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Тема: Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні 

наслідки 

Мета: 

Навчальна. Сформувати знання про закономірності успадкування, що 

визначає проміжне успадкування та третій закон Менделя; з’ясувати як 

відбувається успадкування ознак під час ди- та полігібридного схрещування; 

Розвиваюча. Розвивати вміння логічно мислити та знаходити 

закономірності процесів спадковості та мінливості живих організмів; 

Виховна. На прикладі забезпечення спадковості та мінливості живих 

організмів виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих 

організмах і важливості цих процесів для існування життя. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо тету спадковість і 

мінливість. На попередніх заняттях ми розглянули перші два закони 

спадковості встановлені Менделем, ознайомились з основними прийомами 

розв’язку задач з генетики. У зошитах ви маєте конспекти де висвітлено всі 

три закони Менделя. Ці конспекти ви опрацювали самостійно, оскільки 

частково вивчали. 

В законах ми розглядали повне домінування або розщеплення ознак. 

Зараз піде бесіда про проміжний характер успадкування ознак. 

Чи бачили ви коли-небуть рожеві троянди? Як ви гадаєте, як вони 

утворились? (учні наводять приклади) 

Так, вони утворились від схрещування червоних троянд з білими. Отже 

одна ознака не завжди домінує над іншою. До таких висновків дійшов і Г. 

Мендель під час схрещування нічної красуні. Це явище він назвав неповним 

домінуванням генів. Мендель дійшов висновку, що в разі неповного 

домінування генів виявляється проміжний характер успадкування. 

Спробуємо на конкретних прикладах розібратись із цим явищем. (учні 

наводять приклади) 

ПРИЙОМ «Біологічна розминка.» Розв’язування задач на неповне 

домінування. Робота біля дошки та самостійна робота в зошитах.  

2. Умови за яких діє третій закон Менделя. 

Прийом «Біологічний крос.». 

Пропоную вам пригадати, які умови мають бути виконані для дії 

законів Менделя. (учні наводять приклади) 



1. Гени локалізуються в різних хромосомах або розташовані на 

досить значній відстані в одній хромосомі. 

2. Різні типи гамет утворюються під час мейозу в однакових 

співвідношеннях (рівномірно). 

3. Генетично різні типи зигот і відповідні генотипи виникають і 

виживають з однаковою вірогідністю. 

4. Функція генів виявляється повністю; спостерігається повна 

експресивність і повна пенентрантність ознак. 

5. Досліди проводяться при однакових зовнішніх умовах і на 

великій вибірці. 

Тепер переглянемо фільм-пояснення про третій закон Менделя. 

(демонстрація фільму) 

3. Формування, закріплення первинних умінь і навичок 

розв’язування генетичних задач у стандартних умовах – за аналогією. 

(робота на дошці та в зошитах) 

Задача 1.  

Карі очі – домінантна ознака, блакитні – рецесивна. Темне волосся 

домінує над світлим. Темноволоса, дигомозиготна жінка з карими очима 

одружилась із блакитнооким, світловолосим чоловіком. Визначте, який 

генотип і фенотип можуть бути у дітей в цій родині. 

4. Вправи з відпрацювання умінь і навичок розв’язування задач в 

умовах, які змінились. 

Задача 2. 

Карі очі – домінантна ознака, блакитні – рецесивна. Темне волосся 

домінує над світлим. Темноволоса, дигетерозиготна жінка з карими очима 

одружилась із світловолосим чоловіком та блакитними очима. Визначте, 

який фенотип можуть мати діти в цій родині. 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

Практичну роботу №1. Тема: «Розв’язування типових задач з 

генетики.» 

Тема: Розв’язання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування). 
Мета: навчитися розв’язувати задачі з генетики, визначати характер успадкування при 

моно- та дигібридному схрещуваннях, генотип та фенотип нащадків за генотипами 

батьківських форм і навпаки, а також прогнозувати можливість появи нащадків з 

патологічними ознаками. 

Обладнання: картки з алгоритмом розв’язання генетичних задач, текст практичної 

роботи в підручнику. 

Хід роботи 

ЗАДАЧІ НА МОНОГІБРИНЕ СХРЕЩУВАННЯ ( ПЕРШИЙ ЗАКОН Г.МЕНДЕЛЯ) 

ЗАДАЧА №1 

mailto:bondarkova2601@gmail.com


У людини ген карого кольору очей домінує над геном блакитного кольору. Кароока жінка 

вийшла заміж за блакитнооокого чоловіка. Який колір очей можливий у їхній дітей? 

ЗАДАЧА №2  

Пряме волосся в людини – рецесивна ознака.  Домінантна ознака формує фенотип із 

кучерявим волоссям, а генотип Аа – із хвилястим. Визначте генотип й фенотип дітей, 

батьки яких  мають хвилясте волосся. 

ЗАДАЧА № 3 

Блакитноокий чоловік одружився з кароокою жінкою, і в них народилося двоє дітей: одна 

дитина з карими, а друга - з блакитними очима. Визначте генотипи всіх членів родини, 

якщо відомо, що ген кароокості є домінантним, а ген блакитноокості - рецесивним. 

ЗАДАЧІ НА ДИГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ   

( ДРУГИЙ ЗАКОН Г.МЕНДЕЛЯ «ЗАКОН РОЗЩЕПЛЕННЯ») 

ЗАДАЧА № 4 

Плоди томатів бувають червоні й жовті, гладенькі й пухнасті. Ген червоного кольору 

домінантний, ген пухнастості рецесивний. Обидві пари перебувають у різних хромосомах. 

Які нащадки очікуються від схрещування гетерозиготних томатів із червоними 

гладенькими плодами з особиною, гомозиготною за обома рецесивними ознаками? 
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