
Варіант І 

 

1. Поверхневий апарат клітини, його будова і функції. (оболонка). 

2. Ядро, його компоненти, будова і функції. 

3. Кодовий ланцюг молекули ДНК складається з наступних залишків 

нуклеотидів: 

ТАЦ ГАА ЦГЦ АТГ ЦГА ТЦЦ 

Визначте, в якій послідовності до функціонального центру рибосоми будуть 

надходити молекули тРНК з такими антикодонами: 

ЦГА УЦЦ ГАА АТГ УАЦ ЦГЦ. 

 

Викладач:____________Н.Г.Барило 

 

 

 

 

 

Варіант ІІ 

 
1. Клітинний цикл. Мітоз та його фази. Біологічна суть. 

2. Транскрипція. 

3. Ланцюг молекули ДНК до мутації складався з наступної послідовності 

залишків нуклеотидів: 

ААА ААТ ТГГ ЦАГ ТТГ 

Після мутації він набув наступного вигляду: 

1. Порівнявши структуру молекули ДНК до та після мутації , знайдіть 

триплет, який зазнав змін. 

2. Визначте будову поліпептидів, які кодував ланцюг ДНК до та після 

мутації. 

3. Зробіть висновки. 

 

Викладач:____________Н.Г.Барило 

 

 

 

 

 

 

Варіант ІІІ 

 
1. Цитоплазма, її будова. Одномембранні органели – ЕПС, комплекс 

Гольджі, лізосоми, сферо соми. 

2. Хромосоми. Каріотип. 

3. Послідовність залишків нуклеотидів одного х ланцюгів молекули ДНК 

така:  

ТАЦ ГАЦ АЦГ ГЦГ АТТ ТАЦ АГГ ЦГГ ТЦГ АЦТ 

Визначте, яку кількість молекул поліпептидів вона кодує. 

 



Викладач:____________Н.Г.Барило 

 

Варіант ІУ 

 

1. Двомембранні органели _ пластиди, мітохондрії, будова і функції. 

2. Енергетичний обмін. 

3. Яка послідовність амінокислот кодується такою послідовністю 

нуклеотидів і РНК: ГЦУГЦАУ АААЦЦУГАЦАГЦУА? Якою стане 

послідовність амінокислот, якщо внаслідок мутації із цієї молекули 

випаде другий нуклеотид? 

 

Викладач:____________Н.Г.Барило 

 

 

 

 

Варіант У 

 

1. Мейоз. Біологічна суть. Його фази.  

2. Генетичний код та його особливості. 

3. Молекула ДНК становить собою таку послідовність нуклеотидів: ТЦГ 

ГАА АЦГ ТАА ЦАГ ГТА ЦАТ ТАТ. У якій послідовності будуть 

підходити молекули тРНК, що транспортують амінокислоти, до 

рибосоми, яка бере участь у синтезі білкової молекули? 

 

Викладач:____________Н.Г.Барило 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. В яких клітинах міститься більше вуглеводів? 

а) в рослинних; 

б) в тваринних; 

в) однакова кількість. 

2. Які властивості притаманні полісахаридам? 

а) добре розчинні у воді, солодкі на смак; 

б) погано розчинні у воді, солодкі на смак; 

в) погано розчинні у воді, не мають солодкого смаку. 

3. Основні біологічні функції вуглеводів 

а) захисна і будівельна; 

б) енергетична і будівельна; 

в) енергетична і захисна. 

4. Які властивості ліпідів лежать в основі енергетичної функції? 



а) гідрофобність; 

б) погана теплопровідність; 

в) розщеплення на простіші речовини. 

5. Вам дано дві речовини і сказано, що одна із них – рибоза, а друга – 

лецитин. Яким із способів ви абсолютно точно зможете встановити, де у 

вас рибоза, а де лецитин? 

а) за запахом; 

б) за розчинністю у воді; 

в) за кольором. 

 

 

 

 

 

 

Термінологічний диктант №3 з дисципліни «Фізіологія рослин» 

І варіант 

 
                                                1. Фізіологія рослин. 

                                                2. Тургор. 

                                                3. Плазмоліз. 

                                               4. Хлороз. 

                                               5. Фотосинтез. 

                                              6. Правила Вант-Гофа. 

                                              7. Продуктивність фотосинтезу 

                                              8. Фази фотосинтезу 

                                             9. Компенсаційний пункт. 

                                           10. Етапи водного обміну. 

 

 

ІІ варіант 

 
1. Осмос. 

2. Сисна сила. 

3. Деплазмоліз. 



4. Етіоляція. 

5. Фотоліз. 

6. Інтенсивність фотосинтезу. 

7. Дихання. 

8. Етапи дихання 

9. Дихальний коефіцієнт. 

10. Форми води в ґрунті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термінологічний диктант з теми «Цитологія» 

 

1. Шорстка ендоплазматична сітка. 

2. Гладка ендоплазматична сітка. 

3. Мітохондрії. 

4. Лізосоми. 

5. Комплекс Гольджі. 

6. Клітинний центр. 

7. Ядро. 

8. Ядерце. 



9. Хроматин. 

10. Оболонка. 

11. Хлоропласти. 

12. Хромопласти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік екзаменаційних питань з біології 
Б-1 

1. Поясніть, яке значення знання з біології мають у вашому житті. 

2. Поясніть значення модифікаційної мінливості в житті організмів. 

3. Розгляньте гербарні екземпляри рослин різних видів одного роду, порівняйте 

їх і виявіть відмінності за морфологічним критерієм. 

Б-2 

1. Розкрийте взаємозв'язок будови і функцій складових клітини. 

2. Поясніть, що таке СНІД. У чому полягає небезпека цього захворювання? 

3. Розгляньте кактус, знайдіть у його зовнішній будові риси пристосованості до 

життя у засушливих умовах. 

Поясніть виникнення цих пристосувань у процесі еволюції. 

Б-3 

1. Охарактеризуйте клітину як структурну і функціональну одиницю 

 організмів царств живої природи. 

2. Обґрунтуйте значення спадкової мінливості в еволюції органічного світу 

3. Розв'яжіть задачу на побудову і-РНК на основі відомої послідовності 

нуклеотидів ДНК: Фрагмент молекули ДНК має таку будову 

АЦТ –АЦГ –ЦЦЦ –ГТЦ – ГАТ –ААГ –АЦТ. Якою буде молекула і-РНК, що 

утворилася внаслідок транскрипції з цієї молекули ДНК? 

Б-4 

1. Дайте порівняльну характеристику процесів мітозу та мейозу. 



2. Поясніть, як запобігти ВІЛ-інфікуванню. 

3. Накресліть схему кругообігу однієї з речовин у біосфері. 

Розкрийте роль людської діяльності в цьому питанні. 

Б-5 

1. Охарактеризуйте гени та хромосоми як матеріальні носії спадковості. 

2. Розкрийте сучасні погляди на процеси еволюції. 

3. Розв'яжіть задачу з молекулярної біології на подвоєння (реплікацію) 

молекули ДНК: Ділянка одного з ланцюгів ДНК має таку послідовність 

нуклеотидів: ТАЦ – АГА – ТГА – АГТ – ЦГЦ – ТАЦ – ААА – ТТГ. Визначте 

послідовність нуклеотидів у другому ланцюзі. 

Б-6 

1. Розкрийте роль неорганічних сполук у життєдіяльності клітин. 

2. Охарактеризуйте основні періоди онтогенезу багатоклітинних організмів. 

3. Розв'яжіть задачу на моногібридне схрещування: Які групи крові можливі у 

дітей, якщо у батьків І і ІУ групи ? 

Б-7 

1. Дайте порівняльну характеристику форм розмноження організмів, 

наведіть приклади. 

2. Охарактеризуйте природний добір як головну рушійну силу еволюції. 

3. Розв'яжіть задачу на дигібридне схрещування: У помідорів червоне 

забарвлення плодів ( А ) домінує над жовтим ( а ), а кругла форма плодів ( В ) 

над грушоподібною (в ). Схрестили гетерозиготну за забарвленням з 

грушоподібними плодами рослину з гетерозиготною за формою плодів 

жовтоплідною рослиною. Якими будуть гібриди першого покоління? 

 

 

Б-8 

1 .Розкрийте суть законів спадковості при, моногібридному схрещуванні. 

2. Охарактеризуйте віруси як неклітинні форми життя. 

Наведіть відомі вам вірусні хвороби та заходи їх профілактики. 

3. Складіть схему ланцюга живлення на прикладі місцевої екосистеми. 

Б-9 

1. Розкрийте сутність хромосомної теорії спадковості. 

2. Охарактеризуйте будову прокаріотів, 

розкрийте їх значення в природі та в житті людини. 

3. Розв'яжіть задачу на моногібридне схрещування:  

   При схрещуванні рослини, яка має чорне насіння з білонасінною, одержано 

тільки чорне насіння. Яке забарвлення насіння буде мати потомство від 

схрещування двох таких чорно насінних рослин між собою?  

Б-10 

1. Розкрийте суть закону спадковості, встановленого Г. Менделем (дигібридне 

схрещування). 

2. Поясніть, як можна запобігти СНІДу. 

3. Визначте амінокислотний склад молекули білка з використанням таблиці 

генетичного коду. 

На ділянці лівого ланцюга ДНК нуклеотиди  розташовані в такій послідовності: 

АГАТАТТГТТЦТГ…Яку первинну структуру буде мати білок, що синтезується 

за участю протилежного – правого ланцюга ДНК? 



Б-11 

1. Доведіть, що обмін речовин і енергії є основою життєдіяльності клітин. 

2. Розкрийте поняття біосфери. Поясніть вплив діяльності людини на стан 

біосфери. 

3. Розв'яжіть задачу на проміжний характер успадкування: 

   При схрещуванні двох рослин нічної красуні половина гібридів мала 

рожевий, а половина білі квіти. Визначити генотип і фенотип батьківських 

форм.  

Б-12 

1. Поясніть, як діяльність людини впливає на видову різноманітність 

рослин і тварин. 

2. Розкрийте роль генотипу та середовища в підвищенні продуктивності 

сільськогосподарських рослин і тварин. 

3. Знайдіть у запропонованих експонатах тварин (муляжі, опудала) 

або малюнках аналогічні органи. 

Б-13 

1. Розкрийте причини та поясніть негативні наслідки вживання підлітками 

наркотичних речовин. 

2. Яку будову має АТФ та яка її роль в обміні речовин у клітині? 

3. Складіть варіаційний ряд мінливості насіння квасолі або листя будь-якої 

рослини, побудуйте варіаційну криву та виявіть закономірності мінливості 

обраної ознаки. 

 

 

 

 

Б-14 

1. Охарактеризуйте методи вивчення спадковості людини. Наведіть приклади 

спадкових хвороб людини. 

2. Дайте порівняльну характеристику аеробним та анаеробним організмам. 

Обґрунтуйте їх роль у природі. 

3. Розв'яжіть задачу на моногібридне схрещування: 

     У помідорів ген червоного забарвлення плодів домінує над геном жовтого 

забарвлення. Які плоди будуть мати рослини, що утворилися при схрещуванні 

гетерозиготних батьківських форм? 

Б-15 

1. Розкрийте значення міжнародного співробітництва 

у справі охорони природи 

2. Охарактеризуйте процес біосинтезу білка та його біологічну роль. 

3. Розв'яжіть задачу на правило екологічної піраміди. 

На основі правила екологічної піраміди визначте, скільки потрібно планктону 

(водоростей і бактерій), щоб у Чорному морі виріс і зміг існувати один дельфін 

масою 300 кг. 

Б-16 

1. Поясніть значення модифікаційної мінливості в житті організмів. 

2. Яку будову має АТФ та яка її роль в обміні речовин у клітині? 

3. Порівняйте колоски двох сортів пшениці чи жита (або дві кімнатні рослини 

одного виду) і виявіть у них відмінності за фенотипом. 



Б-17 

1. Охарактеризуйте рівні організації живої матерії. 
2. Обґрунтуйте значення спадкової мінливості в еволюції органічного світу. 

3. Опишіть фенотип свого організму (колір очей, волосся, ріст тощо). 

Б-18 

1. Поясніть особливості будови нуклеїнових кислот та визначте їх біологічну 

роль.  

2. Охарактеризуйте віруси як неклітинні форми життя. 

Наведіть відомі вам вірусні хвороби та заходи їх профілактики. 

3. Розгляньте кактус, знайдіть у його зовнішній будові риси пристосованості до 

життя у засушливих умовах. 

Поясніть виникнення цих пристосувань у процесі еволюції. 

Б-19 

1. Охарактеризуйте рівні організації живої матерії. 

2. Дайте порівняльну характеристику енергетичного обміну в клітинах рослин і 

тварин. 

3. Розв’яжіть задачу на моногібридне схрещування: 

   При схрещуванні рослини, яка має чорне насіння з білонасінною, одержано 

тільки чорне насіння. Яке забарвлення насіння буде мати потомство від 

схрещування двох таких чорнонасінних рослин між собою? 

Б-20 

1. Дайте порівняльну характеристику процесів мітозу та мейозу. 

2. Поясніть, як запобігти ВІЛ-інфікуванню. 

3. Накресліть схему кругообігу однієї з речовин у біосфері. 

Розкрийте роль людської діяльності в цьому питанні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія»      

                                                                                                                                                                         

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                                       Заступник директора  

                                                                                                                                  з навчальної роботи  

                                                                                                                                       __________________ 

                                                                                                                                       

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     №  1 

1. Поясніть, яке значення знання з біології мають у вашому житті. 

2. Поясніть значення модифікаційної мінливості в житті організмів. 

3. Розгляньте гербарні екземпляри рослин різних видів одного роду, порівняйте 

їх і виявіть відмінності за морфологічним критерієм. 

 

                              Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія» 

                                                                                                             «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                                        Заступник директора  

з навчальної роботи  

______________________ 

                                                                                                                                        

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     № 2 

1. Розкрийте взаємозв'язок будови і функцій складових клітини. 

2. Поясніть, що таке СНІД. У чому полягає небезпека цього захворювання? 

3. Розгляньте кактус, знайдіть у його зовнішній будові риси пристосованості до 

життя у засушливих умовах. 

Поясніть виникнення цих пристосувань у процесі еволюції. 

 

 

Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія» 

                                                                                                          «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                                   Заступник директора  

                                                                                                                                   з навчальної роботи  

                                                                                                                                                  ______________ 

                                                                                                                                       

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     № 3 

1. Охарактеризуйте клітину як структурну і функціональну одиницю 

 організмів царств живої природи. 

2. Обґрунтуйте значення спадкової мінливості в еволюції органічного світу 

3. Розв'яжіть задачу на побудову і-РНК на основі відомої послідовності 

нуклеотидів ДНК: Фрагмент молекули ДНК має таку будову 

АЦТ –АЦГ –ЦЦЦ –ГТЦ – ГАТ –ААГ –АЦТ. Якою буде молекула і-РНК, що 

утворилася внаслідок транскрипції з цієї молекули ДНК? 

 

 Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

 

Дисципліна «Біологія» 

                                                                                                               «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                                        Заступник директора  

                                                                                                                                      з навчальної роботи 

_____________________                                                                                                                                                    

                                                                                                                                        

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     № 4 

1. Дайте порівняльну характеристику процесів мітозу та мейозу. 

2. Поясніть, як запобігти ВІЛ-інфікуванню. 

3. Накресліть схему кругообігу однієї з речовин у біосфері. 

Розкрийте роль людської діяльності в цьому питанні. 

 

Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

 

Дисципліна «Біологія»     

                                                                                                      «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                  Заступник директора  

                                                                                       з навчальної роботи  

__________________ 

                                                                                           

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     № 5 

1. Охарактеризуйте гени та хромосоми як матеріальні носії спадковості. 

2. Розкрийте сучасні погляди на процеси еволюції. 

3. Розв'яжіть задачу з молекулярної біології на подвоєння (реплікацію) 

молекули ДНК: Ділянка одного з ланцюгів ДНК має таку послідовність 

нуклеотидів: ТАЦ – АГА – ТГА – АГТ – ЦГЦ – ТАЦ – ААА – ТТГ. Визначте 

послідовність нуклеотидів у другому ланцюзі. 

 

                          Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
 



 

 

 

 

 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія»     

                                                                                                        «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                  Заступник директора  

                                                                                       з навчальної роботи  

____________________ 

                                                                                           

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     № 6 

1. Розкрийте роль неорганічних сполук у життєдіяльності клітин. 

2. Охарактеризуйте основні періоди онтогенезу багатоклітинних організмів. 

3. Розв'яжіть задачу на моногібридне схрещування: Які групи крові можливі у 

дітей, якщо у батьків І і ІУ групи ? 

 

                             Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія»    

                                                                                                        «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                  Заступник директора  

                                                                                       з навчальної роботи  

____________________ 

                                                                                           

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     № 7 

1. Дайте порівняльну характеристику форм розмноження організмів, 

наведіть приклади. 

2. Охарактеризуйте природний добір як головну рушійну силу еволюції. 

3. Розв'яжіть задачу на дигібридне схрещування: У помідорів червоне 

забарвлення плодів ( А ) домінує над жовтим ( а ), а кругла форма плодів ( В ) 

над грушоподібною (в ). Схрестили гетерозиготну за забарвленням з 

грушоподібними плодами рослину з гетерозиготною за формою плодів 

жовтоплідною рослиною. Якими будуть гібриди першого покоління? 

 

                             Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія»                                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Заступник директора 

з навчальної роботи  

_______________________ 

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     № 8 

1 .Розкрийте суть законів спадковості при, моногібридному схрещуванні. 

2. Охарактеризуйте віруси як неклітинні форми життя. 

Наведіть відомі вам вірусні хвороби та заходи їх профілактики. 

3. Складіть схему ланцюга живлення на прикладі місцевої екосистеми. 

 

 

                             Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія»  

                                                                                                          «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                  Заступник директора  

                                                                                       з навчальної роботи 

 _____________________ 

                                                                                           

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     № 9 

1. Розкрийте сутність хромосомної теорії спадковості. 
2. Охарактеризуйте будову прокаріотів, 

розкрийте їх значення в природі та в житті людини. 

3. Розв'яжіть задачу на моногібридне схрещування:  

   При схрещуванні рослини, яка має чорне насіння з білонасінною, одержано тільки 

чорне насіння. Яке забарвлення насіння буде мати потомство від схрещування двох 

таких чорно насінних рослин між собою?  

  

                             Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
 

 

 



 

 

 

 

 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія»    

                                                                                                          «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                  Заступник директора  

                                                                                       з навчальної роботи 

_________________________ 

                                                                                           

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     № 10 

1. Розкрийте суть закону спадковості, встановленого Г. Менделем (дигібридне 

схрещування). 

2. Поясніть, як можна запобігти СНІДу. 

3. Визначте амінокислотний склад молекули білка з використанням таблиці 

генетичного коду. 

На ділянці лівого ланцюга ДНК нуклеотиди  розташовані в такій послідовності: 

АГАТАТТГТТЦТГ…Яку первинну структуру буде мати білок, що синтезується 

за участю протилежного – правого ланцюга ДНК? 

 

                             Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія»                                                                                                            

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                  Заступник директора  

                                                                                з навчальної роботи  

________________________ 

                                                                                           

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     №  11 

1. Доведіть, що обмін речовин і енергії є основою життєдіяльності клітин. 

2. Розкрийте поняття біосфери. Поясніть вплив діяльності людини на стан 

біосфери. 

3. Розв'яжіть задачу на проміжний характер успадкування: 

   При схрещуванні двох рослин нічної красуні половина гібридів мала 

рожевий, а половина білі квіти. Визначити генотип і фенотип батьківських 

форм.  
 

                             Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія»                                                                                                             

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                  Заступник директора  

                                                                                       з навчальної роботи  

_______________________ 

                                                                                           

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     № 12 

1. Поясніть, як діяльність людини впливає на видову різноманітність 

рослин і тварин. 

2. Розкрийте роль генотипу та середовища в підвищенні продуктивності 

сільськогосподарських рослин і тварин. 

3. Знайдіть у запропонованих експонатах тварин (муляжі, опудала) 

або малюнках аналогічні органи. 

 

                             Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія»                                                                                                             

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                  Заступник директора  

                                                                                       з навчальної роботи 

 _______________________ 

                                                                                           

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     №  13 

1. Розкрийте причини та поясніть негативні наслідки вживання підлітками 

наркотичних речовин. 

2. Яку будову має АТФ та яка її роль в обміні речовин у клітині? 

3. Складіть варіаційний ряд мінливості насіння квасолі або листя будь-якої 

рослини, побудуйте варіаційну криву та виявіть закономірності мінливості 

обраної ознаки. 

 

                             Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія»                                                                                                                 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                  Заступник директора  

                                                                                       з навчальної роботи 

 ________________________ 

                                                                                           

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     №  14 

1. Охарактеризуйте методи вивчення спадковості людини. Наведіть приклади 

спадкових хвороб людини. 

2. Дайте порівняльну характеристику аеробним та анаеробним організмам. 

Обґрунтуйте їх роль у природі. 

3. Розв'яжіть задачу на моногібридне схрещування: 

     У помідорів ген червоного забарвлення плодів домінує над геном жовтого 

забарвлення. Які плоди будуть мати рослини, що утворилися при схрещуванні 

гетерозиготних батьківських форм? 

 

                             Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія»                                                                                                              

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                  Заступник директора  

                                                                                       з навчальної роботи  

________________________ 

                                                                                           

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     № 15 

1. Розкрийте значення міжнародного співробітництва 

у справі охорони природи 

2. Охарактеризуйте процес біосинтезу білка та його біологічну роль. 

3. Розв'яжіть задачу на правило екологічної піраміди. 

На основі правила екологічної піраміди визначте, скільки потрібно планктону 

(водоростей і бактерій), щоб у Чорному морі виріс і зміг існувати один дельфін 

масою 300 кг. 

 

                             Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

 

Дисципліна «Біологія»                                                                                                         

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                  Заступник директора  

                                                                                       з навчальної роботи 

 _________________________ 

                                                                                           

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     № 16 

1. Поясніть значення модифікаційної мінливості в житті організмів. 

2. Яку будову має АТФ та яка її роль в обміні речовин у клітині? 

3. Порівняйте колоски двох сортів пшениці чи жита (або дві кімнатні рослини 

одного виду) і виявіть у них відмінності за фенотипом. 

                               Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

    Дисципліна «Біологія»                                                                                                     

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                  Заступник директора  

                                                                                       з навчальної роботи 

 ________________________ 

                                                                                           

 

                     Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     № 17 
 

1. Охарактеризуйте рівні організації живої матерії. 

2. Обґрунтуйте значення спадкової мінливості в еволюції органічного світу. 

3. Опишіть фенотип свого організму (колір очей, волосся, ріст тощо). 

 

                               Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія»                                                                                                         

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                  Заступник директора  

                                                                                       з навчальної роботи 

 _________________________ 

                                                                                           

 

                    Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     № 18 
 

1. Поясніть особливості будови нуклеїнових кислот та визначте їх біологічну 

роль.  

2. Охарактеризуйте віруси як неклітинні форми життя. 

Наведіть відомі вам вірусні хвороби та заходи їх профілактики. 

3. Розгляньте кактус, знайдіть у його зовнішній будові риси пристосованості до 

життя у засушливих умовах. 

Поясніть виникнення цих пристосувань у процесі еволюції. 

 

                               Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія»                                                                                                    

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                                               Заступник 

директора  

                                                                                                                                                  з навчальної 

роботи  

                                                                                                                                       

________________________ 

 

 



Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     №  19 

1. Охарактеризуйте рівні організації живої матерії. 

2. Дайте порівняльну характеристику енергетичного обміну в клітинах рослин і 

тварин. 

3. Розв’яжіть задачу на моногібридне схрещування: 

   При схрещуванні рослини, яка має чорне насіння з білонасінною, одержано 

тільки чорне насіння. Яке забарвлення насіння буде мати потомство від 

схрещування двох таких чорнонасінних рослин між собою? 

                              Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету 

 

Дисципліна «Біологія» 

                                                                                                                                                                              

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                                                                 Заступник директора  

                                                                                                                                 з навчальної роботи 

________                                                                                                                                                    

                                                                                                                                        

 

Е К З А М Е Н А Ц І Й Н И Й    Б І Л Е Т     № 20 

1. Дайте порівняльну характеристику процесів мітозу та мейозу. 

2. Поясніть, як запобігти ВІЛ-інфікуванню. 

3. Накресліть схему кругообігу однієї з речовин у біосфері. 

Розкрийте роль людської діяльності в цьому питанні. 

 

Викладач: __________  Н.Г. Барило 

Голова циклової  комісії:  __________ Н.Г. Барило 
 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ 
 

«ЗАТВЕРДЖДУЮ» 



Заступник директора  

з навчальної роботи 

_______П.Й. Вислободський 

 

        

 

БІЛЕТ № ______ 

 

1. Розкрийте суть процесу фотосинтезу та його планетарне значення. 

2. дайте порівняльну характеристику аеробним та анаеробним організмам. 

Обґрунтуйте їх роль у природі. 

3. Знайдіть у запропонованих експонатах тварин (муляжі, опудала) або 

малюнках аналогічні органи. 

 

 

Голова циклової комісії: 

Викладач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ 
 

«ЗАТВЕРДЖДУЮ» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

_______П.Й. Вислободський 

 

БІЛЕТ  № ______ 

 

1. Розкрийте роль генотипу та середовища в підвищенні продуктивності 

сільськогосподарських рослин і тварин. 

2. Яку будову має АТФ та яка роль в обміні речовин у клітині? 

3. Визначте  амінокислотний склад молекули білка з використанням 

таблиці генетичного коду. 

 

 

Голова циклової комісії: 

Викладач: 

 

 

 



 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ 
 

Дисципліна: «Біологія»                                                                                     «ЗАТВЕРДЖДУЮ» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

_______П.Й. Вислободський 

 

БІЛЕТ № ______ 

 

1. Як відбувається процес запліднення у тварин? Яке значення має штучне 

запліднення в сільському господарстві? 

2. Охарактеризуйте природний добір як головну рушійну силу еволюції. 

3. Розв’яжіть задачу з молекулярної біології на подвоєння (реплікацію) 

молекули ДНК. 

 

 

Голова циклової комісії: 

Викладач: 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ 
 

Дисципліна: «Біологія»                                                                                      «ЗАТВЕРДЖДУЮ» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

_______П.Й. Вислободський 

 

БІЛЕТ № ______ 

 

1. Поясніть значення модифікаційної мінливості в житті організмів. 

2. Охарактеризуйте різні погляди на походження життя на Землі. 

3. Поясніть значення закону гомологічних рядів спадкової мінливості. 

 

 

Голова циклової комісії: 

Викладач: 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ 
 

Дисципліна: «Біологія»                                                                                      «ЗАТВЕРДЖДУЮ» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

_______П.Й. Вислободський 

 

 

БІЛЕТ № ______ 



 

1. Розкрийте основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна. 

2. Яку будову має АТФ та яка її роль в обміні речовин у клітині? 

3. Охарактеризуйте будову прокаріотів, розкрийте їх значення в природі та 

в житті людини. 

 

Голова циклової комісії: 

Викладач: 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ 
 

Дисципліна: «Біологія»                                                                                      «ЗАТВЕРДЖДУЮ» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

_______П.Й. Вислободський 

 

БІЛЕТ № ______ 

 

1. Охарактеризуйте основні періоди онтогенезу багатоклітинних організмів. 

2. Поясніть, як запобігти СНІДу. 

3. Як відбувається процес запліднення у тварин? Яке значення має штучне 

запліднення в сільському  господарстві? 

 

 

Голова циклової комісії: 

Викладач: 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ 

 
Дисципліна: «Біологія»                                                                                      «ЗАТВЕРДЖДУЮ» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

_______П.Й. Вислободський 

 

БІЛЕТ № ______ 

 

1. Розкрийте суть законів спадковості при  моно гібридному схрещуванні. 

2. Розкрийте поняття біосфери. Поясніть вплив діяльності людини на стан 

біосфери. 

3. Охарактеризуйте віруси як неклітинні форми життя. 

 

Голова циклової комісії: 

Викладач: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


