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2017 р.

1одос|йнук

т.с.

вступ
,{одаткове випробування проводиться з| вступниками на навчання для

здобуття осв|тнього ступенто маг|сща по спец|альност1 \62 <Б|отехнолог|! та
б|о|нясенер|п спец|ал!зац|я <|!ромислова б!отехнолог!я>>, що не ма}оть базово|
бакалаврсько| п|дготовки

за напрямом

<<Б!отехнолог|я>>.

йетото прощами

е

ознайомити аб|тур!снт!в дано| категор|| з умовами та особливостями проведення
додаткового випробування. 3адачето профами е надання перел|ку навч€}льного

та

|нформац|йного матер!алу для проведенн'{ додаткового випробування' що
допоможе вступнику п|дготуватися до конкурсного в|дбору.
3авдання для випробування фунтутоться

ъта

основному матер!ал| наступних

дисципл!н бакалаврату <Б]отехнолог|я>>: <<3агальна м|кроб|олог|я та в!русолог|я>>,
<<|[роцеси

|

аларати

б|отехнолог|чних виробництв>. Фбран| для завдань питання подан|

у

основн|й

<<Б|ох!м|я>>, <<[енетика>>, <<3агальна б|отехнолог]я>>

та

частин] програми. Бкзаменацтйний б|лет складасться з трьох теоретичних
р|вновагових запитань з р|зних перерахованих виш{е дисципл|н, в1дпов|дь на як|

аб!тур|снт надас

у

письмовому вигляд!. 1ривал|сть додаткового випробування

2 год. 15 хв. без перерви.

,{одаткове випробування дозволяе оц!нити р|вень п|дготовки абттур1ента

для навчання
б!отехнолог1я>>

за

осв|тн|м ступенем маг|сща спец!ал|зац|{

<<|{ромислова

та визначити можлив1сть допуску його до складання фахового

вступного |спиц.

основн14у| виклАд
1.

Бизначте основн| в|дм|нност!

в

орган|зац!|

1 функц|онуванн| еу-

|

прокар|отичних кл|тин.
2. |[роанал|зуйте х|м|чний ск.]1ад, структурну орган!зац|то, функц|| кл|тинно]

ст|нки [* та [- м|кроорган|зм|в.
3. Бизначте особливост| булови

щп\4 бактер!й та !?'роль у консщуктивно1!гу

! енергетичному метабол|зм|.

4. |{роанал|зуйте

основн] механ|зми надходження по)кивних речовин у

бактер|а-гльну кл|тину.
5.

|[роанал|зуйте особливост| !ндив|дуального росту бактер|й

та

росту

бактер|й в популяц|!. Фхарактеризуйте параметри криво| росту.
6.

Бизначте загальн| характеристики брод|ння.

в чому

поляга}оть

особливост| вид|в брод|ння, як| заснован| на гл|кол|тинношту 1пляху розпаду.
7. |[роанал|зуйте особливост| фотосинтезу прокар|от.
8.

|{роанал|зуйте

тили життя' що заснован| на

окисл}ов€}льному

фосфорилтованн| (аеробне дихання) та його р|зновиди.
9. |[роанал|зуйте основн! в1дм|нност| в|рус|в в!д прокар!отичних орган|зм|в.
10. |{роанал|зуйте основн| механ|зми взаемод|? в|рус|в з кл|тиното.

11.,{айте характеристику нукле!новим кислотам: булова, властивост|
б|олог|чн| функц!|.

|2.|1роанал|зуйте структуру

та р|вн!

1

орган|зац|[ б|лково| молекули.

Фпитп|ть б|олог|чн| функц|| б!лк|в.
13.

Бизначте загальн| принципи будови фермент|в,

!х

властивост| як

б|олог|чних катал|затор|в.
14. |{роанал|зуйте

булову

|

класиф|кац|то вуглевод|в,

!х роль у

х<ив|й

природ|.
15. |{роанал|зуйте

процеси, як| в|дбуватоться п|д час синтезу б|лк|в у

кл|тин|.
16. |{роанал|зуйте б!олог|чн1 функц|! та класиф|кац|то л|п|д|в.

17.

!айте характеристику в!там|нам, опиш;|ть !х б|олог|чне значення.

18.

Бизначте законом|рност| нез€ш1е)кного спадкування та причини

в|дхилень в|д типових чиоельних сп|вв|дно1цень при розщепленн|.
19.

|[роанал|зуйте основн! фази кл|тинного циклу, пор|вняйте м|тоз та

мейоз, визначте особливост1 мейозу та запл|днення у рослин
20.

та

[айте оц|нку м1нливост1 як генетичному яви\]ц,

1

!]'

тварин.
значенн}о в генетиц|

селекц|!, пор|вняйте р|зн| класиф1кац|| мутац|й, визначте основн]

характеристики спонтанного мутац|йного процесу та 1ндукованого мутагенезу.
21.

Бизначте значення процео|в репл|кац||

та

експрес|{ генетично|

|нформац|| в заг'!г1ьному процес| передан1 спадково| |нформац||: основн| етапи
репл|кац||, !Ё1{-з алех<но| щ анскрипц1? та тр ансляц||.

22.

Ф6щунцйте основн| етапи генно_1юкенерного досл|ду,

особливост| консщу!овання та функц1онування рекомб|нантних

визначте

днк.

23. |{ровед|ть ана-гл|з характеристик та властивостей культур рослинних та

тваринних кл|тин: методи отримання' особливост|

!х

культивування, сфери

застосування.

24.3изначте основгт! напрямки розвитку сунасно| б|отехнолог|! в св|т| | в
}кра|н!.

25.[айте характеристику основним типам обладнання,

що

використову1оться у б|отехнолог|чних виробництвах.
26 .

27.

!айт е характер истику принципов|й схем| б|отехнолог!чних виробництв.

[айте

характеристику б]олог|чно_активним

речовинам

б1отехнолог|чного поход}кення' що мо)куть бути осново1о л1карських засоб|в.
28.

|{роанал|зуйте характеристики препарат|в б!отехнолог|чного

походження для с|льського господарства та промисловост|.

пРикпнцшв| поло)|{шння

||ри проведенн! додаткового випробування забороняетьоя користуватися
допом|жними матер|алами.

1{ритер|| оц!нтовання

|спиц з додаткового випробування

при всцп! на осв|тньо-профес|йну прощаму п!дготовки маг|стра по спец|а-гтьност1
162 <Б|отехнолог!] та б|о!нх<енер|я> спец|ал!зац|| <|{ромислова б|отехнолог|я>.

Бкзаменацтйний б|лет ск.т1адасться з 3 питань, пер1це питання оц1нтоеться у
34 6али, друге та трете у 33 бали:

Бал
33-з4

з|-з2
29-30
27-28
25-26
2з-24

2\-22
\9-20
17- 18
15- 16

|з-1_4

\\-12
9- 10

7-8
5-6
з-4
\-2
0

1{ритер![ оц[нювання в!дпов!д1
Б|рна | винерпна в!дпов|дь на питання' демонстру!оться
знання з 1нтпих тем та кредитних модул|в
Б|рн а | практично вичерпна в1дпов1дь ъ\а г1ит ання.
Бичерпна | в|рна в!дпов|дь з несуттево}о помилко}о
Б1рна, аг!е не вичерпна в|дпов|дь на питання або правильна
в|дпов|дь з окремими несуттевими помилками
Б|рна, €:.ле не повна в!дпов1дь на питання а6о в|дпов|дь з

помилками
Б|рна в!дпов1дь в ц!лому з несуттевими помилками
Б|рна в!дпов!дь в ц!лому 3 помилками
в основному в|рна в|дпов!дь, ш1е не повна
Б основному в|рна в|дпов|дь, €|^пе з суттевими помилками
9асткова в|дпов|дь
або в|дпов1дь з несуттевими помилками
9асткова в|дпов|дь з помилками
9асткова в!дпов|дь з суттсвими помилками
Ёаведен1 ли1ше основн1 елементи в|рно] в|дпов|д!
Б!дпов!дь не по сут! г|итання з окремими в|рними
елементами
т{асткова в|дпов|дь, багато |нформац|| не по сут| питання
Фкрем| елементи в1дпов|д! в!рн|, €|ле в ц|лому в]дпов|д| на
питання немае
|1рисутн| деяк| елементи в!дпов1д1 не по сут| литання
|1рисутн| деяк| елементи в|дпов1д1, тцФ св|дчать про
нерозум|н ня або а6сол}отне незнанн я литання
Б|дсутн|сть в|дпов1д|

йаксима.т1ьна сума бал|в за в|дпов|дь на б|лет
становить 100 бал|в:

Бали

Фц1нка

Б€т5

Фц|нка

3араховано

60-64

А
в
с
о
в

<60

Рх

Ёезараховано

95-1 00

85-94
7

5-84

65-7 4

1РиклАд

типового завдання додаткового випробування

вкзАмвглдцтт&лй Б|лвт

]\ъ

1

|{роанал|зуйте основн| механ!зми надход}кення пох{ивних речовин у
бактер|альну кл|тину.
2. Бизначте законом|рност! нез&]'1ех{ного спадкування та причини в|дхилень
в|д типових чисельних сп|вв|дно1пень при ро3щепленн|.
3 . [айте характеристику принципов|й технолог!чн|й схем| б|отехнолог!чних
виробництв.
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