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Вступ 

 

Мета даного посібника – зосередити увагу студентів заочного відділення на 

основних питаннях, які є необхідними для розуміння курсу “Молекулярна біологія”  у 

комплексі з пов'язаними з ним дисциплінами. Сумлінне опрацювання наведених у 

посібнику завдань дасть можливість добре підготуватися та успішно скласти іспит з 

“Молекулярної біології”. 

Посібник складається з трьох частин. У першій частині наведені теми та 

запитання модульних контрольних робіт. Контрольну роботу №1 студенти виконують  
у міжсесійний час і здають в перший день наступного семестру. Контрольну роботу 

№2 студенти виконують протягом другого семестру і здають у день іспиту. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за контрольну роботу №1 

дорівнює 20, за контрольну роботу №2 –  25. 

Друга частина складається з практичних задач  для самостійного розв’язання , 

вирішення яких допоможе студентам перевірити розуміння теоретичного матеріалу. 

Студент розв'язує п'ять задач (по одній задачі за відповідною тематикою на свій 

власний вибір). Рішення задач здаються у день іспиту. Кількість балів, яку може 

отримати студент за розв'язані задачі – 5.  

У третій частині наведені теми та перелік типових питань, які виносяться на 

іспит. Слід мати на увазі, що, у випадках існування взаємно зворотних питань, у 

переліку наведено тільки одне із них  (наприклад: або “З яких хімічних компонентів 

складається нуклеотид?”, або “Як називається хімічна сполука, яка складається з 

азотистої основи, цукру та залишку фосфорної кислоти?”) та не наведено варіанти 
однотипних питань (наприклад, "Написати послідовність нуклеотидів, яка 

комплементарна до даної").  Іспит буде проведений письмово у вигляді підсумкового 

тестування  Максимальна кількість балів,  яку може отримати студент за підсумковий 

тест, дорівнює 40. 

10 балів студент отримує за експрес контрольні роботи, які лектор проводить на 

початку лекції. 
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Розділ 1. Теми та запитання модульних контрольних  робіт. 

 

 

Теми, що виносяться на модуль №1:  Центральна догма молекулярної біології.  

Ковалентні зв'язки та нековалентні взаємодії в біополімерах. Природа водневого 

зв'язку. Природа гідрофобних взаємодій.  

Структура та класифікація амінокислот. Поліпептидний ланцюг.  Вторинна та 

третинна структура білків. Механізми укладання пептидного ланцюга в глобулу. 

Четвертинна структура білків. Невпорядковані білки. Мембранні білки. 
Конформаційна рухливість білкової глобули як основа для функціонування білків. 

Алостерична регуляція. Основи ферментативного каталізу. Використання енергії 

нуклеозидтрифосфатів для здійснення енергетично невигідних молекулярних 

процесів в біологічних системах.  

Структура нуклеїнових кислот. Хімічні компоненти нуклеїнових кислот. 

Полінуклеотидний ланцюг. Подвійна спіраль, її основні структурні риси. Фізико -

хімічні властивості ДНК. Основні відомості з топології циркулярної ДНК. Білково-

нуклеїнові взаємодії.  

Основні риси організації геномів вірусів, бактерій, мітохондрій, клітинних ядер 

еукаріотів. Класифікація послідовностей ДНК. Класифікація ДНК, що повторюється. 

Типи транспозонів. Псевдогени. Тандемні повтори, переважні місця їх розташування 

в хромосомах. Структура гена. Перекриття генів. Оперонний принцип організації 

генів прокаріотів. Мозаїчна структура генів еукаріотів. Кластери генів еукаріотів. 

Узагальнена схема гена еукаріотів: регуляторні елементи, промотор, екзони та інтрони 
Хромосома прокаріотів. Хромосома еукаріотів. Структура хроматину еукаріотів. 

Корові гістони: їх класифікація, особливості первинної структури, гістонові димери та 

комплекси більш високого порядку. Структура нуклеосоми. Нуклеосомний повтор. 

Лінкерна ДНК та її доступність до нуклеаз. Позиціювання нуклеосом відносно 

послідовності. Посттрансляційні модифікації гістонів: метилування, 

фосфорилювання, ацетилування. Наднуклеосомна укладка хроматину: фібрила 30 нм. 

Петельний рівень організації хроматину. 

Методи молекулярної біології. Рекомбінантні технології. Клонування ДНК. 

Рестриктази. Створення геномних бібліотек. Гібридизація ДНК. Електрофорез. 

Полімеразна ланцюгова реакція. Секвенування ДНК. Блот-гібридизація. Методи 

дослідження білково-нуклеїнових взаємодій. Мікроареї та мікрочіпи. Експресія 

рекомбінантних білків. Біоінформатика. Фізичні методи дослідження.  
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Модульна контрольна  робота №1. 

 

 

Прізвище _____________________________Група_________________________ 

 

 

1. Чи можливий сильний водневий зв’язок між групами –ОН та –СН3? 

2. Як називаються нековалентні взаємодії, які призводять до агрегації неполярних 

груп чи молекул? 

3. Як називаються нековалентні взаємодії між зарядженими групами чи молекулами?  

4. Як називаються нековалентні взаємодії між двома групами, кожна з яких містить 

електронегативний атом, причому в складі однієї групи до цього атома приєднаний 

атом водню, а в складі іншої електронегативний атом містить пару електронів, що 

не формують ковалентного зв'язку? 

5. Між якими групами чи молекулами реалізуються Вандерваальсові взаємодії? 

6. На які дві групи можна поділити амінокислоти за їхніми фізико -хімічними 

властивостями? 

7. Які хімічні групи в складі амінокислот формують пептидний зв’язок?  

8. Амінокислотну послідовність білка прийнято зчитувати в певному напрямі. Як 

позначається його початок та кінцева точка? 

9. Які нековалентні взаємодії стабілізують регулярну вторинну структуру білків? 

10. Які нековалентні взаємодії є головною рушійною силою формування глобулярної 

структури в білках? 

11. За рахунок чого є можливим перемикання структури білка між двома 

конформаційними станами? 

12. Що є рушійною силою для переміщення блоків молекулярної машини?  

13. Які хімічні компоненти входять до складу нуклеотиду?  
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14. Як називається ковалентний зв'язок між цукром та азотистою основою в 

нуклеотиді? 

15. Між якими елементами формується ковалентний зв'язок у полінуклетидному 

ланцюзі? 

16. Які азотисті основи є комплементарними? 

17. За рахунок яких зв'язків забезпечується комплементарність ланцюгів нуклеїнових 

кислот? 

18. Які нековалентні взаємодії є головним фактором стабілізації подвійної спіралі 

ДНК? 

19. Яка структурна форма ДНК є переважною за фізіологічних умов?  

20. В якій формі існує подвійна спіраль РНК за фізіологічних умов?  

21. Які послідовності можуть утворювати лівозакручену форму ДНК?  

22. Білково-нуклеїнове впізнання здійснюється переважно через цукрофосфатний 

остов чи жолобки подвійної спіралі ДНК? 

23. Незалежні від нуклеотидної послідовності білково-нуклеїновї взаємодії 

здійснюються переважно через цукрофосфатний остов чи жолобки подвійної 

спіралі ДНК? 

24. Як називаються ферменти, що змінюють топологічний стан циркулярної ДНК?  

25. Скільки молекул гістонів входить до складу нуклеосоми? Перерахуйте їх типи.  

26. Яка середня густина нуклеосом в хроматині? 

27. Яку товщину має базова фібрила інтерфазного хроматину?  

28. Яким посттрансляційним модифікаціям піддаються гістони? 
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29. Який гістон відіграє провідну роль у конденсації хроматинової фібрили?  

30. Як називається частина хроматину, яка зберігає високий ступінь компактності і є  

повністю репресованою в інтерфазі? 

31. Скільки приблизно пар основ ДНК міститься в геномі людини? 

32. ка приблизно частка геному прокаріотів приходиться на кодуючи послідовності?  

33. У чому полягає перекриття генів у вірусів та еукаріотів? 

34. Що таке оперон? 

35. Як корелює щільність генів зі вмістом АТ-пар? 

36. Які типи генів відносяться до генів “домашнього господарства” та генів “розкоші”? 

37. Які основні типи повторів присутні в геномах еукаріотів? 

38. Що таке мобільні елементи геному? 

39. Що таке полімеразна ланцюгова реакція? 

40. Назвіть методи секвенування ДНК. 
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Теми, що виносяться на модуль №2:  Молекулярні механізми транскрипції. 

Етапи транскрипції. Структура бактеріальної РНК-полімерази. Мінімальний фермент 

та голофермент, роль σ-фактора. Робочий цикл РНК-полімерази. Організація типового 

бактеріального промотору. Поняття про сильні та слабкі промотори. Ініціація 

транскрипції. Елонгація транскрипції. Механізм термінації транскрипції у 

прокаріотів. Типи і спеціалізація еукаріотичних РНК-полімераз. Промотор РНК-

полімерази ІІ, класифікація та роль його елементів. Фактори транскрипції та 

загальний механізм їх дії.  Базальні фактори транскрипції РНК-полімерази ІІ, їх 

класифікація. Формування преініціаторного комплексу РНК-полімерази ІІ. Робочий 
цикл РНК-полімерази ІІ. Різниця між базальною транскрипцією та такою, що 

регулюється. Регуляція транскрипції на прикладі lac-оперону E. сolі. 

Шляхи регуляції транскрипції завдяки факторів транскрипції в еукаріотів. 

Регуляція транскрипції у відповідь на зовнішні сигнали. Метилування ДНК як 

механізм регуляції транскрипції, принципи впливу метилування на транскрипцію. 

Регуляція транскрипції на рівні структури хроматину, фактори ремоделювання 

хроматину, їх принципова дія та механізми ремоделювання. Структура хроматину при 

елонгації транскрипції. Еухроматин та гетерохроматин. РНК-інтерференція. 

Процесинг  мРНК. Формування та хімічна структура кепа. Поліаденилування 

мРНК, його механізм та зв'язок з термінацією транскрипції. Сплайсинг мРНК, 

Організація сплайсосоми. Білки-регулятори сплайсингу, загальний механізм їх дії. 

Альтернативний сплайсинг.  

Компоненти  системи білкового синтезу. Рекрутування амінокислот до білкового 

синтезу. Генетичний код. тРНК. Аміноацил-тРНК-синтетази (АРСази), їх типи, 
структура, функції, механізм редагування помилок. Склад рибосом прокаріотів та 

еукаріотів. Типи рРНК, їх структура та роль в організації рибосоми. Рибосомні білки 

та збірка рибосоми. Активні центри рибосоми.  Рибосома як молекулярна машина.  

Ініціація трансляції у прокаріотів. Ініціація трансляції в еукаріотів. Ініціаторний 

кодон та його впізнання. Регуляція трансляції на рівні ініціації, поняття про силу 

матриці. Елонгація трансляції. Зв'язування аа-тРНК з А-сайтом рибосоми. Роль та 

структура фактору EF-Tu. Роль гідролізу GTP в процесі трансляції. Транспептидація, 

основні риси організації пептидил-трансферазного центру. Транслокація рибосоми. 

Фактор транслокації EF-G, його структура та механізм дії. Регуляція трансляції на 

рівні елонгації. Термінація трансляції, стоп-кодони.   

Роль рибосоми в самоорганізації білка. Загальні відомості про самоорганізацію 

білкової структури. Шаперони та механізм їх дії. 

Молекулярні механізми реплікації. Напівконсервативний механізм реплікації. 

Репликативна вилка. Реплікон. Загальні властивості ДНК-полімераз, типи ДНК-

полімераз E. colі. Джерело помилок при реплікації та механізм їх редагування. 
Ініціація реплікації у прокаріотів. Реплисома та її компоненти: геліказа, ssb-білки, 

праймаза, лігаза, топоізомерази. Просторова будова реплисоми. Структура, механізм 

дії та збірка обруча, що ковзає. Основні типи ДНК-полімераз у єукаріотів. Реплікація і 

структура хроматину. Реплікація кінців хромосом: теломераза й механізм її дії.  

Молекулярні механізми репарації ДНК. Загальна схема відповіді клітини на 

пошкодження ДНК. Типи прямої репарації, репарація тимінових димерів, репарація 

О6-алкілгуаніна. Типи непрямої репарації. Репарація  неспарених основ (міс-метчів). 

Ексцизійна репарація основ та нуклеотидів. Репарація двониткових розривів. 

Механізми неточного синтезу ДНК, толерантного до пошкоджень.  

Гомологічна рекомбінація. Сайт-специфічна рекомбінація, її механізм. Незаконна 

рекомбінація. Формування генів імуноглобулінів. ДНК-транспозони, їх структура і 
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механізм транспозиції. LTR-ретропозони, їх структура і механізм транспозиції. 

Транспозони LІNE, їх структура і механізм транспозиції. Транспозони SІNE, їх 

структура і механізм транспозиції. Функціональна роль траспозонів.  
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Модульна контрольна  робота №2.. 

 

 

Прізвище _____________________________Група_________________________ 

 

 

1. Промотор. 

2. В якому напрямі здійснюється зчитування інформації з ДНК у процесі 

транскрипції? 

3. Як називається ланцюг ДНК, послідовність якого співпадає з послідовністю 

мРНК? 

4. Яка субодиниця бактеріальної РНК-полімерази є необхідною для ініціації 

транскрипції? 

5. До якого кінця мРНК приєднується черговий нуклеотид під час транскрипції?  

6. Типи та функції еукаріотичних РНК-полімераз? 

7. Складовою частиною якого базального транскрипційного фактору РНК-полімерази 

ІІ є білок ТВР? 

8. Який транскрипційний фактор РНК-полімерази ІІ відповідає за точну орієнтацію 

РНК-полімерази на промоторі? 

9. Як називається регуляторна ділянка ДНК, яка підсилює ефективність транскрипції, 

знаходячись на деякій, часто значній, відстані від промотору?  

10. Модифікації гістонів в активному хроматині. 

11. В межах яких динуклеотидів здійснюється метилування ДНК?  

12. Що є основним наслідком АТР-залежного ремоделювання хроматину? 

13. Структура та функції кепу. 

14. Яка послідовність нуклеотидів утворюється на 3’-кінці мРНК? 

15. Як називається процес видалення інтронів з пре-мРНК? 



 

 

11 
 

16. Що таке сплайсосома? 

17. В який позиції антикодона може відбуватися неоднозначне спарювання з кодоном?  

18. Як називаються різні тРНК, що акцептують однакову амінокислоту?  

19. До якого кінця тРНК приєднується амінокислота?  

20. Скільки існує типів АРСаз? 

21. В чому полягає реакція активування амінокислоти?  

22. В якому напрямі здійснюється зчитування інформації з мРНК при трансляції?  

23. В якому напрямі здійснюється зростання поліпептидного ланцюга при білковому 

синтезі? 

24. Від якої субодиниці рибосоми залежить  її каталітична функція? 

25. Для чого використовується гідроліз GTP при елонгації трансляції?  

26. Який сайт рибосоми має більш високу спорідненість до пептидил-тРНК? 

27. Спонтанне перміщення якої субодиниці рибосоми ініціює її транслокацію?  

28. Метіонин кодується лише одним кодоном. Яка мінімальна кількість типів 

метіонинової тРНК має існувати в клітині? 

29. Які елементи мРНК приймають участь в ініціації трансляції у прокаріотів? 

30. Як називаються білки, що забезпечують нативне укладання структури білка in 

vivo? 

31. До якого кінця ДНК приєднується черговий нуклеотид під час реплікації?  

32. Як називаються фрагменти ДНК, які синтезуються окремо під час реплікації 

ланцюга, що запізнюється? 

33. Як називається фрагмент нуклеїнової кислоти, з якого завжди починається синтез 
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ДНК? Яку він має хімічну природу? 

34. Типи та функції ДНК-полімераз прокаріотів. 

35. Які ферментативні активності мають більшість ДНК-полімераз? 

36. Що таке реплікон? 

37. Як називається ділянка ініціації реплікації? 

38. Як називається фермент, який розкручує подвійну спіраль ДНК?  

39. Які білки стабілізують одноланцюгову ДНК при реплікації?  

40. Як називається фермент, який зашиває одноланцюгові розриви в ДНК?  

41. Назвіть основні компоненти реплісоми.  

42. Яка ДНК-полімераза є ферментом ініціації реплікації ДНК в еукаріотів?  

43. Які ферменти забезпечують релаксацію еластичних напружень, що виникають в 

ДНК під час реплікації? 

44. Який фермент використовується для того, щоб запобігти скорочення еукаріотичної 

хромосоми після реплікації? 

45. Як бактеріальна система репарації міс-метчів розрізняє материнський та дочірній 

ланцюги ДНК? 

46. Назвіть основні білки, залучені до ексцизійної репарації у прокаріотів.  

47. Якими двома шляхами відбувається репарація двониткових розривів ДНК?  

48. Як називається ділянка ДНК, яка утворюється при гомологічній рекомбінації й 

містить два ланцюги, що не є абсолютно комплементарними один до одного?  

49. Функція резольвази. 
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50. З якою ймовірністю при розділенні структури Холідея утворюється рекомбінантна 

молекула ДНК? 
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Розділ 2. Задачі для самостійного розв'язку 

 

 

Задача 1 

G реакції перетворення А→ В становить +5 ккал/моль, а G реакції 
перетворення А→ С  +2 ккал/моль. Спираючись на ці дані, чи можна визначити 

яка з реакцій піде швидше? 

 

Задача 2 

На рисунку наведено формули двох молекул аденозинмонофосфатів. Які 

нековалентні взаємодії можуть бути реалізовані між цими двома молекулами?  
 

 

 

Задача 3 

Розгляньте амінокислотні послідовності трьох олігопептидів:  

Phe-Met-Ala-His-Ser-Val-Tyr; 

Lys-Ala-His-Arg-Arg-Met-Lys; 

Ser-Glu-Val-Lys-Ser-Asp-Gly 

Які з них:  

а) повинні взаємодіяти з ДНК?  

б) повинні взаємодіяти з клітинною мембраною?  

 

Задача 4 

Розгляньте фрагмент послідовності амінокислот: 

Ala-Leu-Lys-Phe-Gln-Ile-Gln-Leu-Ala-Pro-Gly-Ser-Leu-Lys-Ile-Asn-Val-Thr-Leu 

Які фрагменти зберігають невпорядковану структуру в складі білка? На яких 

фрагментах імовірно утворюються α-спіралі та β-структурні ділянки? 

 
Задача 5 

Фрагмент молекули ДНК містить 250 гуанілових нуклеотидів, що становить 15% 

від загальної кількості. Скільки у даному фрагменті аденілових нуклеотидів?  
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Задача 6 

Фрагмент молекули ДНК містить 150 аденілових та 75 гуанілових нуклеотидів.  

Встановити кількість водневих зв’язків, що утворюються між комплементарними 

ланцюгами ДНК. 

 

Задача 7 

Частка АТ-пар в молекулі ДНК складає 0,4. Розрахуйте частку динуклеотидів ТpА. 
 

Задача 8 

Фрагмент ДНК в В-формі має 7520 витків . Скільки нуклеотидів входить до складу 

фрагменту? 

 

Задача 9 

Сайт рестрикції для рестриктази 1 N↓GTAC N, рестриктази 2 – N↓GTAC N 
(стрілки вказують місця рестрикції, послідовності нуклеотидів наведені у 

напрямку 5’ →3’, N – будь-який нуклеотид).  

Яка частка сайтів рестриктази 2 розщеплюється також рестриктазою 1? 

Яка частота зустрічності в геномі сайтів рестрикції рестриктази 2?  

 
Задача 10 

Плазміда Фрагмент ДНК розміром 5 kb 

(тисяч пар основ) має сайти рестрикції двох 

рестриктаз –  BamHI та  EcoRІ. На рисунку 

наведено результати електрофорезу 

(електрофореграма) цього фрагменту, 

обробленого (+) чи не обробленого (–) 
даними рестриктазами. На основі 

електрофореграми (див. рисунок) визначте, 

скільки сайтів рестрикції BamHI та  EcoRІ 

має даний фрагмент та побудуйте рестриктну 

карту. 

 

Задача 11 

Маса бактеріального геному 2,800*10
9
 атомних одиниць маси (а.о.м.), середня  

маса кодуючої частини одного гена – 7*10
5 

а.о.м (на кодуючи частини припадає 

95% геному). Визначте середню кількість нуклеотидів  регуляторної ділянки гена,  

враховуючи, що кожен ген містить одну регуляторну ділянку,   а маса одного 

нуклеотиду – 345 а.о.м.рисунок).  

 

Задача 12 

Фрагмент кодуючого ланцюга ДНК має наступну послідовність:  

5΄- A-T-A-C-T-T-A-C-T-C-A-T-T-T-T-3΄ 
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Напишіть  послідовність РНК, що синтезується.  

Задача 13 

Суспензія мікроорганізмів культивувалася у середовищі, яке містило [
3
H]-мічений 

уридин. З цих клітин були ізольовані клітинні компоненти і проводилося 

вимірювання радіоактивності фракції мРНК,  яка показала, що в мРНК 1 x 10
5
 

клітин включилося 2 пікомоля уридина. Допустивши, що склад нуклеотидів мРНК 

є випадковим і що середня довжина мРНК складає 2000 нуклеотидів, розрахуйте,  

скільки молекул мРНК було синтезовано у кожній окремій клітині під час 

культивування (вважайте, що число Авогадро: 6 x 10
23

). 
 

Задача 14 

Ген має 5 екзонів. Напишіть продукт сплайсингу мРНК за умов, що відбулася 

делеція трьох нуклеотидів на 5' кінці четвертого  інтрону. 

 

Задача 15 

Визначте  молекулярну масу прокаріотичного гена, що контролює утворення білка,  

який складається із 100 амінокислот, якщо на кодуючи частину припадає 95% 

послідовності гена. Середня молекулярна маса нуклеотиду дорівнює 345. 

 

Задача 16 

Прокаріотичний білок складається із 100 амінокислот. Визначити, яку довжину 

має відповідна мРНК, з якої транслюється даний білок, якщо на кодуючу частину 

припадає  90% нуклеотидної послідовності гена (припустити, що відстань між 
основами в молекулі мРНК складає 0,34 нм).  

 

Задача 17 

Зі скількох амінокислот буде складатися поліпептид, що утвориться при 

трансляції послідовності мРНК (вказані 5'- та 3'-нетрансльовані ділянки):  

CUGCCUCAUGCCAGACGCCUCUACACAUUGAAAUUACUGCUGU? 

Користуючись таблицею генетичного коду вкажіть послідовність амінокислот в  

поліпептиді. 

 

 

Задача 18 

На рисунку представлено амінокислотні заміни, які можна 

спостерігати при порівнянні амінокислотних 

послідовностей певного нормального білка та його 

мутантних форм. Використовуючи  таблицю генетичного 
коду, визначте триплети, які відповідають даним 

амінокислотам у даних білках (за умови, що кожна 

амінокислотна заміна відбулась в результаті заміни одного 

нуклеотида в  кодоні). 
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Задача 19 

Час реплікації прокаріотичного гена становить 0,07 хв, швидкість реплікації –  

9·10
4
 пар основ за хвилину. Визначте молекулярну вагу даного гена, якщо середня  

маса одного нуклеотиду 345. 

 

Задача 20 

Середня довжина ДНК однієї хромосоми людини –  4 см. Визначте загальну 

кількість ориджинів у клітині миші, якщо тривалість S-фази – 6 годин, а  кількість 

хромосом у диплоїдному наборі – 46 (швидкість реплікації – 9·10
4
 пар основ за 

хвилину). 

 
Задача 21 

Клітини E. coli, які вирощувались довгий час на середовищі, що містить ізотоп 
15

N, переносять у середовище з 
14

N, чекають три покоління (8-кратне зростання  

кількості клітин) і виділяють ДНК. Яким буде молярне співвідношення  

“гібридної“ ДНК 
15

N–
14

N,  “важкої“ 
15

N–
15

N та “легкої“ 
14

N–
14

N? 

 

Задача 22 

Дві молекули ДНК, що мають послідовності АATCCTGGATCCCCGATGGCTTAG 

та GGCTATCAAGTGATCCCCCGGATCCTAGCTA обробляють рестриктазою 

Sau3A, отримані продукти рестрикції змішують та інкубуть з лігазою. Напишіть 

послідовності всіх рекомбінантних молекул ДНК, що утворяться після такої 

процедури. Сайт рестриктази  Sau3A, має вигляд N↓GATC N (стрілки вказують 
місця рестрикції, послідовності нуклеотидів наведені у напрямку 5’ →3’, N –  

будь-який нуклеотид). 
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Розділ 3.  Перелік типових питань, що виносяться на іспит 

 

На іспит виносяться питання за темами попередньої міжсеместрової контрольної 

роботи, а також за темами:  

 

1. Як називаються нековалентні взаємодії, які призводять до агрегації неполярних 

груп чи молекул? 1)водневі; 2)ковалентні; 3)іонні; 4)гідрофобні; 

5)електростатичні  

2. У складі білка пептидний зв’язок утворюють: 1)аміногрупа та карбоксильна 

група; 2)фенольна та фосфатна групи; 3)гуанідинова та карбоксильна групи; 

4)аміногрупа та фосфатна група; 5)фенольна та гуанідинова групи 

3. Водневі зв'язки між якими хімічними групами стабілізують вторинну структуру 

білків?  1)аміногрупами; 2)гідроксильними; 3)пептидними; 4)метильними; 

5)фосфатними 

4. Головною рушійною силою формування глобулярної структури в білках є: 

1)водневі зв'язки; 2)іонні взаємодії; 3)гідрофобні взаємодії; 4)дисульфідні 

містки; 5)ковалентні зв'язки  

5. Зв'язок між гістонами та ДНК відбувається за рахунок 1)водневих зв'язків; 

2)іонних взаємодій; 3)гідрофобних взаємодій; 4)дисульфідних містків; 

5)ковалентних зв'язків  

6. Ковалентний зв'язок між нуклеотидами в полінуклетидному ланцюзі 

називається: 1)глікозидним; 2)фосфодіефірним; 3)цукрофосфатним; 

4)полінуклеотидним; 5)поліпептидним  

7. Спорідненість певного білка до ДНК залежить від того, чи зв'язана на 

сусідньому сайті інша молекула цього чи іншого білка. Як називається такий 

феномен? 1)кооперативна взаємодія;  2)іонна взаємодія; 3)гідрофобна 
взаємодія; 4)пептидильна взіємодія 5)нуклеофорна взаємодія 

8. Яку природу мають взаємодії між комплементарними основами в ДНК? 1)іонні; 

2)гідрофобні: 3)ван-дер-ваальсові; 4)водневі; 5)ковалентні  

9. Стекінг-взаємодії в полінуклеотидах реалізуються між: 1)азотистими основами; 

2)пентозами; 3)фосфатними залишками; 4)азотистими основами та пентозами; 

5)азотистими основами та фосфатними залишками  

10. Ковалентний зв'язок між азотистою основою та цукром називається: 

1)глікозидним; 2)фосфодіефірним; 3)цукрофосфатним; 4)полінуклеотидним; 

5)поліпептидним  

11. У складі амінокислот не зустрічається: 1)аміногрупа; 2)фенольна група; 

3)фосфатна група; 4)гуанідинова група; 5)карбоксильна група  

12. У складі амінокислот відсутні атоми: 1)азоту; 2)сірки; 3)оксигену; 4)карбону; 

5)фосфору 

13. Вторинна структура білка, яка складається з витягнутих фрагментів 

поліпептидного ланцюга: 1)α-спіраль; 2)β-структура; 3)γ-поворот; 4)δ-спіраль; 

5)ε-структура 

14. Як позначається один з кінців поліпептидного ланцюга, де залишається 

аміногрупа? 1)N; 2)C; 3)5'; 4)3'; 5)A 
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15. Нативна просторова структура білків визначається: 1) лише амінокислотною 

послідовністю;  2) амінокислотною послідовністю та зовнішніми умовами; 3) 

амінокислотною послідовністю та рибосомами; 4) амінокислотною 

послідовністю та шаперонами; 5) амінокислотною послідовністю, рибосомами 

та шаперонами 

16. Яка азотиста основа характерна для РНК, а не для ДНК?     1)тимін;   2)гуанін;   

3)аденін;    4)урацил;    5)цитозин.  

17. Мономерами нуклеїнових кислот є 1)азотисті ос нови;   

2)нуклеотидмонофосфати;   3)нуклеозиди;    4)нуклеозидмонофосфати;    

5)нуклеозидтрифосфати 

18. Як називасться комплекс пентози із азотистою основою?     1)нуклеоїд;   

2)нуклеосома;    3)нуклеотид;     4)амінокислота;    5)нуклеозид.  

19. Як називасться процес розходження двох ланцюжків ДНК?     1)гібридизація;   

2)ренатурація;   3)гіперхромізм;     4)денатурація;     5)рестрикція  

20. ДНК це -     1)поліпептид;     2)полінуклеотид; 3)нуклеотид;     4)альфа-спіраль;     

5)бета-структура. 

21. Хімічна сполука, до складу якоі входить азотиста основа,   залишок цукру та 

фосфорноі кислоти?     1)нуклеоїд;  2)нуклеотид;      3)нуклеозід;     4)аденінова 

кислота; 5)піримідинова кислота.  

22. Яку хімічну назву має цукор, що входить до складу ДНК?     1)фруктоза 

2)рибоза 3)дезоксирибоза 4)глюкоза     5)сахароза.  

23. Підкреслити атом вуглецю пентози, до якого приєднані різні групи у рибози та 

дезоксирибози 1)С1', 2)С2', 3)С3', 4)С4', 5)С5'.  

24. Подвійна спіраль РНК за фізіологічних умов існує у структурній формі: 1)A; 

2)B; 3)C; 4)D; 5)Z 

25. Подвійна спіраль ДНК за фізіологічних умов існує у структурній формі: 1)A; 

2)B; 3)C; 4)D; 5)Z 

26. До пуринових основ, що входять до складу ДНК , відносять:     1)аденін та 

цитозин   2)аденін та тимін     3)цитозин та тимін   4)гуанін та цитозин      

5)аденін та гуанін. 

27. Два полінуклеотидні ланцюги в молекулі ДНК орієнтовані 1)Паралельно  2) 

Антипаралельно  3) Спірально 4) Латерально  5) Білатерально  

28. Який принцип будови ДНК відображає наступне твердження: “В молекулі ДНК 

кожній азотистій основі одного ланцюга відповідає чітко визначена азотиста 

основа іншого ланцюга”?   1)Квазікомплементарність 2)Комплементарність 

3)Антикомплементарність 4)Антипаралельність 5)Регулярність  

29. В складі якої РНК є тимін? 1) мРНК  2) 5S рРНК  3) 16S рРНК   4) тРНК 5) в 

природі не існує 

30. Ферменти, що змінюють топологічний стан ДНК, називаються: 1)гелікази; 

2)рестриктази; 3)топоізомерази; 4)циклази; 5)АРСази  

31. Нуклеосома це:  1)одна з органел цитоплазми;   2)елементарна структурна 

одиниця хроматину;  3)утворення на периферії клітинного ядра;  4)структурний 

елемент ядерної мембрани;  5)структурний елемент апарату клітинного поділу.  
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32. Кількість молекул гістонів у складі нуклеосоми: 1)2; 2)4; 3)5; 4)6; 5)8  

33. Кількість типів гістонів у складі нуклеосоми: 1)2; 2)4; 3)5; 4)6; 5)8  

34. Які гістони формують гетеротетрамер в складі нуклеосоми? 1)Н3 та Н4; 2)Н1 

та Н3; 3)Н2А та Н4; 4)Н2В та Н3; 5)Н1 та Н2А 

35. Середня густина нуклеосом в хроматині (кількість нуклеосом на кількість пар 

основ):    1)1/145;    2)1/200;    3)1/250;     4) 1/300;    5)1/350. 

36. ДНК в нуклеосомі взаємодіє з:      1)тетрамером гістонів;    2)пентамером 

гістонів;      3)гексамером гістонів;    4)гептамером гістонів;       5) октамером 

гістонів. 

37. Інваріантним (незмінним) компонентом нуклеосом є:     1)РНК    2)негістонові 

білки    3)білок А24   4)гістони      5)ліпіди 

38. Початок та кінець петлі ДНК в складі інтерфазного хроматину   
прикріплюються до:     1)мітохондрій   2)білків ядерного матриксу   3)білків 

ядерця    4)комплексу Гольджи     5)ядерної пори 

39. Гістони збагачені амінокислотами, які:     1)нейтраль ні;    2)позитивно 

заряджені    3)негативно заряджені 4)мають однаковий заряд з ДНК    5)містять 

сірку  

40. Основну роль в організації фібрили 30 нм відіграють     1)РНК та двовалентні 

катіони    2)ДНК та ліпіди     3)Негістонові білки та вуглеводи       4)Н1 та 

двовалентні катіони 

41. Якій посттрансляційній модифікації можуть піддаватися гістони? 

1)ацетилювання; 2)глікозилювання; 3)формилювання; 4)епоксидування; 

5)етерифікація  

42. Гетерохроматин це:   1) потенційно активний хроматин;   2) хроматин, в межах 

якого відбувається транскрипція;    3) репресований компактний хроматин;   4) 

хроматин, що містить гетерогенну ядерну РНК;   5) хроматин, збагачений 

негістоновими білками. 

43. Як називається частина хроматину, яка значно декомпактизується і є потенційно 

транскрипційно активною в інтерфазі? 1)еухроматин; 2)гетерохроматин; 

3)деухроматин; 4)ретрохроматин 5)поліхроматин  

44. Кількість змістовних кодонів, що відповідають амінокислотам: 1)20; 2)52; 3)61; 

4)64; 5)3 

45. Найменш важливою для визначення змісту кодону позицією нуклеотиду є: 

1)перша; 2)друга; 3)третя; 4)четверта; 5)всі однаково важливі  

46. Виродженість генетичного коду полягає в тому, що:     1)один кодон відповідає 

декільком амінокислотам;     2)одна амінокислота кодується декількома 

кодонами;     3)наявні стоп-кодони;     4)наявні стартові кодони;     5)існують  

відхилення від універсальності коду. 

47.  Відкрита рамка зчитування це 1)ділянка між стартовим і стоп-кодоном; 2)  

ділянка між стартовими точками реплікації; 3)ділянка між двома інтронами; 

4)ділянка між двома екзонами; 5)ділянка між промотором та термінатором 

48. Назвіть стартовий кодон:     1)GAU    2)UAA     3)AGU,     4) UGA;   5)AUG 

49.  Перекривання генів характерно для:    1)вірусів   2)еубактерій     3)архебактерій    
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4)дріжджів     5)нема таких організмів  

50. Однозначність генетичного коду полягає у тому, що: 1)1 триплет відповідає 1 
амінокислоті; 2)1 амінокислота кодується декількома  триплетами; 3)1 триплет 

відповідає декільком амінокислотам; 4)відсутні розділові знаки між 

триплетами; 5)1 триплет кодує 1 білок 

51. Яку амінокислоту кодує стартовий кодон: 1)триптофан; 2)метіонін; 3)ізолейцин; 

4)скополамін; 5)гліцин  

52. Теломера це:      1) термінальна ділянка хромосоми; 2) центральна ділянка 

хромосоми;      3) утворення на периферії клітинного ядра;      4) структурний 

елемент апарату клітинного поділу;     5) сукупність хромосом на стадії 

телофази мітозу. 

53. Центромера це: 1) центральна ділянка хромосоми; 2) ділянка хромосоми, до 

якої прикріплюється веретено поділу;  3) утворення в центрі клітинного ядра;      

4) структурний елемент апарату клітинного поділу;  5) сукупність хромосом на 

стадії метафази мітозу 

54. У геномі людини міститься пар основ ДНК (за порядком величини): 1)3 тис; 2)3 

млн; 3)3 млрд; 4)30 млрд; 5)3 трл.  

55. Від загальної кількості ДНК на кодуючі послідовності в геномі еукаріотів 

приблизно припадає: 1)2%; 2)25%; 3)50%; 4)75%; 5)95%. 

56. Як називається ділянка ДНК, що є необхідною для синтезу повноцінного 

функціонального РНК-продукту? 1)інтрон; 2)екзон; 3)оперон; 4)ген; 5)фен 

57. Як називається сукупність послідовностей ДНК в гаплоїдному наборі даного 

організму? 1)оперон; 2)кодон; 3)транскриптом; 4)метаболом; 5)геном  

58. Унікальна ДНК – це:     1)будь-яка послідовність ДНК, котра зустрічається один 

раз   на геном;       2)Z- форма ДНК     3)однониткова ДНК     4)мітохондріальна 

ДНК     5)пластидна ДНК 

59. Ділянки генів, що кодують їх специфічний продукт:     1)інтрони     2)екзони      

3)промотори      4)паліндроми     5)спейсери 

60. Інтрони –  це:     1)інвертовані повтори       2)некодуючі ділянки гену, 

транскрипти котрих вирізаються   при сплайсингу        3)унікальні послідовності  

ДНК 4)термінуючі кодони       5)фрагменти егоїстичної ДНК 

61. Одиниця генетичного матеріалу, що регулюється як одне ціле при транскрипції  

у бактерій:     1)оперон   2)екзон   3)інтрон   4)гістон   5)спейсер  

62. Надмірність геному – це:     1)наявність у геномі великої кількості 

нуклеотидних пар,   які не входять до складу генів     2)велике співвідношення 

між регуляторними та структурними та генами    3)наявність копій генів, що 

втратили свою функцію в результаті порушень у структурі     4)наявність 
некодуючих ділянок гена, які  вирізаються при сплайсингу 

63. Інвертовані повтори в ДНК – це:    1)паліндроми    2)Z-форма ДНК    3)інтрони     

4)екзони      5)кластери генів  

64. Які послідовності ДНК зосереджені в області центромер:   1)унікальні 

послідовності     2)помірно повторювальні    3) псевдогени     

4)високоповторювальні     5)гени, що перекриваються  
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65. Мобільні генетичні елементи –  це: 1)Послідовності нуклеотидів, які змінюють 

свою локалізацію та копійність в геномі; 2)Послідовності амінок ислот, які 

змінюють свою локалізацію та копійність в клітині; 3)Послідовності 

моносахаридів, які змінюють свою локалізацію та копійність на поверхні 

клітини; 4)Послідовності ліпідів, які змінюють свою локалізацію та копійність 

в клітинній мембрані ; 5)Хромосоми, які переміщуються з однієї клітини в іншу 

66. Приблизна кількість генів в геномі людини? 1)10 тис.;  2)30 тис. 3)100 тис. 

4)500 тис.; 5)1 млн. 

67. До складу однієї еукаріотичної хромосоми входить:    1)1 молекула ДНК  2)2 

молекули ДНК    3)4 молекули ДНК     4)6 молекул ДНК       5)8 молекул ДНК  

68. Теломери хромосом містять переважно: 1)унікальні послідовності; 

2)інактивовані гени; 3)мобільні елементи; 4)кластери рибосомних генів; 

5)прості тандемні повтори.  

69. Промотор – це:     1)ділянка ДНК, з якою зв'язується РНК-полімераза;     

2)ділянка ДНК, з якою зв'язується ДНК-полімераза;     3)фрагмент матричної 

РНК;     4)фрагмент рибосомальної РНК; 5)стартовий кодон. 

70. Транскрипція – це процес  1)біосинтезу білка; 2)інфікування бактерій 

чужорідною ДНК; 3)біосинтезу ДНК на ДНК-матриці; 4)біосинтезу РНК на 
РНК-матриці; 5)біосинтезу РНК на матриці ДНК.  

71. Ланцюг ДНК, послідовність якого співпадає з послідовністю мРНК, 

називається: 1)антизмістовний; 2)кодуючий; 3)ланцюг, що запізнюється; 

4)лідуючий; 5)матричний  

72. В якому напрямі здійснюється синтез мРНК? 1)C-N; 2)N-C; 3)5'-3'; 4)3'-5'; 5)N-

3' 

73. В якому напрямі здійснюється зчитування інформації з ДНК в ході 

транскрипції? 1)C-N; 2)N-C; 3)5'-3'; 4)3'-5'; 5)N-3' 

74. До якого кінця мРНК приєднується черговий нуклеотид під час транскрипції? 

1)C; 2)N; 3)5'; 4)3'; 5)Р 

75. Який фермент бере участь у процесі транскрипції ДНК?  1)ДНК-залежна ДНК-

полімераза;  2)рестиктаза;  3)ДНК-метилаза; 4)ДНК-залежна РНК-полімераза; 

5)екзонуклеаза. 

76. Точний склад субодиниць голоферменту бактеріальної РНК-полімерази: 1)ααβ; 

2)ααββ'; 3)ααββ; 4)ααββ'ω; 5)ααββ'ωσ  

77. Яка субодиниця бактеріальної РНК-полімерази видаляється з неї під час 

очищення промотору? 1)α, 2)β, 3)β', 4)σ, 5)видалення не відбувається  

78. Сігма-субодиниця РНК-полімеразі необхідна для: 1) ініціації реплікації  2) 

ініціації транскрипції  3) термінації реплікації  4) елонгації транскрипції  5) 
термінації трансляції 

79. Послідовність ДНК, що відіграє роль фінішу транскрипції має назву 1)енхансер 

2)сайленсер 3)інсулятор 4)термінатор 5)шварцнегер  

80. Ро-фактор є фактором 1)ініціації реплікації  2)ініціації транскрипції 

3)термінації реплікації  4)термінації транскрипції  5)термінації трансляції  

81. У еукаріотів РНК-полімераза І відповідальна за транскрипцію генів:  1)білків; 
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2) високомолекулярної рибосомальної РНК;  3)5S pРНК;  4)всіх типів рРНК та 

тРНК; 5)РНК-праймерів.                    

82. У еукаріотів РНК-полімераза ІІ відповідна за синтез:  1)мРНК;  2)рРНК;  

3)тРНК; 4)всіх типів РНК;  5)фрагментів Оказакі  

83. У еукаріотів РНК-полімераза ІІІ відповідна за синтез: 1)мРНК;  2)тРНК і 5S 

рРНК;  3)РНК-праймерів; 4)всіх типів РНК; 5)високомолекулярної 

рибосомальної РНК 

84. Білок ТВР є складовою частиною базального транскрипційного фактору РНК-

полімерази ІІ: 1)TFІІ B; 2)TFІІ D; 3)TFІІ E; 4)TFІІ F; 5)TFІІ H.  

85. Із ТАТА-боксом зв'язується базальний транскрипційний фактор РНК-

полімерази ІІ: 1)TFІІ B; 2)TFІІ D; 3)TFІІ E; 4)TFІІ F; 5)TFІІ H  

86. Базальний транскрипційний фактор РНК-полімерази ІІ, який має 

ферментативні активності: 1)TFІІ B; 2)TFІІ D; 3)TFІІ E; 4)TFІІ F; 5)TFІІ H  

87. Базальний транскрипційний фактор РНК-полімерази ІІ, який забезпечує 

первинне розкручування подвійної спіралі при ініціації транскрипції: 1)TFІІ B; 

2)TFІІ D; 3)TFІІ E; 4)TFІІ F; 5)TFІІ H  

88. Базальний транскрипційний фактор РНК-полімерази ІІ, який забезпечує 

фосфорилювання С-кінцевого домену полімерази при переході до елонгації 

транскрипції:  1)TFІІ А; 2)TFІІ D; 3)TFІІ E; 4)TFІІ F; 5)TFІІ H  

89. Який транскрипційний фактор РНК-полімерази ІІ відповідає за точну 

орієнтацію РНК-полімерази на промоторі? 1)TFІІ B; 2)TFІІ D; 3)TFІІ E; 4)TFІІ 

F; 5)TFІІ H  

90. Медіатор є елементом системи: 1)реплікації; 2)рекомбінації; 3)репарації; 

4)транскрипції; 5)трансляції.  

91. Білок TFІІ H є необхідним елементом системи ініціації транскрипції: 1)РНК-

полімераз І та ІІ; 2)РНК-полімераз І та ІІІ; 3)лише РНК-полімерази ІІ; 4)РНК-

полімераз ІІ та ІІІ; 5)усіх еукаріотичних РНК-полімераз.  

92. Транскрипційний фактор, який стає активним у відповідь на зв'язування зі 

стероїдним гормоном, є 1)рецептором гормона; 2)гормонзалежним TFІІ D; 

3)гормонзалежним медіатором; 4)гормонзалежним енхансером; 5)активатором 

гормона. 

93. Ділянки ДНК, котрі підсилюють транскрипцію гена, знаходячись на значній 

відстані від нього:    1)енхансери 2)сайленсери  3)спейсери  4)інтрони  5)екзони  

94. Сайленсери – це:     1)ділянки ДНК, котрі підсилюють транскрипцію гена, 

знаходячись на значній відстані від нього     2)ділянки ДНК, котрі пригнічують 

транскрипцію гена, знаходячись на значній відстані від нього      3)сателітна 

ДНК   4)ДНК,  що мовчить     5)гени,  що кодують транспортну РНК  

95. У лактозному опероні E. colі індуктором транскрипції є:     1)галактозидаза;  

2)лактоза; 3)галактозидпермеаза;     4)трансацетилаза;  5)галактоза.  

96. До складу лактозного оперону E. colі входить:     1)промотор;   2)промотор і 

оператори;     3)промотор, оператори і зчеплені з ними структурні гени;     

4)тільки оператори;   5)індуктор і репресор. 

97. Що називають оператором?   1)ділянка ДНК, що взаємодіє з білком-
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регулятором; 2)ділянка ДНК, що взаємодіє з РНК-полімеразою; 3)структурний 

ген в складі оперону; 4)вторинний месенджер; 5)кодон-термінатор. 

98. Що являє собою репресор?  1)активатор трансляції; 2)білок, що блокує 

транскрипцію;  3)білок, що блокує активність ферменту; 4)низькомолекулярна 

ядерна РНК; 5)топоізомераза.  

99. Регуляція транскрипції, що залежить від ефективності впізнання термінуючого 

елементу, називається: 1)антитермінація; 2)позитивація; 3)атенюація; 

4)трансляція; 5)реплікація  

100. Позитивна генетична регуляція – це: 1)репресія генів; 2)активація генів; 

3)блокування трансляції;  4)синтез праймерів в процесі реплікації; 5)деградація 

праймерів в процесі реплікації. 

101. Для регуляції ініціації транскрипції з сильного промотора необхідні білки 

1)енхансери; 2)активатори; 3)прогресори; 4)репресори; 5)атенюатори 

102. Гістони в гетерохроматині є: 1)ацетильованими; 2)глікозильованими; 

3)формильованими; 4)деацетильованими; 5) не модифікованими. 

103. Ацетилування гістонів корелює з: 1)активацією транскрипції;  2)репресією 

транскрипції; 3)репарацією під час транскрипції; 4)термінацією транскрипції; 

5) не має відношення до транскрипції.  

104. Білок HP1 забезпечує: 1) утворення стеблоподібної структури ДНК на виході з 
нуклеосоми; 2)загальну лабілізацію структури хроматину; 3)ацетилування 

ДНК; 4)підтримання гетерохроматинового стану; 5)підтримання 

еухроматинового стану. 

105. Вплив нуклеосоми на транскрипційну активність:      1) активуючий;   2)  

репресуючий;      3) активуючий чи репресуючий в залежності від інших 

факторів;      4) транскрипція є неможливою при наявності нуклеосоми;      5) 

нуклеосома є необхідною умовою для транскрипції.  

106. Основним наслідком ремоделювання хроматину є: 1)перебудова петельних 

доменів хроматину; 2)деконденсація хроматинової фібрили; 3)зміна позицій 

нуклеосом; 4)зміна структури нуклеосом; 5)заміна гістонів на негістонові білки 

107. Метилування ДНК в промоторних зонах корелює з: 1)активацією транскрипції;  

2)репресією транскрипції; 3)репарацією під час транскрипції; 4)термінацією 

транскрипції; 5) не має відношення до транскрипції.  

108. Метилування цитозину в ДНК здійснюється в межах динуклеотидів: 1)CpC; 

2)CpG; 3) АpC; 4)ТpC; 5)СpТ 

109. Абревіатура RNAі означає: 1)інформаційна РНК;  2)РНК-ініціація; 3)РНК-

інкапсуляція; 4)РНК-інтерференція; 5)РНК-інгібування. 

110. Кількість полінуклеотидних ланцюгів у молекулі РНК, яка запускає процес 
РНК-інтерференції: 1)1; 2)2; 3)3; 4)4; 5)5  

111. Процесинг мРНК включає: 1)сплайсинг та формування сар;  2)сплайсинг, 

формування сар та поліаденилування 3'-кінця; 3)транспорт мРНК в 

цитоплазму; 4) сплайсинг, формування сар, поліаденилування 3'-кінця та 

транспорт мРНК в цитоплазму; 5)прецесію мРНК.  

112. Коли здійснюється процесинг мРНК? 1)під час транскрипції; 2)після закінчення 

транскрипції; 3)під час транспорту мРНК в цитоплазму; 4)після транспорту в 
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цитоплазму;  5)під час трансляції мРНК  

113. З якою модифікацією домена CTD тісно пов’язані події процес ингу мРНК? 
1)ацетилування, 2)фосфорилювання, 3)метилування, 4)глікозилювання,  

5)формилювання  

114. Кепування полягає у: 1)вирізанні кінцевих ділянок мРНК (кепів), 2) приєднанні 

білку до 3'-кінця мРНК, 3)приєднанні білку до 5'-кінця мРНК, 4)приєднання 

7метилгуаніну до 3'-кінця, 5)приєднання 7метилгуаніну до 5'-кінця 

115. Після формування сар’а на 5’-кінці мРНК залишається 1)5’-фосфат; 2)3’-ОН 

група рибози; 3)5’-ОН група рибози; 4)3’-фосфат; 5)поліА 

116. Кепування 5’-кінця мРНК відбувається: 1)одночасно з ініціацією транскрипції; 

2)незабаром після ініціації транскрипції; 3)одночасно зі сплайсингом першого 
інтрону; 4)одночасно з термінацією транскрипції; 5)після закінчення синтезу 

пре-мРНК. 

117. Сплайсинг про-мРНК у еукаріотів полягає в: 1)приєднанні до 5'-кінця РНК 

"кепа" (7-метилгуанозину); 2)приєднанні до 3'-кінця РНК залишків аденілової 

кислоти; 3)видаленні інтронів з про-мРНК  і  ковалентнму  з’єднанні екзонів; 

4)видаленні екзонів з про-мРНК і приєднанні інтронів; 5)метилуванні 

азотистих основ. 

118. З’єднання екзонів даного гена в різних комбінаціях з утворенням молекул 

мРНК, що відрізняються, забезпечує про цес, який називають  1)самосплайсинг, 

2) зворотній сплайсинг, 3)транссплайсинг, 4)альтернативний сплайсинг, 

5)комбінативний сплайсинг  

119. В якому випадку твердження 1 ген – 1 поліпептидний ланцюг не є 

справедливим? 1)коли ген кодує ферменти репарації, 2)коли с постерігається 

поліаденилювання мРНК, 3)коли ген не реплікується, 4)коли спостерігається 

альтернативний сплайсинг мРНК, 5)коли спостерігається відсутність РНК-

полімераз  

120. Каталіз реакцій сплайсингу здійснюється: 1)сплайсазою; 3)РНК-полімеразою; 

3)білками сплайсосоми; 4)молекулами РНК; 5)реакції не потребують каталізу.  

121. Який нуклеотид в складі інтрону залишається неспареним в сплайсосомі і 

відіграє ключову роль в каталізі сплайсингу? 1)A, 2)C, 3)G, 4)T, 5)U  

122. Ключову роль у сплайсингу мРНК відіграють 1)білки сплайсосоми; 2)базальні 

транскрипційні фактори; 3)фактори ремоделювання хроматину; 4)рибосоми; 

5)маленькі ядерні РНК 

123. Як називається білково-нуклеїновий комплекс, в межах якого здійснюється 

сплайсинг мРНК? 1)сплайсосома, 2)сплайсрегулятор, 3)мРНК-синтетаза, 
4)маленькі ядерні РНК, 5)РНК-матураза 

124. Поліаденілування мРНК під час процесингу відбувається в результаті:                                 

1)об'єднання двох молекул мРНК       2) матричного синтезу послідовності 

поліА   3)ампліфікації поліА-сигналу      4)безматричного синтезу  поліА-

послідовності    5)приєднанні поліА мяРНК до мРНК  

125. Поліаденілування та кепування під час процесингу характерно для:                                 

1) мРНК       2)тРНК   3)рРНК    4)мяРНК     5)имРНК  

126. Формування polyA-послідовності на 3’-кінці мРНК відбувається: 1)після 
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закінчення синтезу пре-мРНК; 2)після закінчення сплайсингу; 3)одночасно з 

термінацією транскрипції; 4)одночасно з ініціацією трансляції; 5)одночасно з 

термінацією трансляції  

127. Вкажіть вірну нуклеотидну послідовність, яка виникає при транскрипції, якщо 

послідовність  кодуючого (+) ланцюга ДНК GТCААGGАCG (всі послідовності 

вказані у напрямку 5’-3’):  1)CАGUUCCUGC    2)CАGТТCCТGC  

3)CGUCCUUGАC 4)CGТCCТТGАC    5)GUCААGGАC  

128. Вкажіть вірну нуклеотидну послідовність,  яка виникає при транскрипції, якщо 

послідовність  антизмістовного (–) ланцюга ДНК GТCААGGАCG (всі 

послідовності вказані у напрямку 5’-3’): 1)CАGUUCCUGC   2)CАGТТCCТGC 
3)CGUCCUUGАC   4)CGТCCТТGАC  5) GUCААGGАCG. 

129. При транскрипції виникає нуклеотидна послідовність GUCААGGАCG. 

Вкажіть вірну послідовність антизмістовного ланцюга ДНК: (послідовності 

вказані 5’-3’): 1)САGUUССUGС   2)САGТТССТGС  3)СGUССUUGАС   

4)СGТССТТGАС  5)GТСААGGАСG. 

130. Які види РНК приймають участь у синтезі білку? 1)мРНК;       2)тРНК, мРНК;   

3)тРНК, мРНК, рРНК; 4)тРНК, рРНК  5)рРНК, мРНК  

131. Яка з приведених нуклеїнових кислот містить антикодон? 1)рРНК; 2)мРНК;  
3)тРНК; 4)кДНК;     5)мяРНК 

132. Нуклеотидом антикодона, який може неоднозначно спарюватись з кодоном, є: 

1)перший; 2)другий; 3)третій; 4)четвертий; 5)жодний 

133. Яка неканонічна (модифікована) основа часто зустрічається в першій позиції 

антикодона? 1)Т, 2)І, 3)D, 4)5-meC; 5)ψ  

134. До якого кінця тРНК приєднується амінокислота? 1)C; 2)N; 3)5'; 4)3'; 5)T  

135. До якої хімічної групи в складі тРНК приєднується амінокислота? 1)-NH, 2)-

NH2, 3)-OH, 4)=O, 5)-CH3 

136. Амінокислота приєднується в складі тРНК до: 1)фосфатного залишку на 5'-

кінці; 2)рибози на 5'-кінці; 3)азотистої основи на 5'-кінці; 4)рибози на 3'-кінці; 
5)азотистої основи на 3'-кінці  

137. Амінокислота до тРНК приєднується: 1)аміногрупою; 2)карбоксильною 

групою; 3)іміногрупою; 4)пептизною групою; 5)фенольним залишком  

138. До якої ділянки тРНК приєднується амінокислота? 1)до антикодону,  2)до D-

петлі,  3)до 3’ ССА-кінця, 4) до 5’ GGU-кінця; 5)до псевдоурідинової петлі  

139. Різні  тРНК, що транспортують однакові амінокислоти? називають 

1)супресорними, 2)ізоакцепторними, 3)поліамінофільними, 

4)моноамінотранспортними,  5)поліантикодоновими  

140. Фермент, що каталізує формування зв'язку тРНК з амінокислотою: 1)метилаза; 

2)полінуклеотидфосфорилаза;  3)лігаза; 4)аміноацил-тРНК-синтетаза; 

5)праймаза. 

141. Кількість типів аміноацил-тРНК-синтетаз: 1)4; 2)20; 3)40; 4)61; 5)64 

142. Скільки   субодиниць містить рибосома? 1)1;    2)2;    3)3;    4)4;     5)5.  

143. Який вид рибосомальної РНК вказаний невірно? 1)28S;   2)23S;     3)18S;   4)12S    

5)5S. 
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144. Які макромолекули беруть участь в утворенні каркасу рибосом? 1)ДНК;  

2)тРНК;  3)мРНК;  4)білки;   5)рРНК.  

145. В якому напрямі пересувається рибосома вздовж мРНК? 1) 3'-5';   2)5'-3';  3)в 

обох; 4)в тому чи іншому в залежності від типу мРНК   5)N-C 

146. До якого сайту рибосоми приєднується пептидил-тРНК?  1)А    2)Р    3)К     4Е     

5) Т 

147. До якого сайту рибосоми приєднується аміноацил-тРНК? 1)А    2)Р    3)К     4)Е     

5)Т 

148. Вільні від мРНК рибосоми у цитоплазмі клітин знаходяться у вигляді 1)двох 

дисоційованих субодиниць,  2)двох асоційованих субодиниць,  3)вільних рРНК 

та білків, 4)полісом, 5)асоційованих молекул рРНК, вільних від білків  

149. Більшість активних центрів рибосоми сформована: 1)переважно рРНК; 

2)переважно білками; 3)сумісно рРНК та білками; 4)сумісно білками та ДНК, 

5)ліпідами та вуглеводнями 

150. Каталітична функція рибосоми залежить від: 1)маленької субодиниці; 2)великої 

субодиниці; 3)обох субодиниць; 4)здійснюється не рибосомою, а факторами 

трансляції; 5)здійснюється шаперонами 

151. У рибосомі мРНК взаємодіє з: 1)маленькою субодиницею; 2)великою 

субодиницею; 3)обома субодиницями; 4)тільки факторами трансляції, 
5)базальними факторами транскрипції  

152. У рибосомі тРНК взаємодіють з: 1)маленькою субодиницею; 2)великою 

субодиницею; 3)обома субодиницями; 4)тільки факторами трансляції, 

5)базальними факторами транскрипції  

153. У рибосомі акцепторне стебло тРНК взаємодіє з: 1)маленькою субодиницею; 

2)великою субодиницею; 3)обома субодиницями; 4)тільки факторами 

трансляції, 5)базальними факторами транскрипції  

154. У рибосомі антикодонова петля тРНК взаємодіє з: 1)маленькою субодиницею; 

2)великою субодиницею; 3)обома субодиницями; 4)тільки факторами 
трансляції, 5)базальними факторами транскрипції  

155. В процесі білкового синтезу на рибосомі здійснюється гідроліз 

нуклеозидтрифосфату: 1) АТР; 2) СТР; 3)ТТР; 4) GTP; 5) UTP  

156. Білки-фактори трансляції мають активність: 1) гуаніліл трансферазну; 2) 

GTPазну; 3) глікозилазну; 4)кіназну; 5) не мають ферментативної активності.  

157. Білки-фактори трансляції  дисоціюють від рибосоми: 1) втрачаючи GТP; 2) у 

комплексі з GТP; 3) у комплексі з GDP; 4) у комплексі з GМP; 5) у комплексі з 

ADP 

158. Кількість молекул GTP, які гідролізуються протягом одного елонгаційного 

циклу білкового синтезу: 1) 1; 2) 2;  3) 3; 4) 4; 5) жодної  

159. Кількість молекул АTP, які гідролізуються протягом одного елонгаційного 

циклу білкового синтезу: 1) 1; 2) 2;  3) 3; 4) 4; 5) жодної  

160. Фактор EF-G забезпечує прискорення: 1) зв'язування аміноацил-тРНК з 

рибосомою;  2) від'єднання т-РНК від рибосоми; 3) трансдукції; 4) 

транспептидації; 5) транслокації  
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161. Пептидил-трансферазний каталітичний центр рибосоми формується: 1) 

рибосомними білками; 2) рибосомною РНК; 3) сумісно білками та РНК; 4) 

факторами трансляції; 5) мРНК 

162. При транспептидації на рибосомі пептидил переноситься на хімічну групу 

амінокислоти: 1) аміногрупу; 2) карбоксильну групу; 3) формільну групу; 4) 

Сα-атом; 5)3'-ОН групу 

163. Поліпептидний ланцюг росте в напрямку 1) 3’-5’  2) 5’-3’  3) C кінець – N 

кінець   4) N кінець – C кінець  5) немає правильної відповіді 

164. Спонтанне переміщення якої субодиниці рибосоми ініціює її транслокацію? 

1)великої; 2)малої; 3)обох одночасно; 4)А-сайту 5)Р-сайту 

165. Гібридні сайти зв'язування тРНК виникають на рибосомі під час: 1) ініціації 
трансляції; 2) термінації трансляції; 3) зв’язування аміноацил-тРНК; 4) 

транспептидації; 5) транслокації  

166. Ініціаторний метіонин в клітинах прокаріотів: 1) ацетильований; 2) 

фосфорильований; 3) формільований; 4) глікозильований; 5) не модифікований  

167. Впізнання стартового кодона в прокаріотичній мРНК залежить від 

послідовності: 1) Прибноу; 2) Козак; 3) ТАТА-бокса; 4) Шайна-Дальгарно; 5) 

Максама-Гілберта 

168. Послідовність Козак у прокаріотів необхідна для 1) ініціації трансляції  2) 
регуляції транскрипції 3) ініціації реплікації 4) репарації 5) термінації 

трансляції  

169. В ініціації трансляції в еукаріотів приймають участь: 1) кеп; 2) послідовність 

Шайна-Дальгарно; 3) 5’-границя першого екзона; 4) ТАТА-бокс 5) 

послідовность Максама-Гілберта 

170. Стоп-кодон в мРНК впізнається: 1) термінаторними тРНК; 2) мікроРНК; 3) 

елементами рибосоми; 4) білковими факторами термінації; 5) елементами 

вторинної структури мРНК 

171. Шаперони: 1) визначають нативну структуру білка; 2) визначають шлях 
укладання нативної структури білка; 3) створюють умови для укладання 

нативної структури білка; 4) не є необхідними для формування структури білка 

іn vіvo; 5) є необхідними для формування структури білка іn vіtro  

172. Зі скількох амінокислот буде складатися фрагмент поліпептиду, що утвориться 

при трансляції фрагмента послідовності мРНК  

GСАUUСGАСGААUUСGGАСАСАUААААUUАСUG? 1)8      2)9     3)10     4)11      

5)12  

173. Зі скількох амінокислот буде складатися N-кінцевий фрагмент поліпептиду, що 

утвориться при трансляції послідовності мРНК (вказана також 5' 

нетрансльована ділянка)  АСАСАUGUUСGGАСАСАUААААUUАСUG? 1)7      

2)8     3)9     4)10      5)11 

174. В якому напрямі здійснюється зчитування інформації з матричного ланцюга в 

ході реплікації? 1)C-N; 2)N-C; 3)5'-3'; 4)3'-5'; 5)N-3' 

175. В якому напрямі здійснюється синтез ДНК в ході реплікації? 1)C-N; 2)N-C; 3)5'-

3'; 4)3'-5'; 5)N-3' 

176. Як називається  ланцюг ДНК, що синтезується фрагментарно під час реплікації?  
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1)лідуючий; 2)ланцюг, що запізнюється; 3)фрагментарний; 4)мажорний; 

5)колапсуючий 

177. Як називаються фрагменти ДНК, які синтезуються окремо під час реплікації 

ланцюга, що запізнюється? 1) Корнберга; 2) Дальгарно; 3) Оказакі; 4) 

Муракамі; 5) Кітано  

178. В якому напрямі здійснюється синтез фрагмента Оказакі при реплікації? 1)C-N; 

2)N-C; 3)5'-3'; 4)3'-5'; 5)N-3' 

179. Одиницею реплікації є: 1)фрагмент Оказаки   2)реплікон   3)реплісома  

4)нуклеосома  5)реплікаційна вилка  

180. Спосіб реплікації ДНК:  1)консервативний; 2)напівконсервативний; 

3)дисперсний;   4)консервативний і дисперсний;  5)напівконсервативний і 
дисперсний;  

181. Що необхідно і достатньо для роботи ДНК-полімерази?  1)матриця;  2)затравка 

(праймер);  3)матриця з проміжками; 4)затравка з проміжками;  5)матриця і 

затравка. 

182. Назва затравки при синтезі ДНК?  1)праймер    2)ТАТА-послідовність  3)orіgіn  

4)енхансер   5)cap. 

183. Яка ДНК є полірепліконною?  1)хромосома E. colі   2)хромосома еукаріотів  

3)ДНК SV-40  4)ДНК фага лямбда 5)деякі плазміди.  

184. Що є праймером для синтезу фрагментів Оказаки?  1)РНК     2)білок      

3)ділянка ДНК   4)топоізомераза   5)ДНК-розплітаючий білок. 

185. Більшість ДНК-полімераз мають також активність: 1) 5’-екзонуклеазну; 2) 3’-

екзонуклеазну; 3) обидві екзонуклеазні; 4) ендонуклеазну; 5) кіназну  

186. ДНК-полімераза І має додаткову активність: 1) 5’-екзонуклеазну; 2) 3’-

екзонуклеазну; 3) рестриктазну; 4) ендонуклеазну; 5) кіназну  

187. Фермент, який називають праймазою, є: 1) РНК-залежною РНК-полімеразою; 2) 

ДНК-залежною РНК-полімеразою; 3) ДНК-залежною ДНК-полімеразою; 4) 

РНК-залежною ДНК-полімеразою 

188. Фермент, який розкручує подвійну спіраль ДНК, називається: 1) геліказа; 2) 
рестриктаза; 3) топоізомераза; 4) мелтаза 5) сатураза  

189. Видалення праймера та заповнення прогалин між фрагментами Оказакі при 

реплікації у E. colі здійснює: 1) геліказа; 2) лігаза; 3) топоізомераза; 4) ДНК-

полімераза І; 5)кіназа 

190. Одноланцюгову ДНК при реплікації у E. colі стабілізують білки: 1) PCNA; 2) 

SSB; 3) BSS; 4) BВS; 5) NASP  

191. Фермент, який зашиває одноланцюгові розриви в ДНК, називається: 1) геліказа; 

2) лігаза; 3) топоізомераза; 4) ДНК-полімераза І; 5)кіназа 

192. Яка ферментативна активність приймає  участь у  виправленні помилок при 

реплікації ДНК? 1)ДНК-лігазна; 2)ревертазна; 3)метилазна;  4)3'-екзонуклеазна;  

5)SSBазна. 

193. ’’Корректорські функції’’ при реплікації виконує   1)ДНК-полімераза І    2)ДНК-

полімераза ІІ      3)ДНК-полімераза ІІІ  4)ДНК-полімераза Корнберга  5) 3'-

екзонуклеазна активність ДНК-полімераз 
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194. РНК-затравочні ділянки видаляються за рахунок:   1)3'-екзонуклеазноі 

активності ДНК-полімерази    2)5'-екзонуклеазноі активності ДНК-полімерази    

3)праймази  4)лігази    5)ендонуклеази  

195. Який фермент зшиває фрагменти Оказаки? 1)ДНК-полімераза І;  2)рестриктаза;   

3)РНК-лігаза;    4)ДНК-лігаза;        5)праймаза. 

196. Мультибілковий комплекс, який забезпечує реплікацію ДНК, називається: 1) 

сплайсосома; 2) енхансосома; 3) реплісома; 4) нуклеосома; 5) гоносома  

197. Які ферменти є основними ферментами реплікативного синтезу ДНК у 

еукаріотів? 1)ДНК-полімерази α, β;    2)ДНК-полімерази δ, ε;   3)ДНК-

полімерази ІІІ та І;  4)ДНК-полімерази a, b,с;  5)полімерази α, β, β'  

198. Який фермент є основним ферментом реплікативного синтезу ДНК у 
прокаріотів? 1)ДНК-полімераза І;    2)ДНК-полімераза ІІ;  3)ДНК-полімераза 

ІІІ;  4)ревертаза; 5)РНК-полімераза. 

199. Які ДНК-полімерази присутні в еукаріотичних клітинах?  1) І,  ІІ, ІІІ   2)загальні  

ДНК-полімерази;  3) α,β,γ,δ,ε;  4) ІV, V;   5)еукаріотичні ДНК-лімерази І,  ІІ, ІІІ 

200. Який фермент синтезує ланцюг, що запізнюється, пр реплікації  у  прокаріотів? 

1)ДНК-полімераза І    2)ДНК-полімераза ІІ    3)ДНК-полімераза ІІІ  

4)топоізомераза     5)праймаза.  

201. Ферментом ініціації реплікації в еукаріотів є ДНК-полімераза: 1) I; 2) II 3) III; 4) 
α; 5) β  

202. Яку функцію виконує РНК-полімераза при реплікації ДНК? 1)праймазну  

2)рестрикційну  3)екзонуклеазну     4)ендонуклеазну      5)лігазну.  

203. Релаксацію еластичних напружень, що виникають в ДНК під час реплікації, 

забезпечують ферменти: 1) гелікази; 2) рестриктази; 3) релаксази; 4)резольвази; 

5) топоізомерази 

204. Ділянки ініціації реплікації ДНК збагачені      1)АТ-парами        2)GC-парами     

3)послідовностями (АСТG)n    4)теломерними послідовностями        

5)“неканоничними” (модифікованими) нуклеотидами  

205. Ділянка інінціації реплікації називається: 1) енхансер; 2) ініціатор; 3) ориджин; 

4) промотор; 5) реплікон 

206. Який з еукаріотичних ферментів здійснює зворотну транскрипцію? 1) 

полімераза Корнберга     2) еукаріотична полімераза α  3) РНК-полімераза І     4) 

теломераза     5) топоізомераза  

207. Реплікацію кінцевих ділянок хромосом проводить фермент  1) теломераза    2) 

праймаза    3) ДНК-полімераза ІІ 4) ДНК-полімераза альфа  5) гіраза  

208. Який процес забезпечує виправлення пошкоджень ДНК?   1)реплікація;   

2)трансформація;  3)транскрипція;   4)трансляція;   5)репарація.  

209. Неспарені нуклеотиди репаруються за допомогою системи 1) пінг-понг-
репарації   2) місметч-репарації  3) фотореактивації   4) SOS-репарації  5) 

виключно за рахунок коректорської функції ДНК полімерази.  

210. Система репарації неспарених нуклеотидів у бактерій розпізнає дочірній 

ланцюг ДНК за рахунок наявності 1) формільованих сайтів матричного 

ланцюга;  2) сайтів рестрикції дочірнього ланцюга; 3) метильованих сайтів 
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матричного ланцюга; 4) рекомбінаційних сайтів обох ланцюгів; 5) зшивок 

ДНК-білок 

211. Фермент, відповідальний  за основний синтез ДНК в процесі ексцизійної 

репарації у прокаріотів: 1)SOS-репараза       2)дезоксирибопіримідинфотоліаза    

3)ДНК-полімераза І   4)ДНК-полімераза ІІІ   5)ДНК-лігаза 

212. Ферментативна фотореактивація  тимінових димерів відбувається  під  впливом 

видимого світла за допомогою фермента  1)ДНК-топоізомерази 2)фотоліази  

3)ДНК-гелікази    4)інтегрази          5)SOS-репарази 

213. Репарація двониткових розривів ДНК може відбуватися в результаті: 1)  

негомологічного об'єднання кінців;  2)ексцизійної репарації; 3)SOS-репарації; 

4) фотореактивації; 5)місмеч-репарації  

214. Репарація двониткових розривів ДНК може відбуватися в результаті: 1) 

гомологічної рекомбінації;  2)ексцизійної репарації; 3)SOS-репарації; 4) 

фотореактивації; 5)місмеч-репарації  

215. Ексцизійна репарація нуклеотидів у прокаріотів здійснюється системою: 1) 

mutHLSU; 2) uvrABC; 3) NHEJ; 4) EDRS; 5) NASA 

216. Прикладом гомологічної рекомбінації є:  1) переміщення мобільних елементів   

2) інсерція фага в бактеріальний геном    3)обмін гомологічними білками    4) 

обмін статевими клітинами   5) кросинговер  

217. Структура, що утворюється при перехресному обміні ланцюгів ДНК під час 

рекомбінації дістала назву:      1)структура Прібнова;    2)структура Хелоуіна;      

3)структура Уотсона-Крика;    4)структура Холідея;  5)структура Харді-

Вайнберга. 

218. Обмін ділянками між молекулами ДНК називається: 1)рекомбінація     

2)рекогніція      3)реплікація 4)репарація   5)реструктуризація  

219. Назвіть гібридні дволанцюгові ділянки, які утворюються молекулами ДНК  у 

процесі рекомбінації:     1)хіазма 2)гомодуплекс 3)гетерогенота     

4)гетеродуплекс 5)гетерозигота  

220. Циркулярна молекула ДНК, що здатна автономно реплікуватись у бактеріальній 

клітині, називається: 1) автоміда; 2) плазміда; 3) репліда; 4) цикліда  

221. кДНК – це: 1) коваріантна ДНК; 2) клонована ДНК; 3) ДНК, що 

комплементарна до іншої ДНК; 4) ДНК, що комплементарна до мРНК  

222. Нозерн блот-гібридизація – це гібридизація: 1) ДНК-ДНК; 2) ДНК-РНК; 3) 

РНК-РНК; 4) білки-антитіла 

223. Саузерн блот-гібридизація – це гібридизація: 1) ДНК-ДНК; 2) ДНК-РНК; 3) 

РНК-РНК; 4) білки-антитіла 

224. Вестерн блот-гібридизація – це гібридизація:  1) ДНК-ДНК; 2) ДНК-РНК; 3) 

РНК-РНК; 4) білки-антитіла 

225. Як називаються ендонуклеази, що впізнають певні елементи послідовності 

ДНК? 1)рестриктази; 2)кінази; 3)лігази; 4)топоізомерази 

226. Метод секвенування нуклеїнових кислот: 1)Корнберга, 2)Сенджера, 3)Уотсона-

Кріка, 4)Ніренберга-Матеі, 5)Бойля-Маріотта. 
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