
 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 

 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 
1. Ботаніка – наука про рослини і її завдання. Розділи ботаніки, їх короткий зміст. 

2. Утворювальні тканини – особливості, будови, функції та місцезнаходження. 

3. Покритонасінні – вищий ступінь еволюцій царства рослин, будова, розмноження, 

значення в природі і житті людини. Класифікація. 
 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 
 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2  
1. Значення рослин у природі і житті людини. 

2. Покривні тканини – особливості їх будови і функції. 

3. Відмінні ознаки класів дводольних і однодольних. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 
 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 



університету 

 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3 
1. Взаємозвя’зок ботаніки і агрономії. 

2. Основні тканини – особливості їх будови, функції та місцезнаходження. 

3. Дати характеристику родини розанових. Значення рослин цієї родини в народному 

господарстві. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 
 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4 
1. Пластиди, їх структура і функції. Походження пластид в онтогенезі і послідовне 

перетворення їх. 

2. Типи провідних пучків. 

3. Дати характеристику родини бобових або метеликових. Значення рослин цієї 

родини в народному господарстві. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 
 



Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 
1. Ядро, його величина, компоненти, їх структура і функції. 

2. Механічні тканини – особливості їх будови і функції. 

3. Дати характеристику родини селерових (зонтичних). Значення рослин цієї родини 

в народному господарстві. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 
 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 
1. Мітотичний цикл і його фази при поділу ядра. 

2. Видільні тканини, їх функція і типи. 

3. Дати характеристику родини капустяних (хрестоцвітих). 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

  
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 

 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 



Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7 
1. Клітинний сік, місцезнаходження, хімічний склад і роль в життєдіяльності 

клітини. Народногосподарське значення речовин клітинного соку. 

2. Закономірності будови органів – симетрія, полярність, геотропізм. 

3. Дати характеристику родини пасльонових. Практичне значення культурних і 

декоративних рослин цієї родини. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 

 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 

1. Запасні продукти в клітинах і їх локалізація. Народногосподарське значення 

запасних продуктів і їх практичне використання. 

2. Провідні тканини, походження, їх структура і функції. 

3. Дати характеристику родини гарбузових. Значення рослин цієї родини в 

господарській діяльності людини. 

  

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 

 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  



з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9 
1. Клітинна стінка, її первинне утворення, хімічний склад і видозміни. 

2. Корінь, його розвиток, функції і морфологія. 

3. Дати характеристику родини айстрових (складноцвітих). Назвати найважливіших 

представників, практичне значення їх. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 

 
 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10 

1. Зони кореня, їх структура і функції. 

2. Будова квітки та її функції. 

3. Дати характеристику родини лілійних. Навести приклади найбільш поширених 

овочевих, декоративних і дикоростучих рослин. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 

 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11 

1. Первинна будова кореня. 

2. Оцвітина, її будова та значення, симетрія. 

3. Дати характеристику родини тонконогових (злакових). Назвати найважливіших 

представників цієї родини, практичне значення їх. 
 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 

 

 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12 
1. Вторинна будова кореня дводольних рослин. 

2. Андроцей, види, його будова та значення. 

3. Особливості будови вегетативних органів, розмноження і значення сосни 

звичайної, як представника відділу Голонасінних. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

  
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 

 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13 



1. Метаморфізовані корені. 

2. Гінецей, його типи, будова. Типи зав’язей. 

3. Морфологічні особливості чоловічої папороті, будова сорія, спорангія, заростка. 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Міністерство освіти і науки України 
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університету 
 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14 
1. Стебло, його функції і морфологія. 

2. Визначення поняття суцвіття, їх будова, біологічне значення і класифікація. 

3. Описати життєвий цикл хвоща польового. 

 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 

 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15 

1. Листок, походження його, функції, складові частини листка та їх морфологія, типи 

листків. 



2. Мікроспорогенез і утворення пилку. 

3. Дати характеристику плауна булаво подібного, як представника відділу 

Плауноподібні. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 
 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16 
1. Листки прості і складні, їх класифікація. 

2. Мегаспорогенез і утворення зародкового мішка. 

3. Політрих звичайний, його будова, перевага гематофіта в життєвому циклі. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 

 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17 

1. Мікроскопічна будова листкової пластинки дорсовентрального листка. 

2. Запилення, його типи і біологічне значення. 



3. Загальна характеристика відділу Водорості: живлення, будова, розмноження, 

поширення і їх значення. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 
 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18 
1. Особливості будови листків злакових рослин. 

2. Подвійне запліднення у покритонасінних, його біологічна суть і значення. 

3. Онтогенез і його фази. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 
 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19 
1. Поняття про пагін, його функції, морфологія. 

2. Визначення поняття плоду, його функції і будова. 

3. Тверда сажка пшениці, цикл розвитку, заходи боротьби. 



 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 
 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20 

1. Будова бруньки, класифікація, призначення, місце розміщення бруньок. Способи 

наростання. 

2. Морфологічна класифікація простих плодів. 

3. Пукцінія або лінійна іржа, життєвий цикл, заходи боротьби. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 

 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21 

1. Метаморфізовані органи пагіневого походження. 

2. Поширення плодів і насіння. 

3. Фітофтора, життєвий цикл. Заходи боротьби. 

 



Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 
 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22 
1. Ботаніка – наука про рослини і її завдання. Розділи з ботаніки, їх короткий зміст. 

2. Безстатеве розмноження, його суть, типи та біологічне значення. 

3. Загальна характеристика грибів, будова талома і живлення. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 

 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23 

1. Значення рослин у природі і житті людини. 

2. Статеве розмноження, його типи та значення. 

3. Клас Зигоміцетів. Мукор. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Міністерство освіти і науки України 
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Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24 

1. Взаємозв᾽язок ботаніки і агрономії. 

2. Корінь, його розвиток, функції і морфологія. 

3. Ботаніка – наука про рослини і її завдання. Розділи ботаніки, їх короткий зміст. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Золочівський коледж Львівського національного аграрного 

університету 

Дисципліна: «Ботаніка»                                                                                                 «Затверджую» 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

___________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25 
1. Ядро, його величина, компоненти, їх структура і функції. 

2. Листки прості і складні, їх класифікація. 

3. Значення грибів у природі і житті людини. Класифікація грибів. 

 

Викладач: _____________Барило Н.Г. 

Голова циклової комісії: _____________Барило Н.Г. 

 

 

 



      Б-1 

1. Ботаніка – наука про рослини і її завдання. Розділи ботаніки, їх короткий зміст. 

2. Утворювальні тканини – особливості, будови, функції та місцезнаходження. 

3. Покритонасінні – вищий ступінь еволюцій царства рослин, будова, розмноження, значення в 

природі і житті людини. Класифікація. 

Б-2 

4. Значення рослин у природі і житті людини. 

5. Покривні тканини – особливості їх будови і функції. 

6. Відмінні ознаки класів дводольних і однодольних. 

Б-3 

7. Взаємозвя’зок ботаніки і агрономії. 

8. Основні тканини – особливості їх будови, функції та місцезнаходження. 

9. Дати характеристику родини розанових. Значення рослин цієї родини в народному господарстві. 

Б-4 

10.  Пластиди, їх структура і функції. Походження пластид в онтогенезі і послідовне перетворення 

їх. 

11. Типи провідних пучків. 

12.  Дати характеристику родини бобових або метеликових. Значення рослин цієї родини в 

народному господарстві. 

Б-5 

13.  Ядро, його величина, компоненти, їх структура і функції. 

14.  Механічні тканини – особливості їх будови і функції. 

15.  Дати характеристику родини селерових (зонтичних). Значення рослин цієї родини в народному 

господарстві. 

Б-6 

16.  Мітотичний цикл і його фази при поділу ядра. 

17.  Видільні тканини, їх функція і типи. 

18.  Дати характеристику родини капустяних (хрестоцвітих). 

Б-7 

19.  Клітинний сік, місцезнаходження, хімічний склад і роль в життєдіяльності клітини. 

Народногосподарське значення речовин клітинного соку. 

20. Закономірності будови органів – симетрія, полярність, геотропізм. 

21. Дати характеристику родини пасльонових. Практичне значення культурних і декоративних 

рослин цієї родини. 

Б-8 

22.  Запасні продукти в клітинах і їх локалізація. Народногосподарське значення запасних продуктів 

і їх практичне використання. 

23.  Провідні тканини, походження, їх структура і функції. 

24.  Дати характеристику родини гарбузових. Значення рослин цієї родини в господарській 

діяльності людини. 

Б-9 

25.  Клітинна стінка, її первинне утворення, хімічний склад і видозміни. 

26.  Корінь, його розвиток, функції і морфологія. 

27.  Дати характеристику родини айстрових (складноцвітих). Назвати найважливіших 

представників, практичне значення їх. 

      Б-10 

28.  Зони кореня, їх структура і функції. 

29.  Будова квітки та її функції. 

30.  Дати характеристику родини лілійних. Навести приклади найбільш поширених овочевих, 

декоративних і дикоростучих рослин. 

Б-11 

31.  Первинна будова кореня. 

32.  Оцвітина, її будова та значення, симетрія. 

33.  Дати характеристику родини тонконогових (злакових). Назвати найважливіших представників 

цієї родини, практичне значення їх. 

 

 

 



Б-12 

34.  Вторинна будова кореня дводольних рослин. 

35.  Андроцей, види, його будова та значення. 

36.  Особливості будови вегетативних органів, розмноження і значення сосни звичайної, як 

представника відділу Голонасінних. 

Б-13 

37.  Метаморфізовані корені. 

38.  Гінецей, його типи, будова. Типи зав’язей. 

39.  Морфологічні особливості чоловічої папороті, будова сорія, спорангія, заростка. 

Б-14 

40.  Стебло, його функції і морфологія. 

41.  Визначення поняття суцвіття, їх будова, біологічне значення і класифікація. 

42.  Описати життєвий цикл хвоща польового. 

Б-15 

43.  Листок, походження його, функції, складові частини листка та їх морфологія, типи листків. 

44.  Мікроспорогенез і утворення пилку. 

45.  Дати характеристику плауна булаво подібного, як представника відділу Плауноподібні. 

Б-16 

      46. Листки прості і складні, їх класифікація. 

47.  Мегаспорогенез і утворення зародкового мішка. 

48.  Політрих звичайний, його будова, перевага гематофіта в життєвому циклі. 

Б-17 

49.  Мікроскопічна будова листкової пластинки дорсовентрального листка. 

50.  Запилення, його типи і біологічне значення. 

51.  Загальна характеристика відділу Водорості: живлення, будова, розмноження, поширення і їх 

значення. 

Б-18 

52.  Особливості будови листків злакових рослин. 

53.  Подвійне запліднення у покритонасінних, його біологічна суть і значення. 

54.  Онтогенез і його фази. 

Б-19 

55.  Поняття про пагін, його функції, морфологія. 

56.  Визначення поняття плоду, його функції і будова. 

57.  Тверда сажка пшениці, цикл розвитку, заходи боротьби. 

     Б-20 

58.  Будова бруньки, класифікація, призначення, місце розміщення бруньок. Способи наростання. 

59.  Морфологічна класифікація простих плодів. 

60.  Пукцінія або лінійна іржа, життєвий цикл, заходи боротьби. 

Б-21 

61.  Метаморфізовані органи пагіневого походження. 

62.  Поширення плодів і насіння. 

63.  Фітофтора, життєвий цикл. Заходи боротьби. 

Б-22 

64.  Ботаніка – наука про рослини і її завдання. Розділи з ботаніки, їх короткий зміст. 

65.  Безстатеве розмноження, його суть, типи та біологічне значення. 

66.  Загальна характеристика грибів, будова талома і живлення. 

Б-23 

67.  Значення рослин у природі і житті людини. 

68.  Статеве розмноження, його типи та значення. 

69. Клас Зигоміцетів. Мукор. 

Б-24 

70.  Взаємозв᾽язок ботаніки і агрономії. 

71.  Корінь, його розвиток, функції і морфологія. 

72.  Ботаніка – наука про рослини і її завдання. Розділи ботаніки, їх короткий зміст. 

Б-25 

73.  Ядро, його величина, компоненти, їх структура і функції. 

74.  Листки прості і складні, їх класифікація. 

75.  Значення грибів у природі і житті людини. Класифікація грибів. 



 

 


