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вступ

1(омплексне фахове випробуванътя проводиться з| вступниками на

навчанн'{ для здобуття осв1тнього сцпенк) маг|сща по спец|альност| 162

<Б|отехнолог]] та б|о|юкенер|я>> спец|ал|зац|я <|1ромислова б1отехнолог|я> у
в|дпов|дност| до подано] прощами. 1!1етото прощами е ознайомити

аб!тур!ент|в, що ма}оть диплом бакалавра за напрямом <Б|отехнолог|я>>, 3

умовами та особливостяму| проведення фахового випробування. 3адачето

прощами е надання перел|ку навчального та 1нформац|йного матер|алу Аля

проведення випробуванн\ що допомо)ке вступнику п|дгоцватися до

конкурсного в|дбору.

3авдання для випробування грунту}оться на основному матер|ал|

наступних дисципл|н бакалаврату <Б|отехнолог|я>>: <<3агальна м|кроб|олог|я та

в|русолог|я>>, <<Б!ох|м|я>, <<|енетика>>, <<Фснови генетично| та кл!тинно|

!нх<енер||>>, <<3агальна б!отехнолог!я> та к|[роцеои | апарати б|отехнолог|чних

виробництв>. Фбран| для завдань питання подан| у основн|й частин| прощами.

Бкзаменац|йний б|лет складаеться з трьох теоретичних р|вновагових запитань

з р|зних перерахованих вище дисципл|н, в|дпов|дь на як| аб|тур|ент надае у
письмовому вигляд|. 1ривал|сть фахового випробуванн'| 2 год 15 хв. без

перерви.

1{омплексне фахове випробування дозволяе оц|нити р|вень п|дготовки

аб!цр!ента для навчання за осв!тн!м ступенем маг|стра та сформованост|

здатност| до !нтещованого застосування набутих знань в рамках основних

фахових дисципл|н бакалаврсько! п|дготовки.

основниу1виклАд

1. Бизначте основн! в|дм|нност1 в орган|зац|| 1 функц1онуванн! еу- 1

прокар|отичних кл|тин.

2. ||роанал|зуйте х|м|чний склад' структурну орган!зац|то, функц|]
кл|тинно] ст|нки [* та [- м|кроорган|зм|в.

3. Бизначте оообливост1 будови 1цш4 бактер1й
конструктивному | енергетичному метабол|зм|.

та 11 роль у



4. |[роанал!зуйте основн| механ|зми надходх(ення пох{ивних речовин у
бактер1альну кл|тину.

5. |!роанал|зуйте особливост| !ндив!дуального росту бактер|й та росту
бактер!й в популяц!|. Фхарактеризуйте парамещи щиво| росц.

6. Бизначте загальн] характеристики брод|ння. Б чо]уту поляга}оть
особливост| вид|в брод|ння, як| заснован| на гл|кол|тинношгу 1шляху розпаду.

7. |!роанал|зуйте особливост| фотосинтезу прокар|от.
8. |1роана:л|зуйте ти|7и >кит[я, що заснован1 на окисл}ова-]1ьному

фосфорилгованн! (аеробне дихання) та його р|зновиди.
9. |{роанал|зуйте основн| в|дм|нност| в1рус|в в|д прокар|отичних

орган|зм|в.

10. |[роана-гл|зуйте основн| механ!зми взаемод|| в|рус|в з кл|тиното.
1 1.,{айте заг€[льну характеристику б!оенергетичним процесам: гл1кол1зу,

ци1<.г!у трикарбонових кислот та ланцтога переносу електрон|в.
12. |[роанал|зуйте структуру та р1вн| 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 будову 1 класиф!кац|то вуглевод!в, |х роль у жив|й
природ|.

15. |[роанал|зуйте процеси' як! в|дбув€|}оться п|д час оинтезу б|лк|в у
кл!тин|.

16. |{роанал!зуйте б!олог|чн| функц![ та класиф1кац|то л|п|д|в.
|7. !айте характеристику в|там|нам, опитш|ть !х б1олог|чне значення.
18. Бизначте законом|рност| нез€|лежного спадкування та причини

в!дхилень в|д типових чисельних сп|вв|днотшень при розщепленн!.
19. |!роанал|зуйте явище зчепленого спадкування' особливост|

спадкування ознак' зчеплених |з статт}о, визначте принципи картування
хромосом.

20. Бизначте особливост| позахромосомного спадкування та
законом|рност! цитопл€вматичного спадкування.

21. [айте оц|нку м|нливост| як генетичному явищу, ]]' значеннто в
генетиц! та селекц!|, пор|вняйте р|зн| класиф|кац![ мутац|й, визначте основн|
характер |4ст|тки спонтанного мутац|йного процесу т а типи мутац|й.

22. !айте оц|нку методу |ндукованого штутагенезу (поняття про мутагени'
класиф|кац|я мутаген|в, генетичн| насл|дки !х д1т та застосування в
б|отехнолог|!).

23 . |1роанал|зуйте законом|рност! модиф!кац!йно| м!нливост| та методи !т

досл|д>кення.



24.Бизначте особливост| спадкування в популяц|| та сфери застосування
закону [ард1_Байнберга.

25. |[ровед!ть ана-г:|з !нформац!| щодо сщуктури та б1олог|чного
значення нукле|нових кислот: первинна сщуктура' р1вн| просторово|
орган|зац||, функц|| в орган|зм1, суперсп|рал|зац|я !}{1(.

26. Ризначте загальн| принципи орган|зац|| генетичного матер|алу на
приклад! геном|в в|рус|в, молекулярно| орган!зац|| бактер|альних геном1в та
геном|в еукар|от|в.

27. |1роанал|зуйте розвиток уявлень про
гену).

28. Би3начте основн| ту\т|и та етапи
прот|кання у еукар|от та'Ё генетичне значення.

29. |{ровед!ть пор|вняът:,1я р1зних тип|в репарац|| потшкод)кень д]к,
оц|н|ть роль репарац!йних систем у забезпеченн! генетичних процес|в.

30. |{роанал|зуйте генетичну рекомб|нац|то: тит\и, значення в генетиц|,
молекулярн| механ!зми заг€ш1ьно| генетично| рекомб|нац|| та особливост| !т

прот|кання у прокар|от.
31. |{ровед|ть пор|вняння позахромосомних фактор|в спадковост|:

класиф|к ац|я, структура та функц||.
з2. Бизначте значенн'{ етапу експрес1| генетично| |нформац1| в

заг€}льному процес| передан| спадково! |нформац1|: основн| етапи дк_
залежно| щанскрипц|| та трансляц|!.

33. |!роанал|зуйте р|зн| способи рецляц!| активност! ген|в у прокар1от|в
та особливост| регуляц![ активност| ген|в у еукар|от.

з4. Фбщунтуйте основн] етапи генно_|нженерного досл|ду, визначте
особливост| консщутовання та функц|онування рекомб|нантних днк.

35. |{ровед1ть анал|з основних фермент|Б, 1{Ф використову}оться в генно-
|нт<енерних досл|дах: рестрикт€ви як основний |нсщумент генетично|
|нтсенер||: властивост|, класиф1кац|я, номенклатура' рестрикц1йн1 карти'
методи секвенування.

36. ||ровед|ть анал|з щодо використання вектор|в в генетичн|й |нженер||:
визначення, основн| вимоги' тили вектор|в, особливост| констру}овання
вектор|в для про_ та еукар|от!в.

37. Фбщунтуйте мохслив1 1шляхи застосування культури рослинних
кл|тин в б|отехнолог|| та с|льському господарств!: заг€1льна характеристика

рослинних культур' методи культивування' морфогенез та регенерацтя ]п т![го,

напрямки застосування.
38. [|ровед1ть анал|з характеристик та властивостей культур тваринних

кл|тин: методи ощимання, особливост| |х культивування' сфери 3астосування.

буд'ву та фу".ц|т гену (теор|то

репл|кац|] днк, Ф9обливост|



39. Бизначте основн| напрямки розвитку суласно| б|отехнолог|! в св]т1 | в
}кра!н1.

40. |{роанал|зуйте основн! види сировини, 1{Ф застосов).!оться у
б!отехнолог|чн|й промисловост|.

41. Фбщунтуйте принципи та необх!дн! розрахунки ре)ким!в терм!нно|
стерил|зац|| р!дких середовищ 1 |х реал!зац1я в технолог|нному устаткуванн1
для пер!одиино| ! безперервно| стерил|зац||.

42.||роанал|зуйте принципи вибору типового ферментац!йного
обладнанътя для окремих б|осинтетичних процес|в. 1&асиф|кац|я ферментер|в.

43. ||ровед|ть пор|вняння о6ладнання для конценщування та в1дд1лення
б|омаси в процесах вид|лення продукту б1осинтезу.

44. |{ровед|ть анал!з характеристик баромембранних установок.
|{ринципи та област| застосування у б|отехнолог|чних та фармацевтичних
виробництвах.

45. !айте характеристич принципов|й технолог!чн|й схем1
б|отехнолог|чних виробництв.

46.|{роанал|зуйте передферментац|йн! процеси у б|отехнолог|чних
виробництвах.

47. Бизначте зага-гтьн| принципи селекц|| та критер|[ в!дбору
промислових 1цтам1в_продуцент|в.

48. Фбщунтуйте етат\и п|дготовки пос!вного матер|алу для виробниного
культивув ання м | кр оорган|зм! в поверхневим | г либинним способом.

49. |[роанал|зуйте причиъ|и п|ноутворення та методи п|ногас|ння в
процесах глибинного б|осинтезу.

50. Фбщунтуйте методи очищення 1 стерил|зац|| пов|щя для проведення
виробниного б|осинтезу. [ехнолог|чна схема п|дготовки стерильного пов|щя.

51.|!роанал|зуйте орган1зац|то процесу виробниного культивування
м|кроорган|зм|в глибинним способом та вплив параметр!в процесу на
б|осинтез ц|льового продукту.

52.|1роанал!зуйте орган|зац|то процесу виробниного культивування
м|кроорган|зм]в поверхневим способом та вплив параметр1в процесу на
б1осинтез ц1льового продукту.

53. |!ровед!ть пор|вняння законом|рностей росту м|кробних популяц|й
при пер|оди!1ному | безперервному культивуванн|.

54. ||роанал|зуйте особливост| технолог|| одержання б|лково-в|там|нних
конценщат|в м|кроб|олог|чним способом. 1!1етоди вид|лення продукту.

, 55. |[роанал|зуйте м1кроб|олог|чний спос|б одер)кання орган|нних
кислот. Фсобливост! технолог||, товарн1 форми.



56.|{роанал|зуйте м|кроб|олог|чний спос|б одерх{ання антиб|отик|в.
Фсобливост1 технолог|?, принципи вид|лення антиб!отик|в кормового !

медичного призначення.
57.||роанал|зуйте м1кроб1олог1чний спос|б одержання ферментних

препарат!в. Фсобливост| вид1лення, номенклацра' активн|сть ферментних
препарат|в.

58.|{роанал|зуйте м!кроб|олог!чний спос|б одер)кання ам|нокислот.
Фсобливост| продуцент!в, пох(ивних середовищ, стад|| б|осинтезу.

59. [айте характеристику б|олог1чно_активним речовинам
б|отехнолог1чного поход}кення, що мохсуть 6ути осново}о л|карських засоб1в.

60. |[роанал|зуйте характеристики препарат|в б|отехнолог|чного
поход)кенъ!я для с]льського господарства та промисловост!.

пРик|нцвв| положшння

|[ри проведенн1 комплексного фахового випробуваЁ\ня забороняеться

користув атиоя допом|х<ними матер|алами.

1{ритер!| оц]нтовання |спиту з фаху

при всцп| на осв|тньо_профес|йну прощаму п|дготовки маг|стра по

спец|а-гтьност| |62 <Б|отехнолог|{ та б|о|нженер|я, спец|ал!зац|| <||ромислова

б|отехнолог1я>>

Бкзаменац|йний б|лет складаеться з 3 питань' пер1ше питання оц|нтоеться

у 34 6али, А!уге та трете у 33 6а;ти:

Бал (ритер|| оц|нювання в!дпов!д!
33-34 Б|рна | вииерпна в|дпов|дь на литання'демонстру}оться

знання з |нтших тем та кредитних модул|в
3|-з2 Б1рн а | практично вичерпна

Бичерпна | в|рна в|дпов|дь з
в1дпов1дь на лу1тання.
несуттсво}о помилко}о

29-з0 Б|рна, €|-]-1е не вичерпна в|дпов|дь на питання або правильна
в|дпов|дь з окремими несуттевими помилками

27-28 Б|рна, .ш1е не повна в!дпов|дь на питання або в]дпов|дь з
помилками

25-26 Б!рна в|дпов|дь в ц!лому з несуттсвими помилками
2з-24 Б|рна в|дпов1дь в ц|лому 3 помилками
2\-22 в основному в|рна в|дпов|дь, €ште не шовна



\9-20 Б основному в|рна в|дпов!дь, €ш1е з суттевими помилками
17- 18

15- 16 ({асткова в|дпов|дь з помилками
|з-]14 ({асткова в!дпоц!дь з суттевими помилками
\\-\2 Ёаведен1 ли1ше основн| елементи в|рно| в!дпов|д|
9- 10 Б|дпов|дь не

елементами
шо сут| питання з окремими в1рними

7-8 9аоткова в1дпов1дь, багато 1нформац|| не по сут! питання
5-6 Фкрем| елементи в|дпов!д| в|рн|, €|ле в ц1лому в|дпов|д| на

питання немас
3-4 |1рисутн! деяк! елементи в|дпов!д! не по сут| литання
\-2 |[рисутн| деяк| елементи в!дпов|д!, 1{Ф св|дчать про

нерозум|ння або абсолготне незнання г1итання
0 Б1дсутн|сть в|дпов|д!

йаксимальна сума багл!в за в|дпов|дь на б|лет
становить 100 багл1в:

гРиклАд
типового завдання комплексного фахового випробування

вк3Амвндцтйлай втлвт ш т

1. |{роанал|зуйте основн| механ|зми надходх{енн'т пох{ивних речовин у
бактер|альну кл|тину.

2. Фбщунтуйте принципи та необх!дн| розрахунки ре)|(им1в терм!ино|
стерил|зац|| р|дких середовищ | ]х реал|зац|я в технолог|чному устаткуванн|
для пер|одинно| | безперервно| стерил!зац1|.

3. |{роанал|зуйте м|кроб|олог|чний спос|б одер)кання ам|нокислот.
Фсобливост! продуцент!в, по)кивних середовищ, стад|| б|осинтезу.

Бали Фц|нка вст5 Фц1нка за п|ятибальною 1шк€ш1о}о

95-1 00 А ((5 )) Б!дм|нно
85-94 в <<4,5 )

[обре
7 5-84 с <<4>>

65-7 4 р ((3,5)
3адов!льно

60-64 в (3)
Рх ((0)) Ёезадов!льно
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