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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 

ТЕРНОПІЛЬ – 2009 
 

Практичний тур 

8 клас 

ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН 
 

Матеріали і обладнання: мультимедійний проектор 
 
Мета роботи: виявити загальні знання про особливості життєдіяльності тварин. 
 

Хід роботи: 
 

1. На екрані почергово будуть продемонстровані слайди з фотографіями чотирьох 
тварин та запитаннями. 

2. Відносно кожного із зображених об’єктів буде поставлено чотири питання щодо 
особливостей їхньої життєдіяльності.  

3. Фотографії будуть показані двічі. Перший раз протягом 60 секунд, другий – 
протягом 40 секунд. 

4. У листку відповідей слід вказати назви зображених тварин і відповісти на 
поставлені питання. 



Український біологічний сайт – http://biology.org.ua 

 

ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН 
(бланк відповідей) 

 
Об’єкт № 1 

Назва 

об’єкту 

 

Питання 1  

Питання 2  

Питання 3  

Питання 4  

Об’єкт № 2 
Назва 

об’єкту 

 

Питання 1  

Питання 2  

Питання 3  

Питання 4  

Об’єкт № 3 
Назва 

об’єкту 

 

Питання 1  

Питання 2  

Питання 3  

Питання 4  

Об’єкт № 4 
Назва 

об’єкту 

 

Питання 1  

Питання 2  

Питання 3  

Питання 4  
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Практичний тур 

8 клас 

ВИЗНАЧЕННЯ РОСЛИН ДО РОЗПУСКАННЯ ЛИСТКІВ 
 

Матеріали і обладнання: пагони рослин, лупа, препарувальні голки, лінійка. 
 
Мета роботи: встановити назві рослин. 

Хід роботи: 
1. Використовуючи наявний інстументарій дослідіть запропоновані пагони і 

заповніть таблицю у бланку для відпоаіді. 
2. Знайдіть для досліджених рослин місце у ключі, що вміщений нижче. 
 

Ключ для визначення рослин до розпускання листків: 

1. – Стебло коричневого кольору, голе, блискуче. Бруньки невеликі, 0,3-
0,5 см, темно-коричнюватого кольору……….. 

– Стебло сірого або іншого, але не коричневого кольору, голе або 
опушене. Бруньки великі (до 1 см і більші), коричневі, клейкі або 
дрібніші і тоді іншого кольору…………………… 

 
2 
 
 
4 

2. – Стебло тонке, 0,2-0,3 мм у діаметрі. Бруньки видовжено-овальні. На 
верхівках пагонів є сережки…………………….. 

– Стебло товстіше, 0,3-0,5 мм у діаметрі. Бруньки овально-округлі. 
Сережок на верхівці пагонів немає………………… 

 
Береза повисла* 
 
3 

3. – Стебло пряме, у його забарвленні переважає темний колір. Бруньки 
овальні, на верхівці пагона 
зближені………………………………………………………… 

– Стебло колінчасто-зігнуте, у його забарвленні переважає цегляно-
червонуватий колір. Бруньки майже округлі, на верхівці пагона 
розташовуються по одній………………….. 

 
 
Вишня звичайна* 
 
 
Липа серцелиста* 

4. (1)Стебло товстіше, 0,3-0,5 мм у діаметрі. Бруньки овально-округлі. 
Сережок на верхівці пагонів немає Бруньки на стеблі розташовуються 
супротивно, вони овальні і зеленого 
кольору…………………………………………………………. 

– Розташування бруньок на стеблі спіральне………………… 

 
 
 
Бузок звичайний* 
5 

5. – Стебло тонке, жовтувато-зеленого кольору. Бруньки видовжено-
овальні, щільно прилягають до стебла………… 

– Стебло товсте, сірого кольору, на ньому добре видно листкові сліди. 
Бруньки великі, коричневі, клейкі…………. 

 
Верба біла* 
 
Гіркокаштан 
звичайний* 
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ВИЗНАЧЕННЯ РОСЛИН ДО РОЗПУСКАННЯ ЛИСТКІВ 
(бланк для відповіді) 

 

Номер 
рослини 

Колір стебла 
Розташування 

бруньок на 
стеблі 

Форма 
бруньки 

Розмір 
бруньки 

Будова 
бруньки 

Назва рослини 

1.  
 
 

     

2.  
 
 

     

3.  
 
 

     

4.  
 
 

     

5.  
 
 

     

6.  
 
 

     

 

1. ……………………………..2 
– ………………………………4 
2. ….…..№ або назва рослини 

 – ………………………………3 
 3. ……...№ або назва рослини  

– ………№ або назва рослини 
4(1)…....№ або назва рослини  

 – ………………………………5 
 5. ….…..№ або назва рослини 
 ………...№ або назва рослини 
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ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ 
Рослинні клітини різняться особливостями будови і функціями, різноманітні за розмірами 

(20-300мкм) і формою. Клітини можуть бути мертвими, без внутрішнього вмісту і живими. У 
живих клітинах в світловому мікроскопі можна спостерігати: клітинну стінку, ядра, вакуолі з 
клітинним соком, три типи пластид – хлоропласти, хромопласти і лейкопласти; мітохондрії, 
крохмальні зерна, білкові тіла, ліпіди, кристали оксалату і карбонату кальцію. 

 
Матеріали і обладнання: столовий буряк, плоди горобини, рослина валіснерії, світловий 
мікроскоп, леза безпечної бритви, предметні та покривні скельця, препарувальні голки, пінцети, 
скляні палички, олівці, пробірки, штатив. 
 
Мета роботи: дослідити особливості будови рослинної клітини. 
 

Хід роботи: 
1. Приготувати препарат горобини звичайної (Sorbus aucuparia L) 
1.1. З-під шкіри плодів, кінчиком препарувальної голки, візьміть трохи жовтуватого м’якуша 

горобини. 
1.2. Розчавіть препарат в краплині води на предметному склі. 
1.3. Подрібніть м’якуш скляною паличкою до гомогенної маси і накрийте покривним 

скельцем. 
1.4. Замалюйте кілька клітин плодів горобини і позначте клітинні структури.  
2. Виготовити тонкий зріз епідерми буряка столового (Beta vulgare L.). 
2.1. Лезом безпечної бритви зробіть тонкий зріз 
2.2. Підхопіть пінцетом тонку шкірочку і розмістіть її в краплині води на предметному склі. 
2.3. Розправте зріз препарувальною голкою/скляною паличкою і опустіть на препарат покривне 

скельце. 
2.4. Замалюйте 2-3 клітини, позначивши клітинні структури. 
3. Розглянути препарат валіснерії (Vallisneria spiralis.). 
3.1. Листок валіснерії пінцетом відділіть від стебла. 
3.2. Помістіть листок морфологічно верхньою стороною на предметне скло у краплину води. 
3.3. Накрийте покривним скельцем і розгляньте при великому збільшенні мікроскопа. 
3.4. Замалюйте 2-3 клітини валіснерії, позначивши клітинні структури. 
4. Дайте відповіді на такі запитання: 
4.1. Чим рослинна клітина відрізняється від тваринної? 
4.2. Що входить до складу клітинної стінки (оболонки) рослин? 
4.3. Вкажіть двомембранні органоїди. 
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ПОБУДОВА ІЗОФЕНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ ПРИЛЬОТУ БІЛОГО ЛЕЛЕКИ 
 

Візуалізація результатів досліджень (у вигляді графіків, схем, кладограм тощо) потрібна не 
лише для демонстрації висновків широкому загалу. Часто цей процес потрібний самому 
досліднику, щоб осмислити закономірності певного явища. Зокрема при вивчені фенології1 
прильоту, самі по собі дати спостережень певного явища є важкими для сприйняття. Щоб 
зрозуміти просторово-часову послідовність змін, їх наносять на карту у вигляді 
ізофенологічних кривих. Прикладом такої карти з ізофенологічними кривими є карти, які 
показують по телевізору в прогнозі погоди. 

Вам пропонується побудувати ізофенологічну карту прильоту білого лелеки (Ciconia 
ciconia) за даними Всеукраїнського обліку, що відбувся в 2004 році. Також додається 
ізофенологічна карта прильоту білого лелеки, побудована за даними Всеукраїнського обліку 
2005 року. 

 
Мета роботи: побудувати ізофенологічну карту прильоту білого лелеки. 
 

Хід роботи: 
1. На карті нанесені географічні центри областей. Олівцем підпишіть біля кожної точки 

середню дати прильоту білого лелеки в дану область. Дати наведені в наступній таблиці. 
 

Середні дати прильоту білого лелеки в Україну 
 

Вінницька обл. 20.03 Полтавська обл. 23.03 
Волинська обл. 22.03 Рівненська обл. 22.03 
Донецька обл. 24.03 Одеська обл. 20.03 
Дніпропетровська обл. 23.03 Сумська обл. 35.03 
Житомирська обл. 22.03 Тернопільська обл. 19.03 
Закарпатська обл. 25.03 Харківська обл. 24.03 
Запорізька обл. 07.04 Херсонська обл. 07.04 
Івано-Франківська обл. 25.03 Хмельницька обл. 19.03 
Київська обл. 22.03 Черкаська обл. 22.03 
Кіровоградська обл. 22.03 Чернівецька обл. 25.03 
Луганська обл. 23.03 Чернігівська обл. 23.03 
Львівська обл. 18.03 АР Крим 05.04 
Миколаївська обл. 22.03   
 

                                                        
1 фенологія (від гр. φαινομαι – поява) – наука про просторово-часові закономірності циклічних змін 
природних об'єктів та їх комплексів, пов'язаних із річним рухом Землі навколо Сонця. 
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2. За допомогою олівця з’єднайте плавними лініями точки сусідніх областей, в яких 
дати однакові. В прикордонних областях лінію продовжте до кордону і біля кордону 
підпишіть дату, якою підписані всі точки на лінії. 

3. За допомогою намальованих ліній визначте магістральні напрямки перелітного 
шляху. Наприклад, якщо лінія 1 позначує територію, до якої білі лелеки прилетіли 
20.03 2, наступна лінія 2 позначує територію, до якої вони долетіли станом на 23.03, 
а наступна лінія 3 позначує територію, до якої вони долетіли станом на 30.03. Це 
означає, що стрілка, якою слід зобразити магістральний напрямок перелітного 
шляху буде проходити від лінії 1 до лінії 3. Якщо після ліній 3 наступна лінія 4 
відображає територію до якої білі лелеки долетіли станом на 24.03 (тобто раніше 
ніж до лінії 3), то це означає що до неї птахи летіли іншим напрямком ніж той, що 
проходить через лінії 1, 2, 3. 

4. В деяких областях точки прильоту можуть не мати однакових за датою точок в 
сусідніх областях. Проте дати, якими позначена така точка має бути проміжною між 
датами, якими підписані лінії, сусідні цій точці. Наприклад точка підписана 25.03 
повинна (в разі правильного виконання роботи) знаходитись між двома лініями 
датованими 21.03 та 28.03. Це дає можливість за допомогою лише однієї побудувати 
лінію, датовану 25.03, яка буде проходити між лініями 21.03 та 28.03 до самого 
кордону. 

5. В результаті, через всі точки нанесені на карті повинні проходити лінії до кордонів 
України. Як вже було зазначено в пункті 3, послідовність ліній в яких дати 
зростають будуть вказувати на магістральні напрямки пролітних шляхів. Їх може 
бути декілька. Намалюйте стрілки, які відповідають кожному з напрямків. 

6. Промалюйте нанесені олівцем лінії та стрілки фломастером. При перевірці роботи 
до уваги будуть братися лише ті лінії та стрілки, які нанесені зображені 
фломастером. 

7. Порівнявши карту, побудовану на обліку білого лелеки в 1975 році та побудовану 
Вами карту на основі даних обліку 2004 року вкажіть які зміни відбулись датах та 
маршрутах прильоту білого лелеки в Україну. 

 

                                                        
2 дати в розділі "Хід роботи" наведені для зразка і можуть не мати відповідника на карті, яку слід 
побудувати. 
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ОБЛІК ПТАХІВ: ВИЗНАЧЕННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ 
ТА КІЛЬКОСТІ ВОДОПЛАВНИХ ПТАХІВ 

Польові дослідження птахів мають ряд специфічних особливостей. По-перше птахи є 
досить крупними тваринами, із відносно невеликою народжуваністю. Тому вибірка навіть 
невеликої кількості особин є помітною втратою для популяції. В птахів, так само як і в людей 
основним органом орієнтування є зір, але він в них значно гостріший за наш. Тому наблизитись 
на зручну для спостережень відстань вдається вкрай рідко. Ну, і до того ж птахи, насторожені 
навіть незначною деталлю можуть швидко втекти на значну відстань. Перед орнітологами 
стоїть ряд задач, викликані цими специфічними рисами їхніх об'єктів дослідження. Проте 
використання потужної оптики та камуфльований одяг самі по собі не вирішують проблеми. 
Головне що повинен вміти орнітолог-польовик це визначати види на значній відстані та вміти 
оцінювати їх кількість. Саме оцінювати, а не підраховувати, оскільки на це може не вистачити 
часу, та й птахи зазвичай не сидять на місці. Щоб отримати другий навик слід «накалібрувати» 
око, як-то називається в орнітологів. Для цього проглядають фотографії на яких зображені зграї 
птахів і чітко вказана їхня кількість. В результаті цієї нехитрої процедури за 10-15 хв. можна 
навчити свій мозок більш-менш точно визначати кількість птахів у зграї не рахуючи їх. Проте 
не слід забувати і про уважність. Часом в зграї, в якій на перший погляд, лише представники 
одного виду, при більш детальному розгляді можна побачити чимало особин інших видів. 
Матеріали: фотокартки із зображеннями птахів. 
Мета роботи: визначити кількість та видовий склад птахів. 

Хід роботи: 
1. Протягом 15 хв. проглядайте фотографії із запропонованого набору. На кожній фотографії 

підписано скільки саме птахів на ній зображено. Спробуйте запам'ятати кількість птахів, 
щоб в подальшому побачивши зграю птахів, асоціювавши її із запам’ятованою, визначити 
кількість птахів у зграї. 

2. На екрані будуть показані слайди із зграями птахів із зимового обліку на внутрішній 
водоймі. Займіть місця в аудиторії таким чином, щоб добре його бачити. Якщо у Вас 
проблеми із зором – одягніть окуляри або займіть місця поближче. Кожний слайд буде 
демонстровано протягом 1 хв. Перерва між показом кожного слайду – 1 хв. 

3. Уважно прогляньте запропонований слайд. Визначить: які види птахів на ньому зображені, 
яка орієнтовна кількість особин кожного виду. Дані занесіть в таблицю у бланку для 
відповіді. Зауважте, що в таблиці можуть бути зазначені не лише ті види птахів, що які 
показані на слайдах, а взагалі види птахів, ймовірність яких зустріти на зимівлі у внутрішніх 
водоймах України досить велика. 

4. Після перегляду всіх слайдів дайте відповідь на наступні запитання: 
4.1. Які із побачених видів є об'єктами мисливства? 
4.2. Які із побачених видів занесені в Червону книгу України? 
4.3. Чому водоплавні птахи коли відпочивають, то розміщуються біля краю крижини, навіть 

якщо вона знаходиться посередині водойми і хижі ссавці на неї не можуть потрапити? 
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ОБЛІК ПТАХІВ: ВИЗНАЧЕННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ ТА КІЛЬКОСТІ ВОДОПЛАВНИХ ПТАХІВ 
 (бланк для відповіді) 

 

НОМЕР СЛАЙДУ 
ВИД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лиска 
          

Крижень 
          

Гоголь 
          

Крех великий 
          

Крех малий 
          

Лебідь шовкун 
          

Лебідь кликун 
          

Чапля біла 
          

Чапля сіра 
          

Мартин жовтоногий 
          

 
Відповіді на запитання: 

4.1.   

  

  

  

4.2.   

  

  

  

4.3.   
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 

ТЕРНОПІЛЬ – 2009 
 

Практичний тур 

9 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОВЧІ 
У тонкому кишечнику відбуваються основні процеси перетравлення поживних 

речовин. В процесі порожнинного травлення в 12-палій кишці безпосередню участь бере 
секрет печінки – жовч. До її складу входять холестерин, лецитин, муцин, ферменти, 
неорганічні компоненти, продукти обміну.  

До функцій цього печінкового секрету входить активація ферментів підшлункової 
залози, підтримання рН в тонкому кишечнику, участь у неспецифічному імунітеті, 
виведення продуктів розпаду еритроцитів, тощо. Однак, власна ферментативна 
активність жовчі являється незначною. Проте вона є обов’язковим фактором, що 
забезпечує розщеплення жирів ліпазами підшлункової залози та травного соку тонкого 
кишечника. 

Матеріали і обладнання: лійки, фільтрувальнийі папір, мірні пробірки на 20 мл, жовч 
консервована аптечна, вода дистильована, олія. 

Мета роботи: дослідити емульгуючий вплив жовчі на жири. 

Хід роботи: 
1.1. Взяти 2 лійки з фільтрувальним папером. Фільтрувальний папір однієї лійки 

змочити водою, а іншої - жовчю.  
1.2. В обидві лійки налити олії.  
1.3. Спостерігати за процесом фільтрації жиру через фільтри. Через 5 ,10, 15 та 20 хв. 

заміряти кількість профільтрованої олії через обидва фільтри. Результати занести до 
таблиці. 

2.1. Взяти 2 пробірки і налити в кожну по 3 мл. олії.  
2.2. У першу пробірку долити 3 мл. води, а у іншу - 3 мл жовчі. Вміст пробірок 

енергійно збовтати. 
2.3. Через  15 – 20 хв. порівняти вміст в пробірках і описати його в таблиці. 
3. Заповнити таблицю у бланку для відповіді. Зробити висновок про значення жовчі у 

процесі перетравлення жирів.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОВЧІ 
(бланк для відповіді) 

 

5’ 10’ 15’ 20’ 
Фільтр з 
водою     

5’ 10’ 15’ 20’ 

Кількість 
профільтрованої 

олії,  
мл 

Фільтр з 
жовчю     
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Висновок: 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 

ТЕРНОПІЛЬ – 2009 
 

Практичний тур 

9 клас 

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ НІТРАТІВ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ 
РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

Сучасні харчові продукти, вироблені на основі рослинної сировини та свіжі овочі, 
вирощені з використанням інтенсивних технологій, часто містять надлишок речовин, які 
шкідливо впливають на фізіологічні та біохімічні процеси в людському організмі. Через 
це виникає проблема визначення придатності продуктів до споживання з точки зору 
мінімізації негативних впливів на здоров’я людини. Визначте відносну споживчу 
цінність запропонованих зразків харчових продуктів рослинного походження з вказаної 
точки зору та висловіть власну точку зору щодо їхньої харчової цінності. 
Матеріали і обладнання: зразки харчових продуктів рослинного походження, чашки 
Петрі, піпетки, скальпель, склянки, 1%-й розчин дифеніламіну. 
Мета роботи: визначити рівень вмісту нітратів у запропонованих харчових 
продуктах.  

Хід роботи: 
1. За допомогою скальпеля зробіть тонкі зрізи запропонованих зразків. 
2. Нанесіть за допомогою піпетки на кожен зріз одну-дві краплі розчину 

дифеніламіну. 
3. За одну-дві хвилини порівняйте отримані результати зі шкалою: 

Візуальні ознаки зрізу Вміст нітратів 

Блідо-блакитний колір, швидке обвуглення Низький 

Синій колір, поступово зникає Середній 

Темно-синій або темно-фіолетовий, 
виникає швидко, утримується довго 

Високий 

 
4. Внесіть результати спостережень у таблицю в бланку для відповіді. 
5. Зробіть висновки і висловіть рекомендації відносно можливості вживання 

відповідної продукції у їжу. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ НІТРАТІВ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ 
РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

(бланк для відповіді) 
 

Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Висновки і рекомендації: 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 

ТЕРНОПІЛЬ – 2009 
 

Практичний тур 

9 клас 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗРАЗКІВ ВИЩИХ РОСЛИН 
ЗА ЇХ СТРУКТУРНИМИ ЧАСТИНАМИ 

Приватне слідче агентство тестує Вас в якості фахівця, якого запрошує на роботу 
біолога у лабораторію. Дана частина тесту спрямована на перевірку вміння описати 
місце ймовірної пригоди використовуючи запропонований ботанічний матеріал - окремі 
структури і органи вищих рослин. Вашим завданням є розпізнати види рослин за їх 
структурами та окреслити їх природне оточення використовуючи знання про місця 
зростання ідентифікованих Вами рослин. 

 
Матеріали і обладнання: чашки Петрі з об’ємними гербарними і фіксованими зразками, 
чашка Петрі з водою, мікроскоп, лупа, предметне і покривне скельця, дві препарувальні 
голки, серветка. 
 
Мета роботи: на основі розпізнавання структур у запропонованих зразків рослин 
здійснити їх ідентифікацію та визначити екологічну приуроченість їх місцезростань. 
 

Хід роботи: 
1. Зазначте № Вашого тесту у бланку для відповідей. 
2. Розгляньте за допомогою запропонованих збільшувальних приладів чи 

неозброєним оком зразки у чашках Петрі. Під час цієї процедури за необхідністю 
використовуйте препарувальні голки, предметне і покривне скельце, воду, 
серветку. Будьте пильними, щоб випадково не переплутати номери зразків. 

3. За результатами дослідження заповніть таблицю (бланк відповідей). 
 
Зробіть висновок про різномнітність типів місцезростань запропонованих зразків 

рослин. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗРАЗКІВ ВИЩИХ РОСЛИН ЗА ЇХ СТРУКТУРНИМИ ЧАСТИНАМИ 
(бланк відповідей) 

№ тесту _____________ 

№ 
зразка 

Назва рослини 

Систематична 
приуроченість 

рослини 
(відділ, клас) 

Назва структури та її складові 

Покоління 
життєвого 
циклу, яке 

представляє 
структура 

Ймовірне місце 
пригоди (характерне 
місцезростання даної 

рослини) 

№ 1 
 
 
 

    
 
 

№ 2 
 
 
 

    
 
 

№ 3 
 
 
 

    
 
 

№ 4 
 
 
 

    
 
 

№ 5 
 
 
 

    
 
 

№ 6 
 
 
 

    
 
 

№ 7 
 
 
 

    
 
 

№ 8 
 
 
 

    
 
 

№ 9 
 
 
 

    
 
 

№ 10 
 
 
 

    
 
 

 Висновок: 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 

ТЕРНОПІЛЬ – 2009 
 

Практичний тур 

10 клас 

МІНЛИВІСТЬ ФЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ 
КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY.) 

Стосовно вивчення механізмів та закономірностей еволюції колорадський жук є дуже 
перспективним об’єктом. У цього виду дуже складна популяційна структура, висока 
індивідуальна та популяційна мінливість, можна легко масово зібрати матеріал. Все це дає 
можливість проводити глибокі довгострокові спостереження та експерименти по з’ясуванню 
особливостей мікроеволюції цього виду. На сьогодні добре вивчена біологія та екологія цього 
виду. Тому він може бути обраний за модель фенетичних досліджень. 

Колорадський жук на передній спинці має 10-11 чорних плям та смуг, які в сукупності 
утворюють типовий малюнок жуків цього виду, варіації якого можуть розглядатися як фени 
(рис.1). При цьому варіації у кількості фенів окремої групи, у їх розміщені (зрощені вони чи 
розташовуються окремо) розглядаються як варіації і є показником мінливості. 

Матеріали і обладнання: пінопластові планшетки з колорадськими жуками, лупи, олівці. 

Мета роботи: дослідити частоти фенів, які розташовані на передній спинці колорадського 
жука, описати їх основні варіації і визначити, які з фенів є найбільш мінливими. Порівняти 
частоти фенів, отримані в досліді, із тими, що є характерними для природних популяцій. 

Хід роботи: 
1. Уважно роздивіться рисунок 1 та знайдіть на 

ньому фени таких груп А, B, C, D, E, F, G, H, 
K, L, M, P. На малюнку нижнім індексом біля 
букви, що позначає групу, позначена кількість 
фенів (наприклад, D2). Якщо цифра розміщена 
у дужках, це означає, що фени розміщені дуже 
близько, ніби є зрощеними (наприклад, Е(3)). 

 
 
 
 
 
 

2. Роздивіться за допомогою лупи фени на передній спинці колорадських 
жуків, які Вам надано. Заповніть таблицю, описавши таким чином 
фенотип кожного з наданих жуків, вказавши символічно кількість фенів 
та зрощені вони чи ні. Фени групи А мають більш досліджені варіації, 
тому введені їх символічні позначки (рис.2). 

3. Визначте частоти окремих груп фенів та порівняйте їх з наданими у 
таблиці популяційними значеннями. 

4. Зробіть висновок щодо того, які групи фенів є найбільш мінливими. Якщо 
спостерігається відхилення частот, отриманих в досліді з тими, що є 
популяційними, поясніть причини цих відмін. 

K3K3

Рис. 1. Схема розташування фенів на 
передній спинці колорадського жука. 

Рис. 2. Фени 
групи А. 
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МІНЛИВІСТЬ ФЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ 
КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY.) 

 (бланк для відповіді) 
 

Групи фенів та їх варіації 3: 
№ 

жука А B C D E F G H K L M P 

1 
            

2 
            

3 
            

4 
            

5 
            

6 
            

7 
            

8 
            

9 
            

10 
            

 

                                                        
3 Якщо фен відсутній взагалі, то вкажіть це позначкою « – » 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 

ТЕРНОПІЛЬ – 2009 
 

Практичний тур 

10 клас 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ТА СИСТЕМАТИЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ КОМАХИ 

 
Матеріали і обладнання: чашка Петрі, ножиці, препарувальні голки, лупа, простий 

олівець, ластик. 

 

Мета роботи: дослідити особливості харчування, руху та систематичне положення 

комахи. 

 
Хід роботи: 

1. Використовуючи запропонований інструментарій дослідіть зовнішню та, за 

необхідністю, внутрішню будову комахи. 

2. Дайте письмову відповідь на запитання: 

2.1. Який тип ротового апарату має досліджена Вами комаха? 

2.2. Чим живиться досліджена Вами комаха? 

2.3. Опишіть як може пересуватися досліджена Вами комаха? 

2.4. Визначте стать дослідженої Вами комахи? 

2.5. Визначте стадію розвитку комахи. 

2.6. Визначте систематичне положення (ряд, родина) дослідженої Вами комахи. 

Свої відповіді обґрунтуйте. 

Свої відповіді можете супроводжувати схематичними малюнками об’єкта 

дослідження 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 

ТЕРНОПІЛЬ – 2009 
 

Практичний тур 

10 клас 

ВЛАСТИВОСТІ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВ 
 

До фотосинтетичних пігментів вищих рослин, що здатні поглинати кванти світла 
належать хлорофіли і каротиноїди. Хлорофіли – це складні ефіри дикарбонової кислоти 
хлорофіліну (рис.А), у якої одна карбоксильна група етирифікована залишком 
метилового спирту, а друга – залишком спирту фітолу. Хлорофіли зумовлюють зелене 
забарвлення. 

 

  
 А В 

Поряд з хлорофілами на мембранах тилакоїдів гран розміщені жовті, червоні та 
оранжеві пігменти аліфатичного ряду – каротиноїди (Рис. В). Якщо молекула хлорофілу 
занурена лише залишком спирту фітолу у мембрану, то каротиноїди повністю 
вмонтовані у біліпідний шар і тому характеризуються більш гідрофобними 
властивостями. 
Матеріали і обладнання: cпиртовий екстракт пігментів з хвої 6 мл, бензин 6 мл, 20 %-й 
розчин КОН 1 мл, 3 пробірки в штативах і корки до них, вода 5 мл, 2мл 20 %-го розчину 
НСl. 
Мета роботи: виявити фізикохімічні властивості пігментів. 
 

Хід роботи: 
1. Розподіл пігментів за Краусом. 

Метод базується на різній розчинності пігментів у спирті та бензині. В пробірку 
налийте 2 мл концентрованого екстракту пігментів, додайте 3 мл бензину і 2-3 
краплини води, закрийте корком і добре збовтайте її вміст. Спостерігайте 
розшарування розчину на зелений (верхній, хлорофіли) і жовтий (нижній, 
каротиноїди) шари. 
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2. Омилення хлорофілу лугом. 
При додаванні лугу розчину хлорофілу відбувається реакція омилення. Після 
розподілу пігментів у цю ж пробірку додайте 10-15 крапель 20 %-го розчину КОН і 
збовтайте її вміст. Спостерігайте перерозподіл забарвлених шарів внаслідок 
утворення солі хлорофілінової кислоти (реакція омилення), а також відщеплення 
спиртів етанолу та фітолу. 

  
     COOCH3                                  COOK 
С32Н30ОN4Mg           +          2KOH   =    С32Н30ОN4Mg              +   C20H39OH   +  CH3OH 
     COOC20H39                                  COOK 

Хлорофіл     Хлорофілінова к-та 
 

Жовте забарвлення верхнього шару в пробірці зумовлене каротином. Солі 
хлорофілінової кислоти, як і хлорофіл, дають розчин зеленого кольору. 
Хлорофіл характеризується лабільністю і легко взаємодіє з іншими речовинами. Під 
дією на нього кислот з молекули витісняється магній і утворюється сполука бурого 
кольору – феофітин. У природних умовах побуріння зелених частин рослин свідчить 
про утворення в клітинах феофітину під впливом несприятливих зовнішніх чинників 
(гази,солі)  

3. В другу пробірку налийте 3 мл спиртового екстракту пігментів і додайте 2 краплини 
20 %-го розчину НСl, від чого розчин буріє внаслідок утворення феофітину. 

 
      COOCH3                           COOCH3 
С32Н30ОN4Mg          +            2HCl =     С32Н30ОN4H2                                +   MgCl2 
      COOC20H39                           COOC20H39 
       феофітин 
 

4. Третя пробірка контрольна. В неї налийте 3 мл спиртового екстракту пігментів і 
додайте краплину води. Колір екстракту не зміниться.  

5. Дані спостережень запишіть у протокол і поясніть:  
5.1.Чим зумовлені гідрофобні та гідрофільні властивості молекул пігментів; яким 

чином ці властивості пояснює виконана робота.  
5.2.Яка функції каротиноїдів вам відомі? 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 

ТЕРНОПІЛЬ – 2009 
 

Практичний тур 

ОСОБЛИВОСТІ ЕМБРІОГЕНЕЗУ 
Ембріогенез є закономірною послідовністю процесів, що приводять до формування 

зародка. Не дивлячись на наявність суттєвої подібності, стадії ембріогенезу у представників 
різних таксономічних груп відрізняються за механізмами, реалізація яких вирішує головну 
програмну задачу розвитку на певній стадії. Розбіжність за такими механізмами суттєво 
змінює морфологічну картину стадій ембріогенезу у представників різних таксономічних 
груп. Вашим завданням є на основі морфологічного аналізу препаратів ідентифікувати 
стадії ембріогенезу та визначити таксономічну групу об’єкту, використаного в даному 
дослідженні. 

Матеріали і обладнання: мікроскоп, набір препаратів, серветка. 

Мета роботи: на основі проведеного морфологічного аналізу об’єктів, представлених на 
препаратах, визначити осбливості стадій ембріогенезу у представника даної таксономічної 
групи. 

Хід роботи: 
1. Розгляньте під мікроскопом запропоновані препарати.  
2. Визначте, які стадії ембріогенезу представлені на препаратах.  
3. Уважно прочитайте наведені нижче запитання і дайте відповіді у бланку для 

відповідей: 
3.1. До якої таксономічної групи належить організм, стадії ембріогенезу якого 

представлені на препаратах? 
3.2. Поясність за якими ознаками Ви зробили визначення таксономічної групи організму, 

стадії ембріогенезу якого представлені на препаратах. 
3.3. Визначте, яка стадія ембріогенезу представлена на кожному із запропонованих 

препаратів. 
3.4. Яка програмна задача розвитку вирішується на кожній із представлених на 

препаратах стадіях ембріогенезу? 
3.5. Розташуйте препарати у порядку послідовності стадій ембріогенезу, записавши їх 

номери у бланку для відповідей.  
3.6. Поясніть, який процес/процеси (базовий механізм або механізми) лежить в основі 

стадії ембріогенезу, представленої на кожному з препаратів. 
3.7. Чи може відбуватися стадія ембріогенезу, представлена на препараті, на основі 

інших процесів (механізмів) у представників інших класів? Якщо так, наведіть 
приклади таких процесів (механізмів). 

3.8. Поясніть, від чого залежить характер протікання (особливість механізмів реалізації) 
кожної із стадій ембріогенезу, представлених на препаратах. 

3.9. Дайте схематичне зображення останньої із визначеної Вами послідовності стадї 
ембріогенезу. Позначте на малюнку всі відомі Вам елементи об’єкту. 

 



Український біологічний сайт – http://biology.org.ua 

ОСОБЛИВОСТІ ЕМБРІОГЕНЕЗУ  
(бланк відповідей) 

Номер набору ____________________ 

№  
запитання 

Відповідь 

3.1. 
 
 

3.2. 

 
 
 
 
 
 
 

Препарат №1 
 
 

Препарат №2 
 
 

3.3. 

Препарат №3 
 
 

Препарат №1 
 
 

Препарат №2 
 
 

3.4. 

Препарат №3 
 
 

3.5. 
 
 

Препарат №1 
 
 

Препарат №2 
 
 

3.6. 

Препарат №3 
 
 

Препарат №1 
 
 

Препарат №2 
 
 

3.7. 

Препарат №3 
 
 

Препарат №1 
 
 

Препарат №2 
 
 

3.8. 

Препарат №3 
 
 

3.9. 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 

ТЕРНОПІЛЬ – 2009 
 

Практичний тур 

11 клас 

ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНІЙ БУДОВИ КІЛЬЧАКІВ 
НА ПРИКЛАДІ ДОЩОВОГО ЧЕРВ’ЯКА 

 
Матеріали і обладнання: ванночка для розтину, лезо безпечної бритви, скальпель, 
препарувальні голки, пінцет, простий олівець, ластик. 
 
Мета роботи: розглянути внутрішню будову кільчаків на прикладі дощового 
черв’яка. 

Хід роботи: 
1. Використовуючи запропонований інструментарій проведіть розтин. 
2. Розгляньте особливості внутрішній будови кільчаків на прикладі дощового 

черв’яка.  
3. Дайте письмову відповідь на запитання: 
3.1. Як живиться ця тварина і які функції виконують окремі органи її травної системи? 
3.2. Охарактеризуйте особливості її статевої системи. 
4. В кінці роботи членові журі покажіть, по зробленому вами препарату, окремі 

внутрішні органи відповідно до списку, якій буде наданий під час опитування. 
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ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНІЙ БУДОВИ КІЛЬЧАКІВ 
НА ПРИКЛАДІ ДОЩОВОГО ЧЕРВ’ЯКА 

 
(Список внутрішніх органів хробака, які треба показати під час опитування) 

 
№ 
п/п 

Назва органа 
Відповідність органа 

на препараті 
1.  глотка;  

2.  стравохід;  

3.  воло;  

4.  шлунок;  

5.  середня кишка;  

6.  пілоричні відростки середньої кишки;  

7.  спинна кровоносна судина;  

8.  кільцеві кровоносні судини;  

9.  метанефридії;  

10.  мальпігієві судини;  

11.  дисепименти;  

12.  сім’яприймачі;  

13.  сім’яники;  

14.  нервовий ланцюг;  

15.  надглотковий ганглій.  
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 

ТЕРНОПІЛЬ – 2009 
 

Практичний тур 

11 клас 

ВИЗНАЧЕННЯ АМІНОКИСЛОТ 
 

Матеріали і обладнання: зразок, розчин нінгідрину, розчин гідроксиду натрію, азотна 
кислота, водяна баня, пробірки, піпетки, шприци, водяна баня. 
 
Мета роботи: визначити, які саме з амінокислот наявні у зразку (гліцин, тирозин, або 
гліцин і тирозин разом), для цього з наданим зразком потрібно провести дві якісні 
реакції. 

Хід роботи: 
 

1. У бланку для відповіді вкажіть номер зразка. 
2. Проведіть нінгідринову реакцію. 
2.1. У пробірку внесіть 1 мл зразку та 0,5 мл розчину нінгідрину. 
2.2. Вміст пробірки старанно перемішайте і залиште на водяній бані при 70°С на 5 хв. 
2.3. Врахуйте результат реакції і занотуйте його до таблиці у бланку для відповіді. 

Поява синьо-фіолетове забарвлення свідчить про присутність гліцину. 
3. Проведіть ксантопротеїнову реакцію. 
3.1. У пробірку внесіть 2 мл зразку та 0,5 мл концентрованої азотної кислоти. 
3.2. Обережно нагрійте суміш до появи жовтого забарвлення. 
3.3. Після цього пробірку охолодіть та додайте насичений розчин гідроксиду натрію. 
3.4. Врахуйте результат реакції і занотуйте його до таблиці у бланку для відповіді. 

Поява помаранчевого забарвлення вказує на присутність у зразку тирозину. 
4. Виходячи з мети роботи зробіть висновок 
5. Дайте відповідь на запитання: 
5.1. Чи є серед даних амінокислот незамінні, що не синтезуються в організмі людини? 

Якщо є, то які саме? 
5.2. Чи є серед даних амінокислот сполуки з ароматичними кільцями? Якщо є, то які 

саме? 
5.3. Які за природою радикали у даних амінокислот? Вкажіть один варіант для кожної – 

гідрофобний неполярний, полярний незаряджений, полярний позитивно 
заряджений, полярний негативно заряджений. 
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ВИЗНАЧЕННЯ АМІНОКИСЛОТ  

(бланк для відповіді) 
 

Заповнюють таблицю, вказуючи знаками «+» або «-» наявність чи відсутність 
відповідної амінокислоти у зразку: 
 

№ зразка Гліцин Тирозин 

   

 
Висновок: 

Відповіді на запитання: 
5.1. 

5.2. 

5.3. 
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ЧАЙНИЙ ГРИБ 
Принайнмі з часів правління імператорів династії Хань (250 р.до н.е.) у Китаї широкі 

верстви населення вживали напій з цінними лікарськми та профілактичними властивостями – 
т.зв. чайний або морський квас, який також називали еліксиром здоров’я та безсмерття. Напій 
отримували з чаю за допомогою субстанції під назвою "комбуча" – чайний гриб. У ХІХ ст. 
чайний гриб потрапив до Європи. При біохімічних дослідженнях у морському квасі у досить 
значних кількостях було виявлено винний спирт, оцтову кислоту та вуглекислий газ, у менших 
– інші органічні кислоти (глюконову, молочну, коєву), а також ряд біологічно активних сполук - 
вітамінів групи В, С, РР, дубільні та ароматичні речовини, кофеін. При перших мікроскопічних 
дослідженнях з чайного гриба було виділено штам паличкоподібної аеробної грам-негативної 
бактерії Acetobacter xylium (рис. 1), що зумовлює окислення спирту до органічних кислот, в 
першу чергу – оцтової. На підставі цього було висловлено припущення, що чайний гриб – це 
велика колонія оцтовокислих бактерій.  

 

 

Рис. 1. Мікрофотографія скупчення 
клітин оцтовокислих бактерії у 
фрагменті чайного гриба (оптичний 
мікроскоп, імерсійний об’єктив 
100х, окуляр 15х, тубус 2х, шкала – 
10 мкм). 

 
Проте відкритим залишилось питання: звідки у напої береться необхідний оцтовокислим 

бактеріям спирт, адже субстратом для росту чайного гриба є звичайний злегка підсолоджений 
чай.  

З іншого боку, не з’ясованим залишалось питання про природу субстанції, яка зумолює 
механічну міцність колоній чайного гриба. Ймовірним виглядало припущення про те, що дана 
субстанція є наслідком секреції бактеріальними клітинами макромолекул одного з 
полісахаридів – або хітину, або целюлози, або пектину (полігалактуронової кислоти). 
"Бактеріально-секреторна" гіпотеза підтверджувалось тим, що подібна субстанція з’являлась 
також у чистих культурах Acetobacter xylium. Як альтернатива висувалась "міцеліальна" 
гіпотеза, згідно з якою припускалось, що каркасна основа комбучі може бути утворена міцними 
гіфами мукорового гриба, схожого на чорну цвіль – Rhizopus. 
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Обидві гіпотези можна перевірити за допомогою двох реактивів - метиленового синього 
(інтенсивно забарвлює пектин та майже не забарвлює целюлозу і хітин) та хлор-цинк-йоду 
(забарвлює целюлозу і не забарвлює хітин та пектини).  
Матеріали і обладнання: Мікроскоп з об’єктивами малого (×7-10) та середнього (×40) 
збільшення, предметні та покривні скельця, препарувальні голки, пінцет, серветка, 1% розчин 
туші, розчин метиленового синього, розчин хлор-цинк-йоду, фільтрувальний папір, піпетки, 
олівець, культура чайного гриба. 
 
Мета роботи: Використовуючи оптичну мікроскопію та цитохімічні забарвлення, закрити 
«білі плями» щодо природи чайного гриба та структур, які забезпечують його механічну 
міцність. 

Хід роботи: 
1. У таблиці 1 бланку для відповіді оберіть імовірні «нульові гіпотези» щодо можливого 

походження спиту у морському квасі. Вкажіть, які з наведених тверджень a priori є 
хибними, а які МОЖУТЬ бути правильним. 

2. Використовуючи оптичну мікроскопію перевірте, яка з імовірних «нульових гіпотез» є 
правильною. Для цього за допомогою препарувальної голки та пінцету приготуйте 
тимчасовий водний препарат. Уважно роздивіться препарат під мікроскопом. Порівняйте 
картину у препараті з фотографією скупчень оцтовокислих бактерій. За результатами 
обробки препарату заповніть таблицю 2 у бланку для відповіді, позначивши позитивні 
або негативні відповіді словами «так» або «ні», відповідно. 

3. Результати обробки препарату задокументуйте технічним штриховим рисунком. Вкажіть, 
яке твердження таблиці 2 цей рисунок документує. 

4. Застосовуючи методики цитохімічного забарвлення, з’ясуйте природу агрегуючих 
структур, що обумовлюють структурну цілісність чайного гриба та його ріст у вигляді 
поверхневої біоплівки. За результатами обробки препарату заповніть таблицю 3 у бланку 
для відповіді, позначивши позитивні або негативні відповіді словами «так» або «ні», 
відповідно. 

5. У відповідності до таблиці 3 зробіть висновок про природу агрегуючих структур чайного 
гриба. 

6. Зробіть загальний висновок про природу чайного гриба та походження основних 
речовин, що зумовлюють смакові властивості морського квасу. 
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ЧАЙНИЙ ГРИБ 
(бланк для відповіді) 

Таблиця 1. 
Оцінка можливих «нульових гіпотез» щодо походження етанолу 

у, так званому, морському квасі 
 

Твердження: 
Відповідь 

(так або ні) 
а. Етанол у морському квасі може утворюватись як один з кінцевих 

продуктів оцтовокислого бродіння, спричиненого діяльністю 
оцтовокислих бактерій 

 

б. Етанол наявний у вихідному розчині чаю, оскільки сам чайний лист є 
продуктом ферментації 

 

в. Етанол у морському квасі може утворюватись як кінцевий продукт 
спиртового бродіння, яке викликають деякі інші, не оцтовокислі, бактерії 

 

г. Етанол у морському квасі може утворюватись внаслідок зброджування 
цукру, який міститься у підсолодженому чаї, деякими одноклітинними 
(дріжджеподібними) грибами  

 

д. Етанол у морському квасі може утворюватись внаслідок зброджування 
цукру, який міститься у підсолодженому чаї, деякими багатоклітинними 
(міцеліальними) грибами   

 

е. Етанол у морському квасі може утворюватись внаслідок зброджування 
цукру діатомовими водоростями 

 

 
Таблиця 2. 

Результати спостереження біологічних об’єктів у препараті чайного гриба 
 

Твердження: 
Відповідь 

(так або ні) 
а У препараті спостерігаються лише бактерії, клітини яких морфологічно 

подібні до Acetobacter xylium 
 

б Роздільна здатність мікроскопу не дозволяє побачити клітини бактерії 
Acetobacter xylium, проте спостерігаються інші організми 

 

в У препараті спостерігаються лише бактерії, клітини яких за морфологією 
суттєво відрізняються від Acetobacter xylium і нагадують мікрококи або 
диплококи. 

 

г У препараті спостерігаються одноклітинні гриби, морфологічно схожі з 
пекарськими дріжжами, оскільки мають клітини, що брунькуються. Аски з 
аскоспорами не спостерігаються.  

 

д У препараті спостерігаються одноклітинні гриби, які нагадують дріжжі, 
але їх клітини не брунькуються. Спостерігаються аски з чотирма 
аскоспорами.    

 

е У препараті спостерігаються організми, морфологічно схожі з 
багатоклітинними (міцеліальними) грибами. Спостерігаються спорангії з 
численними нерухомими спорангіоспорами. 

 

ж У препараті спостерігаються організми, морфологічно схожі з 
діатомовими водоростями, оскільки мають жовті пластиди та клітинні 
покриви, представлені панциром. Саме діатомові обумовлюють характерне 
забарвлення морського квасу. 
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Малюнок: 

Таблиця 3. 
Результати мікроскопії та цитохімічного дослідження агрегуючих структур 

чайного гриба 
 

Твердження: 
Відповідь 

(так або ні) 
а. Виявлено гіфи неклітинного міцелію, оболонки яких забарвлюються хлор-

цинк-йодом 
 

б. Виявлено гіфи неклітинного міцелію, оболонки яких не забарвлюються 
хлор-цинк-йодом 

 

в. Виявлено неклітинні мікрофібрилярні структури, що інтенсивно 
забарвлюються метиленовим синім і не забарвлюються хлор-цинк-йодом  

 

г. Виявлено неклітинні фібрилярні структури, що забарвлюються як хлор-
цинк-йодом, так і метиленовим синім 

 

д. Виявлено неклітинні мікрофібрилярні структури, що злегка 
забарвлюються метиленовим синім і не забарвлюються хлор-цинк-йодом  

 

 
ВИСНОВКИ: 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З 
БІОЛОГІЇ 

 

ТЕРНОПІЛЬ – 2009 
 

Практичний тур 

11 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩУРІВ 
 

Ссавці характеризуються складною вищою нервовою діяльністю (ВНД), під якою 
розуміється сукупність взаємопов’язаних нервових процесів, які відбуваються у вищих 
відділах центральної нервової системи та забезпечують перетікання поведінкових реакцій. 
Поведінкові процеси можна поділити на вроджені та набуті. Останні формуються у 
онтогенезі як наслідок взаємодії вроджених нервових процесів із умовами існування 
конкретної особини (індивідуального досвіду). 

Одними з найбільш поширених об’єктів для вивчення поведінки є щури. Вашим завданням є 
ознайомлення із трьома експериментальними методиками дослідження поведінки цих 
тварин, аналіз кількох експериментів та їх порівняння. Спочатку прочитайте завдання 
лабораторної роботи, потім приступайте до його виконання. 

Матеріали і обладнання: комп’ютер із відеозаписами результатів експериментів. 

Мета роботи: ознайомитися із експериментальними методиками дослідження поведінки 
щурів, проаналізувати їх результати, зробити висновки щодо особливостей досліджуваних 
процесів вищої нервової діяльності. 

Хід роботи: 
На Вашому робочому комп’ютері є відеозаписи кількох експериментів. Вони знаходяться у 
різних папках із назвами: "1-НАВЧАННЯ", "2-ЧОВНИКОВА КАМЕРА", "3-РАДІАЛЬНИЙ 
ЛАБІРИНТ". 
 
I. Спочатку навчіться працювати із програмою для перегляду відео.  
1. Відкрийте папку "1-НАВЧАННЯ". 
2. Виділіть "мишею" єдиний файл, що знаходиться у ній, та натисніть на клавіатурі клавішу 
Enter. 
3. У вікні програми, що відкриється, Ви зможете побачити щурів у клітці, в який вони 
живуть. Це відео не потрібно аналізувати, під час його відтворення слід опанувати 
можливості програми: 

клавіша дія 
F переводить програму у повноекранний або віконний режим (у 

повноекранному зображення більше) 
← і → переміщення в часі на 10 секунд назад і вперед 

проміжок пауза у відтворенні відео 
3 і 4 на основній 

клавіатурі 
зменшення або збільшення яскравості зображення 

9 і 0 на основній 
клавіатурі 

зменшення або збільшення гучності звуку (якщо він є) 
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Після того, як Ви навчилися працювати із програмою, можна переходити до 
експериментальних методик. 
Увага! Вам буде представлено кілька відеофрагментів із записами експериментів. У верхній 
частині зображення буде демонструватися таймер. В разі необхідності Ви можете повторно 
продивитися певні фрагменти відеоролика або ж весь ролик цілком. Проте, зважте, що час, 
відведений на виконання всієї роботи (із заповненням протоколів) становить 45 
хвилин. 

 
ІІ. Човникова камера 
 
Установка "човникова камера" складається із камери з двома відсіками. Підлога камери 
утворена металевими дротами, на які може подаватися електрична напруга, яку щур 
відчуває як удар струмом. Камера призначена для вироблення умовного рефлексу активного 
уникнення. Через певні несталі проміжки часу у камері роздається звуковий сигнал. Час 
тривалості сигналу – 5 секунд. Через 3 секунди після початку звукового сигнала на решітку 
підлоги того відсіку, у якому щур знаходився у момент початку звуку, подається напруга. 
На решітку іншого відсіку напруга не подається. Таким чином, щур може уникнути 
больового подразнення, перебігши по звуковому сигналу до другого відсіку. Рухові реакції 
щура розділяються на три категорії: 

• реакція позбавлення – переміщення щура до протилежного відсіку після удару 
струмом (реакція супроводжується характерною реакцією на больове відчуття 
та часто може супроводжуватися голосовою реакцією тварини), 

• реакція уникнення – переміщення щура до протилежного відсіку після 
звукового сигнала, але до включення струму, 

• міжстимульна реакція – переміщення щура до протилежного відсіку до 
початку звукового сигналу. 

При цьому правильною реакцією є та з них, яка свідчить про встановлення у щура 
умовнорефлекторного зв’язку між звуком та больовим подразненням. Інші дві 
розглядаються як помилкові. Критерієм вироблення рефлексу вважається 90 % вірних 
реакцій. 
 
У директорії "2-ЧОВНИКОВА КАМЕРА" знаходиться єдиний відеофайл із записом кількох 
реакцій щура (загальний час експерименту 8 хв 20 с).  
Вашим завданням є – проаналізувати поведінку щура, записати до протоколу 
послідовні рухові реакції, розподіливши їх по трьом категоріям, переліченим вище. Для 
цього у таблицю в бланку для відповіді напроти номеру стимула впишіть позначення 
описаних вище типів реакції: 

РУ – реакція уникнення, 
РП – реакція позбавлення, 
МС – міжстимульна реакція. 
 

Підрахуйте загальну кількість рухових реакцій, кількість правильних реакцій та 
успішність виконання завдання кожним щуром.  
Зробіть висновок, чи досяг даний щур критерію вироблення умовного рефлекса. 
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III. Радіальний лабіринт 
 
Установка "радіальний лабіринт" складається з центральної камери та шести радіальних 
променів: 

 
У кінці променів розміщується приманка (шматочок сиру). Голодний щур поміщається до 
центральної камери. За кілька спроб щур навчається швидко знаходити у радіальних 
променях приманку. Реєструється час, за який щур знайде всі шматочки приманки, та 
кількість помилок. За помилку вважається повторне заходження до променя, у якому він 
вже був, або пропуск певного променя. 
 
У директорії "3-РАДІАЛЬНИЙ ЛАБІРИНТ" знаходяться записи чотирьох експериментів, 
позначені ЩУР_1, ЩУР_2, ЩУР_3 і ЩУР_4.  
Ваше завдання – записати послідовність відвідування щурами променів лабіринта 
(використовуючи номери на рисунку вище).  
Зазначте час, за який щур повністю виконав завдання. В разі невиконання завдання, 
поставте у таблиці прочерк. 
На основі цієї інформації розставте цих щурів за терміном навчання (перша спроба, 
початок навчання, кінець навчання). 
 
Зробіть висновок, на тестування якої властивості вищої нервової діяльності 
направлений даний тест. 
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ЧОВНИКОВА КАМЕРА 

№ реакції реакція № реакції реакція № реакції реакція № реакції реакція 

1  6  11  16  

2  7  12  17  

3  8  13  18  

4  9  14  19  

5  10  15  20  

 

Всього реакцій __________ Вірних реакцій __________ Успішність виконання _____________ 

Висновок: ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

РАДІАЛЬНИЙ ЛАБІРИНТ 

щур послідовність відвідування променів час виконання кількість помилок 

1    

2    

3    

4    

Розставте чотирьох щурів у порядку стадій навчання, на яких вони знаходяться: 

початок навчання        100 % успішне виконання тесту 

 

Висновок: ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 


