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ТЕМА: «Будова статевих клітин. Гаметогенез.» 

Цілі уроку: 

• освітня: розглянути основні особливості утворення сперматозоїдів та 

яйцеклітин у людини; 

• розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити схожі та відмінні 

риси у процесах ово- та сперматогенезу; 

• виховна: на прикладі утворення статевих клітин людини виховувати розуміння 

єдності всіх біологічних процесів у живих організмах. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

1. Особливості сперматогенезу людини 

Сперматогенез — це розвиток, дозрівання і формування чоловічих статевих 

клітин (сперматозоїдів). Тривалість повного дозрівання одного сперматозоїда 

становить 73-75 днів. 

1) Період розмноження. Триває протягом усього життя, починаючи з періоду 

статевого дозрівання, і до старості поступово згасає. Сперматозоїди утворюються в 

сім’яниках (яєчках), а саме у звивистих канальцях. Сперматогонії (первинні статеві 

клітини), що містяться на базальній мембрані звивистих канальців, кілька разів 

піддаються поділу мітозом. 

2) Період росту. Маса ядер і цитоплазми сперматогоніїв збільшується, і вони 

стають сперматоцитами І порядку. Вони витісняються ближче до центра звивистого 

канальця. 

3) Період дозрівання. У цей період відбуваються два поділи. Після першого 

утворюються сперматоцити ІІ порядку, які мають 23 пари хромосом. Одразу ж після 

цього вони поділяються ще раз. І на цей раз у кожну дочірню клітину — сперматиду 

— потрапляє лише одна хромосома з кожної пари. Тобто відбувається мейоз 

(редукційний поділ). У підсумку з одного сперматоциту І порядку утворюється 4 

сперматиди. Половина з них містить Х-хромосому, що визначає жіночу стать плоду, 

половина — Y-хромосому, що визначає чоловічу стать. 

4) Період формування. За цей період сперматиди перетворюються на 

сперматозоїди. Клітини формують джгутики, які виступають у порожнину канальців. 

До джгутиків переміщується більшість мітохондрій, що забезпечуватимуть енергією 

рух сперматозоїдів. Комплекс Гольджі переміщується до переднього кінця голівки, 

ущільнюється й утворює акросому. Після дозрівання сперматозоїдів цитоплазматичні 

містки між ними руйнуються, і вони стають повністю автономними. 

2. Особливості овогенезу людини 

Овогенез — це розвиток, дозрівання і формування жіночих статевих клітин 

(яйцеклітин) . На відміну від чоловіків, утворення яйцеклітин у жінок починається ще 

до народження — під час ембріонального розвитку. 

1) Період розмноження. Відбувається лише під час ембріогенезу. Триває з 2-го 

по 5-й місяць. Після формування яєчника первинні статеві клітини перестають 

розмножуватись і починають диференціюватись у овогонії. Овогонії піддаються 



численним поділам способом мітозу. Після останнього мітотичного поділу оогонії 

переходять до наступного періоду. 

2) Період росту. Починається з 3-го місяця ембріонального розвитку людини. 

Овогонії оточені одним шаром фолікулярних клітин, які поставляють їм поживні 

речовини. Овогонії перестають ділитися і диференціюються на овоцити І порядку. В 

ядрі овоцитів І порядку проходить підготовка до зменшення кількості хромосом — 

відбувається профаза І мейозу. Овоцити застигають на цій стадії до періоду статевої 

зрілості. За її настання овоцити знов починають рости: збільшуються їхні розміри, в 

цитоплазмі накопичується жовток, овоцит оточується прозорою зоною та 

променистим вінцем. 

3) Період дозрівання. Відбувається перед овуляцією. Овоцит І порядку 

нерівномірно ділиться шляхом мейозу. Після першого поділу утвориться одна велика 

клітина — овоцит II порядку, в яку переходять усі поживні речовини, й одна дрібна 

клітина — первинне полярне (або напрямне) тільце, де є лише ядро й відсутня 

цитоплазма. Після другого поділу мейозу з овоциту II порядкуутворюється знову одна 

велика клітина — яйцеклітина й одне вторинне напрямне тільце. З первинного 

напрямного тільця утворяться два дрібні вторинні напрямні тільця. Таким чином, під 

час оогенезу з кожної вихідної клітини утвориться одна велика яйцеклітина і три 

напрямних тільця, що гинуть. Усі вони мають гаплоїдні набори хромосом. Напрямні 

тільця призначені тільки для рівномірного розподілу хромосом під час мейозу. 

Дозрівання яйцеклітин, на відміну від сперматозоїдів, відбувається циклічно — в 

середньому раз на 28 днів. Зазвичай за одного циклу утворюється одна яйцеклітина. 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

Виконати лабораторну роботу 

Лабораторна робота №3 

Тема: Будова статевих клітин. 

Мета: ознайомитися з особливостями будови чоловічих і жіночих статевих 

клітин, пояснити їхні відмінності. 

Обладнання: малюнки підручників. 

Хід роботи 

1. Розгляньте малюнок 215 (ст187) підручника (Андерсон О.А., Вихренко 

М.А.,Чернінський А.О.). 

2. Замалюйте у зошитах яйцеклітину і сперматозоїд , підпишіть структури будови. 

3. Зробіть висновок про подібність і відмінність статевих клітин. 

  

4. Виконати тестові завдання. 

Тема: Суть та біологічне значення запліднення 

І.Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

Що утворюється після запліднення? 

А яйцеклітина    Б сперматозоони   В зигота   Г організм 

Яке запліднення у квіткових рослин? 

А внутрішнє одинарне      Б внутрішнє подвійне 

В зовнішнє одинарне          Г зовнішнє подвійне 

3. Яке біологічне значення запліднення? 

А збільшення спадкового різноманіття  Б збільшення кількості ознак та їх 

проявів 



В утворення гаплоїдних клітин                Г формування поліплоїдності 

4. Де в жіночому організмі відбувається запліднення? 

А у матці    Б у яєчниках   В у маткових трубах     Г у простаті 

5. Як називається вихід овоцита з яєчника? 

А синкаріогамія                                             Б акросомальна реакція 

В кортикальна реакція                                                                  Г овуляція 

6. Вкажіть набір хромосом зиготи, яка дасть початок зародку чоловічої статі. 

А 22А+ХУ               Б 44А+ХУ              В 46А+ХУ             Г22А+ХХ 

7. Назвіть захворювання, що передається статевим шляхом і призводить до 

безпліддя у людини. 

А отит                   Б карієс                  В флюороз       Г трихомоноз 

8. Як називаються чоловічі статеві гормони? 

А естрогени            Б андрогени           В глікогени                   Г мінералокортикої

ди 

9. Скільки сперматозоонів бере участь у заплідненні овоцита людини? 

А один                     Б два                      В три                Г багато 

II. Завдання на встановлення відповідності 

10. Установіть відповідність між жіночими статевими органами та їхніми 

функціями 

1 Матка А Внутрішнє осіменіння 

2 Яєчник Б Утворення гамет 

3 Труби Фалопія В Розвиток зародка 

4 Жовте тіло Г Запліднення й переміщення зиготи 

  Д Тимчасовий ендокринний орган яєчника 



 


