ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
щодо завдання ЗНО з біології 2014 року
Нобелівську правію а медицини ж фізіології 2018 р ж у вручено ж відкриття, що
стосуються механізмів везикулярного транспорту всередині клітин і між ними.
Везикулярний транспорт відбувається за допомогою везикул — маленьких
міхурців» які оточені мембраною й містять різні речовини. Схарактеризуйте
везикулярний транспорт за наведеними ознаками.
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Зазначене завдання викликало чимало відгуків на сайті УЦОЯО і у
соціальних мережах. Відповідь, що надана Центром і розміщена на офіційному
сайті, є правильною і адекватною. Ми підтримуємо її за всіма пунктами.
Щодо самого завдання варто наголосити, що воно є цікавим, актуальним
і відповідає програмі ЗНО з біології.
Терміну «везикула» у програмі дійсно немає, утім автори надають його
тлумачення в основі завдання. Рівень складності за знаннями, на нашу думку, є
легким, за когнітивним рівнем — складним. Для відповіді на це запитання
потрібно було пригадати функції одномембранних органел, природу стероїдних
гормонів і уявити собі, де має бути розташований маркер транспортування
везикули. Усі ці операції доступні абітурієнту з високим рівнем підготовки.
Той, хто розраховував отримати 150 балів, і не мав розв’язати це завдання. Той
же, хто претендував на 195 і більше балів, міг з легкістю дати правильну
відповідь.
Цікаво й показово те, що усі зауваження стосуються формулювання
самого завдання і зовсім не аналізують його зміст. Учасникам тестування
здається, що Нобелівськими преміями нагороджуються «свіжі» відкриття. Це
не так. Аби певне відкриття було удостоєно цієї високої нагороди, має пройти
час, щоб людство зрозуміло, який ефект воно дало. Так і у прикладі Із завдання.
Досліди, що призвели до відкриття везикулярного транспорту, були проведені

близько сорока років тому, а їхні результати давно вміщено у шкільні
підручники із загальної біології і біології людини.
Тому вважаємо, що це завдання є адекватним, однозначним і таким, що
має право бути застосованим на ЗНО з біології.
Доктор медичних наук, професор
завідувач кафедри медичної біології
проректор з наукової роботи
Харківського національного
медичного університету

В. В. М ’ясоєдов

Експертний. висновок*
Більшість завдань тесту з біоаогії 2014 рожу мають продуктивний
характер* перевіряють умінні абітурієнтів мислити логічно, не щ ш р ш ш ,
а застосовувати наявні знання.
В одному з таких завдані» абітурієнтам потрібно було схаржтеризувати
за наведеними ознаками везикулярний транспорт:
Нобелівську премію з медицини і фізіології 2013 року вручиш а* відкритая, що
гтосуютіл* механізмі* везикулярного транспорту всередині клітин І між нами.
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одномембранних органел, природу стероїдних гормонів І уявити., де повинен
бути розташований маркер транспортування везикули. Дія абітурієнті» з
належним рівнем підготовки це не становить труднощів.
Учасники тестуванні, які нарікають на те, що завдання дотується на
позапрограмовому матеріалі, чомусь вирішили, що відкрити, про яке ідеться
в завданні, зроблено 2013 року. Насправді ж від здійснення відкриття до Його
нагородження Нобелівською премією мас пройти час, щоб громадськість,
наукова спільнота зрозуміли і визнали його значення.
Відкриття механізму везикулярного тршепорту зроблено у 7СНШ роках
минулого століття. Про це свідчить список ключових наукових публікацій з
цієї проблеми:
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підручників із загальної біології та біології людини. Наприклад, у підручнику
«Біологія. 10 клас» на с. 91 і 92 описано механізм транспорту речовин через
мембрану, на с. 115-118 - будову та функції одномембранних органел тощо
[Балан П. Г. Біологія. 10 клас; підруч. для загальноосвіт. наач. закя.: рівень
стандарту» акад, рішень / IX Г* Балан, Ю» Г, Вервес., В. її, Поліщук,

K..

Генеза, 2010, - 287 с„ с. 86-93,115-118]
Тому зверненні ібгіурісиїї, які шжшмть що завданні грунтується на
позапрограмоюму матеріалі, є безшвдеташими.
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