
Вступний іспит з Біології 
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра 
 
 

Варіант 0 
 
1. Жіноча шишка сосни не має ... 

А) насінних зачатків  
Б) пилкових мішків  
В) покривних лусок  
Г) насінних лусок 
 

2. Генетичний матеріал прокаріотів складається з ... 
А) білків-гістонів  
Б) ДНК, гістонних та негістонних білків  
В) кільцевої ДНК, не пов’язаної з гістонами  
Г) РНК та гістонів 
 

3. Як називається корінь, який розвивається із зародкового корінця насінини? 
А) головний   
Б) додатковий   
В) бічний   
Г) корінь другого порядку  
 

4. У здорових батьків народився син з несправжньою анофтальмією. В родині 
жінки такою хворобою страждав прадідусь, а в родині чоловіка – батько. 
Несправжня анофтальмія належить до група полігенних ознак і має 
аутосомно-домінантний та Х-зчеплений-рецесивний типи. Які найбільш 
ймовірні генотипи здорових батьків та їх хворого сина? 

А) Р: жінка Аа, чоловік Аа, F аа  
Б) Р: жінка аа, чоловік аа, F Аа  
В) Р: ХАХа, ХАУ, F ХаУ  
Г) Р: ХАХА, ХаУ, F ХаУ 
 

5. Зчеплення генів порушується внаслідок: 
А) взаємодії алельних генів  
Б) взаємодії неалельних генів  
В) незалежного розходження хромосом під час мейозу  
Г) кросинговеру під час мейозу 
 
 
 
 



 
6. Хвороба Дері належить до хвороб спадкового порушення ліпідного обміну, 
які супроводжуються збільшенням концентрації ліпідів у сиворотці крові. 
Хвороба успадковується за аутосомно-рецесивним типом. Дитина здорових 
батьків страждає хворобою Дері. Які генотипи мають члени цієї родини? 

А) Р аа, АА, F аа  
Б) Р Аа, АА, F Аа  
В) Р Аа, Аа, F Аа  
Г) Р Аа, Аа, F аа 
 
 

7. Функції тканин внутрішнього середовища:  
А) трофічна  
Б) захисна  
В) опорна  
Г) опорна, трофічна, захисна, пластична 
 
 

8. Як називають залозисту клітину, що синтезує гормони?  
А) ендокриноцит  
Б) екзокриноцит   
В) ендотеліоцит   
Г) мезотеліоцит 
 
 

9. Мієлінова оболонка це: 
А) продовження оболонки нервової клітини  
Б) цитоплазма нейролемоцита  
В) осьовий циліндр  
Г) завитки мезаксона, концентрично нашаровані навколо осьового циліндра 
 
 

10. Вітамери:  
А) різновиди одного й того ж вітаміну, що відрізняються за біохімічною 
активністю   
Б) різні вітаміни, що мають однакову молярну масу   
В) різні вітаміни, що володіють схожими біохімічними властивостями  
Г) різні вітаміни, які посилюють свою активність при сумісному 
застосуванні 
 
 
 
 
 
 



 
11. Яка форма будови губок є найбільш складною: 

А) сикон   
Б) аскон   
В) лейкон   
Г) синкаріон 
 
 

12. Крила комах розташовані: 
А) лише на передньогрудях  
Б) передньогрудях та середньогрудях  
В) лише на середньогрудях  
Г) на середньогрудях та задньогрудях 

 
 
13. Серце рептилій складається з: 

А) двох передсердь, одного шлуночка  
Б) одного передсердя, двох шлуночків  
В) одного передсердя, одного шлуночка  
Г) двох передсердь, двох шлуночків 
 
 

14. Які рецептори розташовані у сухожилках суглобів?  
А) нюхові рецептори  
Б) смакові рецептори  
В) механорецептори  
Г) теплові рецептори 
 
 

15. Які нейрони виконують функцію проведення нервових імпульсів від 
рецепторів до ЦНС? 

А) аферентні  
Б) рецепторні  
В) чутливі  
Г) все вірно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16. Задня частка гіпофіза (нейрогіпофіз): 

А) виробляє і виділяє в кров гормони вазопресин і окситоцин  
Б) не виробляє, а тільки виділяє в кров депоновані гормони вазопресин і 
окситоцин  
В) не виділяє в кров, а тільки синтезує гормони вазопресин і окситоцин  
Г) все вірно 
 
 

17. Корінь, що розвивається на вегетативних органах рослини, є…  
А) бічним  
Б) додатковим  
В) головним  
Г) повітряним 
 
 

18. Нуклеоїд - це ... 
А) ядро бактеріальної клітини  
Б) частина цитоплазми прокаріот з підвищеним вмістом ДНК  
В) РНК прокаріотичної клітини  
Г) ядерна оболонка клітини 
 

 
19. У клітинах ендосперма голонасінних хромосомний набір: 

А) триплоїдний  
Б) диплоїдний  
В) гаплоїдний  
Г) поліплоїдний 
 
 

20. Мешканцем Австралії є: 
А) лисиця  
Б) слон  
В) кенгуру  
Г) лемур 

 


