
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістр 

за спеціальністю 
 

091 Біологія 
 

Варіант 0 
 
1. Еластичні волокна в організмі людини забезпечують таку функцію:  

А) амортизаційну   
Б) скоротливу  
В) покривну  
Г) опорно-трофічну 
 
 

2. Які олігосахариди є дисахаридами:  
А) мальтоза, рафіноза, сахароза  
Б) сахароза, мальтоза і лактоза  
В) фруктоза, лактоза і сахароза  
Г) тільки тростинний цукор 
 
 

3. У результаті лужного гідролізу РНК утворюються:  
А) суміш нуклеозид-2'- і 3'-монофосфатів  
Б) нуклеозид-5'-монофосфати  
В) нуклеозид-3',5'-циклофосфати  
Г) нуклеозид-3'-монофосфати 
 
 

4. Коферментом називають:  
А) білкову частину молекули ферментів  
Б) неактивну форму ферментів  
В) активний центр ферментів  
Г) небілковий компонент ферментів 
 
 

5. Тім'ячка черепа повністю заростають: 
А) до 1-го місяця життя  
Б) до 6-го місяця  
В) до 12-го місяця  
Г) до третього року 
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6. Аорта відноситься до судин: 
А) м'язового типу  
Б) змішаного типу  
В) еластичного типу  
Г) трубчастого типу 

 
 
7. В яких рослин добре розвинутий головний корінь? 

А) мохи  
Б) папороті  
В) голонасінні  
Г) однодольні 
 
 

8. Каріотип – це: 
А) гаплоїдний набір хромосом даного виду  
Б) диплоїдний набір хромосом даного виду  
В) поліплоїдний набір хромосом даного виду  
Г) анеуплоїдний набір хромосом даного виду 
 
 

9. Від чого залежить частота кросоверних нащадків? 
А) відстані між алельними генами  
Б) відстані між неалельними генами в групі зчеплення  
В) відстані між неалельними генами в різних групах зчеплення  
Г) жоден варіант не вірний 
 
 

10. Ген дальнозорості домінує над геном нормального зору. Від шлюбу 
далекозорої жінки і чоловіка з нормальним зором народилось п’ятеро 
далекозорих дітей. Який генетичний закон діє в даній ситуації? 

А) одноманітності гібридів першого покоління  
Б) розщеплення  
В) чистоти гамет  
Г) незалежного комбінування 
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11. Жирова тканина відноситься до:  
А) кісткової тканини  
Б) пухкої сполучної тканини  
В) щільної оформленої сполучної тканини  
Г) сполучної тканини зі спеціальними властивостями 
 
 

12. Яка з перелічених морфологічних ознак не властива для епітеліальних 
тканин?  

А) пограничне положення  
Б) клітини щільно зімкнені і розміщуються пластами   
В) багато міжклітинної речовини  
Г) чітка полярна структура клітин 
 
 

13. Ядерна оболонка має:  
А) кристи  
Б) пори  
В) мікроворсинки  
Г) нексуси 
 
 

14. Функції ферментів пов’язані з:  
А) зміщенням рівноваги хімічних реакцій  
Б) прискоренням хімічних реакцій   
В) сповільненням хімічних реакцій  
Г) нейтралізацією продуктів хімічних реакцій 
 
 

15. Де відбувається травлення кишковопорожнинних? 
А) первинній порожнині  
Б) парагастральній порожнині  
В) гастральній порожнина  
Г) кишечній порожнині 
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16. У складі РНК міститься:  
А) рамноза  
Б) фруктофураноза  
В) β,D-рибофураноза  
Г) β,D-2-дезоксирибофураноза 
 
 

17. З яких моносахаридів складається молекула сахарози:  
А) із фруктози і галактози  
Б) із двох молекул глюкози  
В) із глюкози і фруктози   
Г) із галактози і глюкози 
 
 

18. До кісток лицьового черепа відноситься: 
А) піднебінна кістка  
Б) лобова кістка  
В) тім'яна кістка  
Г) клиноподібна кістка 
 
 

19. Передня камера ока знаходиться: 
А) між кришталиком і склоподібним тілом  
Б) між рогівкою і кришталиком  
В) між рогівкою і райдужкою  
Г) між рогівкою і склоподібним тілом 
 
 

20. Укажіть органели, які формують полюси клітини під час її поділу: 
А) ендоплазматична сітка (гранулярна та гладенька)  
Б) мітохондрії  
В) центріолі  
Г) лізосоми 
 


