IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З
БІОЛОГІЇ

Кіровоград-2016
Практичний тур

ВИЗНАЧЕННЯ ТАКСОНІВ РОСЛИН НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ
ЇХНІХ МОРФОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР
Мета роботи: на підставі сукупності морфологічних ознак даних гербарних зразків
вказати їхні відповідні таксони.
Матеріали та обладнання: гербарні фрагменти рослин, лупа, пінцет, препарувальна
голка.
Хід роботи:
1. Розгляньте запропоновані гербарні фрагменти рослин.
2. Проаналізуйте кожну з поданих на гербарних зразках морфологічну структуру
рослин.
3. За результатами проведеного аналізу заповніть таблицю бланку для відповіді.
Заповнюючи таблицю дотримуйтеся нумерації, наведеної на гербарних зразках.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ВИЗНАЧЕННЯ ТАКСОНІВ РОСЛИН НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ
ЇХНІХ МОРФОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР
(бланк для відповіді)
Впишіть відповіді
№
гербарного
зразка
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Клас

Родина

Прим.
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ЛОКОМОТОРНІ ОРГАНИ КОМАХ
У процесі еволюції у комах відповідно до способу життя та рівня спеціалізації
виникли певні адаптації будови локомоторних органів – ніг та крил.
Мета роботи: дослідити особливості будови різних типів ніг та крил комах.
Матеріали та обладнання: колекція комах і фотографії з їхніми зображенням, тотальні
мікропрепарати дрібних комах, лупи.
Хід роботи:
1.

Використовуючи лупу розгляньте зовнішню будову
мікропрепаратах, в колекції та на зображеннях (рис. 1).

2.

Встановить спеціалізацію окремих кінцівок і заповніть відповідні клітинки таблиці 1
бланку для відповіді, позначивши вірні відповіді, закресливши відповідні літери.
Зверніть увагу, що у деяких комах функціональна спеціалізація для різних пар ніг
може бути відмінною.

3.

Розгляньте крила комах і заповніть таблицю 2 бланку для відповіді. Вірні відповіді
позначте закресливши відповідні літери.

4.

Проаналізуйте особливості будови комах, встановіть особливості їхнього розвитку
та належність до окремих рядів. Заповніть таблицю 3 бланку для відповіді,
позначивши вірні відповіді, закресливши відповідні літери.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

комах

на

тотальних

ЛОКОМОТОРНІ ОРГАНИ КОМАХ
(бланк для відповіді)
Таблиця 1
Позначте правильні відповіді, закресливши відповідні літери
Типи ніг:
Відповідне зображення комахи
ходильного

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

бігального

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

стрибального

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

плавального

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

хапального

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

чіпкого

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

присмоктувального (з присосками) А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р
риючого

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

збирального

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р
Таблиця 2

Позначте правильні відповіді, закресливши відповідні літери
Характеристика крил:
Відповідне зображення комахи
Обидві пари крил однорідні

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

Крила вкриті лусочками

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

Є сітчасті крила

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

Передні крила рогові

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

Передні крила шкірясті

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

Задні крила перетинчасті

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р
Таблиця 3

Позначте правильні відповіді, закресливши відповідні літери
Систематична приналежність:
Відповідне зображення комахи
Відділ з повним перетворенням

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

Ряд Перетинчастокрилі

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

Ряд Прямокрилі

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

Ряд Сітчастокрилі

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

Ряд Шкірястокрилі

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р
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ПРОВЕДЕННЯ МІКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Мета роботи: розробити критерії для визначення мікологічного матеріалу та
застосувати їх для проведення експертизи наданих зразків.
Матеріали та обладнання: мікроскоп, препарувальні голки, пінцет, ножиці, чашки
Петрі, предметні та покривні скельця, піпетки, маркер, серветки.
Хід роботи:
Вам надані зразки грибів, які, ймовірно, могли викликати харчове отруєння людини.
В результаті проведеної експертизи решток їжі зі шлунку хворого було виявлено, що
отруєння спричинено грибами, які утворюють аски з аскоспорами. Вам необхідно
визначити, який з наданих зразків міг спричинити отруєння людини.
Для виконання завдання вам необхідно виконати наступну послідовність дій:
1. З кожного наданого зразка зробити препарат гіменіальної частини карпофора. Для
чого відокремити невеликий шматочок плодового тіла, покласти на предметне
скельце, добавити води і накрити покривним скельцем. Далі, покласти зверху
покривного скельця фільтрувальний папір і злегка натиснути на препарат пальцем.
Фільтрувальний папір зняти з покривного скельця. Не забудьте підписати
препарати.
2. Розгляньте препарати на малому і великому збільшенні мікроскопу і знайдіть
ознаки, які можуть слугувати для його ідентифікації.
3. Знайдіть препарат, який на вашу думку, підходить під опис гриба, що міг
спричинити отруєння. Покажіть цей препарат членам журі для оцінки.
4. Замалюйте (схематично) у бланку для відповідей основні ознаки, які були виявлені
вами і допомогли дійти до висновку.
5. Дайте відповіді на питання у бланку для відповідей.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ПРОВЕДЕННЯ МІКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
(бланк для відповіді)
Поле для відміток членів журі

Впишіть правильну відповідь
Номер препарату, за яким можна зробити висновок про
об’єкт, що спричинив отруєння
Схематичне зображення препарату, за яким
зроблений висновок

Опис препарату (розшифровка позначень)

У наведеному списку позначте (закресливши
найімовірніше спричинив отруєння людини:
А гнойовик білий;
Г
Б мухомор зелений;
Д
В мухомор червоний;
Е

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

відповідну літеру) гриб, який
сатанинський гриб;
свинуха тонка;
строчок звичайний.

Назвіть приклади грибів, занесених до Червоної книги України
(до п’яти представників):
Українська назва
Латинська назва
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУР ТІЛА РАКА ДОВГОПАЛОГО
Мета роботи: вивчення особливостей будови кінцівок рака довгопалого.
Матеріали та обладнання: лупа, лінійка.
Хід роботи:
1. Уважно розгляньте отриманий набір частин тіла рака довгопалого.
Користуючись лупою, визначте отримані структури та покладіть кожну з них до
відповідної клітинки лівої колонки таблиці 1 бланку для відповіді. У випадку
відсутності у наборі структури, зазначеної у правій колонці (римськими цифрами
позначено номери кінцівок, починаючи від переднього кінця тіла) таблиці 1,
поставте прочерк у відповідній клітинці лівої колонки. Заповнивши таблицю 1
підніміть руку та покличте члена журі для перевірки відповідей.
2. Запишіть систематичне положення рака довгопалого, заповнивши таблицю 2 бланку
для відповіді. Використання латини оцінюється лише у випадку написання всіх
латинських назв без помилок.
3. Дайте відповіді на наступні тестові запитання, закреслюючи відповідні літери у
таблиці 3 бланку для відповіді.
3.1. У рака довгопалого клешні наявні на:
А грудних кінцівках І;
Б грудних кінцівках ІІ;
В грудних кінцівках ІІІ;
Г грудних кінцівках ІV;
Д грудних кінцівках V.
3.2. Із аскаридою людською рака довгопалого об’єднує:
А наявність фасеткових очей;
Б наявність кутикули;
В розвиток з повним перетворенням;
Г линяння у процесі розвитку;
Д органи чуття – фазміди.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУР ТІЛА РАКА ДОВГОПАЛОГО
(бланк для відповіді)

Таблиця 1

копулятивна кінцівка
І

фасеткове око

копулятивна кінцівка
ІІ

короткий вусик

черевні ніжки І
довгий вусик
черевні ніжки ІІ
мандибула
черевні ніжки ІІІ
максила І
черевні ніжки ІV
максила ІІ
черевні ніжки V
максила ІІІ
уропода
хеліцери
уростиль
ногощелепи І
ногощелепи ІІ
ногощелепи ІІІ
грудна ніжка І

Таблиця 2
Впишіть відповіді
Тип
Підтип
Клас
Ряд

грудна ніжка ІІ
грудна ніжка ІІІ
грудна ніжка ІV
грудна ніжка V
грудна ніжка VІ

Родина
Вид

Рак довгопалий (Astacus leptodactylus)
Таблиця 3
Позначте правильні відповіді, закресливши відповідні літери

3.1.У рака довгопалого клешні наявні на

А

Б

В

Г

Д

3.2. Із аскаридою людською рака довгопалого об’єднує

А

Б

В

Г

Д
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕРАТИВНИХ ОРГАНІВ
КВІТКОВИХ РОСЛИН
Мета роботи: ознайомитись з морфологічними та структурними особливостями
генеративних органів квіткових рослин.
Матеріали та обладнання: живий зразок представника квіткових рослин, лупа.
Хід роботи:
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

Розгляньте запропонований зразок рослини, розміщений у чашці Петрі. Дайте
відповідь на запитання, заповнивши таблицю 1 бланку для відповіді.
Вкажіть систематичне положення рослини, представленої на зразку.
Вкажіть ознаки, за якими Ви ідентифікували приналежність рослини (зразка) до
відповідних таксонів.
Ознайомившись із будовою квітки запропонованого зразка виконайте завдання,
заповнивши таблицю 2 бланку для відповіді.
Запишіть формулу квітки.
Зобразіть діаграму квітки.
Зазначте особливості оцвітини.
Зазначте особливості гінецею.
Схематично зобразіть процес, відкритий у 1898 році С.Г. Навашиним.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕРАТИВНИХ ОРГАНІВ КВІТКОВИХ РОСЛИН
(бланк для відповіді)
Таблиця 1
Впишіть відповіді
1.1. Вкажіть систематичне
положення рослини,
представленої на зразку.

1.2. Вкажіть ознаки, за якими ви
ідентифікували приналежність
рослини (зразка) до
відповідних таксонів.

Таблиця 2
Впишіть відповіді
2.1. Запишіть формулу квітки
2.2. Зобразіть діаграму квітки

2.3. Зазначте особливості
оцвітини

2.4. Зазначте особливості гінецею

3. На звороті схематично зобразіть процес, відкритий у 1898 році С.Г. Навашиним.
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ОЦІНКА СТАНУ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ АНТРОПОМЕТРИЧНИМИ МЕТОДАМИ
Фізичний розвиток дітей та підлітків характеризують певні соматометричні
показник меше 10 – міцна будова тіла, 10-25 – середня будова, 26 і вище – слабка
величини, зокрема, антропометричні дані. Антропометрія включає виміри довжини
будова. Записати результат у рядок 5 таблиці 1 бланку для відповіді, вибравши
(см) i маси тіла (кг), охватних розмірів грудної клітки (ОГК, см).
відповідну показнику клітину.
Для виміру довжини тіла використовують антропометр (ростомір). Для виміру
5. Зробіть висновок про ступінь гармонійності розвитку (у %) за основними трьома
маси тіла використовують підлогові або медичні ваги (вимір робити, роззувшись!).
коефіцієнтами (приймаючи за максимально гармонійний – 100%). Результат відмітьте
При вимірі окружності грудної клітки вимірювальну стрічку на спині накладають під
значком (х) у нижньому рядку таблиці 2 бланку для відповіді.
кутами лопаток i попереду над грудною залозою.
6. Розгляньте роздаткову оціночну таблицю фізичного розвитку школярів своєї статі,
Оцінка рівня фізичного розвитку здійснюється за допомогою методу стандартів,
врахуйте сигмальні відхилення від середнього значення довжини тіла, маси тіла і
суть якого полягає в порівнянні індивідуальних антропометричних величин з
окужності грудної клітини. Заповніть таблицю 3 бланку для відповіді, оцінивши свої
таблицями стандартів.
власні показники і проставивши у відповідні пусті клітинки знак (х).
7.
Зробіть загальний висновок щодо антропометричного фізичного розвитку свого
Мета роботи: оцінити стан свого фізичного розвитку та соматотипу за деякими
організму
антропометричними індексами.
8. Розв’яжіть наступні тестові завдання, заповніть таблицю 4 бланку для відповіді.
Обладнання: ростомір, ваги, сантиметрова стрічка, роздруковані оціночні таблиці
Тести можуть містити більше однієї правильної відповіді.
фізичного розвитку.
8.1. Вкажіть гормон, що стимулює ріст тіла людини:
Хід роботи:
а) мелатонін;
1. Визначити свій зріст, массу і окружність грудної клітки. Цифрові значення записати у
б) соматотропін;
рядок 2 таблиці 1 бланку для відповіді.
в) тиреотропін;
2. Визначити масо-ростовий показник (індекс маси тіла, ІМТ), що показує відповідність
г) паратгормон.
маси тіла зросту, за формулою: ІК = масса тіла (кг) / зріст (см). В нормі ІК становить
8.2. Центр регуляції ліпідного обміну організму людини розташований у:
0,35-0,40 кг/см для чоловіків і 0,32-0,38 кг/см для жінок. Записати результат у рядок 5
а) гіпоталамусі;
таблиці 1 бланку для відповіді, вибравши відповідну показнику клітину.
б) довгастому мозку;
3. Визначити індекс пропорційності Ерісмана (ІЕ), що вказує на пропорційність розвитку
в) середньому мозку;
грудної клітки, за формулою: ІЕ = ОКГ – зріст(см)/ 2, де ОКГ - окружність грудної
г) щитоподібній залозі.
клітки на видиху (см). ІЕ в нормі дорівнює 0±1 (нормостенік). У астеніків будуть
8.3. Віковими періодами прискореного росту довжини тіла людини («витягування») є:
показники ІЕ зі знаком «мінус», нижчі від -1, у гіперстеніків – плюсові значення,
а) період з 1 до 3 років;
більші від 1. Записати результат у рядок 5 таблиці 1 бланку для відповіді, вибравши
б) період з 3 до 7 років;
відповідну показнику клітину.
в) період з 7 до 11 років;
4. Визначити індекс міцності будови тіла Піньє (ІП) за формулою: ІП = зріст(см) –
г) період з 11 до 15 років.
(масса(кг) + ОКГ(см)), де ОКГ - окружність грудної клітки на видиху (см). Якщо

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ОЦІНКА СТАНУ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ АНТРОПОМЕТРИЧНИМИ МЕТОДАМИ
(бланк для відповіді)
Таблиця 1
Впишіть відповіді
Маса (кг)

Зріст (см)

Окружність грудної клітки (см)

2
Індекс маси тіла, (ІМТ)
Нижче
Вище
Норма
норми
норми

Індекс Ерісмана (ІЕ)
НормоГіперАстенік
стенік
стенік

Міцна
будова

Індекс Піньє (ІП)
Середня
Слабка
будова
будова

5
Таблиця 2
Позначте відповідь знаком «×»
Середня гармонійність
66-67%

Низька гармонійність
0-34%

Висока гармонійність
100%

Таблиця 3
Межі відхилень

Впишіть відповіді, позначте відповіді знаком «×»
Довжина тіла, см
Маса тіла, кг

Високі

Вище середніх

Середні величини

Нижче середніх

Низькі

Окружність грудної клітини, см

Відповідає зросту

Відповідає зросту

Не відповідає зросту

Не відповідає зросту

Відповідає зросту

Відповідає зросту

Не відповідає зросту

Не відповідає зросту

Відповідає зросту

Відповідає зросту

Не відповідає зросту

Не відповідає зросту

Відповідає зросту

Відповідає зросту

Не відповідає зросту

Не відповідає зросту

Відповідає зросту

Відповідає зросту

Не відповідає зросту

Не відповідає зросту

Висновок:

Таблиця 4
Позначте правильні відповіді, закресливши відповідні літери

8.1.
8.2.
8.3.

а
а
а

б
б
б

в
в
в

г
г
г
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ЗАГАРТОВУВАННЯ РОСЛИН
Морозостійкість рослин визначається як спадковою природою так і впливом умов
навколишнього середовища. Згубна дія від’ємних температур на рослинний організм
пов’язана з утворенням кристалів при замерзанні води у клітинах і міжклітинниках.
Підвищена морозостійкість з’являється у результаті процесів загартовування.
Особливе значення при цьому має накопичення сахарози та інших олігоцукрів.
Мета роботи: дослідити вплив цукрів на цитоплазму клітини.
Матеріали та обладнання: коренеплід столового буряку, скальпель чи лезо, 0,5 М та 1 М
розчини сахарози, лід, кухонна сіль, 8% розчин NaCl, дистильована вода, водопровідна вода,
піпетки на 5 мл, пробірки, кристалізатор, мікроскоп, предметні та покривні скельця, скляна
паличка, препарувальна голка.
Хід роботи:
1. Проведення дослідження.
1.1. З очищеного коренеплоду столового буряку виготовити 9 однакових за площею
(до 1 см2) і товщиною (близько 0,5-1 мм) зрізів.
1.2. Зрізи добре промити водою для видалення соку з пошкоджених клітин.
1.3. У три пронумеровані пробірки налити по 5 мл у № 1 – дистильованої води, у № 2
– 0,5 М розчину сахарози, а у № 3 – 1,0 М розчину сахарози.
1.4. У пробірки занурити по 3 виготовлених зрізи і поставити їх у охолоджуючу суміш
(лід із сіллю у співвідношенні 3:1 за об’ємом) на 15 хв.
1.5. Пробірки перенести у склянку з водопровідною водою для відтавання.
1.6. У таблицю 1 бланку для відповіді занести результати досліду.
1.6.1. Оцінити забарвлення рідини у пробірках за трьохбальною шкалою (від 1 до
3): 1 – найінтенсивніше забарвлення, а 3 – найслабше забарвлення.
1.6.2. Оцінити забарвлення зрізів у пробірках аналогічно за трьохбальною шкалою
(від 1 до 3).
1.7. Під мікроскопом дослідити життєздатність клітин усіх зрізів з трьох пробірок.
1.7.1. Досліджуваний зріз коренеплоду розмістити на предметне скло.
1.7.2. На зріз нанести кілька краплин 8% розчину NaCl, накрити покривним
скельцем і розглянути під мікроскопом.
1.7.3. Вирахувати середню кількість плазмолізованих клітин зрізів у полі зору
мікроскопу. Результати занести у таблицю 1 бланку для відповіді.
1.8. Оцінити рівень пошкодження від низьких температур цитоплазми клітин зрізів за
трьохбальною шкалою (від 1 до 3): 1 – найменші пошкодження, а 3 – найбільші
пошкодження. Результати занести у таблицю 1 бланку для відповіді.
2. Дайте відповідь на запитання, наведені у бланку для відповіді.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ЗАГАРТОВУВАННЯ РОСЛИН
(бланк для відповіді)
Таблиця 1
Номер пробірки

1.6.1.

Впишіть відповіді
№1

№2

№3

Забарвлення
розчину

1.6.2. Забарвлення зрізів
Середня кількість
плазмолізованих
1.7.3.
клітин у полі зору
мікроскопу
Рівень пошкодження
1.8. цитоплазми клітини
зрізів
Таблиця 2
Позначте правильні відповіді, закресливши відповідні літери
2.1. Вкажіть при дії
Коливання температур
якого фактора
Низькі негативні температури
навколишнього
середовища у рослин Низькі позитивні температури
виникає
Підвищені температури
холодостійкість?
2.2. Які з перерахованих
факторів сприяють
загартовуванню
рослин до морозів?

2.3. Які зміни
спостерігаються у
рослині при її
загартовуванні до
морозів?

А
Б
В
Г

Надлишок Нітрогену у ґрунті

А

Пошкодження кореневих систем

Б

Недостатня аерація ґрунту

В

Помірна кількість опадів в осінній період

Г

Збільшення вмісту вільної води у клітинах

А

Накопичення у складі мембран ненасичених жирних
кислот
Накопичення у клітинах речовин кріопротекторів

В

Відмежовування цитоплазми від оболонки клітин

Г

Б
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МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТВАРИННИХ ТКАНИН

У ході еволюції при формуванні багатоклітинних організмів окремі клітини
втрачали риси, необхідні для індивідуального виживання, і набували навичок
"соціального існування" – особливостей, що робили їх частиною цілісного
організму. При цьому поступово утворювалися їхні різні морфо-функціональні
типи, що поволі об'єднувалися у тканини, органи й системи органів з різними
функціями. Але клітини при цьому залишалися провідними елементами
тканинної системи, формуючи різноманітні клітинні похідні (у тому числі й
міжклітинну речовину).
Властивості будь-якої тканини несуть відбиток її попередньої історії
формування як у філогенезі, так і в онтогенезі. У процесі історичного розвитку
тваринного світу в певній послідовності здійснювалось поступове закріплення
властивостей окремих тканин, можливості їхніх взаємних перетворень
обмежувались, проте кількість тканин збільшувалася відповідно до їхньої
зростаючої спеціалізації.
Мікроскопічну та субмікроскопічну будову, розвиток і життєдіяльність тканин
багатоклітинних організмів вивчає гістологія – наука, нерозривно пов'язана з
цитологією.
Мета роботи: аналіз морфо-функціональних особливостей тваринних тканин.
Матеріали та обладнання: мікроскоп, мікропрепарат, додатки з
мікрофотографіями.
Хід роботи

2. Морфо-фізіологічний аналіз.
2.1. Визначте, які з представлених на мікрофотографіях додатку 1 структури
походять з того ж зародкового листка (або зародкових листків), що й тканина
на дослідженому вами мікропрепараті. Відповідь занесіть до таблиці 2
бланку для відповіді.
2.2. В таблиці 3 бланку для відповіді наведені риси структурнофункціональної організації тканини. Визначте, які з них притаманні кожній із
тканин, представлених на мікрофотографіях у додатку 1. Відповіді занесіть у
таблицю 3 бланку для відповіді.
2.3. Беручи до уваги, що деякі з типів тканин об’єднують декілька підтипів,
що можуть мати суттєві морфологічні відмінності, професійний морфофункціональний аналіз вимагає, не обмежуючись визначенням лише
загальних рис, проводити деталізований опис особливостей будови кожного
конкретного об’єкту дослідження. Виступаючи у ролі професійного гістолога
визначте:
2.3.1. які з наведених у таблиці 4 бланку для відповіді морфофункціональні особливості характерні кожному з об’єктів,
представлених на мікрофотографіях додатку 1. Відповіді занесіть у
таблицю 4 бланку для відповіді.
2.3.2. які з наведених у таблиці 5 бланку для відповіді морфофункціональні особливості характерні кожному з об’єктів,
представлених на мікрофотографіях додатку 1. Відповіді занесіть у
таблицю 5 бланку для відповіді.

1. Мікроскопічний аналіз.
1.1. Уважно розгляньте запропонований мікропрепарат під мікроскопом та за
морфологічними ознаками визначте, який тип тканин представлений на
ньому.
1.2. Проаналізуйте представлені в додатку 1 мікрофотографії забарвлених
зрізів тваринних тканин.
1.3. Визначте, на яких з мікрофотографій, наведених у додатку 1,
представлений такий самий тип тканин, до якого належить і досліджений
вами мікропрепарат. Відповідь занесіть до таблиці 1 у бланку для відповіді.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТВАРИННИХ ТКАНИН
(бланк для відповіді)
Позначте правильні відповіді, закресливши позначкою «×» відповідні літери
№ препарату
(вписати)

Препарат

Таблиця 1
Мікрофотографії, що ілюструють певний ТИП
тканини
А Б В Г Д Е Є Ж З
И І
К

№ препарату
(вписати)

Препарат

Таблиця 2
Мікрофотографії, що ілюструють певний ТИП
тканини
А Б В Г Д Е Є Ж З
И І
К
Таблиця 3

Риси структурнофункціональної
організації тканини
Наявна базальна мембрана
У нормі відсутній контакт із
зовнішнім середовищем
Клітини мають структурнофункціональну полярність
Майже відсутня
міжклітинна речовина
Наявні рухомі клітини
Наявна здатність до
субклітинної регенерації
Наявна здатність до
виражених скорочень
Наявність
саркоплазматичного
ретикулуму
Основними типами
міжклітинних контактів є
синапси
Відсутні кровоносні й
лімфатичні судини
Висока здатність до
регенерації
Клітини тісно пов'язані одна
з одною за допомогою
великої кількості
різноманітних контактів

Мікрофотографії, що ілюструють певний ТИП
тканини
А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Морфо-функціональні особливості, що
характеризують об’єкт дослідження
Наявні багатоядерні утворення
Містить найбільший за розміром
глікозаміноглікан
Містить найбільший за розміром білок
Бере участь у підтриманні кальцієвого
гомеостазу
Має найвищу щільність міжклітинної
речовини
Має найменшу проникність для води
Має здатність синтезувати гормони
Входить до складу язика людини

К

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

К

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

К

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

К

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

К

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

К

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

К

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

К

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

К

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

К

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

К

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

К

Морфо-функціональні особливості, що
характеризують об’єкт дослідження
Клітини мають найбільшу кількість
включень, представлених на рис. А(1)
додатку 2
Клітини мають велику кількість
включень, представлених на рис. Б(1)
додатку 2
Клітини тканини синтезують включення,
представлені на рис. В(1) додатку 2
До складу структури входять клітини
функціонально аналогічні клітинам,
представленим на рис. Г(1) додатку 2
Клітини мають структури, представлені
на рис. Д(1) додатку 2
Клітини тканини поєднані за допомогою
структур, представлених на рис. Е(1)
додатку 2
Активність клітин тканини регулюється
залозою, представленою на рис. Є(1)
додатку 2
Клітини тканини мають велику кількість
структур, представлених на рис. Ж(1)
додатку 2

Таблиця 4
Мікрофотографії, що ілюструють
певний об’єкт дослідження
А Б В Г Д Е Є Ж З И І К
А Б В Г Д Е Є Ж З И

І

К

А Б В Г Д Е Є Ж З И

І

К

А Б В Г Д Е Є Ж З И

І

К

А Б В Г Д Е Є Ж З И

І

К

А Б В Г Д Е Є Ж З И
А Б В Г Д Е Є Ж З И
А Б В Г Д Е Є Ж З И

І
І
І

К
К
К

Таблиця 5
Мікрофотографії, що ілюструють
певний об’єкт дослідження
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Додаток 1 (продовження)
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Додаток 2
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ДОСЛІДЖЕННЯ НИЖНІХ ГЛОТКОВИХ ЗУБІВ
У костистих риб остання зяброва дуга позбавлена зябрових пелюсток. Натомість в
Запитання 2. Нижні глоткові зуби можуть бути використані для визначення:
деяких таксонів риб розвиваються вирости, які називають нижні глоткові зуби. Хоч
а)
виду риби;
ембріологічно вони не пов'язані із зубами, але виконують ту ж функцію: захоплення і
б)
розмірів риби;
подрібнення їжі. Особливості будови глоткових зубів залежать від типу живлення риби і є
в)
статті риби;
видоспецифічними. Для того, щоб чітко визначити вид риби достатньо бачити її глоткові
г)
віку риби;
зуби.
д)
динаміки росту риби.
Мета роботи: визначити глоткові зуби, проаналізувати їх у зв'язку із екологічною нішею
Запитання 3. Нижні глоткові наявні у деяких представників ряду:
риби.
а)
Оселедцеподібні;
Обладнання: набір глоткових зубів (далі: набір), таблиця-визначник глоткових зубів (далі:
б)
Окунеподібні;
визначник).
в)
Осетроподібні;
г)
Коропоподібні;
Хід роботи:
Для успішного виконання роботи необхідно слідкувати за часом, оскільки кожний
д)
Коропозубі.
зразок буде видано на 5 хв. Повторне повернення до попередніх зразків неможливе,
Запитання 4. Вкажіть вірне твердження:
навіть при умові економії часу на інших зразках. Ліміти часу написані на дошці.
а)
нижні глоткові зуби риб гомологічні щелеповим зубам хребетних;
1. На рисунку 1 зображено процедуру вилучення глоткових зубів. Але послідовність дій
б)
нижні глоткові зуби риб аналогічні щелеповим зубам хребетних;
порушено. Керуючись логічними міркуваннями відтворіть правильну послідовність
в)
нижні глоткові зуби риб гомологічні лемішевим зубам хребетних;
дій відповідь запишіть в таблицю 1 бланку для відповідей. Ліміт часу даної дії: 3 хв.
г)
нижні глоткові зуби риб аналогічні щелеповим зубам хребетних;
2. Користуючись визначником, визначте видову приналежність зубів у наборі.
д)
нижні глоткові зуби риб аналогічні зябровим тичинкам риб;
Особливо звертайте увагу на: 1) кількість рядів зубів; 2) кількість зубів (в деяких
видів внутрішньовидова мінливість даної ознаки може коливатись в межах ± 1 зуб);
3) форму зубів.
2.1. Визначте зуби із набору з позначені А. Поміркуйте, чим живиться риба із такими
глотковими зубами. Відповідь запишіть в таблицю 1 бланку для відповідей. Ліміт
часу даної дії: 5 хв.
2.2. Повторіть дану дію 2.1 із зубами Б, В, Г, Д, Е та Ж. Для кожного зразка ліміт часу
даної дії: 5 хв.
3. Дайте відповідь на запитання 1, 2, 3, 4. Відповідь запишіть в таблицю 2 бланку для
відповідей. Ліміт часу на кожне запитання: 1 хв.
Запитання 1. Нижні глоткові зуби розташовані на:
а)
4-й зябровій дузі;
б)
5-й зябровій дузі;
в)
6-й зябровій дузі;
г)
7-й зябровій дузі;
Рис. 1. Дії препаратора при вилученні нижніх глоткових зубів
д)
в різних видів дана ознака різниться.

БАЖАЄМО УСПІХУ!
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Таблиця 2
Дайте відповідь на запитання, закресливши «×» відповідні літери
Запитання 1
А
Б
В
Г
Д
Запитання 2
А
Б
В
Г
Д
Запитання 3
А
Б
В
Г
Д
Запитання 4
А
Б
В
Г
Д

риба

бентос дрібних
розмірів

молюски

крупні водорості
(зелені, бурі)

вища водна
рослинність

Таблиця 1
Заповніть таблицю. Особливості заповнення кожного стовпчика вказані у верхніх
клітинках
Впишіть назву виду. Пишіть чітко і
Кормові об'єкти риби. Якщо
розбірливо. Не робіть орфографічних
варіант відповідає певній рибі,
помилок – це підстава не зарахувати
поставте знак «×». Деякі види
відповідь.
можуть живитись різними
об’єктами

Впишіть кількість рядів зубів
(варіанти 1, 2 або 3)

Кодова літера зразка в наборі

ДОСЛІДЖЕННЯ НИЖНІХ ГЛОТКОВИХ ЗУБІВ
(бланк для відповіді)
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МОРФОЛОГІЯ КОМАХ
Мета роботи: на підставі сукупності морфологічних ознак даних ентомологічних
зразків вказати їхні відповідні таксони.
Матеріали та обладнання: пінцет анатомічний, чашка Петрі, лупа, латексні рукавички.
Хід роботи:
1. Морфологічна ідентифікація комахи.
Користуючись дихотомічним визначником, для кожної вказаної таксономічної
одиниці впишіть у таблицю бланку для відповідей кроки визначення (їх може бути
різна кількість – від одного до шести) наявних у вас комах.
Наприклад, у колонці «крок 1» вказуєте номери вихідної тези і у дужках антитези,
тобто 1 (3); «крок 2» – наступні: 3 (4); «крок 3» – 4 (5), тощо.
У останньому стовпчику таблиці 1 вкажіть порядковий номер (вказаний у
визначнику) встановленої вами таксономічної одиниці.
2. Морфологічна будова комахи.
Використовуючи надані інструменти проаналізуйте зовнішню будову тіла наданої
Вам комахи. Результати досліджень занотуйте в таблиці 2 та 3 бланку для відповідей.
Правильність послідовності анатомувальних дій при виконанні завдання
оцінюватиметься журі.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

МОРФОЛОГІЯ КОМАХ
(бланк для відповіді)
Таблиця 1

Таблиця 3

Впишіть відповіді
Кроки визначення

Позначте правильні відповіді знаком «×», або впишіть відповіді
Кількість
Впишіть
цифрою
конкретну
Морфологічна характеристика
кількість,
1
2
3
4
5
6
якщо вона
перевищує 6
Кількість члеників передньої
лапки

№

№
таксономічної
Таксономічна
одиниці
одиниця
Крок 1 Крок 2 Крок 3 Крок 4 Крок 5 Крок 6
(вказаний у
визначнику)

1.

Ряд

2.

Родина

2

Кількість кігтиків на передній
лапці

3.

Рід

3

Кількість сегментів у складі
грудей

4

Кількість тергітів черевця

4.

Вид
5

Кількість члеників вусиків

6

Кількість пар мандибул

7

Кількість фасеткових очей

8

Кількість щелепних щупиків

9

Кількість губних щупиків

10

Кількість гомілок

№

1

Таблиця 2
Впишіть відповіді
№

Морфологічна
характеристика
Тип вусиків
Тип ротового апарату
Тип постановки голови
Спосіб живлення комахи
Тип очей
Тип кінцівок

ВИЗНАЧНИК РЯДІВ КОМАХ:
1 (8) Крил дві пари.
2 (7) Перша пара крил несклеротизована і не утворює твердих надкрил.
3 (4) Задні ноги стрибальні ……………………….………..… Ряд 1. Прямокрилі (Orthoptera)
4 (3) Задні ноги іншого типу.
5 (6) Передня пара перетворена на напівнадкрила ….. Ряд 2. Напівтвердокрилі (Hemiptera)
6 (5) Перша пара крил перетинчаста. Крила вкриті лусками …………………………….
……………………………………….………………………… Ряд 2. Лускокрилі (Lepidoptera)
7 (2) Перша пара крил склеротизована, утворює тверді надкрила ……………………………..
……………………………………………………...……………Ряд 3. Твердокрилі (Coleoptera)
8 (1) Задні крила редуковані і перетворені на дзижчальця. Комахи здатні до польоту……….
.………………………………………………………….………………Ряд 4. Двокрилі (Diptera)
__________________________________________
ВИЗНАЧНИК РОДИН КОМАХ:
Ряд 1. Прямокрилі.
1 (2) Усі лапки ноги чотиричленикові. Вусики довгі – рівні або довші за довжину тіла,
закинуті на спинну сторону………………………… Родина 1.1. Коникові (Tettigoniidae)
2 (1) Усі лапки ноги тричленикові. Вусики не довші за половину тіла …………………………
………………………………………………………..…... Родина 1.2. Цвіркунові (Gryllidae)
Ряд 2. Лускокрилі.
1 (4) Вусики булавовидні. Тіло невелике, вузьке. Крила широкі, складаються вертикально
над тілом.
2 (3) Задня пара крил має довгі хвостоподібні відростки ……………………………………….
…………………………………….…………………… Родина 2.1. Вітрильники (Papilionidae)
3 (2) Задня пара крил заокруглена, без хвостоподібних відростків …………………………….
……………………………………………………….….. Родина 2.2. Сонцевики (Nymphalidae)
4 (1) Вусики ниткоподібні, без булави на кінці. Крила складаються вздовж тіла у вигляді
"хатки" …………………………………………………..…… Родина 2.3. Сфінкси (Sphingidae)
Ряд 3. Твердокрилі.
1 (4) Вусики ниткоподібні, без потовщень.
2 (3) Вусики коротші за тіло, за звичай, не довші самого тіла ………………………………….
………………………………………………………….……….. Родина 3.1. Туруни (Carabidae)
3 (2) Вусики дуже довгі – такої ж довжини як і тіло або довші …………………………………
…………………………………………………………..…… Родина 3.2. Вусачі (Cerambycidae)
4 (1) Вусики вкорочені на кінці із булавою, складеною розширеними члениками.
5 (6) Булава вусиків складена із пластинок. На гомілках кінцівок є вирости схожі на шипи
…………………………………………………….……….. Родина 3.3. Скарабеї (Scarabaeidae)
6 (5) Булава вусиків складена із розширених члеників. Гомілки кінцівок – прямі, без виростів
………………………………………………………………... Родина 3.4. Мертвоїди (Silphidae)
Ряд 4. Двокрилі.
1 (2) Ротовий апарат – колючо-сисного типу …….………...... Родина 4.1. Комарі (Culicidae)
2 (1) Ротовий апарат лижучо-сисного типу ………………..….. Родина 4.2. Мухи (Muscidae)
__________________________________________
ВИЗНАЧНИК РОДІВ І ВИДІВ:
Ряд 1. Прямокрилі.
Родина 1.1. Коникові.
1 (4) Крила дорослих комах розвинені добре. Комахи здатні до польоту
……………………………………………………………………… Рід 1.1.1. Коник (Tettigonia)

2 (3) Крила довші за тіло. Комаха забарвлена у яскраво-зелений колір ………………………..
…………………...…Вид 1.1.1.1. Коник найзеленіший (Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758)
3 (2) Крила коротші довжину тіла …………………………………………………………
……………………………..Вид 1.1.1.2. Коник колючковий (Tettigonia cantans (Füssli, 1775)
4 (1) Крила редуковані. Комахи не здатні до польоту. …………………Рід 1.1.2. Дибка (Saga)
…………………………………………….Вид 1.1.2.1. Дибка степова (Saga pedo (Pallas, 1771)
Родина 1.2. Цвіркунові.
1 (1) Голова дуже велика – значно ширша за передньоспинку ………………………………
…………………………………………………………..……………. Рід 1.2.1. Цвіркун (Gryllus)
……………………….... Вид 1.2.1.1. Цвіркун польовий (Gryllus campestris Linnaeus, 1758)
Ряд 2. Лускокрилі.
Родина 2.1. Вітрильники.
1 (2) Передні крила при основі із великою чорною плямою, яка займає ¼ довжини крила ……
…………………………………………………………………… Рід 2.1.1. Вітрильник (Papilio)
Крила жовтого кольору. На передніх крилах, окрім приосновної чорної плями, наявні три
короткі чорні плями біля передньої сторони. Вздовж зовнішнього краю передніх і задніх
крил розміщені в один ряд жовті лунки на чорному тлі ……………….…………………………
…………………………..Вид 2.1.1.1. Вітрильник Махаон (Papilio machaon Linnaeus, 1758)
2 (1) Передні крила при основі без великої чорної плями ……………………………………….
………………………………………………………………………. Рід 2.1.2. Іфіклід (Iphiclides)
Малюнок передніх крил складений із поперечних (зебрових) смуг. Жовті лунки вздовж
зовнішніх країв передніх і задніх крил відсутні ………………………………………………...
……………………… Вид 2.1.2.1. Іфіклід Подалірій (Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Родина 2.2. Сонцевики.
1 (2) Загальне забарвлення верхньої сторони обох пар крил темно-руде зі світлими вічками
…….......................................................................................... Рід 2.2.1. Павине око (Inachis)
Передній край передньої і задньої пари крил з великим, на 1/5 крила, яскравим вічком у
світлій і темній облямівках ……Вид 2.2.1.1. Павине око денне (Inachis io (Linnaeus, 1758)
2 (1) Загальне забарвлення верхньої сторони передньої і задньої пари крил чорне із
червоними перев'язями та білими плямами …...………………. Рід 2.2.2. Ванеса (Vanessa)
Червона перев'язь на верхній стороні передньої пари крил пролягає по діагоналі через їх
середину; по зовнішньому краї задніх крил пролягає широка червона облямівка. Білі плями
розташовані на зовнішньому куті передньої пари крил …………………………………………..
……………………………… Вид 2.2.2.1. Ванеса адмірал (Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758))
Родина 2.3. Сфінкси.
1 (1) На передньоспинці метелика наявний характерний волосяний малюнок у вигляді
людської черепної коробки ………………………….… Рід 2.3.1. Мертва голова (Acherontia)
Верх передніх крил сірий, задніх – жовтий. Краї терґітів черевця забарвлені у жовтий колір
……………..… Вид 2.3.1.1. Мертва голова звичайна (Acherontia atropos (Linnaeus, 1758))
Ряд 3. Твердокрилі.
Родина 3.1. Туруни.
1 (2) Очі опуклі та дуже великі, займають півголови. Голова з очима ширша за
передньоспинку.
Щелепи
за
довжиною
дорівнюють
довжині
голови
…………………………………….. ……………………………. Рід 3.1.1. Стрибун (Cicindela)
Забарвлення тіла смарагдово-зелене із кремово-білим малюнком на надкрилах …………
……………………… Вид 3.1.1.1. Стрибун польовий (Cicindela campestris Linnaeus, 1758)
2 (1) Очі невеликі; голова з очима вужча за передньоспинку. Тіло велике 3-5 см завдовжки
……………………………………………………………………..…... Рід 3.1.2. Турун (Carabus)
3 (4) Надкрила забарвлені у бронзовий колір із металічним блиском; вкриті рядами дрібних
ямок …...…………………………. Вид 3.1.2.1. Турун Ліннея (Carabus linnaei Panzer, 1810)
4 (3) Надкрила забарвлені в інший колір.

5 (6) Надкрила забарвлені у насичено-синій колір; вкриті системою горбиків та реберець
…………………………. Вид 3.1.2.2. Турун заплутаний (Carabus intricatus Linnaeus, 1761).
6 (5) Надкрила забарвлені у чорний колір.
8 (9) Надкрила гладенькі; їх облямівка із яскраво-фіолетовим блиском …………….…………
…………………………. Вид 3.1.2.3. Турун фіолетовий (Carabus violaceus Linnaeus, 1758)
9 (8) Надкрила цілковито чорного кольору, вкриті дуже грубими зморшками …………………
…………………………… Вид 3.1.2.4. Турун шкіряник (Carabus coriaceus Linnaeus, 1758)
Родина 3.2. Вусачі.
1 (2) Голова комахи спрямована вздовж поздовжньої осі тіла (дивитись збоку!)
………………... …………………………………….…… Рід 3.2.1. Вусач-шкіряник (Prionus)
Тіло масивне, валькувате, завдовжки 3-6 см. На передньоспинці наявні три гострі бокові
шпичаки ……… Вид 3.2.1.1. Вусач-шкіряник лісовий (Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
2 (1) Голова спрямована перпендикулярно до поздовжньої осі тіла (дивитись збоку!)
………… …………………………………….………. Рід 3.2.2. Вусач ялиновий (Monochamus)
Передньоспинка із одним гострим боковим шпичаком ………………………………………
……………… Вид 3.2.2.1. Вусач ялиновий західний (Monochamus sartor (Fabricius, 1787)
Родина 3.3. Скарабеї.
1 (2) Жуки із одним рогом на голові ………….. Рід 3.3.1. Жук-носоріг (Oryctes Illiger, 1798).
Тіло велике, масивне, 3-5 см завдовжки. Загальне забарвлення коричневе із лаковим
відблиском … Вид 3.3.1.1. Жук-носоріг європейський (Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)
2 (1) Жуки без виростів на голові.
3 (4) Забарвлення тіла смарагдово-зелене ….. Рід 3.3.2. Брондзівка (Cetonia Fabricius, 1775).
Надкрила і передньоспинка із дрібними білими плямками ………………………………
……………………………… Вид 3.3.2.1. Брондзівка золота (Cetonia aurata (Linnaeus, 1758)
4 (3) Забарвлення тіла чорне із синюватим полиском. Тіло заокруглене ……………………….
………………………………………………..… Рід 3.3.3. Гнойовик (Geotrupes Latreille, 1796).
Надкрила вриті неглибокими боріздками. На гомілках третьої пари ніг наявні три зубці …
.. Вид 3.3.3.1. Гнойовик звичайний (Geotrupes stercorosus Hartmann in L.G. Scriba, 1791)
Родина 3.4. Мертвоїди.
Надкрила із рудими перев'язями на чорному тлі ……………………………………………
………………………………………………………….….. Рід 3.4.1. Могильник (Nicrophorus)
1 (2) Булава вусиків рудого кольору ……………………………………………………………….
…………………… Вид 3.4.1.1. Могильник шершень (Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)
2 (1) Булава вусиків чорного кольору …………………………………………………………….
………. Вид 3.4.1.2. Могильник шершенеподібний (Nicrophorus vespilloides Herbst, 1784)
Ряд 4. Двокрилі.
Родина 4.1. Комарі.
1 (1) Голова спрямована вниз. Лапки задніх кінцівок підняті вверх ……………………………
………………………………………………………………………..…... Рід 4.1.1. Комар (Culex)
Основа терґітів черевця із білими перев'язями ……………………………………………….
………………………………. Вид 4.1.1.1. Комар звичайний (Culex pipiens Linnaeus, 1758)
Родина 4.2. Мухи.
1 (1) Тіло буре …………………………………….…………………….. Рід 4.2.1. Муха (Musca)
Лоб між очима у самців широкий, очі не дотикаються одне до іншого …………………
………………………………...… Вид 4.2.1.1. Муха хатня (Musca domestica Linnaeus, 1758)
__________________________________________
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ВИЗНАЧЕННЯ АМІЛАЗНОЇ АКТИВНОСТІ НА РОСЛИННИХ СУБСТРАТАХ
Метод ґрунтується на визначенні мінімальної кількості ензиму, яка здатна за певних
умов гідролізувати 2 мл рослинного субстрату (0,1% крохмалю).
Амілазна активність визначається кількістю 0,1 %-го розчину крохмалю (мл), яку
може гідролізувати 1 мл нерозведеного ензиму за 1 хв.
Під час реакції з йодом вміст пробірки з крохмалем та продуктами його
розщеплення забарвлюється в жовтий, рожевий, бурий (за умов гідролізу) та фіолетовий
(гідроліз неповний чи не відбувся) кольори.
Мета роботи: визначити амілазну активність ензимому (ферментому) травоїдних
тварин.
Матеріали та обладнання: штатив із пробірками, піпетки, крапельниці, скляна паличка,
маркер, калькулятор, 0,1 %-й розчин крохмалю, 0,1 %-й спиртовий розчин йоду,
дистильована вода, препарат ензиму травоїдної тварини.
Хід роботи:
1.1.У 7 пробірок налийте по 1 мл дистильованої води. Після цього у першу пробірку
додайте 1 мл препарату ензиму, перемішайте і перенесіть 1 мл суміші з першої
пробірки у другу.
1.2.Вміст другої пробірки перемішайте і 1 мл суміші перенесіть у третю пробірку, і
повторіть такі маніпуляції до сьомої пробірки.
1.3.З сьомої пробірки відберіть 1 мл суміші і вилийте у порожню посудину. Таким чином,
Ви отримали різні розведення ензиму в 7 пробірках.
2.1.Далі в усі пробірки додайте по 1 мл води та по 2 мл розчину крохмалю, перемішайте і
залиште за кімнатної температури.
2.2.Через 20 хв. до пробірок додайте по одній краплі розчину йоду, добре збовтайте і
спостерігайте за зміною забарвлення.
3. З’ясуйте, в якій пробірці з максимальним розведенням ензиму відбулося розщеплення
крохмалю (відповідна пробірка з жовтим чи бурим кольором). І виходячи з цього,
встановіть наступні показники:
3.1.розрахуйте ступінь розведення ензиму, враховуючи внесені в пробірку сполуки;
виразіть ступінь розведення у вигляді співвідношення об’єму нерозведеного препарату
ензиму до загального об’єму реакційної суміші у пробірці (наприклад 1:10 чи 1:155);
3.2.розрахуйте амілазну активність нерозведеного ензиму;
4. Внесіть отримані результати у таблицю бланку для відповіді і дайте відповідь на
тестові питання.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ВИЗНАЧЕННЯ АМІЛАЗНОЇ АКТИВНОСТІ НА РОСЛИННИХ СУБСТРАТАХ
(бланк для відповіді)
Впишіть відповіді
Ступінь розведення
ензиму у відповідній
пробірці

Амілазна активність
нерозведеного ензиму

Оцінка техніки експерименту

Дайте відповідь на тестові питання. Позначте правильні відповіді, закресливши (×)
відповідні літери.
3.1. Оберіть правильні варіанти вираження ензиматичної активності:
мілікатали;
А
міжнародні одиниці Е;

Б

наномоль субстрату/мг ферменту за хв;

В

наномоль продукту/мг ферменту за хв;

Г

наномоль субстрату/мг ферменту;

Д

наномоль субстрату за хв.

Е

3.2. Виберіть вірні твердження. Інгібітори ферментів (ензимів):
можуть зв’язуватися із ферментом оборотно в активному центрі;

А

можуть зв’язуватися із ферментом необоротно в активному центрі;

Б

можуть зв’язуватися із ферментом оборотно поза активним центром;

В

можуть зв’язуватися із ферментом необоротно поза активним центром;

Г

завжди змінюють максимальну швидкість ферменту, з яким зв’язуються;

Д

завжди змінюють константу Міхаеліса ферменту, з яким зв’язуються.

Е

3.3. Субстратом для амілолітичних ензимів може бути:
крохмаль;
А
глікоген;

Б

целюлоза;

В

глюкоза;

Г

фруктоза;

Д

віск;

Е

колаген.

Ж
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ПОБУДОВА ФІЛОГЕНЕТИЧНОГО ДЕРЕВА
Людина протягом свого існування постійно прагнула створювати сиcтеми класифікації для 2. Оберіть пункт «вирівняти» (Align)
всього, що її оточувало. Такий підхід не оминув і живі організми. З часом принципи таких
систем змінювалися, одні уявлення трансформувалися в інші. Метою побудови сучасних
філогенетичних систем є визначення найбільш вірогідного розвитку сценарію еволюції різних
таксонів та встановлення ступеня спорідненості між ними. Щоб досягти цього,
використовується багато різних підходів. Одним з найпоширеніших є побудова молекулярнофілогенетичних дерев на основі аналізу генів, некодуючих ділянок ДНК, білкових
послідовностей або навіть цілих геномів. Для цього з дослідних організмів спочатку виділяють
ДНК, потім ампліфікують (отримують багато копій) потрібні фрагменти, секвенують
(встановлюють нуклеотидну послідовність) та аналізують отримані дані.
В результаті цих маніпуляцій відкриється вікно подібного вигляду:
Для побудови філогенетичних дерев, переважно, враховуються лише заміни в
послідовності. Наразі для різних задач розроблено кілька математичних алгоритмів
розрахунку на базі різноманітного програмного забезпечення.
Мета роботи: побудувати молекулярно-філогенетичне дерево на основі наданих
послідовностей ДНК рослин та програмного забезпечення.

Хід роботи:
1. Відкрийте файл sequences.fas з набором послідовностей в програмі MEGA.

3. Послідовності необхідно вирівняти, використовуючи будь-який з 2-х наявних
алгоритмів – ClustalW або MUSCLE, вибрати опцію “align DNA”, інші опції – за
замовчуванням. Цей етап необхідний для коректного створення матриці замін та її
подальшого аналізу. Без нього побудувати філогенетичне дерево неможливо.

Або
БАЖАЄМО УСПІХУ!

В залежності від того, який алгоритм ви обрали, відкриється відповідне вікно:

або
4. Натисніть відповідно «ОК» або «Compute». Після вирівнювання картина буде 6. Закрийте вікно і відкрийте новостворений файл в програмі MEGA та оберіть
«проаналізувати»:
виглядати набагато більш впорядкованою:

7. Після того оберіть вкладку Phylogeny та послідовно спробуйте побудувати дерева всіма
запропонованими методами (максимальної правдоподібності - Maximum Likelihood,
найближчого сусідства - Neighbor-Join, мінімальної еволюції - Minimum Evolution,
попарного незваженого кластерування - UPGMA, максимальної парсимонії (економії) Maximum Parsimony), обравши тестування за методом підтримки «Bootstrap» у пункті
«Test of Phylogeny» (для вибору натискайте одразу на жовте поле).

5. Збережіть вирівнювання як «alignment.mas» (Data -> Save session)

БАЖАЄМО УСПІХУ!

8. Покажіть кожне з отриманих дерев членам журі.

9. Дайте відповідь на запитання, наведену у бланку для відповіді.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ПОБУДОВА ФІЛОГЕНЕТИЧНОГО ДЕРЕВА
(бланк для відповіді)
Оцінювання побудованих дерев
Метод побудови:

Позначка члена журі:

максимальної правдоподібності - Maximum Likelihood

найближчого сусідства - Neighbor-Join

мінімальної еволюції - Minimum Evolution

попарного незваженого кластерування - UPGMA

максимальної парсимонії (економії) - Maximum Parsimony

З перелічених нижче тез, що стосуються методу побудови філогенетичних дерев,
оберіть його переваги та недоліки. Результати занотуйте до наступної таблиці.
Тези:
а) філогенетичні дерева можуть бути описані за допомогою математичних засобів та
моделей;
б) філогенетичні дерева не враховують індели, тому не є повністю репрезентативними;
в) філогенетичні дерева - наочна форма, яка дозволяє показати можливе розділення
таксонів, інколи навіть у часі;
г) дендрит, побудований на основі одного маркеру, відображає еволюцію маркера, а не
організму;
д) кількість замін у послідовності не впливає на топологію побудованого
філогенетичного дерева;
е) філогенетичні дерева можуть бути протестовані на стійкість статистично.
Позначте вірні відповіді, закресливши відповідні літери:
Перевагами методу є:

а

б

в

г

д

е

Недоліками методу є:

а

б

в

г

д

е

ПОБУДОВА ФІЛОГЕНЕТИЧНОГО ДЕРЕВА
(бланк для відповіді)
Оцінювання побудованих дерев
Метод побудови:

Позначка члена журі:

максимальної правдоподібності - Maximum Likelihood

найближчого сусідства - Neighbor-Join

мінімальної еволюції - Minimum Evolution

попарного незваженого кластерування - UPGMA

максимальної парсимонії (економії) - Maximum Parsimony

З перелічених нижче тез, що стосуються методу побудови філогенетичних дерев,
оберіть його переваги та недоліки. Результати занотуйте до наступної таблиці.
Тези:
а) філогенетичні дерева можуть бути описані за допомогою математичних засобів та
моделей;
б) філогенетичні дерева не враховують індели, тому не є повністю репрезентативними;
в) філогенетичні дерева - наочна форма, яка дозволяє показати можливе розділення
таксонів, інколи навіть у часі;
г) дендрит, побудований на основі одного маркеру, відображає еволюцію маркера, а не
організму;
д) кількість замін у послідовності не впливає на топологію побудованого
філогенетичного дерева;
е) філогенетичні дерева можуть бути протестовані на стійкість статистично.
Позначте вірні відповіді, закресливши відповідні літери:
Перевагами методу є:

а

б

в

г

д

е

Недоліками методу є:

а

б

в

г

д

е
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ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ ДОЩОВОГО ЧЕРВ’ЯКА
Мета роботи: розглянути особливості внутрішньої будови дощового черв’яка.
Матеріали та обладнання: ванночка для розтину, скальпель, булавки, препарувальні
голки, пінцет.
Хід роботи:
1. Використовуючи запропонований інструментарій проведіть розтин тварини.
2. Проаналізуйте особливості внутрішньої будови дощового черв’яка.
3. Визначте систематичне положення об’єкту і заповніть таблицю 1 бланку для відповіді.
4. Покажіть члену журі по зробленому Вами препарату окремі внутрішні органи
відповідно до списку, наведеного у бланку для відповіді.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ ДОЩОВОГО ЧЕРВА
(бланк для відповіді)
Впишіть відповіді
Таблиця 1
Впишіть систематичне положення об’єкту
Тип

Клас

Родина

Вид

СПИСОК ОРГАНІВ ТВАРИНИ, ЯКІ ТРЕБА ПОКАЗАТИ ПІД ЧАС ОПИТУВАННЯ
Позначка
журі

ш№

Позначка
журі

№

1.

Воло;

9.

Середня кишка;

2.

Жирове тіло;

10.

Спинна
судина;

3.

Сім’яприймачі;

11.

Стравохід;

4.

Мальпігієві судини;

12.

Пілоричні придатки;

5.

Метанефридій;

13.

Глотка;

кровоносна

6.

Сім’яні мішки;

14.

Надглотковий ганглій з
навкологлотковими
конективами;

7.

М’язистий шлунок;

15.

Черевний нервовий
ланцюг;

8.

«Серця»;

16.

Септи.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ БАКТЕРІЙ
З довкілля було виділено мікроорганізми, один з яких Вам необхідно визначити. 1.8. Проглянути препарат під мікроскопом з імерсією, визначити морфологію клітин
Відомо, що серед виділених бактерій є наступні:
(отримані результати занесіть в таблицю бланку для відповіді).
Pseudomonas syringae – грамнегативні (Г-) прямі палички, ендоспори не утворюють,
Мікроскопія фіксованих препаратів мікроорганізмів. Препарати мікроорганізмів
аероби, каталазопозитивні;
досліджують під мікроскопами (збільшення не менше 90х) із використанням імерсійної
Bacillus megaterium – грампозитивні (Г+) палички, утворюють ендоспори;
олії. Попередньо слід перевірити готовність мікроскопа до роботи.
каталазопозитивні, аероб.
2. Визначити тинкторіальні властивості досліджуваних культури.
Arthrobacter flavescens – Г+ бактерія, клітини якої не мають сталої форми, можуть Для розрізнення Г+ та Г- бактерій необхідно:
мати вигляд паличок, коків та V-, Y- конфігурацій, ендоспори не утворюють, 1. нанести на предметне скло кілька краплин 3%-го розчину КОН
каталазопозитивна, аероб.
2. у краплину за допомогою прокаленої бактеріологічної петлі внести біомасу
E.coli – Г- прямі палички, ендоспори не утворюють, факультативні анаероби,
досліджуваної культури і суспендувати її, протягом кількох хвилин.
каталазопозитивні;
Поява тяжів слизу (при підніманні петлі) характерна для грамнегативних бактерій
Micrococcus luteus – Г+ бактерія, клітини якої мають сферичну форму і утворюють (отримані результати занесіть в таблицю бланку для відповіді).
групи кубічної форми, каталазопозитивні, аероб.
3. Виявлення наявності каталази.
Мета роботи: визначити вид мікроорганізму.
Для виявлення наявності каталази нанести на колонію кілька крапель 3 % -го розчину
пероксиду водню. Інтенсивне виділення газу свідчитиме про позитивну реакцію
Хід роботи:
(отримані результати занесіть в таблицю бланку для відповіді).
1. Виготовити фіксовані препарати бактеріальної культури та визначити
4. Визначення здатності мікроорганізмів до аеробного дихання і бродіння ( OFморфологічний тип клітин.
тест).
1.1. Знежирити додатково предметне скло; для цього його необхідно натерти шматочком
Порівняти колір середовища з контролем. Виявити утворення кислоти та газу. Якщо
сухого господарського мила та витерти насухо марлевою серветкою; зі зворотного
колір середовища змінюється на жовтий – накопичення кислоти (результати занесіть в
боку скла олівцем по склу позначити межі майбутнього препарату та його номер.
таблицю бланку для відповіді).
1.2. Прокалити бактеріологічну петлю у полум’ї пальника і нанести на скло краплю
стерильної дистильованої води; відібрати у невеликій кількості бактеріальну культуру Інтерпретація OF-тестів на здатність мікроорганізмів до аеробного дихання і бродіння
Пробірка «закрита»
з поверхні щільного живильного середовища за допомогою петлі із дотриманням умов
Аеробна «відкрита»
шаром вазелінового
Інтерпретація результатів
стерильності та внести у краплю води на склі; розподілити мікробний матеріал на склі
пробірка
масла
рівномірним шаром у вигляді мазка.
і
газ
не Кислота і газ не
Культура аеробна; вона не
1.3. Висушити виготовлений препарат за кімнатної температури на повітрі, помістивши Кислота
утворюються, утворюється утворюються.
утилізує глюкозу, а росте за
предметне скло на місток кристалізатора.
луг у верхньому шарі
рахунок
дезамінування
1.4. Зафіксувати підсушений препарат жаром у полум’ї пальника; для цього скло
середовища на 1-2 добу
амінокислот пептону.
затиснути за допомогою прищепки і, тримаючи скло препаратом догори, тричі культивування.
провести через полум’я пальника; для запобігання спалення бактерій, скло над Утворюється
кислота Кислота і газ не
Культура аеробна, здійснює
полум’ям слід тримати не більше 3-4 секунд.
(можливо і газ).
утворюються.
аеробне
дихання,
бродити
1.5. Помістити зафіксований препарат на місток кристалізатора і нанести на 3 хвилин
нездатна.
безпосередньо на мазок краплину водно-спиртового розчину фуксину основного.
Утворюється
кислота Утворюється кислота
Культура
факультативно
1.6. Через 3 хвилини змити барвник із препарату легким струменем води над (можливо і газ).
(можливо і газ.
анаеробна, здатна до аеробного
кристалізатором, промивання препарату слід проводити до тих пір, поки вода, що
дихання і бродіння.
стікає з мазка, не стане прозорою.
5. За результатами проведеного дослідження, встановити видову назву
1.7. Висушити препарат на повітрі, зібравши частину води зі скла за допомогою
запропонованого мікроорганізму і занотувати її у таблицю бланку для відповіді.
фільтрувального паперу.
БАЖАЄМО УСПІХУ!

ІДЕНТИФІКАЦІЯ БАКТЕРІЙ
(бланк для відповіді)
Морфолого-культуральні та фізіолого-біохімічні властивості виділеної культури
Впишіть відповіді

Морфологія клітин

Спороутворення

Грампозитивні

Грамнегативні

Аероб

Факультативний анаероб

Наявність каталази

Видова назва

