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Тема: Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях 

організації. Стратегії адаптацій організмів. 

Мета:  
Освітня встановити зв’язок між будовою структур, відповідальних за 

адаптацію, і виконуваними ними функціями; з’ясувати значення адаптацій різних 

груп організмів у їх пристосуванні до умов середовища; 

 розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити закономірності 

процесів ембріонального розвитку людини; 

 виховна: на прикладі основних процесів ембріогенезу людини виховувати 

розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Сьогодні на уроці ми розглянемо особливості адаптації на клітинному і 

молекулярному рівні організації та дізнаємося, які існують стратегії для цього 

процесу. Запишемо тему в зошит. 

 

Стратегія адаптацій організмів – це певний загальний напрям формування 

пристосувань організмів різних видів, що забезпечує їхнє існування в часі. За 

тривалістю формування адаптацій розрізняють 3 стратегічні напрями формування 

адаптацій. 

1. Стратегія еволюційних адаптацій має найбільш тривалий харатер 

формування пристосувань до змін середовища і потребує змін багатьох поколінь. 

Відбувається зміни генетичної інформації. Завдяки еволюційним адаптаціям 

можуть виникати нові молекули білків, що надають організмам здатності до 

засвоєння нових місць існування. До цієї групи належать ідіоадаптації, 

ароморфози, загальна дегенерація. 

2. Стратегія акліматизації: використовується генетична інформація, що була 

в геномі організмів від народження. Наприклад сезонні зміни будови, 

життєдіяльності вбо поведінки організмів. 

3. Стратегія негайної адаптації здійснюється завдяки змінам активності 

ферментів. Наприклад позитивні або негативні таксиси рослин, адаптація 

еритроцитів до умов високогір’я. 

 

Що таке таксис? 

 

За характером формування адаптивних механізмів: 

1. Стратегія за принципом резистентності (активний шлях адаптації) 

передбачає формування адаптивних механізмів підтримки гомеостазу 

внутрішнього середовища незалежно від змін середовища. Наприклад, підтримання 

сталої температури тіла, протидія втратам води у рослин. 



 

2. Стратегія за принципом толерантності (пасивний шлях адаптації) – 

підпорядкування життєвих функцій організмів змінам умов середовища. 

Виявляється у зниженні метаболізму, сповільненням поділу, росту й розвитку 

клітин. Наприклад, заціпеніння у риб і амфібій, сплячка ссавців тощо. 

3. Стратегія уникнення несприятливих впливів – формування в організмів 

життєвих циклів і проявів поведінки, що дають змогу уникнути несприятливих 

змін чинників сереовища. Наприклад, сезонні міграції тварин. 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com  

Вправа «Біологічний футбол»: на екрані висвічується термін, учень дає 

визначення та обирає хто далі буде давати визначення наступному терміну. 

Адаптація. Біологічна система. Еволюція. Адаптивна радіація. Онтогенез. 

Філогенез. Структурні адаптації. Концепція адаптивної зони. Дивергенція. Норма 

реакції. Фенотип. Адапціогенез. Преадаптація. Постадаптація. Комбінативна 

адаптація. Правило адаптивності. Правило екологічної індивідуальності. Правило 

відносної незалежності адаптацій. Відносна доцільність адаптацій. Еукаріоти. 

Анаеробне середовище.  

 

 


