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Уважно прочитайте наступні задачі. Виконайте необхідні розрахунки. Відповіді 

занесіть у бланк для відповідей, ретельно ознайомившись з умовами їх внесення до 

бланку. Бажаємо успіху! 

 

Задача 1. Визначення осмотичного тиску клітинного соку рослин 

різних екологічних угрупувань (мезофіти, гідатофіти, гідрофіти) 

плазмолітичним методом 

Плазмолітичний метод полягає у тому, що використовуючи відомі 

концентрації розчину плазмолітика (розчин сахарози) можна за наявністю 

або відсутністю плазмолізу визначити концентрацію ізотонічного 

розчину. 

Вихідні дані: 

Концентрація сахарози 

(моль/л) 

Наявність плазмолізу 

Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 

0,7 + + + 

0,6 + + + 

0,5 - + + 

0,4 - + + 

0,3 - - + 

0,2 - - + 

0,1 - - - 

 

1. Проаналізувавши вихідні дані визначте гіпотонічну, гіпертонічну та 

ізотонічну концентрацію розчину для тканин трьох досліджуваних 

зразків рослин.  

2. За формулою Вант-Гоффа визначте осмотичний тиск в тканинах 

рослин: 

P = iCRT,  

де  i – ізотонічний коефіцієнт (для сахарози = 1) 

C – концентрація ізотонічного розчину (моль/л) 

R – універсальна газова стала (8.31*10
-3 

Дж/моль*К) 

T –  абсолютна температура  (25ºС; перевести у К). 

3. За отриманими результатами визначте, якому угрупуванню рослин 

(мезофіти, гідатофіти, гідрофіти) відповідає кожен зі зразків 

досліджуваних тканин. Відповідь занесіть у бланк для відповіді. 
 

Задача 2. Визначення переважної локалізації гістидази 

Для отримання біотехнологічних продуктів дуже часто використовують 

різні субклітинні фракції окремих органів та тканин. На початкових 

етапах технологічної процедури отримання цільових продуктів 

використовували печінку щура, яку гомогенізували, потім 

фракціонували на субклітинні фракції шляхом диференціального 

центрифугування. У кожній фракції визначали активність гістидази – 

ферменту, що каталізує відщеплення аміногрупи від гістидину. Умови 

для визначення активності ферменту наведені в таблиці. Визначите 

переважну локалізацію гістидази, враховуючи значення Апит (питомої 

активності) у фракціях (в мкмоль субстрату × хв
-1

 × мг
-1

). Відповідь 

занесіть у бланк для відповіді. 
 

Умови досліду 

Субклітинні фракції 

ядерна 
мітохондрі-

альна 

мікро-

сомна 

цито-

зольна 

1 
Кількість перетвореного 

субстрату (в мкмоль на пробу) 
200 500 320 240 

2 Час інкубації ферменту з 

субстратом (в хв) 
5 15 10 8 

3 Об’єм проби (в мл) 0,5 1,0 2,0 0,4 

4 Концентрація білку (в мг/мл) 2,5 3,2 0,8 0,8 

 

Задача 3. Визначення кількості мікроорганізмів у 1 мл приготованого 

йогурту 

Студент приготував йогурт у домашніх умовах і захотів перевірити, яка 

кількість молочнокислих бактерій міститься у його продукті. Вдома він 

мав мікроскоп та деякі барвники для забарвлення мікроскопічних 

препаратів. Він зробив рівномірний мазок на предметному скельці у 

квадраті зі сторонами 2 см. Для виготовлення мазка він використав 0,1 мл 

йогурту. Переглянувши під мікроскопом декілька полів зору він 



порахував, що в середньому у одному полі зору препарату міститься 9 

клітин молочнокислих бактерій. З характеристик мікроскопа він знав, що 

діаметр поля зору його мікроскопу становить 0,9 мм. Визначте, яка 

кількість мікроорганізмів міститься у 1 мл йогурту, який приготував 

студент вдома? Відповідь занесіть у бланк для відповіді. 
 

Задача 4. Визначення зміни судинного опору після спортивного 

тренування 

У обстежуваного в стані спокою діастолічний тиск крові (ДТ) становить 

70 мм рт.ст., систолічний тиск (СТ) – 115 мм.рт.ст., а частота серцевих 

скорочень (ЧСС) – 85 скор/хв. Після спортивного тренування ДТ 

знизився до 60 мм рт.ст., СТ зріс до 140 мм рт.ст., а ЧСС збільшилась до 

180 скор/хв. Визначте, на яку величину (в динах – одиницях вимірювання 

опору) змінився судинний опір (Rсудин) у обстежуваного. Всі розрахунки 

здійснювати з точністю до десятих. Відповідь занесіть у бланк для 

відповіді. 

Rсудин = (СДТ · 1330 · 60):ХОК         (1), де 

СДТ—середній динамічний тиск крові, мм рт. ст.; 

1330 — коефіцієнт для переведення мм рт. ст. в дини; 

60 — кількість секунд у хвилині; 

ХОК – хвилинний об’єм крові. 

СДТ = ДТ + (СТ-ДТ):3    (2)      

ХОК = СО · ЧСС       (3),  де     

СО – систолічний об’єм крові 

СО = (ПТ · 100):Тсер.   (4), де 

Тсер. – середнє арифметичне систолічного та діастолічного тисків; 

ПТ – пульсовий тиск крові 

ПТ = СТ – ДТ    (5) 
 

Задача 5. Розшукуємо терориста 

Уявіть, що після закінчення кафедри загальної та молекулярної генетики 

ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка Ви працюєте у провідній криміналістичній лабораторії. 

До вас звернулися колеги з Інтерполу: був затриманий чоловік, який, за 

даними слідства, може бути причетним до низки терористичних актів, та 

знаходиться у міжнародному розшуку. Сам підозрюваний стверджує, що 

він звичайний бізнесмен з Приштини. На жаль, у правоохоронців немає 

ані відбитків пальців, ані зразків ДНК справжнього розшукуваного 

злочинця. Однак відомо, що у нього є родина - мати, дружина та син. Вас 

попросили провести генотипування членів родини за мікросателітними 

локусами. Мікросателіти – це короткі послідовності ДНК, що тандемно (за 

принципом «голова-хвіст») повторюються у різних місцях геному 

декілька разів (наприклад, (CACG)(CACG)(CACG)(CACG)(CACG)); їхня 

різноманітність за кількістю повторів є настільки високою, що кожна 

людина (крім монозиготних близнюків) має індивідуальний набір 

варіантів даних послідовностей.  

Результати генотипування 

Генотипи членів родини розшукуваного (цифрами позначено 

кількість мікросателітних повторів в алелях даного локусу): 

Локус vWA FGA D21S11 D18S51 D3S1358 D8S1179 DXS7132 DXS8378 

Дружина 14-16 21-21 30-31.2 16-21 15-16 13-14 14-14 10-12 

Син 16-18 20-21 30-30.2 13-21 15-17 14-14 14 12 

Мати 18-19 20-24 28-29 15-16 15-16 10-14 13-14 10-10 

         

Локус HPRT THO1 D7S820 D17S2226 STR_PKU ARA DXS1235 DXS1073 

Дружина 12-14 06-08 11-11 02-06 04-06 19-27 01-02 13-13 

Син 12 06-07 10-11 02-02 05-06 20-27 01 13 

Мати 12-14 08-09 09-10 02-02 05-07 16-20 05-06 13-13 

 

За цими даними встановіть найбільш вірогідний генотип злочинця для 

подальшого порівняння з генотипом затриманого (якщо можливо 2 

варіанти якогось з алелів, то вказати обидва, якщо більше - поставити знак 

“?”). Відповідь занесіть у бланк для відповіді.  

 

Задача 6. Чарівна цифра 

Визначте правильну відповідь, провівши наступні математичні 

розрахунки. Кількість листочків оцвітини конвалії помножити на 



кількість плодолистків у гороху. До отриманого числа додати кількість 

сім’ядоль у яблуні та половину мерикарпіїв незабудки. Знову ж 

отриманий результат поділити на кількість крил у крилатці клена. 

Отриману відповідь (результат розрахунку) занесіть у бланк для 

відповіді. 
 

Задача 7. Розрахунок кількості молекул білка 
Щойно зарахованому до штату фірми «Євролаб» співробітнику Петренку 

було сформульоване завдання розрахувати кількість молекул 

усередненого білка, що міститься в 100 мкл дослідної проби з 

концентрацією загального білка 1 мг/мл. Уявіть себе на місці цього 

співробітника і розв’яжіть поставлену задачу, враховуючи, що 

молекулярна маса усередненого білка становить  44 кДа (дальтон = 1 

атомна одиниця маси = 1,66×10
-24 

г.). Відповідь занесіть у бланк для 

відповіді. 
 

Задача 8. Розрахунок загального часу синтезу та фолдингу білка 
В лабораторії Колд Спрінг Харбор (Нью-Йорк, США) методами білкової 

інженерії було отримано білок із 340 амінокислотних залишків, який є 

сильно вкороченим варіантом транскрипційного фактора EGR-1, але має 

чотири домени «цинкових пальців», тому його спорідненість до ДНК є в 

15 разів вищою, ніж у оригінального білку. Враховуючи те, що біосинтез 

цього білку йде зі швидкістю 20 амінокислотних залишків в секунду, а під 

час фолдингу він згортається зі швидкістю 1 залишок за 0,1 мілісекунду, 

розрахуйте загальний час, необхідний для синтезу та фолдингу даного 

білка (в секундах, три знаки після коми). Відповідь занесіть у бланк для 

відповіді. 

 

Задача 9. Дослідження цитотоксичного впливу протипухлинного 

препарату в суспензійній культурі тваринних клітин 

Дослідження цитотоксичного впливу нового протипухлинного препарату 

було проведено в суспензійній культурі тваринних клітин. Для цього 

відому кількість речовини вносили в культуральне середовище та 

інкубували 24 години. Після цього відбирали 1 мл суспензії клітин, 

додавали 9 мл розведеного розчину трипанового синього (цей барвник 

забарвлює лише мертві клітини) та підраховували кількість клітин у 10 

великих квадратах камери Горяєва. Результати підрахунку наведено у 

таблиці нижче.  
 

№ 

квадрату 

Кількість 

незабарвлених 

клітин 

Кількість 

забарвлених 

клітин 

№ 

квадрату 

Кількість 

незабарвлених 

клітин 

Кількість 

забарвлених 

клітин 

1 4 2 6 4 3 

2 3 3 7 4 0 

3 7 0 8 0 1 

4 2 2 9 3 2 

5 5 0 10 4 1 

 

Враховуючи, що сторона великого квадрату камери Горяєва має довжину 

0,2 мм, а відстань між покривним і предметним склом – 0,1 мм, 

розрахуйте: (1) кількість живих клітин в 1 мл середовища; (2) кількість 

мертвих клітин в 1 мл середовища; (3) відсоток живих клітин в 

середовищі. Відповідь занесіть у бланк для відповіді. 
 

Задача 10. Встановлення діагнозу на основі гістологічного аналізу 

До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на головний біль та часткову 

втрату зору. При проведенні магнітно-резонансної томографії було 

виявлено пухлину в потиличній ділянці лівої півкулі головного мозку. 

Для уточнення діагнозу було проведено біопсію новоутворення, 

результати якої досліджувались спеціалістом-гістологом. Не зважаючи на 

те, що біоптат додатково не забарвлювали, було виявлено клітини, 

цитоплазма яких заповнена коричнево-чорними гранулами. 

Проаналізувавши отримані дані, охарактеризуйте досліджувану пухлину 

за запропонованими критеріями та уточніть діагноз. Заповніть таблицю, 

наведену у бланку для відповіді.  


