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Біотехнології та біоінженерія  

АНОТАЦІЯ 

Метою вступних випробувань абітурієнтів для участі у конкурсі щодо  

зарахування на навчання за скороченим терміном навчання на перший 

бакалаврський рівень спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»  є 

з’ясування рівня їх фундаментальних та професійно-орієнтованих умінь, 

знань і здатності вирішувати типові професійні завдання.   

Фахівці з біотехнології повинні бути підготовлені для технологічної, 

організаційно-виробничої, контролюючої, проектної роботи на  

біотехнологічних та фармацевтичних підприємствах та виконувати зазначену 

професійну роботу згідно Державного переліку професій, затвердженого 

постановою Кабінету міністрів України № 1117 від 11 вересня 2007 року (із 

змінами і доповненнями) і займати первинні посади згідно довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників: начальник зміни, 

начальник відділу стандартизації, майстер виробничої дільниці, завідувач 

виробничої лабораторії, інженер-біотехнолог, мікробіолог, технолог цеху, 

хімік-аналітик, інспектор з якості. Фахівці володіють необхідними знаннями 

в галузі розробки технологій біотехнологічної та фармацевтичної продукції.  

Сферою їх діяльності є як традиційні так і нові технології 

біотехнологічної та фармацевтичної продукції високої якості.  

Під час підготовки до випробовування необхідно звернути увагу, що  

абітурієнт повинен: 

знати: основні властивості та перетворення різних класів неорганічних  

та органічних сполук, їх значення та застосування в біотехнології;  

прикладні аспекти використання ферментів та мікроорганізмів у 

біотехнології. 

Вміти: пояснювати хімічні явища, що відбуваються в лабораторії та  

при виробництві біотехнологічної продукції, поводитися з найважливішими 

хімічними сполуками та обладнанням; володіти основними методами 

виділення та ідентифікації органічних сполук, застосовувати знання для 

вивчення основних перетворень неорганічних та органічних речовин у 

технологічних процесах;  

застосувати основні методи біохімічних та мікробіологічних 

досліджень для оцінки якості харчової сировини і харчових продуктів при їх 

переробці та зберіганні. 

Вступне фахове випробовування включає зміст нормативних 

навчальних дисциплін:  

1. біологія клітини;  

2. хімія. 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до  

Положення про приймальну комісію Національного технічного університету 

«ХПІ». 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Біологія клітини 

Молекулярний рівень організації життя (неорганічні та органічні 

речовини). Клітинний рівень організації живої природи (загальний план 

будови клітин). Організмовий рівень організації живої природи (неклітинні 

форми життя, одноклітинні організми, багатоклітинні організми). 

Розмноження організмів. Генетика. Закономірності спадковості. 

Закономірності мінливості. Генотип як цілісна система. Індивідуальний 

розвиток організмів. Надорганізмові рівні організації живої природи: 

популяція, екосистема, біосфера. Основи еволюційного вчення. Історичний 

розвиток органічного світу. Білкові речовини. Нуклеїнові кислоти. Ферменти. 

Вітаміни. Значення та використання цих речовин в харчовій технології. 

Вуглеводи та їх обмін. Бродіння та дихання. Ліпіди та їх обмін. Обмін азоту в 

рослинних організмах, біосинтез білка. Взаємозв’язок процесів обміну 

речовин в організмі. Роль біохімічних процесів при зберіганні та переробці 

харчової сировини рослинного походження. 

2. Хімія 

Будова речовин. Типи хімічних зв’язків. Загальні закономірності 

проходження хімічних процесів. Розчини електролітів і неелектролітів. 

Електролітична дисоціація і гідроліз. Окисно-відновні і електрохімічні 

процеси. Комплексні сполуки. Основні властивості хімічних елементів та їх 

сполук. Роль хімії в технологічних процесах харчової промисловості. 

Будова органічних сполук, хімічний зв’язок. Будова, методи добування,  

властивості вуглеводнів, галогенопохідних, спиртів і фенолів, простих ефірів, 

альдегідів і кетонів, карбонових кислот та їх похідних, гетероциклічних 

сполук, жирів та жироподібних сполук, вуглеводів, амінокислот та білкових 

речовин. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

1. Біологія клітини 

1. Елементний склад організмів. 

2. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: 

макроелементи, мікроелементи. 

3. Роль неорганічних речовин (води, кисню, мінеральних солей) у 

життєдіяльності організмів. 

4. Органічні речовини, що входять до складу організмів, їх різноманітність та 

    біологічне значення. 

5. Принципи дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів. 

6. Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран (біомембран). 

7. Функції та особливості будови поверхневого апарату клітин організмів 

     різних царств живої природи. 

8. Будова і функції ядра клітин еукаріотів. Значення нуклеоїду клітин 

прокаріотів. 

9. Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів. 

10. Будова і функції одномембранних органел клітин 

     (гранулярна і гладенька ендоплазматичні сітки, апарат Гольджі, лізосоми, 

      вакуолі).  

11. Будова і функції двомембранних органел клітини  

12. Функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин 

      прокаріотів. 

13. Клітинний цикл еукаріотів. Механізми відтворення і загибелі клітин. 

14. Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу. 

15. Мітоз. Мейоз. 

16. Віруси, їхній хімічний склад, будова, життєві цикли. Роль в природі й 

житті людини. 

17. Багатоклітинні організми без справжніх тканин. 

18. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами. 

19. Принципи взаємодії клітин. Утворення тканин у тварин. Будова і функції 

тканин тварин, їх здатність до регенерації. 

20. Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність до регенерації. 

21. Нестатеве розмноження організмів. 

22. Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин. 

23. Нестатеве розмноження організмів. 

24. Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень.  

25. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. 

26. Хромосомна теорія спадковості.  

27. Зчеплене успадкування.  Взаємодія генів. 

28. Комбінативна мінливість. 

29. Мутаційна мінливість. Види мутацій. Мутагени. Модифікаційна 

мінливість. 

30. Генетичні основи селекції організмів. 
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31. Запліднення. Перiоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: 

ембріогенез і постембріональний розвиток. 

32. Вплив генотипу та факторів зовнішнього  середовища на розвиток  

організму. 

33. Життєвий цикл у рослин і тварин. 

34. Ембріотехнології. 

35. Клонування. 

36. Популяція. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура 

популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції. Екологічні 

чинники. 

37. Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. 

38. Взаємодії організмів в екосистемах. 

39. Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І.Вернадського про 

біосферу.  

40. Роль живих організмів у біосфері. 

41. Вплив діяльності людини на стан біосфери. 

42. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери. 

43. Основи еволюційного вчення. Становлення еволюційних поглядів. 

44. Природний добір. Вид, видоутворення. 

45. Мікроеволюція. 

46. Адаптації як результат еволюційного процесу. 

47. Макроеволюційний процес. 

48. Гіпотези виникнення життя на Землі. 

49. Еволюція одноклiтинних та багатоклітинних організмів. Перiодизація 

еволюційних явищ. 

50. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку. 

51. Роль бiології клітини в біотехнологічній, харчовій та фармацевтичній 

промисловості. 

52. Білки. Хімічний склад та класифікація. 

53. Пептиди. Природа пептидного зв’язку. 

54. Первинна структура білків. 

55. Просторова організація білків. Поняття про вторинну, третинну та 

четвертинну структури. 

56. Властивості білків у розчинах. 

57. Денатурація білків. Фактори, які викликають денатурацію. 

58. Фізико-хімічні властивості білків та їх зміни в технологіях різних 

харчових виробництв. 

59. Характеристика основних харчових білків. 

60. Крохмаль. Особливості крохмалю різного походження, властивості 

крохмалю. 

61. Гідроліз крохмалю: ферментативний і кислотний. Продукти гідролізу. 

62. Пектинові речовини. Номенклатура, будова, хімічна структура, фізико-

хімічні властивості.  

63. Класифікація ліпідів, їх хімічна будова. 
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64. Хімічні і фізичні властивості ліпідів. 

65. Гідроліз та окиснення ліпідів. Фактори, що впливають на швидкість цих 

процесів. 

66.Водорозчинні вітаміни. Вміст в харчових продуктах, значення для 

організму людини. 

67. Жиророзчинні вітаміни. Вміст в харчових продуктах, значення для 

організму людини. 

68. Будова ферментів. 

69. Класифікація ферментів. 

70. Оптимальні умови дії ферментів: рН середовища, температура. 

71. Приклади використання ферментів в харчових технологіях. 

72. Реплікація ДНК та транскрипція РНК. Біосинтез білка у рибосомах.  

73. Принципи генної інженерії та їх застосування в сучасній медицині. 

74. Сучасна класифікація та молекулярні механізми дії гормонів. Загальне 

уявлення про гормони центральних та периферичних залоз. 

75. Детоксикаційна функція печінки. Процеси біотрансформації 

ксенобіотиків та ендогенних токсинів. Мікросомальне окиснення, 

цитохром Р-450. 

76. Вплив антибіотиків та інших фармацевтичних засобів на матричні 

синтези у клітині. 

77. Вплив фармацевтичних засобів на функції нирок та фізико-хімічні 

властивості сечі.  

78. Поняття генетичного коду та його властивості 

79. Трансляція: її механізм, послідовність стадій синтезу білків, біологічне 

значення процесу.  

80. Рибосомальна білок-синтезуюча система: компоненти та їх функції. 

 

2. Хімія 

1. Класифікація неорганічних сполук. 

2. Типи хімічного зв’язку (ковалентний, іонний, металічний). 

3. Швидкість хімічних реакцій і фактори, від яких вона залежить. 

4. Енергетика хімічних процесів. 

5. Дисперсні системи: класифікація, основні характеристики дисперсних     

систем.  

6. Види розчинів та їх властивості. Способи вираження складу розчинів. 

7. Окисно-відновні реакції. Загальні поняття про окисно-відновні процеси. 

8. Особливості будови молекули води та її фізичні властивості:  

    температура замерзання та кипіння, густина, теплоємність,  

теплопровідність, поверхневий натяг. 

9. Хімічні властивості води. 

10. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості 

речовини.  

11. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену і Карбону.  

12. Поняття про адсорбцію. 
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13. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.  

14. Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії аміаку і гідроген 

хлориду.  

15. Взаємодія амоніаку та гідроген хлориду з водою. Солі амонію. Якісна 

реакція на йони амонію та хлорид-іони. 

16. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів 

оксидів неметалічних елементів.  

17. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна 

реакція на сульфат-іони. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. 

18. Нітратна кислота і нітрати, їх поширеність у природі. Проблема вмісту 

нітратів у харчових продуктах. 

19. Загальні відомості про мiнеральні добрива. Раціональне використання 

добрив та проблеми охорони природи від забруднення продуктами та 

відходами хімічних виробництв.  

20. Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширеність у природі 

та застосування. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-

іони. 

21. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання. Колообіг 

Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі. 

22. Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у  

      періодичній системі та будовою атомів.  

23. Металічний зв’язок, металічні кристалічні ґратки. Загальні фізичні       

властивості металів. 

24. Лужні, лужноземельні елементи та Магній. Фізичні та хімічні властивості 

простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна 

роль елементів. 

25. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні 

властивості алюмінію. Амфотерні властивості алюміній оксиду і 

алюміній гідроксиду. 

26. Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та 

хімічні властивості заліза, сполуки Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ). 

27. Металічні руди. Загальні методи добування металів. Метали і сплави в 

сучасній техніці. Застосування алюмінію, заліза та їхніх сплавів. Розвиток 

металургійних виробництв в Україні. 

28. Електроліти, електролітична дисоціація. Визначення рН розчинів. 

29. Твердість води, її види. Методи усунення. 

30. Корозія металів та її види. Методи захисту від корозії. 

31. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних 

сполук О. Бутлерова. Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура 

насичених вуглеводнів. 

32. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація. 

33. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації 

органічних речовин.  
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34. Природні джерела органічних речовин. Природний і супутній нафтовий 

гази, їх склад, використання. Нафта. Склад, властивості нафти. Продукти 

перегонки нафти, їх застосування.  

35. Детонаційна стійкість бензину. 

36. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Основні види палива та їх 

значення в енергетиці країни.  

37. Класифікація вуглеводнів. 

38. Спирти і феноли. Будова і властивості. 

39. Альдегіди. Будова і властивості. 

40. Карбонові кислоти. Будова і властивості. 

41. Амінокислоти. Будова і властивості. 

42. Естери. Твердий жир і олії. 

43. Моновуглеводи. Класифікація, будова і властивості. 

44. Дівуглеводи. Будова та властивості. 

45. Полівуглеводи: класифікація, будова молекул, використання в харчовій  

промисловості. 

46. Поняття «високомолекулярні сполуки». Властивості полімерів. 

47. Реакції одержання полімерів. 

48. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої 

сировини. 

49. Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси, 

синтетичні каучуки, гума, штучні й синтетичні волокна. 

50. Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні 

правила поводження з побутовими хімікатами. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ, СТРУКТУРА 

ОЦІНКИ, І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ 

ВСТУПНИКІВ 

Завдання вступного іспиту оцінюється 100 бальною системою. 

При оцінювання знань за основу слід брати повноту і правильність  

виконання тестових завдань. Загальна оцінка визначається як середня 

виважена з оцінок відповідей на усі запитання. 

 

 

Сума балів 

 

Характеристика відповіді 

Відмінно 

(90 ... 100) 

вступник:  

ґрунтовно, логічно послідовно та вірно відповів на поставлені 

запитання; 

глибоко аргументував прийняті рішення; 

продемонстрував повне розуміння матеріалу, обґрунтував свої 

відповіді, навів необхідні приклади; 

правильно виконав необхідні розрахунки, практично 

застосувавши відповідні правила, методи, принципи; нормативні 

та довідкові матеріали;  

проаналізував отримані результати та вірно оцінив їх; 

показав вміння застосовувати на практиці знання і практичні 

навики, набуті при вивченні тем даного курсу;  

продемонстрував вміння використовувати сучасні методи 

вирішення інженерних задач, в тому числі і з використанням 

ЕОМ; 

у відповідях не допустив помилок, виконав завдання граматично 

та стилістично грамотно і у відповідності з вимогами. 

Добре 

(82 … 89) 

вступник: 

виявив розуміння матеріалу, професійно обґрунтував свої 

відповіді, навів необхідні приклади; 

повно і в основному правильно відповів на поставлені 

запитання, допустивши при цьому несуттєві помилки та 

неточності;  

відповів на питання правильно по суті, але недостатньо повно та 

чітко. 

Добре 
(75 … 81) 

вступник: 

правильно та вміло застосував відповідні правила, методи, 

принципи на всіх етапах вирішення поставлених задач; 

проаналізував отримані результати та оцінив їх; 

допустив окремі неточності и у формулюваннях і послідовності 

викладення матеріалу; 

виконав завдання з окремими граматичними помилками та з 

незначними відхиленнями від вимог стандартів. 
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Сума балів 

 

Характеристика відповіді 

Задовільно 

(64 … 74) 

вступник: 

відповів на питання неповно, допустив неточності в 

аргументуванні прийнятих рішень; 

не зумів глибоко і переконливо обґрунтувати свої відповіді, 

навести відповідні приклади; 

допустив неточності у формулюваннях і недоліки в логічній 

послідовності викладення матеріалу; 

з несуттєвими помилками провів розрахунки, невміло 

проаналізував їх і недостатньо вірно оцінив отримані 

результати; 

виконав завдання з порушенням вимог стандартів та з 

граматичними і стилістичними помилками.  

Задовільно 

(60 … 63) 

вступник: 

відповів на питання неповно, допустив значні неточності в 

аргументуванні прийнятих рішень; 

виявив розуміння лише основних положень курсу;  

допустив неточності у формулюваннях і недоліки в логічній 

послідовності викладення матеріалу; 

з помилками провів розрахунки, невміло проаналізував їх і 

недостатньо вірно оцінив отримані результати; 

виконав завдання з порушенням вимог стандартів та з 

граматичними і стилістичними помилками. 

Незадовіль

но 
(0…59) 

вступник:  

невірно відповів на поставлені теоретичні питання, а практичні 

завдання виконав лише частково (менш ніж на половину); 

виявив незнання більшої частини тем курсу; 

допустив значні помилки у формулюванні правил, методів та  

теоретичному описі процесів, схем, варіантів компонувань тощо; 

неправильно використав розрахункові формули та допустив 

помилки при проведенні розрахунків, не проаналізував їх 

результати. 

 

 

 

Схвалено на засіданні вченої ради інституту/факультету. 
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