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ДИСТАНЦІЙНИЙ (ВІДБІРКОВИЙ) ТУР 

НАУКОВО-ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ  

 

Шановний учаснику Олімпіади! 

Оберіть одну (!) із запропонованих нижче науково-практичних задач 

(наукових проєктів) і запропонуйте своє бачення її розв’язання. 

 

Конкурсна робота:  

 має бути самостійним та завершеним вирішенням обраної 

науково-практичної задачі (наукового проєкту); 

 характеризуватися елементами наукової новизни й актуальністю 

обраного підходу до вирішення науково-практичної задачі; 

 повинна мати практичне й теоретичне значення; 

 має бути виконана на основі вивчення спеціальної літератури, 

передового науково-практичного досвіду з вирішення обраної 

проблеми; 

 має бути написана науковим стилем, логічно та аргументовано; 

 містити:  

 титульну сторінку (правила оформлення титульного 

листа), 

 Зміст; 

 Вступ (стисло викладається історія дослідження обраної 

науково-практичної задачі та дається оцінка сучасного 

стану її вирішення); 

 Розділи (1 – n) (з посиланнями на літературні джерела, 

обґрунтовується необхідність вирішення обраної науково-

практичної задачі, її актуальності, надається стислий 

аналіз стану її вирішення або не вирішення (з визначенням 

проблем/перепон, що гальмують вирішення), послідовно та 

аргументовано викладається власне бачення вирішення 



обраної науково-практичної задачі); 

 Підсумки; 

 Список використаних джерел. 

 

Критерії оцінювання конкурсної роботи: 

 повнота проведеного аналізу літературних джерел, спеціальної 

вітчизняної та зарубіжної літератури з обраного питання, 

передового науково-практичного досвіду з його вирішення;  

 вміння застосовувати здобуті знання з біології (та, за 

необхідності, суміжних дисциплін) для розв’язання певної 

науково-практичної задачі;  

 здатність самостійно проводити науковий пошук та 

порівняльний аналіз отриманої з різних джерел інформації, 

робити висновки; 

 креативність та актуальність обраного підходу до вирішення 

науково-практичної задачі, логічність, аргументованість; 

 стиль написання роботи, логічність та послідовність викладення 

матеріалу.  

 

Бажаємо успіху! 



ТЕМИ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ  

(НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ) 

 

№ 1. Останніми роками помітно зріс інтерес до вивчення мікробіому 

людини. Отримано важливі дані про його роль у формуванні здоров’я 

людини. Є переконливі докази того, що мікробіом впливає на всі 

процеси людського організму. В тілі людини мешкає понад 10 тисяч 

видів мікроорганізмів (бактерій, архей, вірусів, грибів, 

найпростіших). Загальна кількість клітин мікроорганізмів, які 

виявляються у людини, становить кілька сотень трильйонів, в той час 

як число клітин всіх тканин його організму – близько 10 трильйонів, 

тобто тільки 10% клітин належать тілу людини, а 90% – мікробам. 

Біомаса мікроорганізмів, які симбіотично співіснують з людиною, 

досягає від 1% до 3,5% маси її тіла. Таким чином, віром/мікробіом є 

одним з найбільших «органів» людини. Поясніть та обґрунтуйте як 

впливає родина, домашні тварини та друзі на формування нашого 

вірому/мікробіому. 

 

№ 2. З кожним роком зростає популярність безглютенової дієти: все 

частіше в інтерв’ю зірок зустрічаються фрази про безглютенову дієту, 

соціальні мережі рясніють рецептами, опублікованими з хештегом 

#glutenfree, магазини поповнюють свій асортимент продуктами, 

вільними від глютену. Така дієта стала новим модним трендом і 

поступово завоювала популярність по всьому світові. Що це: 

маркетинговий хід чи реальна небезпека для людського організму? 

Що таке непереносимість глютену та яку небезпеку приховує 

глютен? Чи слід всім людям дотримуватись безглютенової дієти? 

 

№ 3. Одним із найважливіших наукових досягнень 2022 року стало 

створення «штучних» ембріонів. На відміну від попередніх підходів 

щодо культивування зародків отриманих в результаті запліднення, 

дослідникам вдалось змоделювати ранні етапи ембріогенезу мишей з 

використанням виключно стовбурових клітин. Охарактеризуйте 

основні труднощі, які постають на шляху отримання «штучних» 

ембріонів ссавців. Дайте порівняльну характеристику таких зародків 

для використання в медико-біологічних дослідженнях. Які 

перспективи застосування цієї технології?  

 

№ 4. Впровадження сучасних допоміжних репродуктивних 

технологій в клінічну практику відкрило розмаїття нових 



можливостей щодо полегшення планування сім'ї, особливо у 

випадках порушення фертильності через генетичні причини. 

Екстракорпоральне запліднення дозволяє не тільки візуально 

оцінювати якість ембріонів, але й проводити генетичний аналіз 

стосовно носійства спадкових патологій. Водночас, проведення 

подібних процедур вимагає отримання генетичного матеріалу 

шляхом біопсії, що може призвести до порушення чи зупинки 

розвитку. Використовуючи знання про цитофізіологічні симптоми 

різних генетичних захворювань, запропонуйте підхід для 

неінвазивної передімплантаційної генетичної діагностики ембріонів 

людини щодо наявності моногенних чи багатофакторіальних 

генетичних захворювань. 

 

№ 5. У літературі часто можна натрапити на теорію білінгвальної 

переваги, згідно якої діти, що володіють кількома мовами, мають 

кращі виконавчі функції, за які відповідає префронтальна кора. А 

саме, ніби білінгвали краще розподіляють увагу, ігнорують 

неважливу інформацію, швидше обирають серед альтернативних 

варіантів, у класі такі діти краще фокусують увагу та перемикаються 

з однієї активності на іншу. Проаналізуйте наукову літературу та 

перевірте чи дійсно така лінгвістична гнучкість переноситься на інші 

когнітивні функції. Що відомо про вплив вивчення другої мови на 

структуру і функціонування мозку? Які зони мозку зазнають 

найбільшої перебудови при опануванні мови? Якщо білінгви мають 

якісь переваги відносно монолінгів, то дайте обґрунтовані 

дослідженнями поради щодо таких питань: в якому віці вивчення 

другої мови має найбільш суттєвий вплив на мозок? Яка мова матиме 

більший вплив на перебудову сірої і білої речовини, 

близькоспоріднена до рідної мови (українська та польська), чи мова, 

яка належить до іншої мовної групи (китайська і українська). 

 

№ 6. Відомо, що у маленьких дітей механізми підтримки температури 

тіла є недосконалими, і частково теплопродукція забезпечується 

розщепленням бурого жиру, частка якого у немовлят більша, 

порівняно з дорослими. Бура жирова тканина, на відміну від 

справжнього білого жиру, може давати значну кількість хімічної 

енергії внаслідок окислення жиру завдяки наявності в мітохондріях 

білків термогенінів, необхідних для процесу нескоротливого 

термогенезу. Проте на сьогодні відомо, що у дорослих депо білої 

жирової тканини також мають здатність набувати характеристик 

бурого жиру у відповідь на ряд стимулів. На основі вивчення 



літератури запропонуйте різні способи активації бурого жиру у 

дорослої людини та вкажіть, які ще переваги окрім ефективної 

теплопродукції виникають при перетворенні білого жиру на бурий. 

 

№ 7. Упродовж війни, яка триває вже майже десятиліття, а особливо 

упродовж останнього року під час повномасштабного вторгнення 

значна частина територій нашої держави із рідкісними рослинними 

угрупованнями є зруйнованими. Особливо постраждали природні 

екосистеми у зоні активних бойових дій: вирви від вибухів, 

спорудження окопів та інших оборонних споруд, побутове сміття у 

місцях розташування особистого складу та ін. Оцініть ймовірні 

масштаби негативного впливу та розробіть систему оцінки впливу на 

довкілля внаслідок воєнних дій. 

 

№ 8. Глобальні зміни клімату значно вплинули на тривалість 

сезонних процесів життєдіяльності різних організмів. Зокрема, період 

вегетації дерев збільшився, у порівнянні із попередніми 

десятиріччями. Обміркуйте які позитивні та негативні впливи на 

екосистему може мати цей феномен. 

 

№ 9. Онкологічні захворювання вже не один десяток років впевнено 

займають друге місце за рівнем летальності після серцево-судинних 

патологій, тому виступають особливо нагальною проблемою сучасної 

медицини. Додатково ускладнює ситуацію той факт, що жоден з 

терапевтичних підходів до лікування раку не є достатньо ефективним 

та селективним, тому, як правило, неминуче негативно позначається 

на структурі та функціонуванні здорових клітин і тканин. Дайте 

відповідь на питання, чому універсальний препарат для терапії 

онкологічних патологій поки що не розроблено. Проаналізуйте у 

порівняльному аспекті сучасні підходи до терапії ракових 

захворювань різних типів, враховуючи основні переваги та недоліки. 

Запропонуйте можливі механізми мінімізації негативного впливу 

таких методик на організм, і, на основі цих даних, визначте найбільш 

перспективний з таких підходів для використання у боротьбі з 

онкогенезом. 

 

№ 10. Значна частина біохімічних реакцій у живому організмі 

проходить з використанням енергії у вигляді макроергічних сполук, 

які є ко-субстратами відповідних ферментів анаболізму. Пальму 

першості у якості ко-субстрату цих ферментів займає АТФ, хоча 

енергетичний потенціал цієї молекули не є особливо високим. 



Надайте порівняльну характеристику енергетичного потенціалу 

макроергічних сполук, що беруть участь у клітинних реакціях 

синтезу і обгрунтуйте еволюційну перевагу АТФ як основної 

«енергетичної валюти» клітини. 

 

№ 11. CAR-Т-клітинна імунотерапія останніми роками 

впроваджується у клінічну практику з метою терапії онкологічних 

захворювань. Наразі цей вид імунотерапії схвалений FDA (Агентство 

з контролю за лікарськими засобами та харчовими продуктами США) 

як стандарт лікування деяких форм неходжкінської лімфоми, 

множинної мієломи та гострого В-клітинного лейкозу. Активно 

проводять клінічні випробування її застосування для терапії інших 

форм раку крові. Провідні наукові інститути світу працюють над 

створенням CAR-Т клітин. Які, на Вашу думку, існують перешкоди 

для широкого застосування в медицині даного виду імунотерапії? 

Опишіть потенційні небезпеки для організму хворого від 

використання CAR-Т-клітин. 

 

№ 12. Деменції, що супроводжують хвороби нервової системи, такі 

як хвороба Паркінсона та хвороба Альцгеймера, є серйозною 

загрозою для сучасного суспільства у зв’язку з подовженням 

тривалості життя сучасної людини та відсутністю ефективного 

лікування даних хвороб. Імунопатологічні процеси, що лежать в 

основі розвитку нейродегенеративної патології, залучають запальні 

реакції, які в здоровому організмі мали б виконувати захисну роль 

проти збудників інфекційних хвороб. Однак механізми розвитку та 

протікання запальних процесів при патології нервової системи 

відрізняються. Вкажіть ознаки запалення асоційованого з 

нейропатологією та запропонуйте можливі стратегії терапії вказаних 

хвороб на основі корекції запальних процесів в організмі.  

 

№ 13. Рослинні ресурси є складовою загального біологічного 

різноманіття, а їх збереження стало важливим завданням 

національного і світового масштабу. Збереженню підлягають рідкісні 

та зникаючі види рослин дикої флори, цінні та рідкісні сорти, лінії, 

гібриди сільськогосподарських рослин. Для довготривалого 

збереження рослинних ресурсів використовують метод 

кріозбереження. Головна перевага цього методу полягає в економії 

площ і ресурсів, збереженні генетичної стабільності і чистоти 

біологічного матеріалу, зменшенні ризику втрати цінного матеріалу. 

Для більшості соматичних клітин і сперміїв тварин і людини 



кріозбереження стало звичайною процедурою. В той же час, для 

рослинних клітин все ще немає універсального методу, який був би 

придатним для їх кріоконсервації. Запропонуйте та обґрунтуйте 

можливі шляхи вирішення даної проблеми. 

 

№ 14. Одним із найефективніших методів боротьби з хворобами і 

шкідниками кімнатних рослин є хімічний. Але використання 

хімічних препаратів у жилому приміщенні може бути небезпечним 

для людини і домашніх тварин. Тому краще, особливо на ранніх 

стадіях хвороби або слабкому зараженні рослини, замінити хімічні 

препарати безпечними народними засобами. Рослини з яких родин і 

чому ви б використали для виготовлення «домашніх» засобів 

боротьби з хворобами і шкідниками кімнатних рослин?  

 

№ 15. Існує велика кількість розповсюджених хвороб людини, які 

значною мірою спричинені впливом несприятливих факторів 

навколишнього середовища. Такі захворювання можна назвати 

набутими. Виходячи з принципу, що набуті ознаки не 

успадковуються, ризик захворіти для нащадків хворого, за умови 

відсутності значного тиску шкідливих факторів середовища, повинен 

бути невисоким. Однак, останнім часом з’являється все більше даних, 

які вказують, що нащадки пацієнтів з набутими захворюваннями 

(наприклад, ендокринної системи) мають подібні проблеми зі 

здоров’ям значно частіше, ніж можна було б очікувати виходячи з 

їхньої генетичної схильності та умов існування. В деяких випадках 

був описаний чіткий батьківський ефект: якщо хворим є батько, то 

нащадки мають більш високий шанс захворіти, ніж якщо хворою є 

мати. Надайте ґрунтовне пояснення отриманим фактам. Чи дійсно 

вони свідчать про помилковість основного генетичного принципу 

щодо спадкування набутих ознак? Опишіть можливі механізми 

“передачі” набутої хвороби наступним поколінням. Запропонуйте 

схему експерименту, який дозволив би перевірити ваші припущення 

(можливе використання будь-яких методик, підходів, обладнання та 

модельних об’єктів у межах дотримання норм біоетики). 

 

№ 16. В іспанському місті Севілья, де росте найбільше апельсинових 

дерев у Європі, плоди цитрусових планують використовувати для 

виробництва відновлюваної енергії. Зазначається, що всього в місті 

росте 48 тис. апельсинових дерев. Коли фрукти дозрівають, величезна 

їх кількість обсипається і лежить під ногами пішоходів та під 



колесами автомобілів, що створює значні незручності. Автори 

проєкту провели дослідження, яке показало, що тонна апельсинів 

«виробить» 50 кВт-год, чого достатньо для забезпечення 

електроенергією п’яти будинків протягом одного дня. За 

підрахунками, всі апельсини в місті здатні забезпечити 

електроенергією 73 тис. будинків. За словами мера Севільї, цей 

проєкт особливо важливий в умовах боротьби з кліматичними 

змінами — допоможе значно скоротити рівень парникових викидів та 

забезпечить місто «чистою» енергією. Як ви думаєте, яким чином 

автори проєкту отримають таку кількість енергії з опалих фруктів? 

Які хімічні особливості будови рослинних тканин стануть цьому 

підґрунтям? Які методи отримання «чистої» енергії ви можете 

запропонувати?  

 

№ 17. На сьогодні існує гостра потреба в донорських органах. Було 

запропоновано використання ксенотрансплантантів 

(тварина→людина) для вирішення цієї проблеми. Як основний 

варіант пропонуються трансгенні свині. Донедавна основною 

проблемою було відторгнення таких ксенографтів системою 

комплементу реципієнта. Поясніть, чому було обрано саме свиней і 

як саме вдалося уникнути активування системи комплементу. А 

також вкажіть потенційні недоліки використання 

ксенотрансплантантів із свиней та запропонуйте можливі шляхи 

вирішення таких ускладнень. 

 

№ 18. Вчені-криміналісти стикаються із суттєвими складнощами при 

ДНК-профілюванні (генетичний фінґерпринтинг, ДНК-

дактилоскопія) монозиготних близнюків, які становлять 0,2 % 

(більше 14 мільйонів) населення Землі, адже їх ДНК абсолютно 

однакова, і всі мікросателітні локуси, проаналізовані шляхом 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), співпадають. Запропонуйте 

молекулярно-біологічні маркери для потужного статистично 

значущого розрізнення біологічних зразків таких близнюків. 

 

№ 19. Виснаження ґрунту – закономірне явище при вирощуванні 

будь-яких культур. Рослини витягають з родючого шару поживні 

речовини. При чому чим урожайніший сорт, тим більше мінералів і 

залишків органіки знадобиться посівам. Як відомо, насиченість 

грунту різними елементами і присутність в ньому бактерій – це 

залежні явища. Так, якщо в грунті бактерій буде мало, то ріст рослин, 



навіть при наявності в ґрунті достатньої кількості 

найрізноманітніших елементів, стане уповільненим, а розвиватися 

вони будуть нетипово, неправильно. Щоб усунути дефіцит бактерій в 

грунті, в грунт вносять спеціальні добрива, іменовані бактеріальними. 

Запропонуйте свій варіант препарату на основі бактерій, щоб 

спростити засвоєння хімічних елементів рослинами. Обґрунтуйте 

вибір бактерій. 

 

№ 20. Через воєнні дії в Україні були знищені ліси, катастрофічно 

постраждали унікальні екосистеми природно-заповідних зон, а 

більше ніж 200 тисяч гектарів територій нафаршировані снарядами, 

мінами та уламками боєприпасів. Вибух снаряду будь-якого типу — 

це попадання низки токсичних сполук у ґрунт. У місцях бойових дій 

концентрація важких металів подекуди перевищує фонові значення у 

30 разів. Чавун із домішками сталі є найбільш поширеним матеріалом 

для виробництва оболонки боєприпасів та містить у своєму складі не 

тільки залізо та вуглець, а й сірку, мідь та інші компоненти. Ці 

речовини потрапляють до ґрунту, мігрують до ґрунтових вод і в 

результаті опиняються в харчових ланцюгах, впливаючи і на тварин, і 

на людей. Тобто отруєний вибухами ґрунт буде повільно вбивати нас 

в перспективі. З цієї причини дуже важливо видаляти з ґрунту 

сполуки та іони важких металів методом біоремедіації. Біоремедіація 

- це будь-який процес, у якому використовуються мікроорганізми, 

гриби, рослини або їх ферменти, спрямований на повернення 

забрудненого довкілля в його природний стан. Провідні фахівці вже 

зараз шукають варіанти відновлення постраждалих ґрунтів методом 

біоремедіації. Виходячи з вищенаведеного, розробіть та обґрунтуйте 

реалістичний проєкт, направлений на максимально швидке та 

ефективне позбавлення від такого забруднення за допомогою 

мікроорганізмів.  

 


