
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

                                                                                         
                                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ:  

                                                                              
“___”_____________________2021 р. 

Білет № 1 
 

ЗАВДАННЯ ІЗ ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 
 

Відповідь позначте в бланку відповідей «А». 
 

1. Назвати прізвище ученого, який сформулював положення про взаємозв’язок усіх рівнів 
організації живої матерії у біосфері: 

       А. Ж.-Б. Ламарк             В.К. Лінней 
       Б. Геккель                        Г. В. Вернадський  
 
2. Вкажіть хімічний елемент, іони якого впливають на частоту скорочень серця: 

А. Натрій                           В.Калій  
Б. Ферум                            Г. Купрум 

 
3. Назвати сполуки, при розщепленні яких виділяється найбільше енергії: 

А. жири          В. білки 
Б. моносахариди         Г. вітаміни 
 

4. Визначити кількість амінокислот, з яких складається молекула білка, якщо відомо, що 
молекула іРНК (мРНК) складалася з 835 нуклеотидів, при цьому до її складу входили такі 
триплети, як АУГ та УГА: 

А. 288                                     В. 277  
Б. 278     Г. 27 
 

5. Указати віруси, які належать до ДНК-умісних: 
А. бактеріофаги              В. вірус грипу 
Б. вірус імунодефіциту людини           Г. вірус тютюнової мозаїки  

 
6. Зазначити сполуки, з яких складаються пріони: 

А. тільки з ліпідів                                   В. тільки з білків  
Б. тільки з нуклеїнових кислот               Г. з білків та нуклеїнових кислот  

 
7. Указати характерні риси клітин прокаріотів та еукаріотів: 

І. Всі клітини прокаріотів не мають ядра 
ІІ. Всі клітини еукаріотів мають ядро 
ІІІ. В еукаріотів можуть зустрічатись клітини позбавлені ядра  
 
А лише І  
Б лише ІІ  
В як I, так і II 
Г як I, так і III  
 

8. Визначити місця розташування рибосом у клітині еукаріотів 
І. Лише у цитоплазмі 
ІІ. Лише у цитоплазмі та в ядрі 
ІІІ. У цитоплазмі, на мембранах гранулярної ендоплазматичної сітки, в ядрі, в мітохондріях та 
хлоропластах  
 
А лише І  
Б лише ІІ  
В лише ІІІ  
Г І, II і III 
 

9. Назвати варіант перетворення пластид, які не можуть відбуватись у клітині:  
А. хлоропласти – на хромопласти  
Б. лейкопласти – на хромопласти 
В. хромопласти – на хлоропласти    
Г. хлоропласти – на лейкопласти  
 



10. Назвати період клітинного циклу, під час якого найкраще помітні хромосоми: 
А. інтерфаза    В. метафаза  
Б. профаза     Г. анафаза 

 
11. Назвати одноклітинні організми, в яких не спостерігають мейотичний поділ: 

А. амеба протей           В. малярійний плазмодій 
Б. хламідомонада          Г. інфузорія -туфелька 
 

12. Зазначити організми, в яких обмін спадковою інформацією може відбуватись без 
безпосереднього контакту між клітинами: 

А. зелені водорості    В. гриби 
Б. інфузорії    Г. бактерії  
 

13. Указати відділ водоростей, представники якого здатні мешкати на найбільших глибинах: 
А. Зелені                              В. Червоні  
Б. Бурі                                          Г. Діатомові 

 
14. Указати представника відділу Голонасінні, в якого формуються  
так звані «шишкоягоди»: 

А. сосна звичайна            В. модрина європейська     
Б. ялина європейська         Г. яловець звичайний  
 

15. Указати тканину рослин, серед клітин якої зустрічаються без’ядерні: 
А. твірна          В. флоема  
Б. основна асиміляційна        Г. шкірка 

 
16. Вкажіть типи крил метеликів: 

А. дві пари сітчастих крил, вкритих лусочками 
Б. дві пари перетинчастих крил, вкритих лусочками  
В. перша пара крил сітчаста, друга – перетинчаста, обидві пари крил вкриті лусочками 
Г. перша пара крил перетинчаста, друга – сітчаста, обидві пари крил вкриті лусочками 
 

17. Зазначити, ким є трутні медоносної бджоли: 
А. самці, які розвиваються із запліднених яйцеклітин    
Б. самці, які розвиваються із незапліднених яйцеклітин  
В. не здатні до розмноження самки, які розвиваються із запліднених яйцеклітин Г. здатні до 
розмноження самки, які розвиваються із незапліднених яйцеклітин 

 
18. Зазначити вірні твердження щодо характеристики скелету людини  

І. До складу кисті входять вісім кісток зап’ястка, п’ять кісток п’ястка, чотирнадцять кісток 
фаланг пальців   
ІІ. До складу стопи входять вісім кісток передплесна, п’ять кісток плесна, чотирнадцять кісток 
фаланг пальців   
ІІІ. Хребет складається з шийного (7 хребців), грудного (12 хребців), поперекового (5 хребців), 
крижового (5 хребців) та куприкового (3-5 хребців) відділів  
 
А лише І  
Б лише ІІ та ІІІ  
В лише І та ІІІ  
Г І, II і III 
 

19. Назвати частину головного мозку людини, до якого належить чотиригорбикове тіло: 
А. задній мозок     В. проміжний мозок 
Б. середній мозок   Г. кінцевий (передній) мозок 

 
20. Указати залозу ендокринної системи, яка виділяє тропні гормони: 

А. гіпофіз                             В. щитоподібна 
Б. епіфіз                   Г. тимус 
 

21. Зазначити шари, з яких складаються стінки капілярів людини: 
А. пласкі ендотеліальні клітини, непосмуговані м’язи та волокниста сполучна тканина  
Б пласкі ендотеліальні клітини та волокниста сполучна тканина 
В. тільки пласкі ендотеліальні клітини    
Г. тільки шар сполучної тканини 
 

 
 



22. Назвати ферменти, які  входять до складу підшлункового соку людини: 
А. амілаза, трипсин, ліпаза      В. пепсин, ліпаза 
Б. трипсин, пепсин                       Г. пепсин, трипсин, амілаза 
 

23. Зазначити, де розташовані ниркові піраміди: 
А. у кірковому шарі нирок  В. у мозковому шарі нирок  
Б. у нирковій мисці               Г. у наднирниках 

 
24. Указати кількість пар спинномозкових нервів, яка відходить від спинного мозку людини: 

А. 12                       В. 30 
Б. 24                        Г. 31  

 
25. Зазначити клітину зародкового мішка квіткових рослин, яка до запліднення має диплоїдний 
набір хромосом: 

А. яйцеклітина       В. клітини-синергіди 
Б. центральна клітина              Г. клітини-антиподи 

 
26. Указати назву процесу розвитку декількох організмів з однієї зиготи: 

А. партеногенез                         В.копуляція  
Б. кон’югація                              Г. поліембріонія  

 
27. На фермі утримують три фенотипні групи норок: білих, чорних і кохінурових (біле хутро з 
чорним хрестом на спині). При схрещуванні білих норок між собою народжувалися виключно 
білі дитинчата; при схрещуванні чорних – лише з чорним забарвленням хутра. Дитинчата від 
схрещування білих норок з чорними мають виключно кохінурове забарвлення хутра. Визначте 
генотипи батьківських особин, якщо всі нащадки, які були отримані від їхнього схрещування 
мали кохінурове забарвлення: 

 
А. АА та аа                  В. Аа та Аа 
Б. Аа та аа                      Г. АА та Аа 
  

28. При схрещуванні між собою гетерозиготних сірих кролів (СсАа), отримали сірих (ССАА, 
ССАа, СсАА, ССАа), білих (ссАА, ссАа, ссаа), а також чорних (Ссаа, ССаа) нащадків. Визначити 
явище, з яким стикнулись дослідники: 

А. неповне домінування         В. взаємодія алельних генів  
Б. зчеплене успадкування      Г. взаємодія неалельних генів  

 
29. Зазначити варіант схрещування, за якого серед нащадків спостерігають розщеплення за 
фенотипом  
у співвідношенні 1 : 1 : 1 : 1: 

А. серед гібридів другого покоління, отриманих шляхом моногібридного схрещування чистих 
ліній, у разі повного домінування  
Б. серед гібридів другого покоління, отриманих шляхом моногібридного схрещування чистих 
ліній, у разі проміжного характеру успадкування   
В. серед нащадків, отриманих внаслідок аналізуючого моногібридного схрещування 
гетерозиготи з гомозиготою за рецесивним алелем  
Г. серед нащадків, отриманих внаслідок аналізуючого дигібридного схрещування 
дигетерозиготи з гомозиготою за рецесивними алелями обох генів 
  

30. Визначити умови, за яких не виконується закон незалежного комбінування ознак (закон 
незалежного успадкування ознак): 

А. гени, що контролюють розвиток ознак, які успадковуються незалежно, розташовані в 
негомологічних хромосомах  
Б. розвиток різних станів ознаки зумовлений взаємодією алельних генів 
В. гени, що контролюють розвиток різних ознак, розташовані в одній хромосомі  
Г. гамети диплоїдної особини несуть лише один алель певного гена  
 

31. Указати тварину, в якої особини різних статей відрізняються числом статевих хромосом:  
А. дрозофіла                                            В. шовковичний шовкопряд 
Б. ворона сіра                     Г. коник зелений  

 
32. Зазначити, у чому полягає явище взаємодії екологічних чинників: 

А. кожний з екологічних чинників впливає на організми незалежно від інших 
Б. оптимум і межі витривалості організмів щодо дії певного чинника залежать від того, з якою 

інтенсивністю і в якому поєднанні діють лише абіотичні чинники  
В. оптимум і межі витривалості організмів щодо дії певного чинника залежать від того, з якою 



інтенсивністю і в якому поєднанні діють лише біотичні чинники  
Г. оптимум і межі витривалості організмів щодо дії певного чинника залежать від того, з якою 

інтенсивністю і в якому поєднанні діють усі інші екологічні чинники  
 

33. Корова протягом п’яти місяців випасалася на полі з конюшиною, за цей час її біомаса зросла 
на 30 кг. Яка площа цього поля могла забезпечити цей приріст біомаси корови, якщо його 
продуктивність за цей час становила 500 г/м2 за місяць: 

А. 100 м2                             В. 200 м2       
Б. 120 м2                              Г. 500 м2 

 
34. Визначити положення біогенетичного закону: 

А. нові види виникають шляхом розходження у нащадків ознак предків унаслідок 
пристосувань до різних умов довкілля   
Б. виживають і залишають нащадків найбільш пристосовані особини виду, менш пристосовані 
гинуть 
В. процес еволюції відбувається шляхом поступового накопичення дрібних корисних змін, які 
підсилюються та комбінуються 
Г. онтогенез (індивідуальний розвиток) є стислим повторенням філогенезу (історичного 
розвитку виду)  

 
35. Зазначити систематичну одиницю, виникненню якої сприяють макроеволюційні процеси: 

А. популяція                     В.підвид 
Б. вид                                                Г. рід  
 

36. Зазначити назву процесу незалежного розвитку подібних ознак в організмів, що не мають 
безпосередніх родинних зв’язків: 

А. дивергенція     В. адаптивна радіація 
Б. філогенез                   Г. конвергенція  
  

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 
 

Відповідь позначте в бланку відповідей «Б». 

 
37. Визначити події, які відбуваються протягом тих чи інших фаз мітозу: 

1 профаза   А формування ядерної оболонки 
2 метафаза Б початок ущільнення хромосом 
3 анафаза  В розходження гомологічних хромосом до різних полюсів клітини 
4 телофаза  Г розходження хроматид до різних полюсів клітини   
  Д розташування первинних перетяжок уздовж центральної частини клітини 

на одній лінії 
 
38. Встановити відповідність між організмами та характером чергування їхніх поколінь: 

1 дафнія  А гермафродитне та партеногенетичні  
2 аурелія   Б роздільностатеве та партеногенетичне 
3 печінковий сисун  В роздільностатеве та нестатеве  
4 круглий черв’як (нематода) рабдіас  Г гермафродитне та нестатеве 

  Д гермафродитне та роздільностатеве   
 

 
39. Встановити відповідність між структурами і органелами та одноклітинними організмами,  у 
клітинах яких вони зустрічаються: 

1 порошиця  А арцела звичайна 
2 черепашка з органічної речовини  Б форамініфери 
3 черепашка з неорганічної речовини  В малярійний плазмодій 
4 вічко  Г інфузорія-туфелька 

  Д евглена зелена 
 
40. Визначити відповідність між генетичними явищами та прикладами, що їх ілюструють: 

1 успадкування зчеплене зі статтю  А визначення груп крові людини 
2 множинна дія генів  Б арахнодактилія (хвороба павучих пальців)  
3 взаємодія неалельних генів В Гемофілія 
4 кодомінантність (одночасний прояв обох 

алелей)  
Г визначення напрямку завиток черепашки 

ставковиків 
  Д визначення забарвлення плодів баклажанів 



 

41. Встановити відповідність між трофічним рівнем організмів та характером їхнього живлення: 

1 продуценти  А споживачі решток організмів, що 
розкладають їх до неорганічних 
сполук 

2 консументи І-го порядку  
 

Б фототрофні організми 

3 консументи ІІ-го порядку  
 

В хижаки, які харчуються хижаками 

4 редуценти  Г Фітофаги 
    Д хижаки, які споживають тварин-

фітофагів 
 
42. Визначити відповідність між стадіями зародкового розвитку хордових тварин та подіями, які 
на цих стадіях відбуваються: 

1 бластула  А закладання нервової трубки 
2 морула  Б формування одношарового зародку з 

порожниною всередині 
3 гаструла В формування зародку у вигляді грудочки 

клітин 
4 нейрула  Г закладання твірної тканини 

  Д формування тришарового зародку  
 
43. Встановити відповідність між типами плодів та рослинами, в яких вони зустрічаються: 

1 прості соковиті однонасінні А ананас 
2 збірні  Б картопля 
3 супліддя  В пшениця 
4 сухі однонасінні  Г ожина 

  Д слива 
 
44. Встановити відповідність між будовою нервової системи та типами тварин, в яких вона 
зустрічається: 

1 дифузна  А кільчасті черв’яки 
2 головний мозок та черевний нервовий 

ланцюжок  
Б хордові 

3 трубчастого типу  В кишковопорожнинні 
4 розкидано-вузлового типу  Г плоскі черв’яки 

  Д молюски 
 

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ТРЬОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ ІЗ ТРЬОХ ГРУП 
ЗАПРОПОНОВАНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ 

Відповідь позначте в бланку відповідей «Б». 

45. Назвати ознаки, притаманні різним формам природного добору: 
Рушійний Стабілізуючий  Дизруптивний 

(розриваючий) 
1. сприяє виникненню декількох 
різних фенотипних груп особин 
одного виду  

1. зберігається середня норма 
реакції  

1. фенотип змінюється у 
певному напрямку, 
відповідно до напрямку 
змін у довкіллі 

2. зберігається середня норма 
реакції  

2. фенотип змінюється у 
певному напрямку, відповідно 
до напрямку змін у довкіллі 

2. сприяє виникненню 
декількох різних 
фенотипних груп особин 
одного виду  

3. фенотип змінюється у певному 
напрямку, відповідно до 
напрямку змін у довкіллі  

3. сприяє виникненню декількох 
різних фенотипних груп особин 
одного виду 

3. зберігається середня 
норма реакції 

 
46. Охарактеризувати будову та функції різних органел: 

Клітинний центр  Лізосоми   Мітохондрії  
1. оточений однією мембраною 1. оточені двома мембранами 1. оточені трьома мембранами 
2. включає дві центріолі  2. містять гідролітичні ферменти  2. містяться лише в клітинах 

анаеробних організмів 
3. зустрічається у клітинах 
вищих рослин  

3. зустрічаються у клітинах 
прокаріотів 

3. мають власні молекули 
ДНК   



47. Указати тип кровоносної системи, притаманний тій чи іншій групі тварин: 
Молюски  Кільчасті черви Головохордові (ланцетники) 

1. замкнена, є серце  1. замкнена, серця немає  1. замкнена, серця немає 
2. замкнена, серця немає 2. незамкнена, є серце 2. незамкнена,  серця немає  
3. незамкнена, є серце  3. незамкнена,  серця немає 3. незамкнена, є серце  

 
48. Охарактеризуйте енергетичний баланс різних етапів енергетичного обміну: 

 
Підготовчий  Безкисневий (анаеробний)  Кисневий (аеробний) 

1. синтезуються 2 молекули АТФ 1. синтезуються 2 молекули 
АТФ  

1. синтезуються 34 молекули 
АТФ 

2. синтезуються 4 молекули АТФ 2. синтезуються 6 молекул 
АТФ 

2. синтезуються 36 молекул 
АТФ  

3. молекули АТФ не 
синтезуються  

3. синтезуються 8 молекул 
АТФ 

3. синтезуються 38 молекул 
АТФ 

 

 

 
Голова відбіркової комісії_______________ 


