0%B5t%D1%96anaCh%D1%83chkovska 

Вправа на закріплення вивченого матеріалу 

https://learningapps.org/11153689 

Тестування з теми «Закономірності мінливості» 

Виберіть одну правильну відповідь). 

1. Зміни фенотипу, спричинені впливом умов довкілля і не пов'язані 

зі змінами генотипу, називають: А мутаційною мінливістю;                                          

Б модифікаційною мінливістю; В комбінативною мінливістю; Г 

онтогенетичною мінливістю. 

2. Які ознаки не є підставою для медико-генетичного 

консультування?  

А вік жінки старший за 35 років Б наявність у родині попередньої 

дитини з хромосомними патологіями В переважне володіння лівою рукою Г 

генетичні захворювання, що мали місцеу членів сім'ї 

3. Визначте, який із чинників не впливає на появу комбінативної 

мінливості:А кросинговер;Б незалежне розходження хромосом у мейозі; В 

мутації;  Г випадкове поєднання гамет під час запліднення. 

4. Мутації, що виникають у статевих клітинах, називають: А 

соматичними; Б генеративними; В летальними; Г нейтральними. 

https://youtu.be/7IRl3X6IBh8
https://www.youtube.com/watch?v=1gpBNTB-dSY&ab_channel=T%D0%B5t%D1%96anaCh%D1%83chkovska
https://www.youtube.com/watch?v=1gpBNTB-dSY&ab_channel=T%D0%B5t%D1%96anaCh%D1%83chkovska
https://learningapps.org/11153689


5. Вагітна жінка перехворіла на грип, у плода виникла мутація, що 

вплинула на слух дитини. Укажіть, який мутаген спричинив цю мутацію: 

А хімічний; Б фізичний; В біологічний; Г внутрішній. 

6. Використовуючи комбінований корм для курей, можна 

покращити їх несучість. Це приклад дії: 

А комбінативної мінливості; Б мутаційної мінливості; В 

модифікаційної мінливості; Г співвідносної мінливості. 

7. Фізичним мутагеном є: А висока температура Б токсини В 

колхіцин  Г наркотичні речовини  

8. Визначте, які мутації викликають зміни послідовності 

нуклеотидів у молекулі ДНК:      А генні (точкові); Б геномні; В хромосомні;  

Г полісомні. 

9. Комбінативна мінливість може виникати і передаватися тільки 

під час розмноження: А спорами; Б нестатево; В вегетативно; Г гаметами. 

10. Підвищення рівня радіації в середовищі сприяє зростанню: А 

інфекційних хвороб; Б спадкових хвороб; В адаптації організмів до 

температури; Г ускладнення пристосувань організмів. 

11. Укажіть, які мутації виникають під впливом газу іприту: А 

спонтанні; Б летальні; В індуковані; Г нейтральні. 

12. Зміни процесу біосинтезу білка на базі мутованої ДНК 

викликають появу сивини, пігментних плям і родимок. Це відносять до 

мутацій: А генних (точкових); Б геномних; В хромосомних; Г летальних. 

13. Установіть відповідність між термінами, що характеризують 

модифікаційну мінливість, та їх визначеннями : 

1. Варіаційний ряд 

2. варіаційна крива 

3. норма реакції; 

4. варіанта 

А Графічне зображення кількісних показників 

мінливості ознаки;  

Б показник ознаки (за розміром, формою тощо); 

В розміщення варіант у порядку збільшення 

(зменшення) ознаки; 

Г пристосування організмів до умов середовища; 



Д межі модифікаційної мінливості ознаки 

14. Встановіть відповідність між назвами спадкових хвороб та 

порушеннями, що їх викликають. 

1. Синдром котя-

чого лементу 

2. Синдром Дауна 

3. Синдром 

Клайнфельтера  

4.  Синдром Патау 

 

А  Делеція короткого плеча5-ї хромосоми 

Б 47 хромосом, зайва хромосома у 21-й парі 

В 47 хромосом, зайва хромосома у 13-й парі 

Г 47 хромосом, зайва хромосома у 1-й парі 

Д 47 хромосом, зайва статева хромосома ХХУ  

  

15.Установіть правильну послідовність закономірностей спадковості та 

мінливості, починаючи з найдавнішої : 

А отримано перші індуковані мутації; Б створення мутаційної теорії; 

В відкриття закону гомологічних рядів спадкової мінливості; Г 

формулювання хромосомної теорії спадковості. 

16. Укажіть форми мінливості, що відповідають наведеним ознакам. 

Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. 

Виникає під час 

незалежного 

розходження хромо-

сом під час мейозу 

Характерною рисою є 

оборотність 

Виникає внаслідок пору-

шення структури ДНК 

1. комбінативна 

2. мутаційна 

3. модифікаційна 

1 комбінативна 

2 мутаційна 

3 модифікаційна 

1.комбінативна 

2. мутаційна 

3. модифікаційна 

 

Відповіді до тестових завдань: 

1 Б, 2 В, 3 В, 4 Б, 5 В, 6 В, 7 А, 8 А, 9 Г, 10 Б, 11В ,12А 

13:  1-в, 2- а, 3- д, 4- б;  14: 1-а, 2-б, 3-д, 4 –в;  15: ГБВА 

16: 1,3,2 


