


ВСТУП 

 
Додаткове випробування проводиться зі вступниками на навчання на 

освітню програму підготовки магістра «Біотехнології» за спеціальністю 162 
«Біотехнології та біоінженерія», що не мають базової бакалаврської підготовки за 
даною спеціальністю (напрямом підготовки). Метою програми є ознайомити 
абітурієнтів даної категорії з умовами та особливостями проведення додаткового 
випробування. Задачею програми є надання переліку навчального та 
інформаційного матеріалу для проведення додаткового випробування, що 
допоможе вступнику підготуватися до конкурсного відбору.  

Завдання для випробування ґрунтуються на основному матеріалі наступних 
дисциплін бакалаврату «Біотехнології»: «Загальна мікробіологія та вірусологія», 
«Біохімія», «Генетика», «Загальна біотехнологія» та «Процеси і апарати 
біотехнологічних виробництв». Обрані для завдань питання подані у основній 
частині програми. Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних 
рівновагових запитань з різних перерахованих вище дисциплін, відповідь на які 
абітурієнт надає у письмовому вигляді. Тривалість додаткового випробування  
120 хв. без перерви.  

Додаткове випробування дозволяє оцінити рівень підготовки абітурієнта 
для навчання за освітнім ступенем магістра спеціальності 162 Біотехнології та 
біоінженерія і визначити можливість допуску його до складання фахового 
вступного іспиту.   
 

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 
 

1. Визначте основні відмінності в організації і функціонуванні еу- і 
прокаріотичних клітин. 

2. Проаналізуйте хімічний склад, структурну організацію та функції 
клітинної стінки Г+ та Г- мікроорганізмів. 

3. Визначте особливості будови ЦПМ бактерій та її роль у конструктивному 
та енергетичному метаболізмі. 

4. Проаналізуйте основні механізми надходження поживних речовин у 
бактеріальну клітину. 

5. Проаналізуйте особливості індивідуального росту бактерій та росту 
бактерій в популяції. Охарактеризуйте параметри кривої росту. 

6. Визначте загальні характеристики бродіння. В чому полягають 
особливості видів бродіння, які засновані на гліколітичному шляху розпаду 
глюкози. 

7. Проаналізуйте особливості механізмів фотосинтезу прокаріот та їх 
відмінності від фотосинтезу еукаріотичних клітин. 

8. Проаналізуйте типи життя, що засновані на окислювальному 
фосфорилюванні (аеробне дихання) та його різновиди. 

9. Проаналізуйте основні відмінності в будові та функціонуванні вірусів від 
прокаріотичних організмів. 



10. Проаналізуйте основні механізми взаємодії вірусів з клітиною. 
11. Дайте характеристику нуклеїновим кислотам: будова, властивості і 

біологічні функції. 
12. Проаналізуйте структуру та рівні організації білкової молекули. 

Опишіть біологічні функції білків. 
13. Визначте загальні принципи будови ферментів, їх властивості як 

біологічних каталізаторів. 
14. Проаналізуйте будову і класифікацію вуглеводів, їх роль у живій 

природі. 
15. Проаналізуйте процеси, які відбуваються під час синтезу білків у 

клітині. 
16. Проаналізуйте біологічні функції та класифікацію ліпідів. 
17. Дайте характеристику вітамінам, опишіть їх біологічне значення. 
18. Визначте закономірності незалежного спадкування та причини 

відхилень від типових чисельних співвідношень при розщепленні. 
19. Проаналізуйте основні фази клітинного циклу, порівняйте мітоз та 

мейоз, визначте особливості мейозу та запліднення у рослин і тварин та їх 
значення у передачі спадкової інформації. 

20. Дайте оцінку мінливості як генетичному явищу, її значенню в генетиці 
та селекції, визначте основні характеристики спонтанного мутаційного процесу та 
індукованого мутагенезу.  

21. Визначте значення процесів реплікації та експресії генетичної 
інформації в загальному процесі передачі спадкової інформації: основні етапи 
реплікації, ДНК-залежної транскрипції та трансляції.  

22. Обґрунтуйте основні етапи генно-інженерного досліду, визначте 
особливості конструювання та функціонування рекомбінантних ДНК.  

23. Проведіть аналіз характеристик та властивостей культур рослинних та 
тваринних клітин: методи отримання, особливості їх культивування, сфери 
застосування. 

24. Визначте основні напрямки розвитку сучасної біотехнології в світі і в 
Україні.  

25. Дайте характеристику основним типам обладнання, що 
використовуються у біотехнологічних виробництвах. 

26. Дайте характеристику принциповій схемі біотехнологічних виробництв. 
27. Дайте характеристику біологічно-активним речовинам 

біотехнологічного походження, що можуть бути основою лікарських засобів. 
28. Проаналізуйте характеристики препаратів біотехнологічного 

походження для сільського господарства та промисловості. 
 



ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

При проведенні додаткового випробування забороняється користуватися 
допоміжними матеріалами.  

Критерії оцінювання іспиту з додаткового випробування при вступі на 
освітню програму підготовки магістра за спеціальністю 162 Біотехнології та 
біоінженерія. 

Екзаменаційний білет складається з 3 питань, перше питання оцінюється у 
34 бали, друге та третє у 33 бали: 
Бал Відсотки Критерії оцінювання відповіді 

31-34 
31-33 

91-100 
Вірна і вичерпна відповідь на питання, демонструються знання 
з інших тем та кредитних модулів 

28-30 
27-30 

81-90 
 Вірна, але не вичерпна відповідь на питання або правильна 
відповідь з окремими несуттєвими помилками 

24-28 
23-27 

71-80 Вірна відповідь в цілому  з несуттєвими помилками 

21-24 
20-22 

61-70 В основному вірна відповідь, але не повна 

18-20 
17-19 

51-60 
Часткова відповідь  
або відповідь з несуттєвими помилками 

14-17 
14-16 

41-50 Часткова відповідь з суттєвими помилками 

11-13 
10-13 

31-40 Відповідь не по суті питання з окремими вірними елементами  

7-10 
7-9 

21-30 
Окремі елементи відповіді вірні, але в цілому відповіді на 
питання немає  

7-4 
7-4 

11-20 Присутні деякі елементи відповіді не по суті питання 

2-4 
2-4 

6-10 
Присутні деякі елементи відповіді, що свідчать про 
нерозуміння або абсолютне незнання питання  

0-2 
0-2 

0-5 Відсутність відповіді  

 
 Максимальна сума балів за відповідь на білет становить 100 балів: 

Бали Оцінка 

95 - 100 Відмінно
85 - 94 Дуже добре
75 - 84 Добре
65 - 74 Задовільно
60 - 64 Достатньо

менше 60 Незадовільно 
 
 ПРИКЛАД типового завдання додаткового випробування: 



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ № 1 
1. Проаналізуйте основні механізми надходження поживних речовин у 

бактеріальну клітину. 
2. Визначте закономірності незалежного спадкування та причини відхилень 

від типових чисельних співвідношень при розщепленні.  
3. Дайте характеристику принциповій технологічній схемі біотехнологічних 

виробництв. 
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