
 

Шановні друзі!  

Навіть швидкий перегляд запропонованих вам тем 

дозволяє побачити й оцінити велич практичних задач, що 

стоять сьогодні перед Біологією! Від успішності їхнього 

вирішення, залежить не лише прогрес людства, але й 

саме його виживання. 

Обирайте! Творіть! Змагайтеся й перемагайте!  

Доведіть і собі й іншим, що майбутнє вам не байдуже!!! 

 

Бажаємо вам успіху й з нетерпінням очікуємо  

зустрічі з вами! 

 

1. Одним з найбільш перспективних та селективних методів знищення 

ракових клітин вже декілька десятиліть залишається контроль 

запрограмованої клітинної загибелі (апоптозу) на біохімічному та 

молекулярно-біологічному рівнях. Однак практичне застосування цього 

методу до сьогодні ще не впроваджено у повній мірі. Проаналізуйте 

основні труднощі на шляху такого впровадження і запропонуйте методи 

їхнього подолання.  

2. Нанотехнології та їхнє застосування, зокрема в біології, на сьогодні 

вважаються дуже перспективним напрямком досліджень в усьому світі. 

Серед цікавих та перспективних підходів у цьому напрямку є селективна 

доставка терапевтичних препаратів за допомогою «наномашин». 

Проаналізуйте сучасний стан впровадження такої технології і 

запропонуйте стратегію досягнення максимальної ефективності цього 

методу. 

3. Однією з пріоритетних проблем сучасності для міст є утилізація та 

переробка твердих побутових відходів (ТПВ). У структурі ТПВ від 70 до 

80% припадає на матеріали, які підлягають біологічній деградації: 

макулатура, харчові відходи, деревина, листя, текстиль. Запропонуйте 

схеми первинної переробки (концентрування потенційної сировини) 

окремих видів твердих побутових відходів для подальших 

біотехнологічних процедур, які могли б використати цю сировину з метою 

отримання нових біотехнологічних продуктів. Принципове значення при 

розробці таких схем має максимальна наукоємність підходу, 

малогабаритність устаткування/площ, що використовуються для цього; 

конкурентноздатність по відношенню до вже розроблених технологічних 

схем, швидкість запровадження у біотехнологічний сектор, низька 

собівартість проекту. 

4. Широко відома роль компостних дощових червів при відновленні 



родючості ґрунтів та у процесах біоремедіації (Вермікультура). 

Запропонуйте п’ять різних біотехнологічних підходів використання 

представників даного типу (відповідно до систематики) для отримання 

біотехнологічних продуктів нового покоління. 

5. Широко відомо, що морські гідробіонти використовуються для 

отримання різноманітних біотехнологічних продуктів, що застосовуються 

у фармакології, косметології та харчовій промисловості. Запропонуйте та 

обґрунтуйте потенційну можливість використання річкових гідробіонтів, 

ареал поширення яких знаходиться в Україні, для заміни сировини при 

виробництві відповідних біотехнологічних продуктів. 

6. Продукти харчування, що продаються у супермаркетах, мають термін 

придатності, по завершенню якого вони мають бути утилізованими 

відповідно до діючих нормативних документів. Однак існує можливість 

їхнього використання в якості сировини для виробництва окремих типів 

біотехнологічних продуктів. Запропонуйте та обґрунтуйте принципові 

підходи для переробки основних відходів продуктових магазинів у 

біотехнологічні продукти, які можна було б використовувати не лише в 

якості добрив та поживних середовищ для росту мікроорганізмів. 

7. Відходи різних виробництв можуть з успіхом бути перетворені у 

сировину для виготовлення біотехнологічних продуктів для різноманітних 

галузей життєдіяльності людини. Оцініть потенційні можливості у цьому 

сегменті біотехнології українських виробничих потужностей, що задіяні в 

різних сферах життєдіяльності людини. Знайдіть незадіяні на сьогодні 

найбільш перспективні відходи української промисловості, та обґрунтуйте 

можливість їхнього використання для отримання біотехнологічних 

продуктів (вказавши яких саме). 

8. Біотехнологічний ринок фармакологічних препаратів України більш 

ніж на половину складається з препаратів, виробництво яких знаходиться 

за межами нашої країни. Багато в чому це пов’язано із сировинною базою, 

яка недоступна в Україні. Запропонуйте як мінімум три позиції 

препаратів, що знаходяться зараз у продажу, які можна було б виробляти в 

Україні, використовуючи аналоги сировини, що доступні у нашій країні. 

Обґрунтуйте свій вибір заміни сировинної бази. 

9. Технології, що використовуються для отримання рекомбінантних 

аналогів білків та пептидів, вже давно та широко використовуються у 

біотехнологічній сфері виробництва. Запропонуйте як мінімум три 

потенційно перспективні розробки у даній області, які б могли призвести 

до отримання принципово нових біотехнологічних продуктів, що сприяли 

б покращенню життєдіяльності людини.  

10. Під час приготування їжі утворюється багато відходів. Процеси, 

пов’язані із термічною обробкою продуктів, призводять до екстрагування 

у воду різноманітних мікро-, макроелементів та біомолекул різної 

природи. Теоретично, всі ці елементи та молекули можна було б 

використати для отримання біотехнологічних продуктів із новими 

унікальними властивостями (беручи до уваги масштаби таких 



«маніпуляцій» в закладах громадського харчування). Обґрунтуйте 

практичну перспективність таких розробок у сфері біотехнології та 

запропонуйте три типи найбільш перспективних відходів процесів 

переробки харчових продуктів (маються на увазі процеси, які пов’язані 

лише із самим приготуванням їжі, первинні відходи, скажімо, овочів та 

фруктів, до уваги не беруться!) та методи отримання з них 

біотехнологічно цінного продукту.  

11. Нещодавно був відкритий канальний родопсин. При його активації 

світлом відкриваються пори, через які можуть проходити іони. 

Запропонуйте метод, котрий дозволить контролювати та корегувати 

поведінку тварин за допомогою світла, вищезгаданого білка і генетичних 

модифікацій.  

12. Фізично значущий діапазон температур для людини становить від 10 

до 50
о
С. Температура, вища або нижча за вказану межу, спричиняє біль. 

При цьому, для детекції змін температури недостатньо одного 

термочутливого білка, їх потрібно декілька, з чого можна зробити 

висновок, що клітини мають багато різних термочутливих каналів, до 

складу яких входять такі білки. Запропонуйте медично та фізіологічно 

коректний метод, застосування якого дозволило б людині безболісно 

переносити критичні температури.  

13. Під час виснажливих фізичних тренувань розвивається м’язова втома, 

а через деякий час виникає відчуття болю. Проаналізуйте зв'язок між 

роботою та втомою м’яза та запропонуйте медично та фізіологічно 

коректний метод подолання проблеми виникнення неприємних відчуттів, 

поява яких має місце після суттєвих фізичних навантажень.  

14. До карантинної служби надійшло повідомлення про виявлення двох 

випадків лихоманки з геморагічними проявами у туристів, які 

повернулись із Західної Африки, подорожувавши при цьому окремо. Які 

методи дозволять встановити етіологію захворювання? Запропонуйте 

схему проведення протиепідемічних заходів.  

15. Нозокоміальна інфекція – це інфекція, якої не було у пацієнта на час 

звернення до лікарні і яку найчастіше пов’язують із госпіталізацією 

(«госпітальна інфекція» або «інфекція, пов’язана із медичними 

закладами»). Такі інфекції трапляються дуже часто, призводять до 

численних ускладнень і спричинюють високий рівень смертності. У 

пацієнтів декількох медичних закладів діагностовано тяжку форму 

нозокоміальної інфекції, спричиненої мультирезистентною до 

антибіотиків бактерією. Постала потреба у отриманні препаратів на основі 

бактеріофагів для лікування даної інфекції. Запропонуйте схему 



отримання такого препарату. Які можливі проблеми слід врахувати при 

його розробці? 

16. В журналі «Science» за 2015 рік була опублікована стаття генетиків 

Стенфордського університету, у якій проаналізовано широке 

розповсюдження (частота від 20 до 45 % в різних популяціях) 

специфічного варіанта гена PLK4, наявність якого значно збільшує 

ймовірність порушення нормального розподілу хромосом по дочірніх 

клітинах на стадії дроблення зигот (що, відповідно, призводить до 

загибелі зародку на ранніх етапах його розвитку). Проте, ця безсумнівно 

шкідлива мутація закріпилась у людини. Запропонуйте алгоритм 

«еволюційного використання» такої мутації. 

17. Відомо, що для перетворення нормальної клітини в ракову необхідно 

максимум 7 змін геному. Проте, при вивченні геномів онкологічних 

клітин було встановлено, що змін значно більше ніж 7 (від 100 до 1000 

мутації, епігенетичні зміни при цьому не враховувались). Навіщо раковій 

клітині «потрібна» така геномна нестабільність? Беручи до уваги цей 

феномен, запропонуйте методи профілактики та лікування онкологічних 

хвороб. 

18. Відомо, що при збереженні рідкісних видів вчені зіткнулися з 

генетичними проблемами, які виникають в малочисельних популяціях, 

зокрема такими, як інбредна депресія та дрейф генів. Зазначені фактори 

значно знижують шанси популяції на виживання, що є перешкодою при 

створенні заповідних територій. Запропонуйте шляхи вирішення даної 

проблеми.  

19. Забруднення водойм хімічними елементами є пріоритетною проблемою 

антропогенного випливу на довкілля. Основним методом кількісної 

оцінки забруднення залишається хімічний аналіз, який є дорогим та часто 

має недостатню чутливість. Запропонуйте метод біологічного 

моніторингу, який би дозволяв виявляти та кількісно оцінювати ступінь 

забруднення водних екосистем окремими хімічними елементами. 

20. Рекреаційне використання природних лісових екосистем є важливим 

методом їхньої експлуатації (відпочинок на природі, екскурсії, пішохідні 

прогулянки). Зазвичай такі види експлуатації природних екосистем 

відносять до «зеленого туризму». Проте, при великій кількості 

відпочиваючих у лісовому масиві починається його деградація. 

Запропонуйте методи кількісної оцінки рекреаційного навантаження на 

лісову екосистему та критерії визначення величини такого гранично 

допустимого навантаження. 

21. Біоіндикацію дуже популяризували розповідями про те, що будь-який 

живий організм із природи може обізнаній людині дати інформацію про 

стан навколишнього середовища. Рома, Уляна та Аліса організували між 

собою конкурс на кращого індикатора забрудненості ґрунту серед рослин. 

Рома обрав малину, Уляна – подорожник великий, а Аліса – пролісок. 

http://en.wikipedia.org/wiki/PLK4


Ґрунт з сільського городу вони домовилися вважати чистим, а в якості 

забрудненого обрали ґрунт уздовж напруженої автотраси. Одну рослину 

кожного виду висадили на город, а другу – під автотрасу. За два місяці 

спостережень на обох ділянках: малина прийнялася і росла; подорожник 

почав чахнути на городі; пролісок всох на обох ділянках. В учнів виникла 

суперечка, чия ж рослина виявилася кращим біоіндикатором. А вночі Ромі 

приснився сон, в якому доктор Раменський, який все життя присвятив 

фітоіндикації, показував йому язика і казав, що учні зрозуміли 

біоіндикацію надто буквально. А чи зможете Ви заслужити похвалу 

доктора Раменського, розтлумачити трьом учням отримані ними 

результати і запропонувати свою схему досліду фітоіндикації 

забрудненості ґрунту? 

22. Запропонуйте алгоритм використання паразитів для біоіндикації стану 

екосистем різних типів. 

23. Однією із найбільших проблем сучасності є проблема сміття. При цьому 

досить часто сміття є цінною сировиною і підлягає вторинній переробці. В 

той же час громадяни, часто не розуміючи цього, не бажають сортувати 

сміття. Запропонуйте рішення, яке б в перспективі призвело до вторинної 

переробки майже 100 % пластику та унеможливило попадання пластику в 

природні середовища.  

24. На дорогах мільйони літаючих комах гинуть від автомобілів щороку, 

особливо у нічний час доби. Запропонуйте методи зменшення загибелі 

комах на автомагістралях. 

25. На сьогоднішній день постає гостра проблема впливу світлового 

забруднення на людину та довкілля. Запропонуйте можливі шляхи 

подолання негативних наслідків такого забруднення.  

26. У 1992 році Роберт Фолк заявив про існування мікроорганізмів, які мають 

надзвичайно малі розміри і причетні до виникнення багатьох хвороб 

(утворення каменів у нирках, артриту, атеросклерозу тощо) Ця заява 

викликала багато суперечок у науковому світі: «реальність чи плід уяви?». 

Запропонуйте модель організації клітин нанобактерій або спростуйте їхнє 

існування. В разі доведення можливості існування нанобактерій 

охарактеризуйте їхню користь та небезпеку для людини. 

27. Взаємовідносини між людиною та мікроорганізмами формувались 

тисячоліттями. В час стрімкого розвитку технологічного прогресу 

нормобіота людини не встигає адаптуватись до впливу нових факторів 

(синтетичні миючі засоби, хіміотерапевтичні препарати, шкідливі викиди 

підприємств тощо). Наслідком цього є алергії, шлунково-кишкові розлади, 

зниження імунного опору та ін. у людини. Запропонуйте препарат, дія 

якого буде направлена на допомогу макроорганізмам у збереженні та 

відновленні порушених функцій.  



28. Для отримання натуральних парфумів відомих брендів, використовується 

величезна кількість квіткових рослин. Мікробіологи продемонстрували, 

що деякі мікроорганізми здатні синтезувати ароматичні сполуки, 

аналогічні до таких у рослин. Запропонуйте технологічний прийом 

(технологію) отримання парфумів із використанням мікроорганізмів. 

29. Останніми роками, через зростання об’ємів інформації та знань, стрімко 

набувають популярності дистанційні форми навчання. Однак, за даними 

моніторингу ефективності такої освіти, лише до 5% користувачів 

електронних навчальних платформ повністю опановують обрані навчальні 

курси, решта – переривають своє навчання. Тому нагальною є проблема 

розробки більш ефективних засобів дистанційної освіти. У зв’язку із цим 

запропонуйте фізіологічні/нейрофізілогічні принципи, на які слід 

орієнтувати розробників навчального софту чи матеріалів. 

30. На сьогоднішній день дуже гостро постають питання забруднення 

навколишнього середовища, у тому числі й повітря. Використовуючи своє 

знання ботаніки запропонуйте високотехнологічні способи та/або методи 

зменшення негативного впливу людської діяльності на повітряне 

середовище та збереження здоров’я людей в умовах великих міст і 

мегаполісів.  

31. Одним із перспективних напрямів сучасної медицини є вирощування 

органів in vitro. Запропонуйте метод диференційованого отримання зубів 

різної морфології з тканин дорослої людини. 

32. Хвороба Тея-Сакса – це спадкове нейродегенеративне захворювання, яке 

пов’язане з порушенням лізосомального метаболізму гліколіпідів. 

Запропонуйте можливі механізми розвитку патологічних змін та шляхи 

їхньої корекції. 

33. Нещодавно з’явилось повідомлення про використання мікромоторів у 

вигляді металевих спіралей для екстракорпорального запліднення. 

Запропонуйте інші шляхи застосування цієї технології in vivo. Як для 

цього необхідно модифікувати методику? 

34. Однією з причин чоловічого безпліддя є відсутність у звивистих 

канальцях сім’яника всіх типів клітин, окрім клітин Сертолі. 

Запропонуйте метод відновлення сперматогенезу в таких випадках. 

35. Відомо, що різні види хребетних здатні використовувати інформацію 

щодо ліній напруженості магнітного поля для орієнтування у просторі. 

Які можливі механізми сприйняття такої інформації? Запропонуйте 

способи використання магнітних полів у тваринництві. 

36. За даними Всесвітнього товариства захисту тварин (ВТЗТ), із майже 

500 млн. собак, які живуть поряд з людиною, до 75 % є безпритульними. 



Крім суттєвого впливу на міську фауну, ці тварини створюють значну 

загрозу для населення багатьох країн не лише у плані санітарно-

епідеміологічної ситуації, але й безпосереднього впливу на мешканців 

міст. Вирішення цієї проблеми потребує значних людських зусиль і 

фінансових витрат. Так, Великобританія щороку витрачає 110 млн. фунтів 

на реалізацію заходів щодо контролю за чисельністю безпритульних 

собак. Слід також зазначити, що більшість запропонованих у минулому 

програм виявились неефективними. Спробуйте обґрунтувати це явище і 

запропонуйте заходи для розв’язання проблеми.   

37. Відомо, що гельмінтози займають третє місце в світі по захворюваності 

серед інфекційних хвороб, до 25 % населення світу уражено гельмінтами, 

а перелік видів-паразитів людини включає більше 400 видів. Джерелом 

збудника інвазії при гельмінтозах є організм, в якому паразит досягає 

статевої зрілості і продукує яйця (личинки). При антропонозах ним є лише 

людина; у разі зоонозів, як правило, свійські і дикі тварини, а також 

людина; при деяких зоонозах (ехінококоз, трихінельоз) - лише тварини. 

Визначте профілактичні заходи, які допомогли би знизити ризик 

зараження людини гельмінтозами від тварин.  

38. Вже близько 30 років вчені намагаються відтворити фотосинтетичну 

функцію зеленої рослин у штучних умовах. З якими труднощами 

стикаються дослідники? Запропонуйте можливі шляхи вирішення 

проблем створення штучного фотосинтезу.  

39. Стрімкий розвиток нанотехнологій дозволяє отримати прибуток від 

впровадження використання наноматеріалів у агровиробництві. Беручи до 

уваги, що до 2050 року недостатня продуктивність сільського 

господарства буде основною причиною дефіциту їжі у світі, запропонуйте 

вирішення проблеми підвищення врожайності сільськогосподарсько 

цінних культур з використанням нанобіотехнологій.  

40. Відомо, що рослини у фітоценозах здатні до комунікації за рахунок 

виділення хімічних речовин. Запропонуйте схему використання такої 

комунікації у штучних агроценозах для підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур. 

41. Палінологічний аналіз (комплекс методів дослідження рослинного пилку 

та спор) вперше був запропонований Леннартом фон Постом у 1916 році 

для реконструкції змін рослинності в епоху появи перших людей. 

Сьогодні найбільш широко палінологічний аналіз використовується у 

археологічній (палеоботаніка) та геологорозвідувальній практиці. 

Запропонуйте сфери та алгоритми використання палінологічного аналізу у 

сучасній біологічній та медичній практиках. 

42. Хімічні способи боротьби зі шкідниками та хворобами рослин мають 

вагомі недоліки та завдають шкоду навколишньому середовищу. 

Запропонуйте нешкідливі методи захисту рослин від хвороб на основі 

вторинних рослинних метаболітів. 



43. Відомо, що епігенетичні модифікації ДНК проявляються фенотипово, але 

не вносять зміни у нуклеотидну послідовність. Зміни в послідовності ДНК 

не відбуваються, але замість цього інші генетичні фактори змушують гени 

«проявляти» себе інакше. У 2014 році в журналі «Science» наведені данні, 

що підтверджують не лише передачу епігенетичних модифікацій 

протягом декількох поколінь модельної рослини Arabidopsis, а й вплив 

цих модифікацій на деякі життєво необхідні характеристики, такі як 

довжина кореня, період цвітіння. Які перспективи відкривають такі дані? 

Запропонуйте схему використання епігенетичного наслідування у рослин 

для селекціонування. 

44. Ґрунтовтома – одна з найбільших проблем світового землеробства, яка 

перебуває під контролем продовольчої комісії ООН. Запропонуйте шляхи 

вирішення цієї глобальної проблеми. 

45. Антуан де Сент-Екзюпері підкреслював, що не достатньо стверджувати, 

що вода необхідна для життя, адже вода – саме життя, найбільше 

багатство у світі. Розшифровуючи механізми транспортування води в 

системі ґрунт-рослина-атмосфера, запропонуйте схему підтримання 

водного гомеостазу рослин в межах фізіологічних норм зрошення. 


