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МЕТОЮ вступного випробування зі спеціальності 162 «Біотехнології 

та біоінженерія» для участі в конкурсі щодо зарахування для навчання в ас-

пірантурі на здобуття ступеня доктора філософії є систематизація та узагаль-

нення теоретичних знань та практичних навиків і здатність вирішувати типо-

ві професійні завдання. 

Вступні випробування охоплюють дисципліни професійної підготовки 

студентів з промислової та фармацевтичної біотехнології відповідно до осві-

тньо-професійної програми. 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, 

що абітурієнт повинен:  

ЗНАТИ: принципи та методи виробництва продукції промислової біо-

технології та фармацевтичної продукції в умовах GMP;  методи контролю 

сировини, напівпродуктів, поточного контролю технологічного процесу та 

готової продукції, вимоги до біотехнологічних та фармацевтичних вироб-

ництв: приміщень, обладнання, персоналу, документації. 

ВМІТИ: аналізувати біотехнологічний процес та забезпечувати дотри-

мання його технологічних параметрів на встановленому рівні; застосовувати 

методи аналітичного контролю для  забезпечення контролю сировини, напів-

продуктів, поточного контролю технологічного процесу та контролю готової 

продукції ; працювати із сучасними приладами та виконувати необхідні ана-

лізи.  

МАТИ НАВИЧКИ: роботи зі штамами мікроорганізмів, культурами 

рослин та тварин, з лабораторними тваринами, рослинами, мікроводоростя-

ми; відбору, збереження та аналізу проб продукції; використання з заданою 

метою відповідного лабораторного обладнання; постановки і планування ек-

сперименту та інтерпретації результатів дослідження; роботи з науково-

технічною документацією, вітчизняною, зарубіжною науковою літературою. 

Вступне випробування включає зміст навчальних дисциплін професій-

ної підготовки: 

1. Промислова біотехнологія 

2. Фармацевтична біотехнологія 

3. Аналітичний контроль та сертифікація продукції промислової біоте-

хнології 

4. Аналітичний контроль та стандартизація фармсубстанцій та фармп-

репаратів. 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до  

Положення про приймальну комісію Національного технічного універ-

ситету «ХПІ». 

 

 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Біотехнологія виробництва спирту етилового. Характеристика гото-

вого продукту (спирту етилового) відповідно до нормативної документації: 

класифікація, основні показники якості. Застосування етилового спирту. Ха-

рактеристика сировини і напівфабрикатів в технології виробництва спирту 

етилового ректифікованого. Біохімічна схема спиртового бродіння та харак-

теристика біологічного об'єкта в технології виробництва спирту етилового 

ректифікованого. Характеристика побічних продуктів виробництва спирту 

етилового ректифікованого (головної фракції етилового спирту, сивушних 

масел, концентрату естеро-сивушного, залишкові дріжджі). Опис технологіч-

ного процесу виробництва спирту етилового ректифікованого та блок-схема 

виробництва. Технохімічний і мікробіологічний контроль виробництва та го-

тового продукту в біотехнології спирту етилового ректифікованого.  

 

Біотехнологія виробництва хлібопекарських дріжджів. Характерис-

тика і форми хлібопекарських дріжджів, основні показники якості. Застосу-

вання хлібопекарських дріжджів. Характеристика сировини в технології хлі-

бопекарських дріжджів. Теоретичні основи розмноження дріжджів: фази роз-

витку дріжджів; умови, необхідні для росту і розвитку дріжджів. Виробницт-

во хлібопекарських дріжджів на дріжджових заводах. Виробництво пресова-

них дріжджів на мелясно-спиртових заводах. Опис технологічних процесів та 

блок-схеми виробництв. Технохімічний і мікробіологічний контроль вироб-

ництва та готового продукту в біотехнології хлібопекарських дріжджів.  

 

Біотехнологія виробництва пива. Характеристика готового продукту 

(пива) відповідно до нормативної документації: класифікація, основні показ-

ники якості. Характеристика сировини і матеріалів в технології виробництва 

пива. Біохімічна схема спиртового бродіння та характеристика біологічного 

об'єкта в технології пива. Характеристика побічних продуктів та відходів ви-

робництва пива (пивної та хмельової дробин, білкового відстою, залишкових 

пивних дріжджів, вуглецю діоксиду). Опис технологічного процесу виробни-

цтва пива та блок-схема виробництва. Технохімічний і мікробіологічний кон-

троль виробництва та готового продукту в біотехнології пива.  

 

Біотехнологія виробництва квасів. Характеристика та класифікація 

квасів, основні показники якості. Характеристика сировини і матеріалів в те-

хнології виробництва квасів. Біохімічна схема спиртового бродіння та харак-

теристика біологічного об'єкта в технології квасів. Характеристика побічних 



продуктів та відходів виробництва квасів (квасної гущі, залишкових дріж-

джів, вуглецю діоксиду). Опис технологічного процесу виробництва квасів та 

блок-схема виробництва. Технохімічний і мікробіологічний контроль вироб-

ництва та готового продукту в біотехнології квасів.  

 

Біотехнологія виробництва виноробної продукції. Характеристика 

виноробної продукції відповідно до нормативної документації: класифікація, 

основні показники якості окремих видів виноробної продукції. Характерис-

тика сировини і матеріалів в технологіях виробництва виноробної продукції. 

Біохімічна схема спиртового бродіння та характеристика біологічних об’єктів 

в технології виноробної продукції. Характеристика побічних продуктів та ві-

дходів виробництва виноробної продукції (вижимки, гребні, винний камінь, 

дріжджі, відходи виробництва бренді). Опис технологічних процесів вироб-

ництва виноробної продукції (білих, червоних, рожевих столових та кріпле-

них тихих вин, ігристих вин, ароматизованих вин, бренді) та блок-схеми ви-

робництв. Технохімічний і мікробіологічний контроль виробництв та готових 

продуктів в технологіях виноробної продукції.  

 

Біотехнологія виробництва кисломолочної продукції, сирів та мас-

ла кисловершкового. Характеристика кисломолочної продукції, сирів та 

масла кисловершкового відповідно до нормативної документації: класифіка-

ція, основні показники якості окремих видів продукції. Характеристика сиро-

вини і матеріалів в технологіях виробництва кисломолочної продукції, сирів 

та масла кисло вершкового. Біохімічна схема гомо- та гетероферментативно-

го молочнокислого бродіння та характеристика біологічних об’єктів в техно-

логії кисломолочної продукції. Характеристика побічних продуктів виробни-

цтва кисломолочної продукції, сирів та масла кисловершкового (сироватка, 

маслянка). Опис технологічних процесів виробництва кисломолочних напоїв 

(кефіру, йогурту, ряжанки), кисломолочного сиру, сметани, сирів, масла кис-

ловершкового та блок-схеми виробництв. Технохімічний і мікробіологічний 

контроль виробництв та готових продуктів в технологіях кисломолочної про-

дукції, сирів та масла кисловершкового. 

 

Біотехнологія пробіотичних препаратів. Кишковий мікробіоценоз – 

складна екосистема. Характеристика і відбір штамів (схема відбору). Харак-

теристика біфідобактерій і їх промотори. Характеристика лактобацил і аеро-

коків, Escherichia coli, Bacillus subtilis. Біотехнологічні методи одержання 

препаратів пробіотиків. Технологія виробництва препаратів, що містять біфі-

добактерії привести технологічну схему. Контроль і стандартизація пробіо-



тиків. Препарати, що містять штами пробіотиків і форми їх випуску. Реком-

бінантні пробіотики, їх конструювання. Нормативно-технічна документація 

виробництва  в умовах GMP. Методи контролю якості, стандартні операційні 

процедури (СОП), регламенти, досьє ділянки, drug master fail і ін. 

 

Біотехнологія одержання антибіотиків. Класифікація і структура ан-

тибіотиків. Спектр дії антибіотиків за фармакологічною групою, хімічною 

структурою і молекулярною дією. Технологічні можливості одержання анти-

біотиків (з використанням біосинтезу, з використанням генної інженерії, з 

використанням іммобілізованих ферментів). Умови культивування продуцен-

тів антибіотиків. Умови виробництва антибіотиків. Технологічна схема оде-

ржання гентаміцину. Контроль і стандартизація антибіотиків. Вимоги до ви-

робництва рекомбінантних продуктів. Нормативно-технічна документація 

при виробництві в умовах GMP. Методи контролю якості, СОП, регламенти, 

досьє ділянки, drug master fail і ін.  

 

Біотехнологія одержання вітамінів. Розвиток науки про вітаміни.   

Класифікація і функції вітамінів в організмі. Шляхи здійснення виробництва 

вітамінів (екстракція, біосинтез, хімічний синтез). Технологічна схема виро-

бництва вітаміну В2 (рибофлавіну): характеристика поживних середовищ; 

характеристика штамів продуцентів вітаміну. Одержання -каротину: техно-

логічна схема та опис процесу виробництва; характеристика поживних сере-

довищ; характеристика штамів продуцентів, одержання посівного матеріалу. 

Контроль і стандартизація вітамінів. Вимоги до виробництва рекомбінантних 

продуктів. Нормативно-технічна документація при виробництві в умовах 

GMP. Методи контролю якості, СОП, регламенти, досьє ділянки, drug master 

fail і ін. 

 

Біотехнологія рекомбінантних ДНК. Продукти фармацевтичної біо-

технології, одержані  за допомогою технології рекомбінантної ДНК. Проду-

центи, що використовуються в біотехнології рекомбінантних ДНК (бактеріа-

льні, еукаріотичні, дріжджові клітини). Переваги та недоліки штамів проду-

центів рекомбінантних білків. Посттрансляційні зміни, які зазнають білки в 

клітинах еукаріот. Фактори необхідні для ефективної експресії будь-якого 

гена в біотехнології рекомбінантних ДНК. Рестріктази та їх роль в біотехно-

логії рекомбінантних ДНК. Вектори, які використовуються для введення ре-

комбінантної ДНК в клітини (плазміди і бактеріофаги). Вимоги до виробниц-

тва рекомбінантних продуктів. Нормативно-технічна документація при виро-



бництві в умовах GMP. Методи контролю якості, СОП, регламенти, досьє ді-

лянки, drug master fail і ін. 

 

Біотехнологія одержання гормональних препаратів. Історія ство-

рення лікарських препаратів інсуліну. Етапи розвитку створення людського 

інсуліну. Інсулін – структура і функції гормону. Технологічна схема одер-

жання генно-інженерного інсуліну: принципи конструювання плазміди; ви-

рощування біомаси штаму продуцента; виділення тілець включення; розчи-

нення тілець включення, що містять гібридний білок та ренатурація гібрид-

ного білка; очищення ренатурованого гібридного білка, гідроліз білка, отри-

мання високоочищеного інсуліну, лікарські форми інсулінів. Контроль і ста-

ндартизація інсулінів. Вимоги до виробництва рекомбінантних продуктів. 

Нормативно-технічна документація при виробництві в умовах GMP. Методи 

контролю якості, СОП, регламенти, досьє ділянки, drug master fail і ін.  

 

Біотехнологія вакцинних препаратів. Історія і класифікація вакцин. 

Компоненти вакцин – антигени і ад'юванти. Бактеріальні вакцини для профі-

лактики інфекційних захворювань на прикладі вакцини BCG (технологічна 

схема). Технологічна схема одержання вакцини проти правця (поняття про 

токсини і анатоксини). Вірусні вакцини для профілактики інфекційних за-

хворювань на прикладі рекомбінантних (гепатит В) вакцини проти HBs анти-

гену; технологічна схема. Технологічна схема отримання вакцини проти по-

ліомієліту. Комбіновані вакцини. Рибосомальні вакцини. Рослинні вакцини. 

ДНК-вакцини. Вимоги до виробництва вакцин. Нормативно-технічна доку-

ментація при виробництві в умовах GMP. Методи контролю якості, СОП, ре-

гламенти, досьє ділянки, drug master fail і ін. 

 

Біотехнологія рослин. Вторинні метаболіти рослин – джерела фарма-

кологічно-активних речовин. Технологія одержання калусних тканин. Живи-

льні середовища, що використовуються для вирощування калуса. Роль окре-

мих компонентів середовища: джерела вуглецевого живлення, мінеральні ре-

човини; фітогормони і стимулятори росту. Умови культивування культури 

рослин: освітлення, температура і рН; роль асептики при виробництві калуса. 

Вторинні метаболіти – глікозиди і алкалоїди та їх продуценти. Приклади 

одержання вторинних метаболітів: алкалоїдів з тиса. Нормативно-технічна 

документація при виробництві в умовах GMP. Методи контролю якості, 

СОП, регламенти, досьє ділянки, drug master fail і ін. 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

1. Охарактеризувати готовий продукт (спирт етиловий) відповідно до 

нормативної документації: привести  класифікацію, основні показники якос-

ті. Вказати сфери застосування етилового спирту. Надати характеристику си-

ровини і напівфабрикатів в технології виробництва спирту етилового ректи-

фікованого. 

2. Представити біохімічну схему спиртового бродіння та характеристи-

ку біологічного об'єкта в технології виробництва спирту етилового ректифі-

кованого. Охарактеризувати побічні продукти виробництва спирту етилового 

ректифікованого. 

3. Проаналізувати технологічний процес виробництва спирту етилового 

ректифікованого та навести блок-схему виробництва. Охарактеризувати тех-

нохімічний і мікробіологічний контроль виробництва та готового продукту в 

біотехнології спирту етилового ректифікованого.  

4. Охарактеризувати форми хлібопекарських дріжджів, їх основні пока-

зники якості. Вказати сфери застосування хлібопекарських дріжджів. Надати 

характеристику сировини в технології хлібопекарських дріжджів. 

5. Представити теоретичні основи розмноження дріжджів: фази розвит-

ку дріжджів; умови, необхідні для росту і розвитку дріжджів. 

6. Проаналізувати виробництво хлібопекарських дріжджів на дріжджо-

вих заводах. Проаналізувати виробництво пресованих дріжджів мелясно-

спиртових заводах. Навести опис технологічних процесів та блок-схеми ви-

робництв. Охарактеризувати технохімічний і мікробіологічний контроль ви-

робництва та готового продукту в біотехнології хлібопекарських дріжджів.  

7. Охарактеризувати готовий продукт (пиво) відповідно до нормативної 

документації: класифікація, основні показники якості. Надати характеристи-

ку сировини і матеріалів в технології виробництва пива. 

8. Представити біохімічну схему спиртового бродіння та характеристи-

ку біологічного об'єкта в технології пива. Охарактеризувати побічні продук-

ти та відходи виробництва пива. 

9. Проаналізувати технологічний процес виробництва пива та навести 

блок-схему виробництва. Охарактеризувати технохімічний і мікробіологіч-

ний контроль виробництва та готового продукту в біотехнології пива.  

10. Охарактеризувати готовий продукт та надати класифікацію квасів, 

їх основні показники якості. Надати характеристику сировини і матеріалів в 

технології виробництва квасів. 



11. Представити біохімічну схему та характеристику біологічного об'є-

кта в технології квасів. Охарактеризувати побічні продукти та відходи виро-

бництва квасів. 

12. Проаналізувати технологічний процесу виробництва квасів та наве-

сти блок-схему виробництва. Охарактеризувати технохімічний і мікробіоло-

гічний контроль виробництва та готового продукту в біотехнології квасів.  

13. Охарактеризувати виноробну продукцію відповідно до нормативної 

документації: класифікація, основні показники якості окремих видів виноро-

бної продукції. Надати характеристику сировини і матеріалів в технологіях 

виробництва виноробної продукції. 

14. Представити біохімічну схему спиртового бродіння та характерис-

тику біологічних об’єктів в технології виноробної продукції. Охарактеризу-

вати побічні продукти та відходи виробництва виноробної продукції. 

15. Проаналізувати технологічні процеси виробництва виноробної про-

дукції (білих, червоних, рожевих столових та кріплених тихих вин, ігристих 

вин, ароматизованих вин, бренді) та навести блок-схеми виробництв. Охара-

ктеризувати технохімічний і мікробіологічний контроль виробництв та гото-

вих продуктів в технологіях виноробної продукції.  

16. Охарактеризувати кисломолочну продукцію, сирів та масло кисло-

вершкове відповідно до нормативної документації: класифікація, основні по-

казники якості окремих видів продукції. Надати характеристику сировини і 

матеріалів в технологіях виробництва кисломолочної продукції, сирів та мас-

ла кисловершкового. 

17. Представити біохімічну схему гомо- та гетероферментативного мо-

лочнокислого бродіння та характеристику біологічних об’єктів в технології 

кисломолочної продукції, сирів та масла кисловершкового. Охарактеризува-

ти побічні продукти виробництва кисломолочної продукції, сирів та масла 

кисловершкового. 

18. Проаналізувати технологічні процеси виробництва кисломолочних 

напоїв (кефіру, йогурту, ряжанки), кисломолочного сиру, сметани, сирів, ма-

сла кисловершкового та навести блок-схеми виробництв. Охарактеризувати 

технохімічний і мікробіологічний контроль виробництв та готових продуктів 

в технологіях кисломолочної продукції, сирів та масла кисловершкового. 

19. Охарактеризувати кишковий мікробіоценоз.  Представити схему ві-

дбору штамів. Надати характеристику біфідобактеріям і їх промоторам, лак-

тобацилам і аерококам, Escherichia coli, Bacillus subtilis. Навести приклади 

рекомбінантних пробіотиків та представити схему їх конструювання. 



20. Охарактеризувати біотехнологічні методи одержання препаратів 

пробіотиків. Представити технологію виробництва препаратів, що містять 

біфідобактерії, привести технологічну схему. 

21. Охарактеризувати контроль і стандартизацію пробіотиків. Охарак-

теризувати нормативно-технічну документацію виробництва  в умовах GMP,  

СОП, регламенти, досьє ділянки, drug master fail і ін. 

22. Навести класифікацію і структуру антибіотиків. Спектр дії антибіо-

тиків за фармакологічною групою, хімічною структурою і молекулярною ді-

єю. Охарактеризувати технологічні можливості одержання антибіотиків (з 

використанням біосинтезу, з використанням генної інженерії, з використан-

ням іммобілізованих ферментів).  

23. Охарактеризувати умови культивування продуцентів антибіотиків. 

Охарактеризувати умови виробництва антибіотиків. Представити технологі-

чну схему виробництва гентаміцину.  

24. Охарактеризувати контроль і стандартизацію антибіотиків. Охарак-

теризувати вимоги до виробництва рекомбінантних продуктів. Охарактери-

зувати нормативно-технічну документацію при виробництві в умовах GMP, 

методи контролю якості, СОП, регламенти, досьє ділянки, drug master fail і 

ін. 

25. Розвиток науки про вітаміни. Надати класифікацію вітамінів. Оха-

рактеризувати  функції вітамінів в організмі. Шляхи здійснення виробництва 

вітамінів (екстракція, біосинтез, хімічний синтез).  

26. Представити технологічну схему виробництва вітаміну В2 (рибо-

флавіну).  Надати характеристику поживним середовищам; характеристику 

штамів продуцентів вітаміну В2.   

27. Представити технологічну схему виробництва -каротину: характе-

ристика поживних середовищ; характеристика штамів продуцентів, одержан-

ня посівного матеріалу; технологічний процес одержання -каротину.  

28. Охарактеризувати контроль і стандартизацію вітамінів. Охаракте-

ризувати  вимоги до виробництва рекомбінантних продуктів. Охарактеризу-

вати нормативно-технічну документацію при виробництві в умовах GMP, 

методи контролю якості, СОП, регламенти, досьє ділянки, drug master fail і 

ін.  

29. Охарактеризувати продукти фармацевтичної біотехнології, одержа-

ні  за допомогою технології рекомбінантної ДНК. Навести приклади та оха-

рактеризувати продуценти, що використовуються в біотехнології рекомбіна-

нтних ДНК (бактеріальні, еукаріотичні, дріжджові клітини). Переваги та не-

доліки штамів продуцентів рекомбінантних білків. Посттрансляційні зміни, 



які зазнають білки в клітинах еукаріот. Вказати, що необхідно для ефективної 

експресії будь-якого гена в біотехнології рекомбінантних ДНК.  

30. Охарактеризувати рестріктази та їх роль в біотехнології рекомбіна-

нтних ДНК. Охарактеризувати вектори, які використовуються для введення 

рекомбінантної ДНК в клітини (плазміди і бактеріофаги).  

31. Охарактеризувати вимоги до виробництва рекомбінантних продук-

тів. Охарактеризувати методи контролю якості. Навести приклади норматив-

но-технічної документації при виробництві в умовах GMP, СОП, регламенти, 

досьє ділянки, drug master fail і ін. 

32. Історія створення лікарських препаратів інсуліну. Охарактеризувати 

етапи розвитку створення людського інсуліну. Охарактеризувати структуру і 

функції гормону інсуліну.  

33. Представити технологічну схема одержання генно-інженерного ін-

суліну: принципи конструювання плазміди; вирощування біомаси штаму 

продуцента; виділення тілець включення; розчинення тілець включення, що 

містять гібридний білок і ренатурація гібридного білка; очищення ренатуро-

ваного гібридного білка, гідроліз білка, отримання високоочищеного інсулі-

ну, лікарські форми інсулінів.  

34. Охарактеризувати вимоги до виробництва рекомбінантного інсулі-

ну. Охарактеризувати методи контролю якості. Навести приклади норматив-

но-технічної документації при виробництві в умовах GMP, СОП, регламенти, 

досьє ділянки, drug master fail і ін.  

35. Історія і класифікація вакцин. Охарактеризувати компоненти вак-

цин – антигени і ад'юванти. Охарактеризувати бактеріальні вакцини для про-

філактики інфекційних захворювань на прикладі вакцини BCG (привести те-

хнологічну схему).  

36. Представити технологічну схему одержання вакцини проти правця 

(поняття про токсини і анатоксини).  

37. Вірусні вакцини для профілактики інфекційних захворювань на 

прикладі рекомбінантних (гепатит В) вакцини проти HBs антигену (привести 

технологічну схему).  

38. Вірусні вакцини для профілактики інфекційних захворювань. При-

вести технологічну схему отримання вакцини проти поліомієліту.  

39. Охарактеризувати комбіновані вакцини, рибосомальні вакцини, ро-

слинні вакцини, ДНК-вакцини.  

40. Охарактеризувати вимоги до виробництва вакцин. Навести прикла-

ди нормативно-технічної документації при виробництві в умовах GMP, СОП, 

регламенти, досьє ділянки, drug master fail і ін.   



41. Охарактеризувати вторинні метаболіти рослин. Представити техно-

логію одержання калусних тканин. Охарактеризувати живильні середовища, 

що використовуються для вирощування калуса; роль окремих компонентів 

середовища: джерела вуглецевого живлення, мінеральні речовини; фітогор-

мони і стимулятори росту. Умови культивування культури рослин: освітлен-

ня, температура і рН; роль асептики при виробництві калуса.  

42. Охарактеризувати вторинні метаболіти – глікозиди і алкалоїди та їх 

продуценти. Приклади одержання вторинних метаболітів: алкалоїдів з тиса.  

43. Охарактеризувати вимоги до виробництва вторинних метаболітів. 

Охарактеризувати методи контролю. Навести приклади нормативно-

технічної документації при виробництві в умовах GMP, СОП, регламенти, 

досьє ділянки, drug master fail і ін.   
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
Національна 

оцінка; 
ECTS; 
бали 

Позитивні критерії  
оцінювання 

Негативні критерії оцінювання 

Відмінно 
 

А 
 

90-100 

– глибоке знання матеріалу; 
вміння аналізувати явища, які 
вивчаються, в їхньому взає-
мозв’язку і розвитку; 
– вміння проводити теоретич-
ні розрахунки; 
– відповіді на запитання чіткі, 
лаконічні, логічно послідовні; 
– вміння розв’язувати складні 
практичні задачі 

відповіді на запитання можуть містити 
незначні неточності 

Добре 
 

В 
 

82-89 

– глибокий рівень знань в об-
сязі обов’язкового матеріалу; 
– вміння давати аргументова-
ні відповіді на запитання і 
проводити теоретичні розра-
хунки; 
– вміння розв’язувати складні 
практичні задачі 

відповіді на запитання містять певні не-
точності 

Добре 
 

С 
 

75-81 

– міцні знання матеріалу, що 
вивчається, та його практич-
ного застосування; 
– вміння давати аргументова-
ні відповіді на запитання і 
проводити теоретичні розра-
хунки; 
– вміння розв’язувати практи-
чні задачі 

невміння використовувати теоретичні 
знання для розв’язування складних 
практичних задач 

Задовільно 
 

D 
 

64-74 

– знання основних фундамен-
тальних положень матеріалу, 
що вивчається, та їх практич-
ного застосування; 
– вміння розв’язувати прості 
практичні задачі 

– невміння давати аргументовані відпо-
віді на запитання; 
– невміння аналізувати викладений ма-
теріал і виконувати розрахунки; 
– невміння розв’язувати складні практи-
чні задачі 

Задовільно 
 

E 
 

60-63 

– знання основних фундамен-
тальних положень матеріалу 
модуля; 
– вміння розв’язувати най-
простіші практичні задачі 

– незнання окремих (непринципових) 
питань з матеріалу модуля; 
– невміння послідовно і аргументовано 
висловлювати думку; 
– невміння застосовувати теоретичні 
положення при розв’язанні практичних 
задач 

Незадовільно 
 

FX 
 

35-59 

додаткове вивчення матеріалу 
модуля може бути виконано в 
терміни, що передбачені на-
вчальним планом 

– незнання основних фундаментальних 
положень навчального матеріалу моду-
ля;  істотні помилки у відповідях на за-
питання; 
– невміння розв’язувати прості практич-
ні задачі 

Незадовільно 
 

F 
 

<34 

 – повна відсутність знань значної части-
ни навчального матеріалу; незнання ос-
новних фундаментальних положень; 
– істотні помилки у відповідях на запи-
тання; 
– невміння орієнтуватися під час 
розв’язання  простих практичних задач 



 


