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II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ 

2014 

 
Теоретичний тур  

 
Тест А 

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих 

варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів 

відповідей вірним є тільки один. Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей. 

Бажаємо успіху! 

 
1. Адвентивні види, які утримуються у 

флорі певної місцевості впродовж певного 

часу, для існування яких потрібне постійне 

занесення насіння людиною – це: 

А. ергазіофіти 

Б. ефемерофіти 

В. агріофіти 

Г. епекофіти 

Д. нестійкі апофізи 

 

2. Якій із нижче перерахованих рослин 

властивий тип суцвіття дихазій: 

А. молочаю кипарисовидному 

Б. незабудці болотній 

В. моркві посівній 

Г. гвоздиці дельтовидній 

Д. калині звичайній 
 

3. Що являє собою нуцелус Голонасінних: 

А. видозмінений мікроспорангій 

Б. видозмінений мегаспорангій 

В. видозмінений архегоній 

Г. видозмінений антеридій 

Д. інтегумент 
 

4. Фототрофним видам з відділу 

Euglenophyta притаманна комбінація 

пігментів: 

А. хлорофіли a та b, β- та γ-каротини, 

неоксантин, діадиноксантин 

Б. хлорофіл a, фікобілінові пігменти, β-

каротин 

В. хлорофіли a та с, фікобілінові пігменти, α- 

та β-каротини, зеаксантин 

Г. хлорофіл a, фікобілінові пігменти, α- та β-

каротини, зеаксантин 

Д. хлорофіли a та с, каротини, фукоксантин  
 

5. У життєвому циклі Puccinia graminis 

відсутні: 

А. уредоспори 

Б. аскоспори 

В. ецидіоспори 

Г. телейтоспори 

Д. базидіоспори 
 

6. Представник відділу Polypodiophyta, що 

занесений до Червоної книги України: 

А. Angiopteris erесta 

Б. Botrychium lunaria 

В. Matteuccia struthiopteris 

Г. Thelypteris palustris 

Д. Azolla nilotica 
 

7. Справжні судини наявні в деревині у 

представників класу: 

А. Gnetopsida  

Б. Pinopsida 

В. Ginkgopsida 

Г. Cycadopsida 

Д. Bennettitopsida 
 

8. Залежно від діапазону, в якому популяція 

здатна сприймати коливання параметрів 

окремих факторів середовища, виділяють 

еврибіонтні і стенобіонтні види. До 

еврибіонтних видів належать більшість 

синантропних комах, одним з яких є: 

А. Pthirus pubis 

Б. Musca domestica 

В. Pulex irritans 

Г. Xenopsylla cheopis 

Д. Triatoma infestans 
 

9. Чергування яких поколінь відбуваються у 

життєвому циклі попелиць: 

А. статеве й нестатеве 

Б. роздільностатеве й гермафродитне 

В. гермафродитне й партеногенетичне 

Г. роздільностатеве й партеногенетичне 

Д. чергування поколінь не відбувається 
 

10. В якому з перелічених випадків можна 
очікувати підвищення ролі дрейфу генів у 
генетичній динаміці популяції: 
А. підвищення частоти мутацій 
Б. збільшення міграції особин даної популяції 
В. збільшення міграції особин із сусідньої 
популяції 
Г. зменшення чисельності популяції 
Д. збільшення чисельності популяції 
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11. Трематоди – гельмінти, які мають 

складний цикл розвитку зі зміною 

поколінь і зміною хазяїв. Однією з 

поширених в Україні трематоди є котячий 

сисун (Opishtorchis felineus). Першим 

проміжним хазяїном збудника опісторхозу 

є: 

А. коропові риби 

Б. молюск роду Bithynia 

В. молюск Galba truncatula 

Г. молюск роду Zebrina 

Д. молюск роду Melania 
 

12. Чим обумовлюється тік крові 

ланцетника:  

А. пульсацією черевної аорти і нижніх 

зябрових судин 

Б. пульсацією спинної аорти 

В. пульсацією сонних артерій 

Г. пульсацією черевної аорти 

Д. пульсацією нижніх зябрових судин 
 

13. Кількість напівколових каналів 

внутрішнього вуха хрящових риб: 

А. один 

Б. три  

В. два 

Г. чотири 

Д. взагалі відсутні 
 

14. У якої тварини буває третя (літня) 

линька:  

А. кроти 

Б. білки 

В. лисиці 

Г. ховрахи 

Д. їжаки  
 

15. Які роди порожнисторогих тварин 

змінюють роги щороку:  

А. архари 

Б. сайгаки 

В. джейрани 

Г. вилорогі 

Д. антилопи 
 

16. У грегарин функцію прикріплення 

виконує:  

А. епімерит 

Б. протомерит  

В. дейтомерит  

Г. ботрія 

Д. ботридія 

 

17. Явище гетерогонії спостерігається у: 

А. малярійного плазмодія 

Б. лейшманій 

В. безкишкових турбелярій 

Г. брахіонусів 

Д. гребневиків 

 

18. Хлорагогенні клітини, що відіграють 

видільну функцію є у: 

А. війчастих червів 

Б. стьожкових червів 

В. багатощетинкових червів 

Г. п’явок 

Д. багатоніжок 
 

19. Вкажіть кістковий утвір на плечовій 

кістці, що є місцем початку круглого 

пронатора, поверхневого згинача пальців, 

ліктьового згинача зап’ястка: 

А. хірургічна шийка 

Б. дельтоподібна горбистість 

В. медіальний надвиросток 

Г. латеральний над виросток 

Д. виросток 
 

20. Які анатомічні утворення 

простежуються в полі зору ендоскопу при 

огляді слизової оболонки шлунку: 

А. лімфатичні вузлики, м’язи 

Б. нерви, судини 

В. м’язи, шлункові складки 

Г. шлункові складки, шлункові поля 

Д. шлункові поля, м’язи 
 

21. Яка сила забезпечує відкриття 

півмісяцевих  клапанів при систолі 

шлуночків: 
А. градіент тиску: в шлуночках він повинний 

стати дещо нижчим ніж діастолічний тиск у 

аорті и легеневій артерії; 

Б. градіент тиску: в шлуночках він повинний 

стати дещо вищим ніж діастолічний тиск у 

аорті и легеневій артерії 

В. урівноваження тиску в шлуночках та 

передсердях 

Г. урівноваження тиску в шлуночках та аорті 

Д. розбалансування тиску в шлуночках та 

аорті 
 

22. В межах якої закрутки мозку 

локалізований руховий центр усної мови: 

А. верхня лобова 

Б. середня лобова 

В. нижня лобова 

Г. верхня тім'яна 

Д. нижня тім'яна 
 

23. Де знаходиться вражена ділянка 

провідного шляху зорового аналізатора 

при випадінні зовнішнього поля зору 

праворуч і медіального ліворуч: 

А. правий зоровий нерв 

Б. правий зоровий тракт 

В. праве ядро подушки 

Г. лівий зоровий тракт 

Д. праве ядро верхнього горбка 

чотиригорбкового тіла 
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24. З порушенням функцій яких структур 

серця може бути пов’язана аритмія: 

А. клапанів серця 

Б. гребінчастих м’язів 

В. вузлів провідної системи 

Г. власних вен серця 

Д. вінцевих артерій 
 

25. Які процеси будуть спостерігатись 

після введення в організм інсуліну: 

А. глікогеноліз. Гіперглікемія. Перетворення 

глікогену в глюкозу 

Б. глікогенез. Гіперглікемія. Перетворення 

глікогену в глюкозу 

В. глікогенез. Гіперглікемія. Перетворення 

глюкози у глікоген 

Г. глікогенез. Гіпоглікемія. Перетворення 

глюкози у глікоген 

Д. немає правильної відповіді 
 

26. Студент їздить до університету на 

тролейбусі № 7. Якщо прибуває порожній 

тролейбус, він у нього сідає, якщо 

переповнений – ні. Який вид гальмування 

умовних рефлексів добре розвинутий у 

студента:  

А. запізнювальне 

Б. диференціювальне  

В. умовне гальмо 

Г. слідове  

Д. правильні відповіді 2 і 4 
 

27. Тривалість поодинокого скорочення 

0,2 с, періоду скорочення – 0,1 с. Який вид 

скорочення виникатиме при подразненні 

м’яза з частотою 50 Гц: 

А. поодиноке скорочення 

Б. зубчастий тетанус 

В. гладкий тетанус 

Г. ізометричне скорочення 

Д. немає правильної відповіді 
 

28. Що є причиною дифузії газів із 

альвеолярного повітря у кров і в 

зворотному напрямку: 

А. різниця парціального тиску і напруження 

газів між альвеолярним повітрям і кров’ю 

Б. від’ємний внутрішньоплевральний тиск 

В. механізм активного транспорту кисню і 

вуглекислого газу 

Г. механізм пасивного транспорту кисню і 

вуглекислого газу 

Д. немає правильної відповіді 
 

29. Під впливом вазопресину зменшився 

діурез. В яких відділах нефрона 

відбувається реабсорбція води під 

впливом цього гормону: 

А. в дистальних канальцях нефрона і збірних 

трубочках 

Б. в проксимальних канальцях  

В. низхідному відділі петлі Генле 

Г. висхідному відділі петлі Генле  

Д. в капсулі нефрона 
 

30. У дитини з геморагічним синдромом 

діагностована гемофілія В. Дефіцитом 

якого фактора вона зумовлена: 

А. ІІ (протромбіну) 

Б. VІІІ (антигемофільного глобіну) 

В. ХІ (протромбопластину) 

Г. ХІІ (Хагемана) 

Д. ІХ (Крістмаса) 
 

31. Після введення мікроелектродів у 

структури проміжного мозку тварина 

повністю втратила зір. Яка з підкоркових 

структур можливо при цьому була 

пошкоджена:  

А. латеральне колінчасте тіло 

Б. медіальне колінчасте тіло 

В. асоціативні ядра таламуса 

Г. супрахіазматичне ядро гіпоталамуса 

Д. супраоптичне ядро гіпоталамуса 
 

32. Які процеси забезпечують зовнішнє 

дихання: 

А. дифузія, вентиляція і фільтрація 

Б. перфузія, фільтрація і реабсорбція 

В. конвекція, перфузія і фільтрація 

Г. конвекція, вентиляція і перфузія 

Д. вентиляція, дифузія, перфузія 
 

33. Дані ЕКГ пацієнта з гіпертонічною 

хворобою: ритм синусовий, правильний, 

частота серцевих скорочень – 92 за 1 хв., 

тривалість інтервалу Р–Q 0,19 с., комплекс 

QRS не змінений. Яка функція серця 

порушена: 

А. автоматизм 

Б. провідність 

В. збудливість 

Г. скоротливість 

Д. збудливість і провідність 
 

34. Вкажіть, який процес називається 

вицвітанням зорового пурпуру: 

А. погіршення зору з віком  

Б. помутніння кришталика 

В. розпад родопсину на складові під дією 

світла 

Г. відшарування сітківки при дії надмірних 

подразників 

Д. покращення зору з віком 
 

35. Який різновид проміжних 

мікрофіламентів характерний для клітин 

епітелію: 

А. кератинові (тонофібрили) 

Б. віментинові 

В. нейрофіламенти  

Г. десмінові
 

Д. міозинові 
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36. З якими особливостями будови клітин 

пов'язаний колір бурої жирової тканини: 

А. високий вміст цитохромів у мітохондріях 

Б. численні включення глікогену у 

цитоплазмі 

В. наявність дрібних ліпідних крапель у 

цитоплазмі  

Г. розвиток рибосом
 

Д. розвиток комплексу Гольджі 
 

37. Вкажіть, які клітини відіграють 

провідну роль у створенні нейро-

лікворного і гемато-лікворного бар’єрів, 

фільтрації компонентів спинномозкової 

рідини: 

А. астроцити  

Б. епендимоцити 

В. олігодендроцити 

Г. лемоцити 

Д. нейрони 
 

38. Онхоцеркоз – важлива медична і 

соціально-економічна проблема для 

багатьох країн Африки. Цю хворобу 

навіть називають «африканською 

річковою сліпотою», оскільки 

захворювання спричиняє втрату зору. 

Проміжним хазяїном збудника цього 

захворювання Onchocerca volvulus є: 

А. комар роду Anopheles 

Б. гедзь роду Chrysops 

В. мошка роду Simulium 

Г. циклоп 

Д. свиня 
 

39. Зміни на стадії закладки органів це: 

А. анаболія 

Б. архалаксис 

В. девіація 

Г. ідіоадаптація 

Д. ембріонізація 

 

40. Тейхоєві кислоти входять до складу: 

А. цитоплазматичної мембрани бактерій 

Б. клітинної оболонки бактерій 

В. рибосом бактерій 

Г. мезосом бактерій 

Д. нуклеоїду 
 

41. Синтезом дипіколінової кислоти 

закінчується процес: 

А. поділу клітин бактерій 

Б. спороутворення бактерій 

В. реплікації ДНК у бактерій 

Г. трансформації 

Д. трансдукції 

 

42. Збудником лимоннокислого бродіння є: 

А. Aspergillus niger 

Б. представники роду Clostridium 

В. представники роду Propionibacterium 

Г. представники роду Lactobacillus, 

Streptococcus 

Д. дріжджі, деякі мукорові гриби 
 

43. Антибіотик стрептоміцин був 

відкритий: 

А. С. М. Виноградським 

Б. З. Ваксманом 

В. Б. П. Токіним 

Г. О. Флемінгом 

Д. Р. Кох 
 

44. Вірус грипу відноситься до родини: 

А. поксвірусів 

Б. ортоміксовірусів 

В. ретровірусів 

Г. аденовірусів 

Д. папіломавірусів 
 

45. Який білок бере участь у формуванні 

особливих ендоцитарних облямівкових 

пухирців: 

А. колаген 

Б. клатрин 

В. кератин 

Г. тубулін 

Д. еластин 
 

46. Який тип міжклітинних контактів 

характерний виключно для рослинних 

клітин: 

А. десмосоми 

Б. напівдесмосоми 

В. плазмодесми 

Г. нексуси 

Д. адгезивні 
 

47. Вкажіть органелу, скупчення мембран 

якої формує тигроїд нейронів та тільця 

Берга у клітинах печінки: 
А. гранулярна ендоплазматична сітка 

Б. агранулярна ендоплазматична сітка 

В. комплекс Гольджі 

Г. лізосоми 

Д. пероксисоми 
 

48. Яка органела клітини відіграє провідну 

роль в хімічній модифікації і сортуванні 

білків, синтезі глікопротеїдів і 

полісахаридів: 

А. гранулярна ендоплазматична сітка 

Б. агранулярна ендоплазматична сітка 

В. комплекс Гольджі 

Г. лізосоми 

Д. пероксисоми 

 

49. Вкажіть органелу клітини, особливості 

будови якої використовують для 

встановлення родинних зв’язків між 

різними групами організмів, побудови 

філогенетичних дерев: 

А. гранулярна ендоплазматична сітка 
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Б. мітохондрії 

В. комплекс Гольджі 

Г. лізосоми 

Д. рибосоми 
 

50. Поясніть, за яких умов виникає відчуття 

дотику: 

А. за постійної дії подразника  

Б. за короткочасної дії подразника 

В. за високої частоти зміни сили подразника  

Г. за дії на велику площу поверхні шкіри 

Д. за довготривалої дії подразника 
 

51. Можливий набір хромосом при синдромі 

Клайнфельтера: 

А. 45, Х0 

Б. 47, ХХY 

В. 48, ХХХХ 

Г. 49, ХХХ 

Д. 45, ХY 
 

52. Як називаються мутації, які ведуть до 

появи алелей з новими функціями: 

А. неаморфи 

Б. гіперморфи 

В. аморфи 

Г. гіпоморфи 

Д. антиморфи 
 

53. Один ланцюг ділянки ДНК, виділений із 

E. coli, має наступну послідовність основ: 

5'GTAGCCTACCCATAGG3'. Скільки 

пептидів кодує ця мРНК: 

А. один 

Б. два 

В. три 

Г. чотири 

Д. є некодуючою 
 

54. Віруси, які можуть вбудовувати свою 

ДНК в бактеріальні хромосоми 

називаються: 

А. лізогенні бактеріофаги 

Б. провіруси 

В. ретровіруси 

Г. віроїди 

Д. ретротранспозони 
 

55. За допомогою якого методу можна 

використовувати очищені ДНК-полімерази 

та синтетичні олігонуклеотиди ДНК для 

ампліфікації окремих ділянок геному: 

А. клонування ДНК 

Б. полімеразної ланцюгової реакції 

В. гібридизаційної селекції 

Г. субтрактивної гібридизації 

Д. методу «прогулянки по хромосомі» 
 

56. Вкажіть місце у клітині, де формується 

перинуклеарний простір: 

А. між мембранами ядерної оболонки 

Б. між мембранами мітохондрій 

В. між каріоплазмою і ядерцем 

Г. між мембранами пластид 

Д. між каріоплазмою і ядерцем та між 

мембранами пластид 
 

57. Хлоропласти можуть змінювати свою 

форму і положення в клітині в залежності 

від інтенсивності освітлення. Які рухи 

характерні для хлоропластів при сильному 

освітленні: 

А. розташовуються перпендикулярно сонячним 

променям 

Б. повертаються ребром до падаючих променів 

В. розподіляються в цитоплазмі рівномірно 

Г. стають більш сферичними 

Д. локалізуються біля ядра 
 

58. Яка структурна частина молекули 

хлорофілу відповідає за поглинання 

променів у синьо-фіолетовій частині 

спектра: 

А. кетогрупа в бічному ланцюзі 

циклопентанового кільця 

Б. атом магнію 

В. порфіринове кільце з його високим 

ступенем почерговості 

Г. залишки спиртів фітолу і метанолу 

Д. пірольні кільця 
 

59. Який порядок розміщення пігментів у 

ФС-1 відповідає можливості її 

функціонування: 

А. хлорофіл b → хлорофіл а → каротиноїди → 

хлорофіл-ловушка  

Б. каротин → хлорофіл b → хлорофіл а → 

хлорофіл-ловушка 

В. хлорофіл b → каротиноїди → хлорофіл а → 

хлорофіл-ловушка 

Г. хлорофіл-ловушка →хлорофіл b → хлорофіл 

а → каротиноїди 

Д. хлорофіл а → хлорофіл b → каротиноїди → 

хлорофіл-ловушка  
 

60. При відсутності цинку виникає 

дрібнолистковість, дрібноплодність, 

виродкова деформація плодів цитрусових, 

кісточкових і зерняткових порід. Яка з 

зазначених функцій цинку відповідальна за 

ці явища: 

А. він входить до складу ферментів 

(фосфатази, карбоангідрази й ін.) 

Б. активуючи фермент триптофансинтетазу, 

цинк стимулює утворення попередника в 

синтезі фітогормону ауксину 

В. є синергістом кальцію 

Г. утворює оксалати 

Д. впливає на активність РНК-ази 
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Тест Б 

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів 

відповідей є правильними. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей 

ВІРНИМИ можуть бути ВІД ОДНОГО ДО П’ЯТИ.  

Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей. 

Бажаємо успіху! 

 
1. Які з перерахованих подій в 

еволюційному розвитку рослинного світу 

відбувалися в Пермському періоді 

Палеозойської ери: 

А. з’явилися перші Покритонасінні 

Б. з’явилися та поширилися Риніофіти 

В. з’явилися та поширилися перші Хвойні, 

Саговникові, Гінкгові 

Г. з’явилися харові водорості 

Д. з’явилися перші насінні папороті 
 

2. Які з нижче перерахованих рослин є 

чагарничками (кущиками): 

А. малина звичайна 

Б. бузок звичайний 

В. журавлина болотна 

Г. андромеда багатолиста 

Д. шавлія лучна 
 

3. Які з перерахованих нижче рослин 

належать до багатодомних: 

А. ясен звичайний 

Б. коноплі посівні 

В. диня посівна 

Г. береза повисла 

Д. хміль звичайний 
 

4. Які з нижче перерахованих структур 

належать до внутрішніх видільних тканин: 

А. залозисті волоски 

Б. ідіобласти 

В. нектарники 

Г. схизогенні вмістилища 

Д. гідатоди 
 

5. Яким із перерахованих нижче рослин 

властивий апоміксис: 

А. подорожнику ланцетолистому 

Б. дурману звичайному 

В. кульбабі лікарській 

Г. тютюну справжньому 

Д. нечуйвітру волохатому 
 

6. Видозміни міцелію, які виявлені у 

представників відділу Zygomycota: 

А. плодові тіла 

Б. ризоїди 

В. склероцій 

Г. столони 

Д. везикули 

 

7. Спорофіт і жіночий гаметофіт є 

трофічно залежними один від одного у 

представників відділів: 

А. Lycopodiophyta 

Б. Magnoliophyta 

В. Bryophyta 

Г. Polypodiophyta 

Д. Pinophyta 
 

8. Для коралових поліпів характерне 

розмноження: 

А. зовнішнє брунькування 

Б. поперечний поділ окремих особин 

В. повздовжній поділ окремих особин 

Г. внутрішнє брунькування 

Д. статеве 
 

9. Губки мають філогенетичний зв’язок з: 

А. панцирними джгутиковими 

Б. кінетопластидами 

В. комірцевими джгутиковими 

Г. багатоджгутиковими 

Д. гіпермастігінами 
 

10. Комарі роду Anopheles є переносниками 

збудників: 

А. малярії 

Б. лоаозу 

В. онхоцеркозу 

Г. вухереріозу 

Д. бругіозу 
 

11. Для яких з перелічених тварин 

характерний  еволютивний тип 

метаморфозу: 

А. кільчасті черви 

Б. ракоподібні 

В. комахи з повним перетворенням 

Г. комахи з неповним перетворенням 

Д. асцидії 
 

12. Які види личинок є у представників 

голкошкірих? 

А. диплеврула 

Б. глохідій 

В. наупліус 

Г. велігер 

Д. біпінарія 
 

13. За якими особливостями будови офіури 

відрізняються від морських зірок: 

А. мають зовнішню почленованість покривів 
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Б. мають зовнішній і внутрішній скелет 

В. не мають амбулакральної системи 

Г. більшість представників роздільностатеві 

Д. у них відсутній задній відділ кишечника 
 

14. У зв’язку з риючим способом життя 

червуги втратили: 

А. кінцівки 

Б. барабані перетинки 

В. середнє вухо 

Г. легені 

Д. нирки 
 

15. Вкажіть елементи, що є складовими 

провідної системи серця: 

А. ніжки предсердно-шлуночкового пучка 

Б. синусно-предсердний вузол 

В. предсердно-шлуночковий вузол 

Г. завиток серця 

Д. овальний отвір 
 

16. Непарними хрящами скелету гортані є:  

А. надгортанник 

Б. перстнеподібний 

В. щитоподібний 

Г. ріжкуватий 

Д. черпакуватий 
 

17. Відростки яких кісток черепа 

утворюють виличну дугу: 

А. виличний відросток виличної 

Б. виличний відросток скроневої 

В. виличний відросток лобової 

Г. виличний відросток верхньої щелепи 

Д. лобовий відросток верхньої щелепи 
 

18. При порушенні функції 

прищитоподібних залоз спостерігаються: 

А. розвиток цукрового діабету 

Б. судоми м’язів кінцівок 

В. судоми м’язів тулуба 

Г. порушення кісткового остова 

Д. передчасний статевий розвиток 
 

19. Бджоли, щоб перетворити рідкий 

нектар на густий мед, здійснюють:  

А. активне енергозалежне виділення зайвої 

води 

Б. ферментативне перетворення вуглеводів у 

своєму зобу 

В. «видаляють» зайву воду з первинного 

меду помахами крил 

Г. нагрівають майбутній мед своїм теплом 

Д. додають до нектару свої специфічні 

метаболіти 
 

20. На відміну від плазунів, птахи 

відкладають яйця поступово, тому що:  

А. це полегшує їхню масу і сприяє польоту 

Б. у них менше можливостей постійно 

знаходити вдосталь їжі 

В. наявність у гнізді пташенят різного віку 

сприяє кращому їхньому вигодовуванню 

Г. у них лише один функціонуючий яєчник 

Д. яйцеклітини дозрівають не одночасно 
 

21. Із зменшенням калібру бронхів: 

А. зменшується висота епітелію слизової 

оболонки 

Б. у бронхіолах зберігаються хрящові 

ділянки 

В. збільшується кількість еластичних 

волокон 

Г. зменшується кількість еластичних волокон 

Д. зменшується м’язовий шар 
 

22. Щоб поживні речовини потрапили до 

лівої руки, кров від кишечнику та шлунка 

повинна пройти через:  

А. серце 

Б. селезінку 

В. легені 

Г. печінку 

Д. мозок 
 

23. Безпосередню участь у регуляції 

функцій гонад беруть гормони гіпофіза:  

А. тиреотропний 

Б. кортикотропний 

В. лютеїнізуючий 

Г. фолікулостимулюючий 

Д. меланоцитостимулюючий 
 

24. Перерахуйте реакції, що 

спостерігаються в організмі під час 

збудження симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи: 

А. розширення зіниць і збільшення частоти 

серцевих скорочень 

Б. підвищення арте і гіперглікемія 

В. послаблення моторики тонкого кишечника 

Г. звуження зіниць і зменшення частоти 

серцевих скорочень 

Д. звуження коронарних артерій і 

розслаблення сфінктера сечового міхура 
 

25. Частота дихальних рухів в організмі 

людини регулюється нервовою і 

гуморальною системами за принципом 

зворотного зв'язку, а саме:  

А. при вдиху розтягуються легені завдяки 

скороченню дихальних м'язів, що подразнює 

рецептори, які гальмують центр вдиху і 

збуджують центр видиху 

Б. при видиху легені спадаються пасивно 

(розслаблення м’язів вдиху) чи активно 

(скорочення м’язів видиху), що подразнює 

рецептори, які гальмують центр видиху і 

збуджують центр вдиху 
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В. частота дихальних рухів зростає внаслідок 

безпосередньої дії великої концентрації С02 

на центр дихання 

Г. частота дихальних рухів зростає внаслідок 

дії великої концентрації С02 на центр 

дихання через гіпоталамус 

Д. у кровоносній системі та деяких нервових 

структурах є рецептори, що «фіксують» 

рівень С02 у крові й передають інформацію 

до регулюючих структур дихального центру, 

який відповідно регулює дихальні рухи 
 

26. Де міститься одношаровий плоский 

епітелій в організмі людини: 

А. альвеоли легень 

Б. серозні оболонки внутрішніх органів 

В. грудна і черевна порожнини 

Г. поверхня яєчника
 

Д. фолікули щитоподібної залози 
 

27. Які основні процеси відбуваються в 

клітинах епітелію під час зроговіння: 

А. синтез меланіну  

Б. зміна форми 

В. формування пучків кератинових 

проміжних філаментів 

Г. руйнування ядра та більшості органел 
 

Д. дегідратація цитоплазми 
 

28. Діастола шлуночків складається із: 
А. періоду напруги 

Б. пресистолічного періоду 

В. періоду вигнання крові 

Г. періоду ізометричного розслаблення 

Д. періоду наповнення кров’ю 
 

29. Вкажіть, яким клітинам дають початок 

моноцити, які мігрують із крові у 

тканини: 

А. гістіоцитам пухкої сполучної тканини 

Б. макрофагам альвеол 

В. клітинам Купфера печінки 

Г. клітинам Гортега мікроглії
 

Д. остеокластам 
 

30. Зазначте, які нервові закінчення є 

рецепторними: 

А. моторні бляшки 

Б. секреторні нервові закінчення 

В. тільця Фатер-Пачіні 

Г. тільця Мейснера 

Д. колби Краузе 
 

31. Зазначте чинники, які активують 

роботу остеокластів: 

А. паратгормон 

Б. гідроксивітамін D3 

В. кальцитонін 

Г. естерогени 

Д. п’єзоелектричний ефект механічного 

навантаження 
 

32. До пропріорецепторів відносяться: 
А. нервово - м’язові  веретена  

Б. дотикові рецептори 

В. суглобові рецептори 

Г. нервово – сухожилкові веретена  

Д. барорецептори 
 

33. До вірусних хвороб людини належить: 

А. грип 

Б. гепатит А 

В. поліомієліт 

Г. сальмонельоз 

Д. сибірська виразка 
 

34. Які з наведених нижче тверджень про 

пріони є вірними: 

А. пріонний білок має стійку до різних 

впливів конформацію 

Б. немутантна форма пріонного білку 

експресується у мозку здорових тварин 

В. пріон складається із стійкого білка та 

однієї з нуклеїнових кислот 

Г. збудником хвороби вівців – скрейпі – є 

пріон 

Д. збудником лихоманки Ебола – є пріон 
 

35. Які з наведених нижче тверджень про 

віроїди є вірними: 

А. віроїди викликають веретеноподібність 

бульб картоплі 

Б. віроїди викликають губчасту 

енцефалопатію ВРХ 

В. віроїди мають дуже малі розміри 

Г. віроїди не мають білкової оболонки 

Д. віроїди складаються тільки з РНК 
 

36. Формування ендоспор у бактерій 

характеризується утворенням: 

А. гіберелінів 

Б. гетероауксинів 

В. дипіколінової кислоти 

Г. кортексу 

Д. молочної кислоти 
 

37. До бактеріальних хвороб належить: 

А. тиф 

Б. чума 

В. холера 

Г. ботулізм 

Д. правець 
 

38. До царства Арктогея належать: 

А. Східна 

Б. Неотропічна 

В. Неоарктична 

Г. Ефіопська 

Д. Палеарктична 
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39. Для Неотропічної області характерна 

відсутність: 

А. неповнозубих 

Б. порожнисторогих 

В. сумчастих 

Г. свиней 

Д. ведмедів 
 

40. До еукаріотичних організмів належать: 

А. Сandida albicane 

Б. Paramecium caudatum 

В. Aspergillus flavus  

Г. Lactobacillus bulgaricus 

Д. Arthrospira maxima 
 

41. Зазначте, які функції притаманні 

гладенькій ЕПС клітини: 

А. синтез глікогену 

Б. гліколіз  

В. депонування Кальцію 

Г. детоксикація клітини 

Д. синтез білків 
 

42. Зазначте, які ферменти містить 

матрикс пероксисом: 

А. каталаза 

Б. оксидаза амінокислот 

В. уратоксидаза 

Г. гіалуронідаза 

Д. гідролази 
 

43. Зазначте, які процеси відбуваються у 

матриксі мітохондрій: 

А. окиснення жирних кислот 

Б. біосинтез мембранних білків мітохондрій 

В. цикл трикарбонових кислот 

Г. цикл Кальвіна 

Д. синтез АТФ 
 

44. Виберіть твердження, правильні 

стосовно політенних хромосом: 

А. беруть участь в синтезі ДНК та РНК  

Б. беруть участь у мітозі 

В. складаються з кількох десятків 

неконденсованих хроматид 

Г. містять по дві хроматиди 

Д. складаються з дисків, міждискових 

ділянок і пуфів 
 

45. Які процеси відбуваються у клітині під 

час фази проліферативного спокою (G0-

період): 

А. редуплікація ДНК 

Б. репарація ДНК 

В. спеціалізація і старіння клітини 

Г. синтез усіх видів РНК 

Д. подвоєння центріолів 
 

46. Які фенотипові розщеплення 

спостерігаються у F2 при домінантному 

епістазі: 

А. 9:3:3:1 

Б. 1:2:1 

В. 13:3 

Г. 12:3:1 

Д. 9:3:4 
 

47. Які фенотипові розщеплення 

спостерігаються у F2 при комплементарній 

взаємодії генів: 

А. 9:3:4 

Б. 9:6:1 

В. 9:3:3:1 

Г. 1:2:1 

Д. 12:3:1 
 

48. Які типи геномних мутацій 

розповсюджені в тваринному і рослинному 

світі: 

А. гаплоїдія 

Б. транслокація 

В. хромосомні оберації 

Г. анеуплоїдія 

Д. поліплоїдія 
 

49. Які різновиди визначення статі 

хромосомного типу Ви знаєте: 

А. ХХ/Х0 

Б. ХХ/ХY 

В. ZZ/ZW 

Г. ZZ/Z0 

Д. X0/XY 
 

50. Умовами виконання закону Харді-

Вайнберга є: 

А. обмеженість чисельності популяції 

Б. панміксія 

В. відсутність мутацій 

Г. відсутність міграцій 

Д. відсутність добору 
 

51. З перелічених ознак виберіть ті, що 

характерні для аутотетраплоїдів: 

А. мають темно-зелене м’ясисте листя 

Б. листки світло-зелені 

В. клітини дрібні 

Г. клітини крупні 

Д. пізньостиглі 
 

52. У яких тварин поширене явище 

поліплоїдії: 

А. у савців 

Б. у птахів 

В. у плоских червів 

Г. у дощових черв’яків 

Д. у богомолів 
 

53. Для т-РНК характерні такі 

властивості: 

А. містять два полінуклеотидних ланцюга 

Б. транспортують АК до місця синтезу білка 

В. мають невисоку молекулярну масу 
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Г. кодують синтез білка 

Д. вторинна структура має вигляд листка 

конюшини 

 

54. Вкажіть, які із перерахованих 

тверджень правильні: 

А. в будь-якій ділянці подвійної спіралі ДНК 

лише один ланцюг ДНК зазвичай 

використовується як матриця 

Б. в клітинах бактерій транскрипцію ДНК 

всіх класів здійснює РНК-полімераза, одного 

типу, тоді як в клітинах еукаріот 

використовуються три різних типи РНК-

полімераз 

В. направлення руху РНК-полімерази 

залежить від зв’язування з протоном, а вибір 

матричного ланцюга – від додаткових 

білкових факторів 

Г. кожен комплекс амінокислоти з тРНК 

активований не для його приєднання, а для 

приєднання наступної амінокислоти до 

наростаючого поліпептидного ланцюга 

Д. оскільки стартовим кодоном для початку 

синтезу білка є АUG, то метіонін виявляється 

лише на N-кінцях поліпептидних ланцюгів 

білків 
 

55. До непрямої репарації належать: 

А. SOS-репарація 

Б. репарація випадково спарених нуклеотидів 

В. пряма вставка основ в АП-сайт 

Г. зшивання одноланцюгових розривів 

Д. ексцизій на репарація ДНК шляхом 

видалення пошкоджених азотистих основ 

(ВЕR) 
 

56. Перерахуйте основні типи мобільних 

елементів у геномі людини: 

А. ДНК-транспозони 

Б. мобільні елементи LINE 

В. мобільні елементи SINE 

Г. SSR-транспозони 

Д. LRT-транспозони 
 

57. Вкажіть основні елементи ініціації 

транскрипції: 

А. зв’язування голо ферменту з промотором, 

формування закритого комплексу 

Б. утворення відкритого комплексу, 

включення перших двох нуклеотидів до 

молекули РНК 

В. приєднання наступного нуклеотиду до 

3'кінця РНК і пересування кор-ферменту на 

один нуклеотид уздовж матриці 

Г. зростання первинного короткого транс 

крипту – приєднання 8-9 нуклеотидів 

Д. очищення промотора 
 

58. Характеристика вільноживучих 

бактерій - азотфіксаторів: 

А. представники - Nitrosomonas та Nitrobacter 

Б. представники – Bacillus та Pseudomonas 

В. представники – Azotobacter chroococum, 

Azotobacter agile 

Г. це факультативні аероби або 

факультативні анаероби  

Д. для процесу необхідна наявність 

молібдену, заліза та кальцію 
 

59. Фітогормон ауксин: 

А. каталізує окислювальне 

декарбоксилування малату 

Б. каталізує взаємоперетворення 

оксалоацетату та малату 

В. збільшує енергетичну ефективність 

процесу дихання 

Г. активізує процеси росту клітин у фазі 

розтягу 

Д. викликає диференціацію ксилеми 
 

60. Дезактивація молекул хлорофілу з 

першого синглетного та триплетного 

стану може відбуватися шляхом: 

А. фосфоресценції 

Б. флуорисценції 

В. виділення тепла 

Г. резонансна передача енергії між 

молекулами 

Д. використання на фото-хімічні процеси 
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Тест В 

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів 

відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них. 

Зверніть увагу на листок для відповідей. Бажаємо успіху! 

 

1. Розгляньте зображені на рисунку типи судинно-волокнистих пучків.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  Б 

 
В Г  

 
Д 
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Установіть відповідність між нижче наведеними типами провідних пучків та їх 

зображеннями: 

1.1. амфівазальний концентричний 

1.2. амфікрибральний концентричний 

1.3. біколатеральний 

1.4. колатеральний 

1.5. радіальний 

1.6. Який із зображених судинно-волокнистих пучків властивий кореням рослин? 

1.7. Який із зображених провідних пучків властивий стеблам гарбуза звичайного? 

1.8. Розгляньте Рис. Д. Знайдіть відповідність між назвами зображених структур та їх 

позначеннями: 

А. флоема 

Б. паренхіма деревини 

В. склеренхіма 

Г. ксилема 

Д. повітряна порожнина 

1.9. Укажіть із перерахованих нижче типи трахеальних елементів, що формують 

протоксилему: 

А. зі спіральним потовщенням 

Б. із кільчастим потовщенням 

В.  із драбинчастим потовщенням 

Г. із крапчастим потовщенням 

 

2. На рисунках зображені спороношення грибів, які позначені різними літерами. 

 
 
Вкажіть, на яких рисунках зображено: 

2.1. Плодові тіла без стром представників відділу Ascomycota. 

2.2. Вторинно замкнуті гіпогенні плодові тіла. 

2.3. Строми з плодовими тілами. 

2.4. Плодові тіла представників відділу Basidiomycota. 

2.5. Закриті плодові тіла. 

2.6. Відкрите плодове тіло представника відділу Basidiomycota. 

2.7. Спороношення притаманні міксомікотовим слизовикам. 

2.8. Клейстотецій. 

2.9. Перитецій. 

2.10. Плодове тіло представника групи порядків Гастероміцети. 

2.11. Апотеції на стромі. 

2.12. Строми, на яких розміщені мікроскопічні перитеції. 

2.13. Плодове тіло представника гіменоміцетів. 

2.14. Спороношення грибів, які мають хітин-глюканові оболонки. 
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3. Розгляньте зображення яєць деяких гельмінтів. Дайте відповіді на наступні 

запитання: 

 
 

 

 
1 2 3 4 

  
 

 

5 6 7 8 
3.1. Вкажіть, якими цифрами позначено яйця гельмінтів, проміжними хазяями яких є 

молюски? 

3.2. Вкажіть, якими цифрами позначено яйця гельмінтів, які можна виявити шляхом 

овоскопії дуоденального вмісту? 

3.3. Вкажіть, якими цифрами позначені яйця червів, що локалізуються у легенях? 

3.4. Вкажіть, якими цифрами позначені яйця трематод, життєвий цикл яких відбувається 

на суші? 

3.5. Зазначте, в яких органах локалізується гельмінт, яйця якого позначені цифрою 8? 

А. печінка 

Б. підшлункова залоза 

В. тонкий кишечник 

Г. легені 

Д. вени брижі кишечника 

3.6. Вкажіть, якими цифрами позначено яйця, котрі є інвазійною стадією для людини? 

3.7. Вкажіть, якими цифрами позначено яйця цестод, для яких діагностувати відповідний 

гельмінтоз можливо також методом гельмінтоскопії? 

3.8. У червоподібному відростку людини виявлено гельмінта білого кольору завдовжки 

40 мм, задній кінець якого значно товщий за передній. Вкажіть, якою цифрою 

позначене яйце цього черва? 

3.9. Для одних червів людина є виключно остаточним хазяїном, для інших – проміжним. 

Укажіть, якими цифрами позначено яйця червів, для яких людина може бути як 

остаточним, так і проміжним хазяїном? 

3.10. Знайдіть відповідність між назвами хвороб та їх ускладненнями, утворивши логічні 

пари: 

1. Парагонімоз А. Порушення цілісності слизової оболонки кишки, приєднаня 

вторинної інфекції. 

2. Аскаридоз Б. Некроз і атрофія слизової оболонки кишок, розвиток В12 –

фолієводефіцитної анемії. 

3. Дифілоботріоз В. Ураження стінок бронхів, альвеол, розвиток легеневих абсцесів. 

4. Трихоцефальоз Г. Деформація стінок сечового міхура, тяжкість і біль у промежині та 

надлобковій ділянці. 

 Д. Кишкова непрохідність, апендицит, порушення цілісності стінки 

кишок з розвитком запалення очеревини. 
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3.11. Знайдіть відповідність між зображеннями личинок стьожкових червів їх 

латинськими назвами та назвами їх личинок: 

                                  
1. ценур 

2. цистицерк 

3. цистоцеркоїд  

4. ехінококовий міхур  

5. плероцеркоїд  

6. Multiceps multiceps   

7. Dipylidum caninum  

8. Echinococcus granulosus  

9. Diphyllobothrium latum  

10.Taenia solium  

3.12. Які з зображених на малюнку 3.11 личинок є інвазійними стадіями для людини?  

3.13. Який з типів личинок зображених на малюнку 3.11 притаманний для зображених на 

малюнку стьожкових червів?   

 

А  Б 

3.14. Яка з зображених личинок утворюється у організмі другого проміжного хазяїна 

стьожака – в організмі коропової риби?   
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4. На малюнку зображено елементи будови і провідної системи серця, які позначено 

цифрами. Розгляньте та вкажіть номери відповідних структур: 
 

 
4.1. Які судини несуть кров від легень і впадають у ліве передсердя?  

4.2. Яка ямка на міжпередсердній перегородці? 

4.3. Якою камерою серця закінчується велике коло кровообігу? 

4.4. Яка структура провідної системи серця є водієм ритму?  

4.5. Які судини живлять серцевий м’яз?  

4.6. Яка судина утворена злиттям правої та лівої плечоголовних вен?  

4.7. Яке анатомічне утворення регулює потік крові з лівого передсердя у лівий шлуночок?  

4.8. Якою камерою серця закінчується легеневе коло кровообігу?  

4.9. Яка м'язова структура утворює внутрішні стінки як правого, так і лівого шлуночку, і 

разом з усім шлуночком приймає участь у процесі скорочення й розслаблення серця?  

4.10. Яка структура розташована у верхній стінці правого передсердя біля місця впадіння 

у нього порожнистої вени, в якій генеруються імпульси, що прискорюють або 

уповільнюють частоту серцевих скорочень?  

4.11. Що є розгалуженням ніжок пучка Гіса під ендокардом і у товщі міокарду шлуночків 

серця?  

4.12. Вкажіть складові частини провідної системи серця за градієнтом автоматії.  
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4.13. Якою камерою серця починається велике коло кровообігу?  

4.14. Які судини рисунку несуть венозну кров?  

4.15. Якою камерою серця починається мале коло кровообігу?  

4.16. За допомогою яких утворів стулки клапанів прикріплюються до сосочкових м’язів?  

4.17. Яка складова частина провідної системи серця розташовується між пучком Гіса та 

волокнами Пуркіньє?  

4.18. Які м’язи вільно виступають у порожнину шлуночків і від яких відходять 

сухожилкові струни?  

4.19. Яка структура серця регулює потік крові з правого передсердя в правий шлуночок?  

4.20. Отвір структури, що впадає у праве передсердя і формується за рахунок вен, які 

збирають кров від стінок серця? 

4.21. Отвори судин, що впадають у ліве передсердя? 

4.22. Яка судина проходить у заочеревинному просторі праворуч від черевної частини 

аорти і після проходження крізь діафрагму через однойменний отвір відразу 

вливається у праве передсердя?  

4.23. В межах якої структури серця у плода є отвір, який, як правило, заростає після 

народження дитини?  

4.24. Які м’язи випинаються в порожнину передсердь?  

4.25. Яка структура провідної системи серця представлена пучком клітин, які йдуть від 

атріовентрикулярного вузла через предсердно-шлуночкову перегородку в бік 

шлуночків для поширення збудження?  
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5. Розгляньте мікропрепарати тканин, зображених на малюнках. Дайте відповідь на 

наступні питання: 

5.1. Знайдіть відповідність між різновидами тканин та їх зображенням: 

А. одношаровий однорядний епітелій 

Б. одношаровий багаторядний епітелій 

В. багатошаровий плоский зроговілий 

епітелій 

Г. пігментна  

Д. пухка волокниста сполучна  

Е. гіалінова хрящова  

Ж. біла жирова  

З. багатошаровий плоский незроговілий 

епітелій 

І. посмугована скелетна 

5.2. Вкажіть цифрами тканини, що формують шкіру ссавців.  

5.3. Вкажіть цифрами тканини, що входять до складу опорно-рухової системи організму  

5.4. Вкажіть цифрами, яка тканина вистилає дихальні шляхи і сім’япроводи людини, 

мантію і кишечник двостулкових молюсків.  

5.5. Вкажіть цифрами тканини, що розвиваються із мезенхіми. 

5.6. Вкажіть цифрами тканини, що мають у своєму складі колагенові волокна.  

5.7. Зазначте, які характеристики є вірними для тканини, зображеної під цифрою 7: 

А. найбільш поширений в організмі 

різновид сполучної тканини 

Б. виконує переважно скелетну, опорну 

функцію 

В. виконує пластичну (сполучну), 

імунну та трофічну функції 

Г. може давати початок жировій і 

пігментній тканинам  

Д. містить клітини, здатні до збудження 

і скорочення 

Е. забезпечує імунні та алергічні реакції 

організму

5.8. Зазначте, де в організмі людини міститься тканина, зображена під цифрою 5: 

А. рогівка ока 

Б. епідерміс шкіри 

В. поверхня грудної і черевної порожнин 

Г. порожнина сечового міхура 

Д. ротова порожнина 

Е. слизова тонкого кишечника 

5.9. Зазначте, які характеристики є вірними для різновиду тканини, зображеної під 

цифрою 11: 

А. складається з симпластів 

Б. міститься в епіфізах кісток 

В. формує язик і скелетні м’язи  

Г. здатна до довільного швидкого скорочення 

Д. здатна до недовільного скорочення тонічного характеру 

Е. розвивається із сомітів мезодерми 

5.10. Зазначте, якою цифрою позначено тканину, серед клітинних елементів якої 

домінують ліпоцити.  

5.11. Зазначте, якими цифрами зображено тканину з апозиційним типом росту. 

5.12. Зазначте, якими цифрами позначено тканини, що мають ектодермальне походження. 
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6. Розгляньте мікропрепарати м’язових тканин (А, Б, В), схеми будови їх 

структурних одиниць (Г, Д, Е1, Е2). Дайте відповідь на наступні запитання: 

 

6.1. Встановіть, які типи м’язових тканин згідно генетичної класифікації М.Г. Хлопіна 

відповідають літерам (А, Б, В) зображення їх під мікроскопом: 

1. соматичний 

2. целомічний 

3. вісцеральний 

4. невральний 

5. епідермальний  

6.2. Розгляньте схему будови міоциту (Г). Знайдіть відповідність між компонентами 

клітини та їх цифровим позначенням на малюнку: 

А. плазмолема з кавеолами 

Б. ядро 

В. нексус 

Г. щільні тільця з актиніну 

Д. міофіламенти 

Е. волокна ендомізію 

Ж. центріолі  

6.3. Зазначте, які морфо-функціональні особливості характерні для тканини та її 

структури, зображених під цифрами А, Г: 

А. клітини мають скоротливий апарат з міофібрил 

Б. клітини мають скоротливий апарат з міофіламентів 

В. скорочення мимовільне, сильне, повільне 

Г. скорочення довільне, сильне, швидке 

Д. клітини мають дуже розвинені комплекс Гольджі та гранулярну ЕПС 

Е. у клітинах розвинена гладенька ЕПС та мітохондрії 

Ж. міститься у стінках порожнистих внутрішніх органах 
6.4. Зазначте, які білки входять до складу структури, позначеної цифрою 8 на малюнку Г: 

А. актин 

Б. міозин 

В. тропоміозин 

Г. кальдесмон 

Д. кальпонін 

Е. колаген 

6.5. Зазначте, які твердження є вірними для структури, зображеної на малюнку Е1: 

А. формує міокард серця 

Б. характерний процес поліплоїдизації  

В. забезпечує автоматію скорочення і 

серцевий цикл 

Г. утворює тріади 

Д. має вставні диски, де формуються 

десмосоми і щілинні контакти між 

клітинами 

Е. містить багато залишкових тілець з 

ліпофусцином 

6.6. Зазначте, які твердження є вірними для структури, зображеної на малюнку Е2: 

А. формує провідну систему серця 

Б. характерний інтенсивний розвиток 

смугастих міофібрил 

В. забезпечує автоматію скорочення і 

серцевий цикл 

Г. утворює тріади 

Д. має вставні диски, де формуються 

десмосоми і щілинні контакти між 

клітинами 

Е. містить багато гранул глікогену 

 

6.7. Зазначте, які морфо-функціональні особливості характерні для тканини та її 

структури, зображених на малюнках Б, Д: 

А. має скоротливий апарат з міофібрил 

Б. має скоротливий апарат з невпорядкованих міофіламентів 

В. скорочення мимовільне, сильне, повільне 

Г. скорочення довільне, сильне, швидке 

Д. клітини мають дуже розвинені комплекс Гольджі та гранулярну ЕПС 

Е. у клітинах розвинена гладенька ЕПС та мітохондрії 

Ж. міститься у стінках порожнистих внутрішніх органах 
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6.8. Вкажіть, які твердження правильні щодо структури 4 на малюнку Д: 

А. має світлі ізотропні і темні 

анізотропні смуги 

Б. має темні ізотропні і світлі 

анізотропні смуги 

В. складається із саркомерів 

Г. вкриті сарколемою 

Д. має у складі тонкі міофіламенти з 

білків актину, тропоміозину, тропоніну 

Е. має у складі товсті міозинові 

міофіламенти 

6.9. Вкажіть, які йони та які структури м’язового волокна забезпечують механізм 

взаємодії актинових і міозинових міофіламентів: 

А. Na 
+
 

Б. Ca 
2+

 

В. Mg
2+

 

Г. K
+ 

Д. саркоплазматична сітка 

Е. Т-трубочки сарколеми 

6.10. Зазначте, які морфо-функціональні особливості характерні для тканини (В) і її 

складових (Е1, Е2):  

А. має скоротливий апарат з міофібрил 

Б. має скоротливий апарат з 

невпорядкованих міофіламентів 

В. скорочення мимовільне, сильне, 

швидке, характерна автоматія 

Г. скорочення довільне, сильне, швидке 

Д. клітини мають дуже розвинені 

комплекс Гольджі та гранулярну ЕПС 

Е. розвивається із вісцерального листка 

спланхнотому 

Ж. розвивається із сомітів мезодерми 

6.11. Розгляньте схему будови м’язового волокна (Д). Знайдіть відповідність між 

компонентами клітини та їх цифровим позначенням на малюнку: 

А. міофібрила 

Б. базальна мембрана 

В. міосателітоцит 

Г. саркосоми 

Д. плазмолема  

6.12. Розгляньте схему будови карідіоміоцитів (Е1, Е2). Знайдіть відповідність між 

компонентами клітини та їх цифровим позначенням на малюнку: 

А. міофібрила 

Б. сарколема 

В. Т-трубочки 

Г. вставні диски 

Д. ядро 
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7. Нижче наведені основні форми бактерій (від 1 до 20) та їх назви (від А до Р). Дайте 

відповіді на такі питання: 

 

 
А. Бацили бацилярного типу. 

Б. Амфітрихи. 

В. Сарцини. 

Г. Паличкоподібні бактерії. 

Д. Мікрококи. 

Е. Мікобактерії. 

Є. Перитрихи. 

Ж. Диплококи. 

З. Вібріони. 

И. Стрептококи. 

І. Нитчасті бактерії. 

Ї. Лофотрихи. 

Й. Тетракоки. 

К. Спірили. 

Л. Стафілококи. 

М. Бацили клостридіального типу. 

Н. Спірохети. 

О. Монотрихи. 

П. Бацили плектридіального типу. 

Р. Стрептобактерії 

 

7.1. Знайдіть відповідність між основними формами бактерії та їх назвами. 

7.2. Вкажіть літерою, яка з груп бактерій має аксостиль. 

7.3. Вкажіть літерами, до яких  груп бактерій (за формою та за кількістю джгутиків) 

відноситься мікроорганізм, що являється індикатором фекального забруднення води. 
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7.4. Вкажіть літерами, до яких  груп бактерій (за формою та за розміщенням ендоспори) 

відноситься анаеробний азотфіксатор відкритий С. М. Виноградським. 

7.5. Вкажіть літерами, до яких  груп бактерій (за формою та за кількістю джгутиків) 

відноситься збудник холери. 

7.6. Вкажіть літерами, до яких  груп бактерій (за формою та за кількістю джгутиків) 

відносяться види, що здатні паразитувати на ГН бактеріях, проникаючи в їх 

периплазматичний простір. 

7.7. Вкажіть літерами, до яких  груп бактерій (за формою та за кількістю джгутиків) 

відносяться представники роду Spirillum. 

7.8. Представники родини Micrococcaceae відносяться до  

А. грампозитивних коків 

Б. мікобактерій 

В. міксобактерій 

Г. мікоплазм 

Д. грампозитивних паличок і коків, які утворюють ендоспори 

7.9. До групи – спірохети відносяться 

А. Treponema, Leptospira 

Б. Cellvibrio, Halovibrio 

В. Spirillum, Aquaspirillum 

Г. Wolinella, Bdellovibrio 

Д. Oceanospirillum, Vampirovibrio 

7.10. Вкажіть літерами, патогенні представники яких груп можуть викликати синдром 

токсичного шоку. 

7.11. Мікобактерії відносяться до категорії 

А. ГП еубактерії, що мають клітинну стінку 

Б. ГН еубактерії, що мають клітинну стінку 

В. архебактерії 

Г. еубактерії, позбавлені клітинної стінки 

Д. мікоплазми 

7.12. Представники роду Bacillus та Clostridium відносяться до категорії 

А. ГП еубактерії, що мають клітинну стінку 

Б. ГН еубактерії, що мають клітинну стінку 

В. архебактерії 

Г. еубактерії, позбавлені клітинної стінки 

Д. мікоплазми 
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8. Розгляньте зображення та дайте відповіді на запитання: 

  

 

 

 

 

1 2 3 4 

  

 

 

5 6 7 8 

  
 

 

9 10 11 12 

 
 

 

 

13 14 15 16 

 

 
  

17 18 19 20 

8.1. Укажіть, якими цифрами позначено представників ряду Сумчасті.  

8.2. Укажіть, якими цифрами позначено тварин, що належать до Австралійської 

зоогеографічної області.  

8.3. Укажіть, якими цифрами позначено представників ряду Неповнозубі.  

8.4. Укажіть, якими цифрами позначено тварин, що належать до рядів, які є спільними для 

Східної та Ефіопської зоогеографічних областей.  

8.5. Укажіть, якими цифрами позначено тварин, що належать до рядів, які є спільними для 

Східної та Неотропічної зоогеографічних областей.  

8.6. Укажіть, якими цифрами позначено ендемів Ефіопської зоогеографічної області.  

8.7. Укажіть, якими цифрами позначено ендемів Східної зоогеографічної області.  
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8.8. Укажіть, якими цифрами позначено представників родини Ведмежі, що належать до 

Східної зоогеографічної області. 

8.9. Укажіть, якими цифрами позначено представників ряду Гризуни, що є ендемами 

Неотропічної зоогеографічної області.  

8.10. Установіть відповідність між зоогеографічною областю (позначені літерами від А до 

Д) та її назвою (позначені цифрами): 

А. 1. Австралійська 

Б. 2. Східна  

В. 3. Ефіопська  

Г. 4. Неотропічна 

Д. 5. Голарктична 

8.11. Установіть відповідність між фауністичною областю та територією, яка входить у її 

межі: 

1. Неотропічна А. Південна Америка 

2. Ефіопська Б. холодні і помірні частини Євразії, Північна Африка, більша 

частина Північної Америки, о. Гренландія  

3. Східна В. Австралія  

4. Голарктична Г. центральна та південна Африка 

 Д. тропічна частина Азії 

8.12. Установіть відповідність між зоогеографічною областю (позначені на малюнку 

літерами від А до Д) та видами тварин, що їм характерні (позначені на малюнку цифрами 

від 1 до 20): 

8.13. Установіть відповідність між зоогеографічною областю та ендемічними видами 

тварин, що їм характерні: 

1. Австралійська А. піренейська хохуля, італійська ласка  

2. Неоарктична Б. пустельний золотокріт, африканський слон 

3. Індо-Малайська В. довгохвостий дикобраз, індійський слон 

4. Палеарктична Г. бабіруса, деревний кенгуру 

 Д. каліфорнійський заєць, сіра білка 

8.14. Розташуйте види ссавців у північно-південному напрямку на основі ареалів їх 

поширення: 

А. карликовий кит 

Б. водосвинка (капібара) 

В. койот 

Г. гренландський кит 
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9. Розгляньте органели клітини, зображені на електронних фотографіях. Дайте 

відповідь на наступні питання: 

 
 

А  

 
 

Б  

 
В 

 
 

Г  

 
Д 

 

 
 

Е 

 

 
Ж 

 

9.1. Вкажіть, якими літерами зображено мембранні органели клітини:  

9.2. Зазначте, якими літерами зображено структури, що беруть участь у синтезі і хімічній 

модифікації білків, що виводяться із клітини: 

9.3. Якими літерами позначено органели, що мають власний геном з кільцевої молекули 

ДНК та білок-синтезуючу систему: 

9.4. Зазначте, якими літерами позначено органели, які були відкриті групою бельгійських 

медиків на чолі з Крістіаном де Дювом при дослідженні метаболізму печінки та 

підшлункової залози: 

9.5. Знайдіть відповідність між зображенням органели та її морфо-функціональною 

характеристикою: 

1. бере участь в утворення мембранних білків ЕПС, лізосом, комплексу Гольджі, 

плазмалеми 

2. містить аксонему із дуплетів білкових тубулінових мікротрубочок 

3. піддається окислювальному стресу вільними радикалами і пероксидами, одна із 

причин апоптозу клітини 

4. здійснює глікозування, фосфорилювання, сульфатування, ацилювання білкових 

молекул 

5. порушення їх роботи спричинює такі хвороби як ревматоїдний артрит, глікогеноз, 

амавротична ідіотія, силікози тощо 

6. забезпечує процеси детоксикації речовин в клітинах нирок і печінки 

7. в її стромі відбувається цикл Кальвіна 

9.6. Знайдіть відповідність між вченими та клітинними структурами, які були ними 

відкрито: 

1. К. Портер 

2. К. Гольджі 

3. К. де Дюв 

4. Р. Альтман, К. Бенда 

5. А. Компаретті, Страсбургер 

9.7. Вкажіть, якою літерою позначено мембранну структуру, цитохімічним маркером якої 

є кисла фосфатаза. 

9.8. Зазначте, якими літерами позначено органели, в формуванні яких бере участь 

клітинний центр. 
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9.9. На електронній фотографії клітини залозистого епітелію добре видно структури, 

позначені літерами А, Г. Визначте функцію цієї клітини: 

А. синтез і секреція стероїдів 

Б. синтез і секреція білків 

В. внутрішньоклітинне травлення 

Г. продукція АТФ і теплової енергії 

Д. транспорт йонів і води 

9.10. На електронній фотографії фібробласта дерми добре видно структуру, позначену 

літерою Г. Визначте, з якою функцією клітини це пов’язано: 

А. із синтезом колагену 

Б. із фагоцитозом 

В. із синтезом ліпідів 

Г. із накопиченням синтезованих продуктів 

Д. із синтезом глікогену 

9.11. На електронній фотографії клітини печінки добре видно структури, позначені 

літерою Е. З якими функціями клітини пов’язаний їх розвиток: 

А. синтез глікогену 

Б. участь в обміні амінокислот, поліамінів 

В. внутрішньоклітинне травлення 

Г. руйнування пероксиду Гідрогену 

Д. детоксикація шкідливих речовин  
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10. Розгляньте схему будови та електронну фотографію ядерного апарату і порового 

комплексу клітини. Дайте відповідь на наступні питання: 

10.1. Вкажіть, якою цифрою зображено нуклеопротеїдну ядерну структуру, що постійно 

або тимчасово перебуває у конденсованому, функціонально неактивному стані. 

10.2. Вкажіть, якою цифрою зображено деспіралізовані ділянки хроматину, що 

транскрибуються. 

10.3. Вкажіть, якими цифрами зображено складові частини каріолеми, що забезпечують 

вибірковий транспорт речовин між ядром і цитоплазмою, здійснюють переніс у 

цитоплазму субодиниць рибосом, мРНК, тощо… 

10.4. Вкажіть, якими цифрами зображено структури, що побудовані з  мембран. 

10.5. Вкажіть, під якою цифрою зображено структуру, що утворюється в ділянках 

вторинних перетяжок хромосом. 

10.6. Вкажіть, якими цифрами позначено такі складові ядерного апарату як: 

А. гетерохроматин 

Б. еухроматин 

В. ядерце 

Г. ядерна пора та складові порового 

комплексу 

Д. зовнішня ядерна мембрана 

Е. внутрішня ядерна мембрана  

Ж. перинуклеарний простір 

10.7. Вкажіть, які компоненти інтерфазного ядра під час мітозу формують хромосоми.  

10.8. Структура ядра, позначена цифрою 7, тісно пов’язана із волокнистою ядерною 

пластинкою – ламіною. Які функції цієї структури: 

А. несе спадковий матеріал 

Б. підтримання форми ядра 

В. фіксація і впорядкування хроматину 

Г. впорядкування порових комплексів 

Д. синтез рРНК 

Е. формування та дезорганізація каріолеми під час мітозу 

10.9. Вкажіть, якою цифрою позначено найбільш щільну ядерну структуру, що бере 

участь  в синтезі рРНК, формує рибонуклеопротеїдні комплекси, субодиниці рибосом. 

10.10. Вкажіть, які ознаки є вірними для ядерних структур, позначених на рисунку 

цифрами 3,4: 

А. при світловій мікроскопії має вигляд базофільних грудочок або зерен 

Б. має різний ступінь спіралізації під час клітинного циклу 

В. на електронних фотографіях представлений нуклеопротеїдними фібрилами, що 

складаються з нуклеосом  

Г. регулює транспорт речовин між ядром і цитоплазмою 

Д. пов’язана з мембранами ЕПС 

10.11. В деяких клітинах (при пошкодженні, старінні, зроговінні кератиноцитів 

епідермісу, формуванні ретикулоцитів крові) відбувається зменшення розмірів ядра, 

збільшення вмісту гетерохроматину в ньому. Такі ядра фарбуються основними 

барвниками інтенсивно і рівномірно. Як називається це явище: 

А. каріорексис 

Б каріопікноз 

В. каріокінез 

Г. каріолізис 

10.12. При цитодіагностиці в ядрах епітелію слизової оболонки рота, нейтрофілах крові 

виявляють щільне тільце Барра. Яка його природа: 

А. статевий гетерохроматин  

Б. еухроматин 

В. спіралізована Х-хромосома жінок 

Г. ядерце 

Д. гранулярна ЕПС 
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11. На рисунку зображено репарацію ДНК за механізмом вирізання 

нуклеотидів (ексцизійна репарація нуклеотидів).  

 
А 

 
Б 

 
В 

 
Г 

 
Д 

 
Е 

 
Є 

 
Де на рисунку зображено: 

11.1. Впізнання пошкоджень білками, що кодуються генами uvrA і uvrB. 

11.2. Вигин молекули ДНК та зміна конформації білка uvrB. 

11.3. Внесення двох одноланцюгових надрізів ДНК з обох сторін від пошкоджень за допомогою 

білків uvrA і uvrС. 

11.4. Розплітання ДНК в ділянці між двома надрізами за допомогою білка uvrР. 

11.5. Утворення броши. 

11.6. Забудова утвореної броши за допомогою комплементарно протилежного ланцюга. 

11.7. З’єднання вільних кінців рибозофосфатного остова ДНК за допомогою ДНК – лігази. 

11.8. Від’єднання димеру uvrA. 

11.9. Від’єднання вирізаного олігомера за допомогою uvrD-хелікази. 

11.10. Заміщення uvrB білку ДНК-полімеразою. 

11.11. Процеси, в яких використовується енергія АТФ. 

11.12. Білкові ножиці, що містять дві копії білка uvrA і одну копію білка uvrB. 

11.13. Ділянка молекули ДНК з димером тиміну. 

11.14. Ділянка молекули ДНК, що містить білок uvrС і білок uvrB. 
 

 

 

12. Рослин, з різними типами асиміляції вуглекислоти:  
12.1. Назвіть рослини, для яких характерний С3 шлях темнової фази фотосинтезу? 

12.2. Назвіть рослини з С4-типом фотосинтезу? 

12.3. Для яких рослин характерний МОКТ тип фотосинтезу? 

12.4. Для яких рослин характерна кранс-cтруктура листка? 

12.5. У яких рослин відбувається НАДФ-малатдегідрогеназний тип фотосинтезу? 
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  А   Б 

  В    Г 

  Д 
  Е 

  Є 

 

  Ж 

12.6. У яких рослин відбувається НАД-малатдегідрогеназний тип фотосинтезу? 

12.7. ФЕП-карбоксикіназний тип фотосинтезу відбувається у? 

12.8. Для яких рослин характерна інтенсивність фотосинтезу 55 та 85 мг СО2/дм
2 
∙год? 

12.9. Для яких рослин регуляція фотосинтезу пов’язана з добовим ритмом активності ферменту 

ФЕП-карбоксилази? 

12.10. У яких рослин у клітинах, де відбувається цикл Кальвіна, у світлову фазу не здійснюється 

нециклічне фосфорилювання? 

12.11. У яких рослин інтенсивність фотосинтезу перестає зростати за 50% від повного сонячного 

освітлення?  

12.12. ФЕП-карбоксилаза є ключовим ферментом фотосинтезу для? 


