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ВІДБІРКОВИЙ ТУР 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ  

 

Шановний учаснику! 

Оберіть одну (!) із запропонованих нижче наукових задач (наукових проектів) і 

запропонуйте своє бачення її розв’язання. 

 

Відповідь на творче завдання (розв’язання обраної наукової задачі): 

− надіслати не пізніше 15 березня 2021 року;  

− завантажити (разом із відповідями на друге завдання відбіркового туру - 

"Задачі"(!)) на e-mail r.marie.bio@gmail.com ; 

o у темі електронного листа необхідно зазначити своє прізвище і 

призначення – олімпіада, наприклад, Shevchenko_Olympiad; 

o в листі вказати своє прізвище, ім’я та по-батькові, а також 

призначення, наприклад, Шевченко Тарас Петрович, 

Всеукраїнська олімпіада Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з біології; 

− подавати українською мовою, оформити у форматі doc (docx), в темі 

файлу зазначити прізвище та призначення, наприклад, 

Shevchenko_tvorche zavdannya №1;  

− обсяг тексту – до 10 сторінок формату А4, всі поля – 2 см, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, інтервал – одинарний. У посиланнях на літературні 

джерела у тексті слід подати прізвище автора та рік публікації у 

квадратних дужках [Bradford, 2016]. Ілюстрації (фотографії, схеми, 

графіки, таблиці тощо) до загального обсягу відповіді на творче завдання 

не входять.  

 

Бажаємо успіху! 

mailto:r.marie.bio@gmail.com


НАУКОВІ ЗАДАЧІ (НАУКОВІ ПРОЕКТИ) 

 

№ 1. Деревина модрини одна з найстійкіших до механічних пошкоджень, не 

поступається дубу, а будучи висушеною, деревина та вироби з неї не схильні до 

гниття. З часом деревина модрини ніби кам’яніє і набуває все більшої міцності. 

За сукупністю показників деревина модрини не має аналогів у нашій країні. 

Відомо, що м. Венеція, вибудуване впродовж V-IX ст., стоїть на палях з 

модрини, які скам’яніли і не руйнуються під дією солоної води, тоді як бетон не 

витримує руйнівної сили морської води. Поясніть, чим обумовлена надзвичайна 

міцність і довговічність деревини модрини. Запропонуєте універсальний метод 

посилення міцності та довговічності деревини для її промислового 

застосування.  

 

№ 2. Стиль Natur garden зародився в Німеччині в кінці XVIII ст. Цей стиль 

покликаний об’єднати людину і природу. Сьогодні стиль Natur garden 

трансформувався в екосад, коли весь проект ділянки виконується з 

урахуванням максимальної екологічності. Цей стиль виключає використання 

хімічних засобів для захисту рослин від патогенів і шкідників. Запропонуйте 

заходи захисту рослин в екосаду. 

 

№ 3. Глобальна зміна клімату – одна з найгостріших екологічних проблем, яка 

стоїть перед людством. Відповідно до прогнозів провідних міжнародних 

наукових центрів з дослідження клімату, упродовж наступного століття 

температура підвищиться на 2-5 градусів за Цельсієм. Такі темпи глобального 

потепління спричинять серйозні кліматичні зміни і досить багато екосистем 

опиниться під загрозою зникнення. Але чи настільки однозначні ці прогнози? 

Запропонуйте свої варіанти причин і наслідків змін клімату. Які із 

представників флори та фауни будуть найбільш вразливі, які саме екосистеми 

зазнають нищівного впливу змін і чому?  

 

№ 4. Класифікація життєвих форм базується на структурі вегетативних органів 

і відображає шляхи екологічної еволюції рослин. Запропоновано різні системи 

класифікації життєвих форм у рослин. Так, основоположник географії рослин 

Олександр фон Гумбольдт керувався головним чином габітусом рослин 

(наприклад, формою пальм, кактусів, злаків та осок) і виділив 17 життєвих 

форм. Особливо широке застосування знайшли класифікації життєвих форм 

вчених-ботаніків К. Раункієра та І.Г. Серебрякова. Відповідно до припущень 

вчених вважається, що наймолодшою в еволюційному плані є життєва форма 

трав. Проаналізуйте, які саме переваги мають трав’янисті рослини у стратегіях 

виживання. Запропонуйте модель подальшої еволюції життєвих форм рослин. 

 

№ 5. Відомо, що рослини поділяються на такі, що цвітуть і дають урожай один 

раз за життя (однорічники та дворічники, що формують квітки на другий рік), 

та на такі, що цвітуть щорічно (багаторічники). Пересівання щороку більшості 

сільськогосподарських культур, що є однорічниками і після збору врожаю 

відмирають (пшениця, рис та багато інш.) – дорогий процес, що позначається 

на ціні продукції, впливає на екологію та стан ґрунтів. Спробуйте пояснити 



можливі причини, що зумовлюють відмирання однорічної рослини після 

плодоношення. Запропонуйте стратегію «переробки» 

сільськогосподарськоцінних рослин в багаторічники.     

 

№ 6. Дослідження показали, що коли земляним джмелям Bombus terrestris не 

вистачає основного корму - пилку, вони роблять дірки в листках рослин, щоб ті 

зацвітали швидше. Джмелі відгризають дрібні шматочки листків тим частіше, 

чим голодніше стають. З’ясувалось, що рослини активно реагують на такий 

вплив і починають цвітіння швидше - іноді на кілька тижнів раніше своїх 

«некусаних» сусідів. Таким чином комахи можуть забезпечувати харчування 

потомству навіть ранньою весною, коли ресурсів ще недостатньо. Цікаво, що 

перфорації нанесені дослідниками за допомогою інструментів не викликали у 

рослин подібних зсувів строків цвітіння. Зробіть припущення, чому рослини 

так реагують на кусання джмелями. Як може людина використати такі знання 

для пришвидшення строків цвітіння сільськогосподарських рослин?  

 

№ 7. Відомо, що комахи, які були випадково або свідомо інтродуковані 

людиною в нові місця існування, часто стають небезпечними шкідниками. На 

прикладі колорадського жука Leptinotarsa decemlineata поясніть це явище. 

Запропонуйте «дружні до природи» методи боротьби зі шкідником та критично 

проаналізуйте можливі наслідки застосування цих методів для природних 

екосистем та людини.  

 

№ 8. Антропогенна діяльність має багато негативних для природи наслідків, 

серед яких дуже небезпечним є зниження біологічного різноманіття. Уявіть 

наступну ситуацію. На певній території мешкає декілька видів хижих птахів, 

які належать до одного роду. Один із цих видів є рідкісним, оскільки його 

чисельність у природних умовах постійно знижується в результаті прямого 

впливу з боку людини. Запропонуйте декілька різних методик, за допомогою 

яких можна відновити чисельність такого виду і, таким чином, уникнути його 

повного зникнення. 

 

№ 9. Неінвазивна черезшкірна електростимуляція блукаючого нерву є 

перспективним методом лікування, який застосовують з метою зниження 

тривожності, симптомів депресії, нормалізації психоемоційного стану 

пацієнтів, що перебувають у стані хронічного стресу. Дана методика 

передбачає подачу електричних струмів через поверхневі електроди у вибраних 

місцях, найчастіше скеровуючи стимули на вушну гілку блукаючого нерву або 

шийну гілку блукаючого нерву на шиї. Хоча було показано, що така стимуляція 

викликає гіпо- та гіперактивацію в різних регіонах мозку, пов'язаних із 

тривогою та регуляцією настрою, механізм дії та вплив параметрів стимуляції 

на клінічні результати залишається переважно гіпотетичним. Запропонуйте 

можливі механізми впливу електростимуляції блукаючого нерву на 

психоемоційний стан, та проаналізуйте переваги та можливі ризики такої 

процедури. 

 



№ 10. Останнім часом накопичується все більше даних щодо відмінного 

реагування представників різної статі на дію фармакологічних препаратів. 

Наприклад, виявлено, що при вживанні одного і того ж препарату з класу 

антидепресантів у жінок виявляють менший терапевтичний ефект та більш 

виражені побічні ефекти, зокрема при керуванні автомобілем в ранковий час, 

порівняно з чоловіками, що потребувало корегування дози лікарем. При цьому 

більшість клінічних випробувань препаратів не містить гендерно-специфічний 

аналіз. Поясніть можливі причини відмінної фармакокінетики лікарських 

препаратів у чоловіків і жінок та запропонуйте шляхи подолання даної 

проблеми для розробників нових ліків. 

 

№ 11. Відомим є факт, що основною причиною таких спадкових хромосомних 

хвороб як синдром Дауна, синдром Едвардса та синдром Патау є 

нерозходження хромосом, які спостерігаються головним чином (приблизно 

98% усіх випадків) при першому поділі мейозу овоцита. Крім того, ризик 

народити дитину з однією з трисомій за хромосомами 13, 18, та 21 залежить від 

віку жінки і різко збільшується після 36 років (вік батька не впливає на ризик 

народження дітей з трисоміями). Як можна пояснити таку залежність 

нерозходження хромосом від віку, статі та стадії мейозу? Які ви можете 

запропонувати підходи для зниження ризику народження дітей з трисоміями у 

жінок старших за 36 років?  

 

№ 12. Ген PLK4 кодує фермент Polo-like kinase 4, який регулює подвоєння 

центріолей під час клітинного поділу. Заміна у цьому гені гуанілового 

нуклеотиду (G) на аденіловий (A, варіант rs2305957) пов’язана з порушенням 

розходження хромосом на ранніх стадіях ембріогенезу і, відповідно, з високим 

рівнем загибелі ембріонів. Зрозуміло, що усі мутації, які призводять до 

зниження фертильності особин є негативними і повинні відсіюватися добором. 

Дивно, що частота варіанта А в популяціях людини коливається від 20% до 

45%. Поясніть, яким чином мутація, яка є безсумнівно негативною, так 

поширилась серед людей. Запропонуйте підходи, за допомогою яких ви можете 

перевірити свою гіпотезу. 

 

№ 13. Прогрес в трансплантології, не в останню чергу, пов’язують із 

можливістю використання ксенотрансплантантів (тварина→людина). Як 

основний варіант пропонуються трансгенні свині. Проаналізувавши можливість 

/ ефективність такого напрямку розвитку трансплантології, запропонуйте (із 

обґрунтуванням) свій підхід до вирішення проблеми донорських органів.  

 

№ 14. За допомогою біотехнологічних підходів, на сьогодні, створено генно-

модифіковані (ГМ) тварини – корови, які як біореактори можуть продукувати 

молоко з покращеними якостями для людей. Так, наприклад, корови породи 

«Rosie» виробляють молоко збагачене людським α-лактальбуміном. Однак, 

багато людей із непереносимістю лактози через недостатність виробництва 

ферменту лактази, який відповідає за гідроліз лактози, були б дуже вдячними за 

створення ГМ корів, у молоці яких була б відсутня лактоза або зменшена її 

кількість. Проаналізуйте можливість / перспективність створення корів саме з 



такими генетичними модифікаціями за допомогою генно-інженерних методів, 

врахувавши можливий вплив нестачі лактози в молоці на процес лактації корів.  

 

№ 15. Однією з найбільш нагальних проблем сучасної терапії онкологічних 

захворювань є надзвичайно низька селективність традиційних методів 

лікування раку (радіо- та хіміотерапія). Доволі дієвим підходом до зменшення 

небажаної дії хіміотерапевтичних препаратів є так звана адресна (специфічна) 

доставка ліків, переважно, лише у ракові клітини за допомогою низки 

різноманітних методик. Проаналізуйте сучасний стан прикладних досліджень у 

цій області та оцініть теперішню ефективність та майбутні перспективи 

використання таких підходів у онкології.  

 

№ 16. Іонізуюче випромінювання вважається шкідливим фактором довкілля, 

оскільки, як правило, призводить до низки стресорних та патологічних реакцій. 

Однак відомо, що опромінення у дуже невеликих дозах навпаки, здатне до 

певного зміцнення опору організму згубній дії цього фактору. Проаналізуйте 

можливим механізмам, які залучені до такого зростання радіорезистентності 

під впливом особливо малих доз, та оцініть (із обґрунтуванням) відносний 

внесок кожного з цих механізмів у формування описаного явища.  

 

№ 17. Вітаміни вважаються невід’ємною частиною харчового раціону людини. 

Деякі із них, як наприклад, вітамін С та А, мають значний антиоксидантний 

потенціал, деякі беруть участь в ферментативних реакціях (як то вітаміни групи 

В), інші є важливими учасниками імунних процесів. Однак їх роль в розвитку 

патології та терапевтичні ефекти їх застосування ще досі вивчаються. Недавні 

дослідження показали протизапальні ефекти таких вітамінів, як А та Д, що 

обумовлені їх прямим впливом на клітини імунної системи. Запропонуйте 

можливі нові шляхи терапевтичного використання різних вітамінів, 

враховуючи механізми їх дії на імунну систему людини.  

 

№ 18. Одним із ключових завдань сучасної галузі біології – екологічної 

імунології – є встановлення взаємозв’язків між екологічними умовами 

існування організмів та функціонуванням їх імунної системи. При цьому 

показники імунної системи (такі як фагоцитарна активність лейкоцитів, рівень 

антитіл в крові) можуть бути використані як маркери забруднення 

навколишнього середовища або вказувати на зміни умов існування видів. 

Цінними з точки зору методології є розробка неінвазивних методів дослідження 

імунної системи різних видів організмів, яка забезпечує проведення тривалого 

моніторингу реакцій імунітету. Запропонуйте комплекс імунологічних методів, 

достатньо інформативних, методологічно простих та безпечних, для 

проведення тривалих досліджень імунної системи у різних видів організмів у 

межах будь-якого ареалу їх існування.      

 

№ 19. Боротьба з онкологічними захворюваннями на сьогодні є надзвичайно 

актуальною, оскільки рак щороку забирає життя у 10 мільйонів хворих. 

Проривом у боротьбі з цим недугом можна вважати відкриття механізму, за 



участі якого можна змусити імунітет людини самостійно знищити небезпечну 

пухлину без застосування важкого лікування хіміо- чи променевою терапією.  

Проаналізуйте, чому імунітет людини не «бачить» онкотрансформованих 

клітин (не захищає організм від небезпечних пухлинних клітин) та 

запропонуйте стратегію «надання» імунній системі здатності самостійно 

вирішувати питання боротьби із раком. 

 

№ 20. Останні десятиріччя в зв’язку з розвитком мобільних технологій, люди 

проводять більшість часу перед екранами телефонів, планшетів, ноутбуків. В 

зв’язку з карантинними обмеженнями останній час, у людей знижена фізична 

активність, часто порушується режим дня, робочий час переноситься на нічний 

період. Часто вночі (особливо це стосується молодих людей) в очі потрапляє 

світло гаджетів. Є дані про те, що це світло впливає на отримання зайвої ваги та 

навіть приводить до ожиріння. Проаналізуйте механізм появи зайвої ваги при 

нічному використанні електронних гаджетів та запропонуйте біологічний метод 

протидії такому процесові. 

 

№ 21. У 2017 році було повідомлено про успішне тестування одного із 

прототипів «штучної матки» – впродовж 28 діб дослідники вирощували 4-

місячні ембріони ягнят. Створення пристрою, що забезпечуватиме 

екстракорпоральний розвиток ембріонів ссавців (і людини в тому числі) є 

однією і з ключових задач сучасної ембріології. Не зважаючи на те, що людство 

досягло значного успіху у дослідженні та відтворенні в лабораторних умовах 

процесу запліднення, повноцінної «штучної матки», яка забезпечувала б всі 

етапи розвитку ембріона в контрольованих умовах, досі не створено. 

Охарактеризуйте основні проблеми, з якими стикаються творці «штучних 

маток», та запропонуйте шляхи їхнього подолання.  

 

№ 22. Згідно сучасних уявлень, основною характеристикою виду є здатність 

його представників вільно схрещуватись і давати плодюче потомство при 

одночасному унеможливленні міжвидової гібридизації. Не зважаючи на 

існування в природі гібридів, все-таки в більшості випадків отримати 

життєздатне фертильне гібридне потомство, особливо при схрещуванні тварин, 

не вдається. Враховуючи сучасні уявлення про механізми реалізації 

репродуктивних бар’єрів, запропонуйте можливі шляхи отримання потомства 

при схрещуванні двох довільних видів тварин. 

 

№ 23. Вірус імунодефіциту людини є причиною тяжкого вірусного 

захворювання та викликає епідемії в різних країнах, зокрема, в Україні. Як 

відомо, одним із засобів специфічної профілактики вірусних захворювань є 

вакцинація, але стосовно вірусу імунодефіциту людини наукові розробки 

вчених до сьогодні не дозволили отримати дієву вакцину для профілактики 

вірусної інфекції. Використовуючи знання про біологію та патогенез  ВІЛ-

інфекції, спробуйте пояснити, чому до цього часу вакцина проти ВІЛ не була 

створена. 

 



№ 24. Як відомо планета потерпає від глобального потепління. В результаті 

підвищення температури тануть льодовики Антарктиди. Вчені виявили нові 

віруси у водних потоках Антарктиди. Поміркуйте, які наслідки можуть бути 

при появі нових вірусів? Чи можуть віруси, які були у товщі льодовика, 

інфікувати людину? Запропонуйте можливі запобіжні заходи, запровадженням 

яких можна запобігти такому інфікуванню.  

 

№ 25. Проблема забруднення водних екосистем стічними водами, що містять 

важкі метали залишається надзвичайно актуальною. З кожним роком кількість 

важких металів, які потрапляють у водойми, зростає. Масштаби забруднення 

біосфери металами потребують створення біотехнологій очистки стічних вод і 

біоремедіації водойм. Запропонуйте схему комплексних заходів, основаних на 

життєдіяльності мікроорганізмів для очищення водних екосистем від важких 

металів. 

 

№ 26. На сучасному етапі спостерігається значне зростання стійкості збудників 

інфекцій до антимікробних засобів, що набуває все більш широких масштабів. 

Однією з головних причин цього є здатність мікроорганізмів до формування 

біоплівок – мікробних угруповань, які прикріплені до поверхні та оточені 

біополімерним матриксом. Бактеріальні клітини у складі біоплівок 

характеризуються високим рівнем патогенності, стійкістю до ефекторів імунної 

системи та резистентністю до антибіотиків. Поясніть причину та механізми 

виникнення стійкості мікроорганізмів, що утворюють біоплівки, до 

антибіотиків та запропонуйте шляхи подолання антибіотикорезистентності. 

 

 


