
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 
Галузь знань: 22 “ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я"
Спеціальність 223 «Медсестринство»
Іспит з дисципліни: «Біологічна хімія»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 
І рівень

1. Представники яких класів сполук розчиняються у воді:

Е. складних ефірів;
Р. вищих карбонових кислот;
O. спиртів;
Н. простих ефірів. £

2. Що є областю вивчення функціональної біохімії: ;

Е. хімічний склад організмів;
P. хімічні процеси, що лежать в основі певних життєвих процесів;
O. сукупність перетворень речовин в організмі.
Н. всі відповіді правильні.

3. Які особливості живої клітини залежать від функціонування біологічних 
мембран:

Е. іонний обмін;
P. ізоляція від навколишнього середовища і зв’язок з ним;
O. вибіркова проникливість, поглинання і затримання води;
Н. усі перелічені вище особливості.

4. До гетерополісахаридів належать:

Е. гепарин;
P. арабіноза;
O. сахароза;
Н. глікоген.

5. До яких сполук за будовою належать моносахариди:

Е. альдегіди або кетони багатоатомних спиртів;
P. ефіри триатомного спирту гліцерину;
О. амінопохідні глюкози;
Н. кетоспирти, що мають шестивуглеводний ланцюг.

6. В яких органах рослин міститься крохмаль та Інулін:

Е. квітках та плодах;
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Р. бульбах та коренебульбах;
O. листках;
Н. листках та квітках.

7. До гомополісахаридів належать:

Б. крохмаль, глікоген, целюлоза;
Е. арабіноза, гепарин,крохмаль;
P. сахароза, глікоген, гепарин.

8. Пептидом, що містить залишки р-аланіну й гістидину й виявлений у м'язах 
всіх хребетних, є:

Е. карнозин;
Р. креатин;
O. окситоцин;
Н. глутатіон.

9. Пептидом, що містить залишки а-аміномасляної кислоти, є:

Е. глутатіон;
P. карнозин;
O. фалоїдин;
Н. вазопресин.

10. В ізоелектричній точці білок:

Е. має найменшу розчинність;
P. має найбільший ступінь іонізації;
С. є катіоном;
Н. денатурований,

11. Цукровий діабет, що характеризується підвищеним вмістом глюкози в 
крові (гіперглікемія, розвивається при недостатньому рівні біосинтезу в 
організмі гормону:

Е. глюкагону;
Р. тиреотропіну;
O. інсуліну;
Н. тироксину.

12. Вміст катіонів кальцію й аніонів фосфорної й лимонної кислот у крові 
регулює:

Е. гормон росту;
P. паратгормон;
О. кортикотропний гормон;
Н. альдостерон.



13. Гормони передньої долі гіпофізу належать до тропних гормонів. Який з 
перерахованих гормонів стимулює вироблення тироксину:

Е. ліпотропний гормон;
Р. тиреотропний гормон;
O. лактотропний гормон;
Н. соматотропний гормон.

14. Вміст макроелементів становить:

Е. більше 1%;
P. менше 0,01%; 
а . більше 0,01%;
Я. менше 1%.

15. Які найважливіші функції виконує в клітині плазматична мембрана:

Е. бар’єрна і транспортна;
Р. зв’язуюча, фагоцитоз, піноцитоз;
O. гідролітична, всмоктуюча;
Н. захисна, регуляторна, фагоцитоз, зв’язуюча.

16. Воски -  складні ефіри:

Е. низькомолекулярних спиртів і вищих жирних кислот;
P. вищих багатоатомних спиртів і вищих жирних кислот;
O. вищих одноатомних спиртів І вищих жирних кислот;
Н. низькомолекулярних одноатомних спиртів і вищих жирних кислот.

17. Швидкість гельфільтрації білків залежить:

Е. від форми білкової молекули;
P. від величини оптичного обертання;
С. від величини молекулярної маси;
Н. від розчинності білка.

18. У результаті лужного гідролізу РНК утворюються:

Е. нуклеозид-5'-монофосфати;
Р. нуклеозид-З'^'-циклофосфати;
О. нуклеозид-21- монофосфати;
Н. нуклеозид-З’-монофосфати.

19. Ланцюг ДЯК має послідовність -АЦГ-ЦЦІ -ТАТ-ГЦА-ЦД- вкажіть 
ланцюг, що комплементарний йому:

Е. -ГАЦ-ГГЦ-АТА-ЦГТ-АА-; 
Р. -ТГЦ-ГТЦ-АТА-ЦГТ-ГГ-; 
О. -АТГ-ТЦГ-ТАТ-ГЦА-ТТ-;



Н. -ТЦА-ГГТ-АТА-ЦГТ-АА-.

20. У клітинах під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося 
пошкодження молекули ДНК. Реалізувалася система відновлення 
пошкодженої ділянки молекули ДНК по непошкодженому ланцюгу за 
допомогою специфічного ензиму. Як називається це явище:

Е. репарація; 
Е. дуплікація; 
О. термінація; 
Н. ініціація.

II рівень

1.Здійснити перетворення за поданими схемами:

а) дезоксирибоза + гуанін —»

б) рибоза + аденін —»

2. Напишіть формулу 

трипептиду МН2-три-ліз-арг-СО0І і.



Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 
Галузь знань: 22 “ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я”
Спеціальність 223 «Медсестринство»
Іспит з дисципліни: «Біологічна хімія»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9 
1 рівень

1. Нестача якого вітаміну може призвести до дистрофії скелетної 
мускулатури:

Е. В1;
Р. Е;
O. А;
Н. Б.

2. Недостатня функція щитовидної залози в ранньому дитячому віці 
призводить до розвитку:

Е. кретинізму;
P. мікседеми;
О. тиреотоксикозу;
Н. ніяк не впливає.

3. Регулює ріст і диференціювання тканин:

Е. тироксин;
Е. інсулін;
O. меланотропін;
Н. альдостерон.

4. Який гормон регулює функцію мозкового шару наднирників:

Е. АКТЕ;
P. соматотропін;
С. меланотропін;
Н. альдостерон.

5. Як впливає на ліпідний і вуглеводний обмін ліпотропін:

Е. лінолітично;
Р. гіпоглікемічно;
О. ліпогенетично;
Н. гіперглікемічно.

6. Для визначення молекулярної маси білкових речовин може бути 
використаний метод:
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Е. ультрацентрифугування; 
Р. ебуліоскопії;
О. рН-метрії;
Н. калориметрії;

7. Із гомогенатів тканин печінки, серця, скелетних м’язів тварини виділили 
декілька форм ферменту, які каталізують реакцію дегідрування субстрату. 
Яким методом можна розділити ці форми ферментів:

Е. електрофорезом;
Р. спектрофотометрією; 
О. центрифугуванням; 
Н. поляриметрією.

8. Амінокислотою не є:

Е. лейцин; 
Р. валін; 
О. холін; 
Н. лізин.

9. Місцем біосинтезу пептидних гормонів є:

Е. наднирники;
Р. сім’яники;
О. навколощитовидні залози, підшлункова залоза, гіпофіз і слизова 

органів травлення;
Н. яєчники.

10. Емоційний стрес супроводжується втратою маси тіла. Збільшення 
секреції якого гормону до цього призводить:

Е. інсулін;
Р. адреналін;
О. паратгормон; 
Н. прогестерон.

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

Е. тироксином;
Р. паратгормоном; 
С. адреналіном;
Н. інсуліном.

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



Е. тироксину;
Р. соматотропного;
O. гонадотропного;
Н. тиреотропного.

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

Е. адреналін;
P. гастрин;
O. гістамін;
Н. серотонін.

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

Е. АКТГ;
P. пролактин;
С. тиреотропі;
Н. соматотропін.

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

Е. ліпотропний гормон;
Р. адренокортикотропний гормон;
O. лактотропний гормон;
Н. соматотропний гормон.

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

Е. адреналін;
Р. гастрин;
О. вазопресин;
Н. тестостерон.

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

Е. кортикостерон;
P. гідрокортизон;
О. альдостерон;
Н. синестрол.



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

Е. соматоліберин;
Р. кортиколіберин;
O. соматостатин;
Н, гонадоліберин.

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

Е. гастрин;
P. адреналін;
О. гістамін;

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

Е. паратгормон;
Р. кальцитонін;
О. естрадіол;
Н. АКТЕ.

II рівень

1.Здійснити перетворення за поданими схемами:

а) дезоксирибоза + аденін —►

б) рибоза + цитозин —>

2. Напишіть формулу

тетрапептиду КН2-мет-лей-арг-глі-СООН.


