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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 
І рівень

1. Гормон, що синтезується в острівковій тканині підшлункової залози, 
називається:

A. тироксином;
B. паратгормоном;
C. адреналіном; 

інсуліном.

2. Хлопчик 12 років має зріст їм 80см. Порушення секреції якого гормону це 
зумовило:

A. тироксину;
B. соматотропного;
C. гонадотропного;
Б. тиреотропного.

3. Амінокислота тирозин є попередником багатьох гормонів. Вкажіть який 
гормон утворюється з неї в мозковому шарі наднирників:

A. адреналін;
B. гастрин;
C. гістамін;
Б. серотонін.

4. Один з гормонів аденогіпофізу забезпечує регуляцію біосинтезу білка в 
організмі. При порушенні його секреції змінюється зріст людини. Таким 
гормоном є:

A. АКТГ;
B. пролактин;
C. тиреотропІ;
О. соматотропін.

5. Гормони передньої долі гіпофізу належать до тропних гормонів. Який з 
перерахованих гормонів стимулює вироблення глюкокортикоїдів:

A. ліпотропний гормон;
B. адренокортикотропний гормон;
C. лактотропний гормон;



Б. соматотропний гормон.

6. Гормони, які синтезуються в організм людини мають різну хімічну 
структуру. Який гормон є похідним стероїдів:

A. адреналін;
B. гастрин;
C. вазопресин;
В. тестостерон.

7. В кірковій частині наднирників синтезуються гормони, які регулюють 
вуглеводний і мінеральний обмін. Вкажіть, який гормон є основним 
представником мінералокортикостероїдів:

A. кортикостерон;
B. гідрокортизон;
C. альдостерон;
О. синестрол.

8. Синтез гормонів і їх інгібування в клітині і в цілому організмі регулюється 
ЦНС. Вкажіть який гормон регулює синтез і секрецію естрогенів і 
прогестеронів:

A. соматоліберин;
B. кортиколіберин;
C. соматостатин;
Б. гонадоліберин.

9. Амінокислота тирозин є попередником багатьох гормонів. Вкажіть який 
гормон утворюється з неї в мозковому шарі наднирників:

A. гастрин;
B. адреналін;
C. гістамін;
О. серотонін.

10. Вкажіть гормон, що викликає підвищення вмісту в крові кальцію і 
зниження фосфатів:

A. паратгормон;
B. кальцитонін;
C. естрадіол;
В. АКТГ.

11. Авітаміноз:

A. надлишок вітамінів;
B. нестача вітамінів;
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С. блокування вітаміну певними речовинами; 
непереносимість організмом деяких вітамінів.

12. Каротини:

A. синтезуються з вітаміну А;
B. провітаміни вітаміну А;
C. водорозчинні;
Б. відповідають за розмноження.

13. При надмірному вживанні якого вітаміну може виникати гіпервітаміноз:

A. В6;
B. С;
C. РР;
О. А.

14. Який вітамін містить сірку:

A. тіамін;
B. піридоксин;
C. аскорбінова кислота;
О. ціанкобаламін.

15. Біологічна роль та функціональні властивості білків визначаються 
набором амінокислот, послідовністю їх розміщення та просторовою 
структурою їх молекул. Розрізняють чотири рівні структурної організації 
білків. Для вивчення третинної структури білків використовують:

A. рентгеноструктурний аналіз;
B. спектрополяриметрію;
C. гідроліз;
О. інфрачервону спектрометрію.

16. У сучасних біохімічних дослідженнях для діагностики спадкових
захворювань, виявлення присутності в організмі певних вірусів (в тому числі 
ВІЛ), ідентифікації особистості (генна дактилоскопія у судовій медицині) 
використовується так звана “ ДНК-діагностика”. Який метод
використовується з цією метою:

A. ланцюгової полімеразної реакції;
B. електрофорезу;
C. хроматографії;
Б. рентгеноструктурного аналізу.

17. Вкажіть хроматографічні методи дослідження, які використовують у 
біохімічних дослідженнях:



A. гель-фільтрація;
B. радіоімунний аналіз;
C. флюоресцентний аналіз;
Б. полярографія.

18. Який метод можна застосувати для визначення молекулярної маси 
ферменту:

A. ультрацентрифугування;
B. електрофорез;
C. діаліз;
О. імуноферментний аналіз.

19. Вітамін Р:

A. водорозчинний;

B. антиксерофтальмічний;

C. представлений поліненасиченими кислотами; 

може синтезуватися з каротину.

20. При гідролізі нейтральних жирів утворюються:

A. гліцерин і мила жирних кислот;

B. гліцерин і жирні кислоти;

C. солі гліцерину і солі жирних кислот;

О. солі гліцерин і жирні кислоти

II рівень

1.Здійснити перетворення за поданими схемами:

а) дезоксирибоза + тимін —>

б) рибоза + гуанін —►

2. Напишіть формулу

тетрапептиду М І2-три-ліз-арг-глі-СООН.


