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ТЕСТ “В” (вкажіть, які твердження є вірними, а які – невірними) 
 

1 На малюнку представлений поперечний зріз гаусторії паразитичної рослини, що проникає в 

судинний пучок рослини-хазяїна. Інтактний судинний пучок показаний на врізці.  

 

Для кожного твердження, що наведене нижче, вкажіть вірне воно чи ні. 

 а) Ймовірно, ця паразитична рослина здійснює фотосинтез, оскільки її гаусторії проникають 

лише у флоему рослини-хазяїна.    

 б) Гаусторії цього паразита – це видозмінений лист.    

 в) Ймовірно, взаємозв’язок паразит-хазяїн є обов’язковим.     

 г) Рослина-хазяїн – представник класу дводольні.    

2 

 

Проаналізуйте зображення та визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які 

невірними. 

 а) На рисунках зображені лише гаметофіти різних видів вищих рослин.             

 б) Зображення на рисунку «А» характерне для сосни.                           



 в) На рисунку «В» зображено двостатевий гаметофіт.   

 г) На рисунку «Г» зображено двостатевий гаметофіт.   

3 Деякі квіткові рослини адаптовані до життя у водному середовищі (водні рослини). В 

залежності від того, яка частина рослини в нормі розташована під чи над водою, їх 

поділяють на три типи: надводні, плаваючі і повністю занурені у воду. Органи останньої 

групи рослин повністю ростуть під водою. Для кожного твердження, що наведене нижче, 

вкажіть вірне воно чи ні для органів повністю занурених у воду рослин. 

 а) У них нема ксилеми, так як вони можуть поглинати воду всією своєю поверхнею.    

 б) Беручи до уваги, що деякі види цих рослин мають продихи, можна стверджувати, що їхнє 

закриття чи відкриття не буде обумовлене циркадним ритмом.    

 в) Ці рослини гетерофільні – зі світло-зеленими і темно-зеленими листками.   

 г) Ці рослини мають добре розвинуті підтримуючі тканини із товстими стінками.     

4 На рисунку представлена схема поперечного зрізу листка покритонасінної рослини. 

Провідні пучки зазначені кільцями, а волокна склеренхіми – зафарбованими чорними 

ділянками. Крім того зазначені трихоми і продихи. Відносне положення провідних пучків 

залишається сталим вздовж листка.   

 

Для кожного твердження, що наведене нижче, вкажіть вірне воно чи ні. 

 а) Швидше за все, це листок однодольної рослини.   

 б) Швидше за все, ця рослина є болотною.    

 в) Можна очікувати, що цей листок швидше тонкий і довгий, аніж округлий чи овальний.   

 г) На свіжому зрізі цього листка волокна склеренхіми можна розпізнати за яскраво-зеленим 

забарвленням.     



5 Ксантофіли – один з двох основних класів каротиноїдів, які, на відміну від каротинів, 

містять атоми оксигену у вигляді гідроксильних і/або епоксидних і/або оксогруп. 

Ксантофіли (лютеїн, віолаксантин, неоксантин та ін.) у великій кількості наявні в листках 

вищих рослин і беруть участь як у «захопленні» світлової енергії синьо-фіолетової ділянки 

спектра, так і в захисті фотосинтетичного апарату від надлишку енергії при підвищеній 

інсоляції. Хоча спектральні характеристики різних ксантофілів дуже схожі у видимій 

ділянці спектру, проте якісний склад ксантофілів у рослин майже всіх таксонів практично 

однаковий, що свідчить про певну участь кожного з ксантофілів у забезпеченні 

функціонування фотосинтетичного апарату. Важливу роль відіграють ксантофіли, задіяні в 

оборотних реакціях ксантофілових циклів, з яких головним є віолаксантиновий цикл (ВЦ). 

При низькому освітленні ксантофіли ВЦ виконують переважно світлозбиральну функцію, а 

при високому – допомагають розсіяти надлишкову енергію і захистити рослину від 

фотоінгібування.  

Ретельно ознайомтеся з табличними даними вмісту ксантофілів та вкажіть, які з тверджень 

є вірними, а які невірними. Верхня ділянка – більш освітлена, нижня – менш освітлена. 

 

Таблиця 1. Вміст лютеїну в листках трав'яних рослин з різних ділянок широколистяного 

лісу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2. Вміст віолаксантину в листках трав'яних рослин з різних ділянок 

широколистяного лісу 

 

Таблиця 3. Вміст неоксантину в листках трав'яних рослин з різних ділянок 

широколистяного лісу 

 

 а) На початку дослідження рослини Polygonatum multiflorum, Asarum europaeum і Aegopodium 

podagraria містили приблизно однакову кількість лютеїну й неоксантину. Convallaria 

majalis характеризувався вищим вмістом ксантофілів усіх класів.   

 б) При першому відборі зразків у листках Polygonatum multiflorum та Asarum europaeum вміст 

лютеїну був вищим у рослин, що зростали на більш затіненій нижній ділянці, а у Convallaria 

majalis вміст лютеїну в рослин з різних ділянок не відрізнявся.   

 в) Через три тижні різниця у вмісті лютеїну в рослин з верхньої і нижньої ділянок зникала і в 

Polygonatum multiflorum – за рахунок певного зростання вмісту лютеїну на більш освітленій 

верхній ділянці.    

 г) У C. majalis і A. podagraria за три тижні вміст лютеїну в листках майже не змінювався. В A. 

europaeum, на противагу, листки втрачали до 30–40% лютеїну, причому значніше зниження 

його вмісту спостерігалося на затіненій нижній ділянці.    



6 Встановлено, що більшість риб сприймають звукові коливання частотою до 2,5 кГц. 

Коропоподібні риби сприймають звукові коливання частотою до 13,5 кГц. 

Для кожного твердження, що наведене нижче, вкажіть вірне воно чи ні. 

 а) Закритоміхуровість збільшує чутливість до звукових коливань.   

 б) Веберовий апарат збільшує чутливість до звукових коливань.    

 в) Бічна лінія відіграє роль в сприйнятті звукових коливань.   

 г) Риби сприймають менший діапазон звукових коливань, ніж люди.   

7 В 2001 р. Майкл Аксельсон (Michael Axelsson) на засіданні Фізіологічного товариства 

продемонстрував огляд даних про будову серця однієї групи хордових. Нижче наведено 

ілюстрацію з доповіді Аксельсона. Ознайомтесь з нею і вкажіть, які з тверджень є вірними, а 

які невірними. 

 

Рис. Схема серця деяких хордових тварин. RV – правий шлуночок; LV – лівий шлуночок. 

Літерою С позначено анастомоз двох судин, а також наведено гістологічний препарат 

просвіту анастомозу. 

 а) Це серце теплокровної тварини.                 

 б) Структура, позначена літерою А, називається отвір Паніці .              

 в) Структура, позначена літерою В, забезпечує надходження венозної крові в мале коло 

кровообігу, та перешкоджає потраплянню венозної крові у велике коло кровообігу.           

 г) Структура, позначена літерою С, дозволяє, в разі потреби, збільшити кровопостачання до 

передніх кінцівок.     

       



8 Проаналізуйте рисунки і вкажіть, які з наведених тверджень є вірними, а які невірними. 

 

 

 

 

 

 а) Представники цих типів були представлені в едіакарській фауні.                  

 б) Всі ці організми використовують гідравлічні принципи для руху окремих частин тіла.       

 в) Тварини, зображені на малюнках А та Б, мають шкіро-м’язовий мішок.                    

 г) Тварини, зображені на малюнках Б та В, можуть харчуватись планктоном.             

9 На фотографіях наведено зображення хребетних і безхребетних тварин із різними органами 

зору. Розгляньте зображення тварин та вкажіть, які з тверджень є вірними, а які 

невірними. 

 

Рис. А – бджола, Б – вухань, В – кальмар, Г – шимпанзе 

 а) А, Б, Г мають кольоровий зір.                                                                         

 б) А сприймає поляризоване світло.                                                                    

 в) Сітківка В не має колбочок.                                                                            

 г) Очі Г не мають тапетуму.                                                                                

10 У осіб з вираженим периферійним гіпертиреозом та гіпотиреозом в сироватці крові 

спостерігається підвищений рівень малонового диальдегіду (МДА) – важливого маркера 

активації перекисного окиснення ліпідів. Церулоплазмін, транспортер міді і фактор 

антиоксидантного захисту, підвищений у гіпертиреозних пацієнтів і зазвичай не 

відрізняється від контролю або знижений у гіпотиреозних пацієнтів. У всіх випадках рівень 

МДА позитивно корелює з рівнем тиреотропного гормону (ТТГ). Враховуючи біологічне 

значення тиреоїдних гормонів, проаналізуйте запропоновані твердження і вкажіть, які з них 

є вірними, а які невірними.  

 а) Тиреоїдні гормони активують перекисне окиснення ліпідів за рахунок загальної мобілізації 

обмінних процесів.      

 б) Зростання рівня МДА при гіпотиреозі є наслідком підвищеного рівня ТТГ і зниженої 

активності антиоксидантного захисту.          

 в) Зростання рівня церулоплазміну при гіпертиреозі є наслідком адаптаційної відповіді на 

активацію окисних процесів.          

 г) Тиреоїдні гормони модулюють антиоксидантний статус організму.          

А Б В Г 



11 Дослідження ембріогенезу гатерії в наші дні майже неможливе, оскільки цей вид 

охороняється міжнародним природоохоронним законодавством. Однак у Гарвардському 

університеті зберігся зафіксований ембріон гатерії, що був добутий ще в 19 ст. Сучасні вчені 

Т. Сангер, М. Ґредлер та М. Кон дослідили цей зразок. Нижче наведено ілюстрацію з їхньої 

статті, опублікованої в 2015 році в Biology Letters. Фотографії задньої частини ембріону 

гатерії представлені на фото c та d. На фото е наведено, для порівняння, відповідну область 

ембріону ящірки. Літерами позначено: AS – "передній бугорок"; CL – клоака; GS – 

генітальний бугорок; HL – задня кінцівка; TL – хвіст. 

Зліва знаходиться ряд фотографій ембріонів деяких хордових: пітона (Python regius), курки 

(Gallus gallus), черепахи (Trachemys scripta)  та миші (Mus musculus). Структура, гомологічна 

"передньому бугорку" (AS) позначена стрілками. 

 

Проаналізуйте результати дослідження, співставляючи їх із даними ембріології та зоології. 

Вкажіть які з наведених нижче тверджень є вірними, а які невірними. 

 а) В усіх класів сучасних амніот у самців наявний пеніс (принаймні в процесі ембріогенезу на 

зачатковій стадії).               

 б) В усіх класів сучасних амніот у самок наявна сумка (принаймні в процесі ембріогенезу на 

зачатковій стадії).        

 в) Структура, позначена літерами  AS  ("передній бугорок"), розвивається із ентодермального 

зародкового листка.               

 г) Структури, позначені літерами AS ,  CL та  GS,  розвиваються із бластопору.       



12 Імунна система людини проходить тривалий в часі період становлення. При цьому, 

кількість окремих популяцій імунних клітин має відмінності в окремі вікові періоди. Для 

профілактики захворювань використовують різні за складом вакцини:  

- противірусні (містять атенуйовані штами збудника або очищений поверхневий 

антиген вірусу, отриманий шляхом вживлення рекомбінантної ДНК у культуру дріжджових 

клітин),  

- протибактеріальні (містять очищені анатоксини збудників або ослаблені штами чи 

фрагменти бактеріальних стінок). 

Розгляньте рисунок, на якому зображено співвідношення лімфоцитів і нейтрофілів у певні 

періоди дитинства. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть серед них вірні і невірні. 

 

Рис. Кількість нейтрофілів (1) і лімфоцитів (2) в периферичній крові (в % у різні вікові 

періоди дитинства). 

 а) Вакцинацію проти гепатиту А (вакцина атенуйована) можна проводити у перший день 

життя.                    

 б) Вакцинацію проти гепатиту В (вакцина містить поверхневий антиген вірусу) можна 

проводити у перший день життя.                     

 в) Вакцинацію проти поліомієліту (вакцина жива, інактивована) можна проводити з 2-го по 9-й 

місяць життя.                     

 г) Вакцинацію проти туберкульозу (вакцина містить ослаблений штам мікобактерій) можна 

проводити з 1-го по 12-й місяць життя.                     



13 Дорослий організм ссавців перебуває в стані строгої збалансованості клітинного 

самовідновлення, що відбувається безперервно у ряді його життєво важливих систем. 

Зокрема, для крові можна виділити кілька клітинних пулів (угрупувань, що перебувають на 

певному етапі розвитку), які поступово поповнюють наступні пули: пул стовбурових клітин; 

пул клітин, що діляться і дозрівають в кістковому мозку; пул, що продовжує дозрівання (без 

проліферації) спочатку в кістковому мозку, а потім в крові; пул функціональних клітин 

крові.  

На схемі зображено ефекти, що виникають в системі клітинного відновлення крові у 

результаті радіаційно-індукованого спустошення різних пулів у результаті опромінення 

лабораторних тварин. Ці ефекти добре відображають правило Бергоньє-Трібондо, що 

характеризує загальні закономірності реакції клітин на опромінення. Зокрема, відразу після 

опромінення на певний час гальмується поділ в усіх проліферуючих пулах. Проаналізуйте 

схему і вкажіть, які з тверджень є вірними, а які невірними. 

 

 а) Молоді малодиференційовані клітини мають найбільшу радіочутливість.   

 б) Функціонально-зрілі клітини мають найвищу стійкість до опромінювання, спустошення пулу 



відбувається лише за рахунок загибелі старих формених елементів.     

 в) Стовбурові клітини починають постачати елементи наступним пулам не відразу після 

початку відновлення після опромінення, а при досягненні певного рівня.   

 г) Система крові однозначно відновиться, якщо хоча б мінімальна частина стовбурових клітин 

після опромінення збереже життєздатність.   

14 У осіб юнацького віку, які тривалий час проживали на територіях, забруднених 

радіонуклідами (на графіках – сірий колір), було виявлено певні відмінності від контролю 

(на графіках – білий колір) за рівнями кортизолу, нейтрофілів та їх фагоцитарного числа, 

зрілих Т-лімфоцитів з фенотипом CD3+, імуноглобуліну IgG. Розгляньте графіки. 

Враховуючи, що неспецифічний імунітет є енергетично вигіднішим, ніж специфічний, 

проаналізуйте запропоновані твердження і вкажіть, які з них є вірними чи невірними. 

 

 а) Хронічний вплив малих доз іонізуючого випромінювання є стресовим фактором.      

 б) Гуморальний специфічний імунітет чутливіший до супресивної дії іонізучого 

випромінювання в малих дозах, ніж специфічний клітинний.       

 в) Зростання рівня нейтрофілів є компесаторною реакцією на зниження рівня Т-лімфоцитів з 

метою енергозбереження в умовах хронічного стресу.              

 г) Нейтрофіли в осіб, що зазнали хронічного радіаційного впливу, попри підвищену кількість, 

мають пригнічені функціональні можливості.   

 



15 Під час вагітності у людини до плоду через плаценту активно транспортуються лише 

материнські антитіла класу G. Надходження починається з 3-го місяця вагітності. У плоду 

спочатку починають синтезуватися антитіла класу IgМ, трохи пізніше – IgА. Власний IgG 

починає синтезуватися відразу після народження. У віці 3 місяців його концентрація 

вирівнюється з концентрацією IgG, отриманого від матері.  

Розгляньте графік, на якому зображено залежність рівня антитіл плоду і немовляти від 

терміну внутрішньоутробного розвитку та перших місяців життя. Рівень виражено у 

відсотках від рівня відповідного класу імуноглобулінів у дорослих. Проаналізуйте 

запропоновані твердження і вкажіть, які з них є вірними, а які невірними. Враховуйте, що 

ціна поділки по вісі абсцис може складати кілька місяців! 

 

 а) Графік 1 відображує зміни рівня материнського IgG, 2 – рівня IgМ, 3 – рівня IgG, 4 – рівня 

IgА.      

 б) Рівень материнського IgG в організмі дитини досягає нульового рівня через 6 місяців після 

народження.   

 в) Момент народження дитини на графіку вказано на вісі абсцис між поділками A i B.    

 г) До кінця першого року життя у дитини рівня дорослого сягає лише рівень IgМ.    

16 При дослідженні молекулярних і структурно-функціональних основ стійкості рослин до 

несприятливих факторів особливу увагу привертають види з широким діапазоном 

толерантності. До таких видів належить і гелофіт Sium latifolium L. (Apiaceae) – типова 

рослина перезволожених ґрунтів, берегів озер, річок і боліт, що зростає як на мілководді, так 

і на суходолі. Він легко утворює водну й наземну екоформи та здатний швидко 

пристосовуватися до змін водного режиму протягом онтогенезу. 

Швидкі біохімічні реакції захисту рослин при довготривалому затопленні направлені на 

перебудову енергетичного метаболізму та захисні функції. Первинним механізмом 

отримання енергії за анаеробних умов є гліколіз із анаеробною ферментацією. Білки 

теплового шоку (БТШ), до яких належить і БТШ70, є одним із головних неспецифічних 

компонентів захисту рослинної клітини під час дії несприятливих факторів різної природи.  



Первинними структурними перебудовами є видозміна морфології кореневої системи, що 

функціонує як орган закріплення у субстраті. 

Тому для з’ясування механізмів стійкості рослини Sium latifolium L. до змін водного режиму 

було досліджено морфологічні зміни коренів при підтопленні, методом вестерн-блотінгу 

виявлено зміни у вмісті БТШ70 та проведене електрофоретичне дослідження вмісту 

алкогольдегідрогенази (АДГ): 

 

 

Вплив затоплення на рослини S. latifolium: 

а – без затоплення, б – через 10 діб затоплення: 1 – головний корінь, 2 – бічні корені, 3 – 

додаткові корені; 

 

в – вестерн-блот-аналіз БТШ70 в коренях S. latifolium: 1 – до затоплення; через певний 

відрізок часу після початку затоплення: 2 – 2 год; 3 – 4 год; 4 – 6 год; 5 – 8 год; 6 – 24 год; 7 – 

10 діб. М – маркер молекулярної ваги поліпептидів; 

 

г - аналіз АДГ в коренях S. latifolium методом нативного електрофорезу: 1 – до затоплення та 

через певний відрізок часу після початку затоплення: 2 – 2 год; 3 – 4 год; 4 – 6 год; 5 – 8 год; 

6 – 24 год; 7 – 10 діб. 

На основі отриманої інформації визначте, які з наведених нижче тверджень є вірними, а які 

невірними.  

 а) На 10-ту добу затоплення рослини мали 1-2 додаткові корені, які досягали розмірів системи 

головного кореня.   

 б) Активація синтезу БТШ70 у відповідь на підтоплення відбувається пізніше ніж індукція 

синтезу алкогольдегідрогенази, що свідчить про активацію захисних систем під час перебігу 

стрес-реакції.   

 в) Електрофоретичні дослідження вказують на поступове «перемикання» енергетичного 

метаболізму на анаеробний шлях.   

 г) Реакція на затоплення включає морфологічні та біохімічні зміни у кореневій системі, 

оскільки затоплення ґрунту призводить до різкого зменшення кількості кисню, доступного 

кореневій системі.   



17 Надмірне зростання температури навколишнього середовища призводить у рослин і тварин 

до активації захисної стресової реакції на клітинному рівні. Зокрема, відбувається синтез 

особливих білків теплового шоку, БТШ (або HSP, heat shock proteins), тоді як синтез інших 

(«звичайних») білків пригнічується. Характерною рисою БТШ є практична відсутність у 

клітині за нормальних умов, оскільки гени, що їх кодують, транскрибуються лише за 

підвищеної температури. Встановлено, що переважна більшість БТШ належать до групи 

білків-шаперонів, здатних стабілізувати та виправляти конформацію інших білків, які за 

високої температури можуть зазнавати денатурації. Пізніше було встановлено, що у листках 

модельної рослини Arabidopsis thaliana серед восьми генів, які кодують аскорбат 

пероксидазу, АРХ (це фермент, який розщеплює пероксид водню з використанням аскорбату 

в якості субстрату) один ген, Арх2 майже не транскрибується за 20C, але його транскрипція 

різко збільшується за 37C. Це призводить до накопичення мРНК Арх2 (див. рисунок).  

 

 

У бланку відповідей вкажіть, які з наведених нижче тверджень є вірними, а які – невірними.  

 а) Білок АРХ2 належить до БТШ.   

 б) Білок АРХ2 належать до групи білків-шаперонів.    

 в) Активація транскрипції гену Арх2 вказує на зростання концентрації пероксиду водню у 

клітині за умов теплового стресу.   

 г) Наведені експериментальні дані вказують на суттєве зростання активності АРХ за умов 

теплового стресу.   

18 Епітеліальна тканина має ряд структурно-функціональних особливостей, які відрізняють її 

від інших типів тканин. Так, епітеліальні клітини поєднані великою кількістю 

функціонально різних міжклітинних взаємодій, серед яких особливе місце займають щільні 

контакти. Ці структури забезпечують бар’єрну функцію епітеліального шару, регулюючи 

дифузію молекул між клітинами (навіть у товщі плазматичної мембрани). Проникність 

щільних контактів залежить від їхнього білкового складу та може значно варіювати. 

Для порівняльного аналізу властивостей щільних контактів було сформовано моношари з 

ентероцитів товстого кишечнику (ЕТК), епітеліоцитів проксимального канальцю нирки 



(ПКН) та клітин колоректальної аденокарциноми (ККА). На цих препаратах було виміряно 

питому довжину щільних контактів (рис. 1). 

 

Рис. 1. Питома довжина щільних контактів. А – ККА, Б – ЕТК, В – ПКН.  

 

Надалі на апікальну поверхню наносили флуоресцентні молекули різного розміру, а 

реєстрацію флуоресценції проводили на базолатеральній поверхні. Результати дослідження 

представлено на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Інтенсивність флуоресценції (І) залежно від розміру флуоресцентної частки. А – ККА, 

Б – ЕТК, В – ПКН.  

 

Ретельно проаналізуйте наведені дані та вкажіть, які з тверджень є вірними, а які 

невірними.   

  а) Проникність щільних контактів є прямо пропорційною до їхньої питомої довжини.                         

 б) Молекули, діаметр яких більший за 1,5 нм, не можуть проходити через епітеліальний шар.                        

 в) Результати проведених досліджень вказують, що іони Na+ та Ca2+ не здатні пасивно 

проходити між клітинами епітелію ниркових канальців.             

 г) Злоякісна трансформація клітин кишечнику призводить до зменшення інтенсивності 

параклітинного пасивного транспорту.                     

 
 

19 Внутрішній простір ядра пов’язаний із цитоплазмою через численні ядерно-порові 

А Б В 



комплекси. Порушення процесів ядерного імпорту або експорту призводить до зміни 

субклітинної локалізації макромолекул та, як наслідок, розвитку патологічних процесів. 

Для оцінки здатності макромолекул різного розміру пасивно транспортуватись з ядра (або в 

нього) дослідниками було сконструйовано декілька флуоресцентних білків різної маси, які 

не мали в своєму складі послідовності ядерної локалізації. Результати електрофоретичного 

аналізу флуоресцентних білків представлено нижче (рис. 1). 

 

Рис. 1. Електрофореграма сконструйованих білків. Номер відповідає порядковому номеру 

досліджуваного білка. 
 

Для дослідження здатності кожного з білків переміщуватись всередині клітини відповідні 

генетичні конструкти було введено в клітини мишачих фібробластів. Потім за допомогою 

флуоресцентної мікроскопії візуалізували локалізацію необхідного білку та ДНК (для 

ідентифікації ядра) (рис. 2). Ретельно проаналізуйте результати проведеного дослідження та 

вкажіть, які з тверджень є вірними, а які невірними. 

  

Рис. 2. Флуоресцентне виявлення сконструйованих білків. Номер відповідає порядковому 

номеру досліджуваного білка. Для кожного білку верхнє та нижнє зображення отримані з 

одного і того ж поля зору. 

 а) Флуоресцентні білки експресуються в усіх клітинах.                  

 б) Транспорт білку №3 в ядро є ГТФ-незалежним.                    

 в) Білок №4 транспортується з ядра в цитоплазму активніше, ніж білок №2.                    

 г) Макромолекули масою більше 150 кДа не здатні потрапляти в ядро.                    

20 Добре відомо, що після смерті організму життєздатність окремих тканин та органів може 



зберігатись впродовж годин або навіть діб. Оцінка посмертних внутрішньоклітинних змін 

дозволяє точніше спрогнозувати та, в подальшому, скоригувати їх для покращення якості ex 

vivo маніпуляцій. 

В одному з подібних досліджень було оцінено інтенсивність експресії генів в різних тканинах 

Danio rerio впродовж 3 діб після настання смерті. Результати досліджень представлено нижче 

(рис. 1). Ретельно проаналізуйте графіки та вкажіть, які з тверджень є вірними, а які 

невірними.  

 

А.           Б.  

 

В.           Г.  

Рис. 1. Зміна кількості РНК (в ум. од.). Перша точка даних відповідає прижиттєвому стану. А 

– сумарний вміст РНК в організмі, Б – сумарний вміст РНК в окремих органах (X – мозок, Y 

– печінка), В – експресія РНК білку теплового шоку 70, Г – експресія РНК гену Tox2, який 

регулює активність NK-клітин.   

 а) Характер посмертних змін вмісту РНК в різних тканинах Danio rerio є однаковим.                         

 б) Проведені дослідження вказують, що розвитку аутоімунної відповіді передує стрес-реакція.                         

 в) Зміни в рівні експресії певних генів можуть спостерігатись вже на 1 годину після смерті 

організму.                    

 г) Зміна експресії Tox2 в перші 2 доби після смерті відповідає загальоорганізменним трендам і, 

найімовірніше, пов’язана із розвитком деструктивних процесів та смертю клітин.                     

Y 

X 



21 На мікрофотографії представлено структуру, яку можна виявити в більшості клітин 

людини. Розмір масштабної лінійки – 200 нм. Ретельно проаналізуйте мікрофотографію та 

вкажіть, які з тверджень є вірними, а які невірними. 

 

 а) Зображена структура є частиною вакуолярної системи клітини.                     

 б) Блокування утворення зображених структур призведе до порушення рецепторної функції 

плазматичної мембрани.   

 в) Утворення структур, позначених стрілками, є клатрин-залежним.                    

 г) Внутрішній простір структур, позначених стрілками, топологічно еквівалентний до 

нуклеоплазми.                       

22 Проаналізуйте наведений родовід та вкажіть, які з тверджень є вірними, а які невірними. 

 

 а) Успадкування ознаки відбувається за аутосомно-домінантним типом.      

 б) Ознака успадковується за голандричним типом.   

 в) За умови народження дівчинки у батьків 10 та 11, ймовірність прояву у неї ознаки 



складатиме 50%.    

 г) Ймовірність, що особа 6 може бути носієм ознаки складає 50%.     

23 У нормальних еукаріотичних клітинах проходження клітинного циклу жорстко 

регулюється. Циклін-залежні кінази (cdk) і їхні регуляторні субодиниці цикліни (cyclin) - 

основні регулятори клітинного циклу. Проходження клітинного циклу досягається шляхом 

послідовної активації і дезактивації різних комплексів cyclin-cdk. Дія комплексів cyclin/cdk 

полягає в фосфорилюванні білків-мішеней відповідно до фази клітинного циклу, де 

активний той чи інший комплекс cyclin/cdk.  

 

Проаналізуйте наведену схему регуляції клітинного циклу. У бланку відповідей вкажіть, чи 

є кожне з наступних тверджень вірним чи невірним. 

 а) Комплекс cyclin Е/cdk 2 активний в пізній G1-фазі і фосфорилює білки, необхідні для 

проходження через пізню G1-фазу і вхід у S-фазу.   

 б) За відсутності комплексу cyclin А/cdk 2 порушується проходження S фази і перехід до  

поділу.   

 в) Порушення регуляції експресії cyclin D не вплине на процеси S-фази та G2-фази клітинного 

циклу.   

 г) Накопичення комплексу cyclin А/cdk 2 відбувається виключно в момент, коли клітина 

входить в S-фазу, тобто в момент G1/ S переходу.    

24 Подагра (хвороба, що найчастіше вражає суглоби людини) зустрічається у 2% осіб і 

обумовлена аутосомно-домінантним геном. У жінок ген подагри не проявляється, у чоловіків 

пенетрантність його дорівнює 20% (В.П. Ефроімсон, 1968). Визначте генетичну структуру 

популяції по аналізованій ознаці, виходячи з цих даних. 

У бланку відповідей вкажіть, чи є кожне з наступних тверджень вірним чи невірним. 

 а) Носіїв генів подагри в 5 разів більше, тобто 10 чоловіків зі 100.   

 б) 95 із 100 особин матимуть генотип аа.   

 в) Частота особин з генотипом АА складає 0,9.   

 г) Частота рецесивного алеля а в цій популяції дорівнює  0,95.   



25 Для того, щоб вивести новий сорт картоплі з підвищеною стійкістю до хвороб, науковці 

отримали гібридні рослини між культурною картоплею Solanum tuberosum (TUB) та диким 

видом Solanum bulbocastanum (BUL). Цей гібрид (HYB0) є поліпоїдом і містить 2 набори 

хромосом TUB та 2 набори хромосом BUL. Дикий вид BUL має високу стійкість до хвороб, 

але є низьковрожайним та має бульби низької якості. Домінантні алелі R1 та R2, які 

забезпечують стійкість до хвороб, знаходяться на хромосомах 5 та 7 BUL, а рецесивні алелі 

qu та yi, які забезпечують високу врожайність і якість бульб – на хромосомах 1 та 4 TUB. 

Рослини HYB0 схрестили з культурною картоплею (яка є автотетраплоїдом) і отримали 

кілька ліній гібридів HYB1. Ці рослини в свою чергу схрестили з культурною картоплею і 

отримали чотири лінії (L1, L2, L3, L4) гібридів HYB2. Цитогенетичний аналіз показав, що 

рослини ліній L1, L2, L3 та L4 містять по 4 повні набори хромосом TUB та від 1 до 3 

додаткових хромосом BUL. Всі хромосоми дуже дрібні та мають майже однакові розміри та 

форму. Тому, щоб визначити, які саме додаткові хромосоми містять лінії L1-L4, дослідники 

вирішили застосувати молекулярні маркери на основі ПЛР. Для кожного з чотирьох 

досліджених генів була використана своя пара праймерів. Застосування цих праймерів 

дозволяє отримувати ПЛР-фрагменти різної довжини, які специфічні для кожного з алелів. 

Довжини ПЛР-фрагментів для вихідних батьківських та отриманих після схрещувань 

форм картоплі проаналізували методом електрофорезу. Результати наведено на рисунку у 

схематичному вигляді.  

 

 

 

На основі отриманих даних у бланку відповідей вкажіть, які з наведених нижче тверджень 

є вірними, а які – невірними. 

 а) Лінія L3 буде стійкою до хвороб, але низьковрожайною.   

 б) Лінія L4 є непотрібною для подальшої селекційної роботи.    

 в) Всі отримані лінії є непридатними для практичного використання, оскільки додаткові 

хромосоми не мають пари і тому через деякий час будуть втрачені.    

 г) Лінія L1 містить 2 додаткові хромосоми.    



26 Провели генетичний аналіз результатів аналізуючого схрещування тригетерозигот AaBbCc 

у двох дослідах: 

 Схрещування №1 Схрещування №2 

ABC 126 - 

ABc 10 164 

AbC 64 2 

Abc 62 1 

aBC 68 2 

aBc 70 3 

abC 14 172 

abc 133 - 

 ∑= 547 ∑= 344 

Проаналізуйте отримані дані та вкажіть, які з тверджень є вірними, а які невірними. 

 а) Гени А і В успадковуються незалежно один від одного, а гени В і С успадковуються 

зчеплено.    

 б) Відсоток кросинговеру між генами В і С складає 28,9%.   

 в) Гени розташовані в одній групі зчеплення у порядку А В С.   

 г) Генотипи батьківських форм - 

                                                          

27 В 2003 році в «Nature» були опубліковані результати роботи дослідницької групи, 

очолюваної Кім Кобб. З метою реконструкції палеоекологічних умов регіону вони 

аналізували співвідношення ізотопів 16О та 18О в рештках коралів, знайдених на 

Гавайських островах. Для визначення часу, коли мешкали корали, визначали 

співвідношення ізотопів 234U та 230Th в рештках. В результаті, встановлено, що з початку 

нашої ери вміст 18О був найвищим у коралах, що мешкали в 12-14 ст. н.е. 

В 2019 р. в «Quaternary Science Reviews» були опубліковані результати роботи 

дослідницької групи очолюваної Олександром Кохом. Вони дійшли висновку, що початок 

Малого льодовикового періоду був зумовлений колонізацією європейцями Америки в 16 ст. 

н.е. 

Проаналізуйте наведені дані і вкажіть які з тверджень є вірними, а які невірними. 

 а) Результати дослідження Кобб та ін. (2003) суперечать висновку про часи глобального 

похолодання, які наведені в роботі  Коха та ін. (2019).                 

 б) Кліматичні умови в районі Гавайських островів в 12-14 ст. н.е. були більш холодні, ніж в 

попередні та наступні століття.              

 в) В 12-14 ст. н.е. на Гавайських островах склались умови, несприятливі для життя коралів.           

 г) Датування коралів стало можливим завдяки тому, що живий корал накопичує розчинний у 

воді 230Th, який після смерті коралу розпадається на 234U.           



28 Два британських екологи проводили облік чисельності однієї з популяцій шотландської 

куріпки впродовж року (Jenkins & Watson, 1962). Вилуплення пташенят відбувається в 

липні, шотландські куріпки матуронатні моногамні птахи, середній розмір кладки близько 

10 яєць. Популяція не зазнавала пресу мисливців. В таблиці наведено дані про чисельність 

птахів на початок місяця (Fm), про кількість особин, що загинули впродовж місця 

внаслідок природних причин (fm) та про питоме виживання в популяції впродовж місяця 

(1-( fm / Fm )). 

 

Проаналізуйте результати дослідження та вкажіть, які з тверджень є вірними, а які 

невірними. 

 а) В усі місяці питоме виживання становить більше 90%.              

 б) Власники угідь вирішили провести відстріл 100 особин поверх природної смертності (тобто 

кількість особин, що доживе до наступного місяця становить: Fm- fm -100). Якщо цей 

відстріл провести у вересні, то до червня доживе більша кількість особин, ніж у випадку, 

якщо відстріл буде проведено у лютому.         

 в) Власники угідь вирішили провести відстріл 100 особин поверх природної смертності. Якщо 

цей відстріл провести у лютому, то до червня доживе більша кількість особин, ніж у 

випадку, якщо відстріл буде проведено у травні.         

 г) Динаміка приросту популяції така, що відстріл 100 особин недопустимий в жодному із 

місяців, оскільки смертність не компенсуватиметься народжуваністю.       

29 Свого часу батько біологічної систематики Карл Лінней вказував на близьку спорідненість 

між картоплею та томатом. Для того, щоб остаточно прояснити це питання у наш час було 

розшифровано послідовність ДНК спейсерної ділянки генів, які кодують 18S та 25S рРНК. 

Для дослідження використали томат (S. lycopersicum) та види картоплі, які утворюють 

бульби, з Мексики (S. ehrenbergii та S. pinntatisectum) та з Південної Америки (S. acaule, S. 

tuberosum). Для побудови еволюційного дерева в якості віддаленого родича (out-group 

species) застосували європейський вид Паслін солодко-гіркий (S. dulcamara). Проаналізуйте 

отримане дерево (див. рисунок) та вкажіть, які з наведених тверджень є вірними, а які 

невірними. 



  

 а) Отримані результати свідчать, що томат та види картоплі з Південної Америки більш 

споріднені між собою, ніж види картоплі з Південної Америки та з Мексики.    

 б) В ході еволюційного розвитку бульби вперше виникли у спільного предка томату та всіх 

видів картоплі, але пізніше у томату вони зникли.    

 в) В ході еволюційного розвитку бульби виникали незалежно декілька разів у різних видів 

картоплі.    

 г) Для остаточної відповіді про еволюцію бульб у досліджених видів необхідні додаткові 

дослідження.     

30 За результатами дослідження викопних решток хордових крейдяного періоду, палеонтолог 

С. Уокер (Walker) в 1981 р. виділив таксон Енаціорніси (Enantiornithes). В подальшому 

виявилось, що енанціорніси були чисельними мешканцями лісових екосистем крейдяного 

періоду. З-поміж ознак, які властиві енанціорнісам: 1) анізодактилія стопи (перший палець 

протиставлений іншим пальцям стопи); 2) зчленування лопатки і коракоїду відбувається 

через виступ на коракоїді та заглибину на лопатці (на рисунку); 3) ключиці зрослі в одну 

кістку (на рисунку); 4) в більшості видів на щелепах були зуби. 

 

Рис. 1. Плечовий пояс енанціорніса Pengornis sp. 

За наведеними даними визначте, які з тверджень є вірними, а які невірними. 

 а) Енанціорніси були предками сучасних птахів.                  

 б) Енанціорніси були конкурентами більшості віялохвостих птахів крейдяного періоду.       

 в) За анізодактилічним типом стопи енанціорніси нагадували сучасних птахів.                 

 г) В енанціорнісів з’єднання кісток плечового поясу ідентичне такому в сучасних птахів.   

 


