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Біотехнології та біоінженерія 

АНОТАЦІЯ 

 

Метою вступних випробувань абітурієнтів для участі у конкурсі щодо 

зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» зі  

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» є комплексна перевірка 

знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, 

передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами у 

відповідності з першим (бакалаврським рівнем). 

Вступні випробування охоплюють нормативні та варіативні 

дисципліни з циклу фундаментальної, природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки, а також дисципліни професійної підготовки 

студентів відповідно до освітньо-професійної програми. 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, 

що вступник повинен:  

Знати: хімічні, фізичні, фізико-хімічні, біохімічні та мікробіологічні 

основи фармацевтичних та біотехнологічних виробництв; основні розділи 

класичної біології; основи інженерних наук; принципи та завдання  безпеки 

життєдіяльності; шляхи, принципи та методи фармацевтичного виробництва 

продукції; загальні підходи до класифікації забруднень та принципи їх 

біотестування; шляхи та методи знешкодження або утилізації небезпечних 

відходів; етичні та юридичні норми, які регулюють відношення між людьми 

в суспільстві та відносини людина з навколишнім середовищем; основи 

економічних знань, що стосуються питань економіки та організації 

виробництва, управління підприємствами в умовах ринкової економіки тощо. 

Вміти:  
– використовувати здобуті знання для вирішення практичних завдань; 

аналізувати соціально значимі проблеми і процеси, використовуючи методи 

гуманітарних і соціально-економічних наук та формуючи свідому 

громадянську позицію, при різних видах професійної та соціальної діяльності; 

– аналізувати біотехнологічний процес та забезпечувати дотримання 

його технологічних параметрів на встановленому рівні; здійснювати хіміко-

технологічний, біологічний та екологічний контроль виробництва та його 

впливу на оточуюче середовище; застосовувати методи біотестування та 

біоіндикації для  забезпечення поточного контролю технологічного процесу; 

працювати із сучасними приладами та виконувати необхідні аналізи; 

вирішувати питання економічної  доцільності технологічних та технічних 

рішень. 

Мати навички: роботи з культурами та штамами мікроорганізмів; 

культивування та роботи з лабораторними тваринами, рослинами, 

мікроводоростями; відбору, збереження та аналізу проб продукції; 

використання з заданою метою відповідного лабораторного обладнання; 

постановки та інтерпретації стандартних біотестів на визначення 

токсичності; роботи з вітчизняною та зарубіжною науковою літературою; 
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приймати сучасні управлінські рішення; вирішувати складні завдання в 

умовах неповної інформації, з урахуванням соціальної та етичної 

відповідальності за прийняті рішення. 

 

Вступне фахове випробування включає зміст нормативних та 

варіативних навчальних дисциплін професійної підготовки: 

1. Біохімія 

2. Біологія клітини 

3. Біотехнологія 

4. Молекулярна біофізика 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до  

Положення про приймальну комісію Національного технічного 

університету «ХПІ». 
 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Біохімія 

Предмет і завдання біохімії. Структура різних біомолекул, які 

виконують функцію будівельних блоків при утворенні біологічних структур і 

є складовою частиною живих організмів, та механізми їх синтезу й 

деградації. Біохімічні реакції й особливості метаболізму багатьох органічних 

речовин, що входять до складу, або утворюються у тканинах організму, а 

саме: хімічні перетворення й біосинтез білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, 

вуглеводів, роль ферментів та біологічних мембран у процесах анаболізму та 

катаболізму біоорганічних молекул. 

2. Біологія клітини 

Предмет і завдання клітинної біології. Будова клітин еукаріот і 

прокаріот.  Основні відомості про хімічну організацію клітин. Структурні та 

функціональні особливості біологічних мембран. Характеристика 

надмембранного (глікокалікса) та підмембранного (кортикального) шару. 

Основні механізми транспорту низькомолекулярних сполук через 

плазматичну мембрану.  Класифікація та загальна характеристика 

міжклітинних взаємодій. Фізико-хімічні властивості та хімічний склад 

цитоплазми та гіалоплазми. Мембранні та немембранні органели. Основні 

етапи клітинного циклу. Фази мітотичного циклу. Фази і стадії першого та 

другого поділу мейозу. 

3. Біотехнологія 

Основні типи підприємств біотехнологічної галузі. Основні групи 

продуктів біосинтезу та продуцентів біологічно активних сполук. Основні 

вимоги до промислових та промислово-перспективних продуцентів, критерії 

їх вибору. Способи культивування клітин мікроорганізмів, в лабораторних та 

промислових умовах. Вимоги GMP до виробництва біотехнологічної 

продукції, приміщень, персоналу, нормативно-технічної документації. 

Способи підтримання асептичних умов. Методи підготовки повітря для 

технологічного процесу. Типові технологічні схеми отримання мікробних 
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мас різного призначення. Традиційні біотехнології мікробних мас та 

первинних метаболітів клітини (харчові органічні кислоти, хлібопекарські та 

кормові дріжджі, бродильні виробництва: пиво та пивоварний солод, спирт, 

вино, квас; твердий сир та кисломолочні продукти). Контроль виробництва, 

точки контролю технологічного процесу. Основні характеристики 

забруднень промислових стоків, очистка стічних вод та викидів підприємств 

біотехнологічної галузі. 

4. Молекулярна біофізика 

Основи молекулярної біофізики. Механізми ферментативних процесів. 

Каталіз та біокаталіз. Специфіка ферментативних реакцій. Кінетика 

ферментативних реакцій. Основи формальной кінетики. Стаціонарна 

кінетика Міхаеліса-Ментен. Регуляція швидкостей ферментативних реакцій. 

Ферментативна кінетика в особливих випадках. 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

1. Біохімія 

1.Сформулюйте поняття про метаболізм. Сформулюйте основні відомості 

про енергетичний обмін. Наведіть механізм аеробного окиснення в 

мітохондріях. 

2. Перелічите та поясніть етапи циклу трикарбонових кислот та 

гліоксилатного циклу. Яка біологічна роль циклу Кребса? Дайте 

характеристику головних компонентів дихального ланцюга. Які функції вони 

виконують у тканинному диханні? 

3. Яка будова та функції АТФ-синтази? Яка її роль в окислювальному 

фосфорилюванні. Що називається фотосинтезом? Перелічите та поясніть 

етапи фотосинтезу. Сформулюйте основні відомості про фотосистеми. 

4. Які будова, функції та основні представники вуглеводів? Наведіть схему 

ланцюгу переносу електронів. З яких етапів складається фотосинтетична 

фіксація вуглецю?  

5. Сформулюйте основні відомості про водорозчинні та жиророзчинні 

вітаміни. Який метаболічний процес називається гліколізом? Наведіть етапи 

гліколізу. Які ферменти та коферменти приймають участь в окислювальному 

декарбоксилюванні пірувату та які їх функції?  

6. Охарактеризуйте будову, функції та основних представників 

моносахаридів? Наведіть етапи повного аеробного окиснення глюкози.  

7. Яка біологічна роль пентозофосфатного шляху окиснення глюкози? Які 

процеси відбуваються на стадіях пентозофосфатного шляху окиснення 

глюкози? У чому схожість та відмінність механізму синтезу глюкози у 

тваринних та рослинних організмах. 

8. Сформулюйте основні відомості про ферменти. Давйте визначення 

ферменту, субстрату, коферменту, холоферменту та простетичної групи. 

Наведіть приклади систем перенесення НАДН з цитозолю в мітохондрії? 

Охарактеризуйте етапи робочого циклу малат-аспартатного шатлу. 
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9. Які будова, функції та основні представники полісахаридів? Наведіть 

механізм метаболізму полісахаридів на прикладі глікогену та крохмалю. 

10. Які будова, функції та основні представники ліпідів? З яких етапів 

складається та при яких умовах відбувається перетравлення екзогенних 

ліпідів? Охарактеризуйте етапи та біохімічні особливості біосинтезу 

триацилгліцеролів та фосфоліпідів. 

11. Що називається липопротеїнами? Які існують класи липопротеїнів? 

Сформулюйте основні відомості про аполіпопротеїни. Які функції виконують 

аполіпопротеїни у транспорті ліпідів ліпопротеїнами? 

12. Сформулюйте основні структурні та біохімічні особливості молекул 

вищих жирних кислот. Опишіть механізм β-окиснення насичених жирних 

кислот на прикладі пальмітоіл-СоА. Які ви знаєте особливості окиснення 

жирних кислот з непарним числом вуглеців та ненасичених жирних кислот? 

13. Що називається кетоновими тілами? Наведіть механізм синтезу 

кетонових тіл. У чому схожість та відмінність процесів окиснення жирних 

кислот в пероксисомах та в мітохондріях?  

14. У чому схожість та відмінність процесів біосинтезу насичених та 

ненасичених жирних кислот. Сформулюйте основні структурні та біохімічні 

особливості стеринів та стеридів. Охарактеризуйте обмін стеринів.  

15. Охарактеризуйте особливості будови біомембран та їх функції. Які 

існують механізми транспорту речовин через біомембрани. З яких стадій 

складається перекисне окиснення ліпідів? Які процеси відбуваються на цих 

стадіях? 

16. Сформулюйте основні структурні та біохімічні особливості молекул 

білків. Які процеси відбуваються на стадіях білкового фолдінгу? Опишіть 

механізм перетравлення екзогенних білків в організмі тварин. Які ферменти 

приймають участь у перетравленні екзогенних білків?  

17. Сформулюйте основні структурні та біохімічні особливості молекул  

амінокислот. Як відбувається синтез амінокислот? Наведіть загальні шляхи 

метаболізму амінокислот. Надайте характеристику шляхів 

внутрішньоклітинного розпаду білків.  

18. У яких метаболічних процесах утворюється аміак? Як відбувається 

знешкодження аміаку в організмах? Охарактеризуйте мікроорганізми, що 

здатні до фіксації атмосферного азоту. Яким чином і за участі яких ферментів 

відбувається цей процес?  

19. Сформулюйте основні структурні та біохімічні особливості нуклеїнових 

кислот. Опишіть структуру молекули ДНК. Як відбувається синтез ДНК 

(реплікація)? Охарактеризуйте механізми репарації ДНК.  

20. Що називається первинною структурою нуклеїнових кислот? 

Охарактеризуйте особливості будови, функції та види РНК. Як відбувається 

синтез РНК (транскрипція)? 

21. Сформулюйте основні структурні та біохімічні особливості білків. Які 

фактори впливають на денатурацію та ренатурацію білків? Який механізм 
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цих процесів? З яких стадій складається біосинтез білка? На яких етапах 

здійснюється регуляція біосинтезу білка? 

22. Сформулюйте основні структурні та біохімічні особливості ферментів? У 

чому відмінність ферментативних реакцій та не ферментативних? Що 

називається активним центром ферменту? Сформулюйте специфічні 

особливості фермент-субстратного комплексу. Охарактеризуйте механізми 

регуляції активності ферментів? Опишіть взаємозв'язок шляхів метаболізму 

та їх регуляцію.  

23. Охарактеризуйте основні функції гормонів? Як відбувається 

нейроендокринна регуляція метаболізму гормонами? Наведіть механізм дії 

гормонів, що взаємодіють з внутрішньоклітинними рецепторами. 

24. Наведіть механізм дії гормонів, що зв'язуються з мембранними 

рецепторами. Як здійснюється регуляція утворення і секреції гормонів у 

тварин? У чому полягає механізм регуляторного дії адреналіну? 

25. Опишіть механізм регуляторного дії гормонів, ефекторним білком яких є 

фосфоліпаза С. Який механізм регуляторної дії інсуліну? Що називається 

фітогормонами? Які існують групи гормонів рослин? Які їх метаболічні 

ефекти? 

2. Біологія клітини 

1. Сформулюйте предмет і завдання клітинної біології, її значення в системі 

біологічних наук. Перелічите та поясніть основні положення клітинної теорії 

на сучасному етапі розвитку науки. 

2. У чому схожість та відмінність загального плану будови клітин еукаріот і 

прокаріот? Які існують неклітинні структури, як похідні клітин. Поясніть 

взаємозв'язок форми і розмірів клітин з їх функціональною спеціалізацією? 

3. Сформулюйте основні відомості про хімічну організацію клітин. Яким 

чином здійснюється розподіл органічних речовин та води в клітині? Яка 

структура та функції у наступних включень цитоплазми: білки, полісахариди, 

ліпіди, кристалічні включення клітин рослин? Поясніть значення 

цитоплазматичних включень в метаболізмі як клітин, так і організму в 

цілому. 

4. Які структурні та функціональні особливості біологічних мембран, 

дозволяють стверджувати, що біомембрани є основою будови клітини? 

Сформулюйте та поясніть морфологічні та хімічні властивості біологічної 

мембрани. Що зветься компартменталізацією клітини і яке її функціональне 

значення? 

5. Дайте характеристику надмембранного (глікокалікса) та підмембранного 

(кортикального) шару. Яка їх морфологічна характеристика та механізми 

бар'єрної, рецепторною і транспортної функцій? Який взаємозв'язок 

плазматичної мембрани над- та підмембранного шарів клітинної оболонки в 

процесі функціонування. Наведіть структурні та хімічні механізми взаємодії 

клітин. 

6. Перелічіть та поясніть основні механізми транспорту низькомолекулярних 

сполук через плазматичну мембрану? Охарактеризуйте механізм 
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трансмембранного переносу високомолекулярних сполук. Яке значення 

мають клатрін та кавеолін в механізмах трансмембранного перенесення? 

7. Наведіть класифікацію та загальну характеристику міжклітинних 

взаємодій. Дайте характеристику наступним міжклітинним з'єднанням 

(контактам): прості контакти, з'єднання типу замка, щільні з'єднання, 

десмосоми, щілиновидні контакти (нексус), синаптичні з'єднання (синапси). 

8. Охарактеризуйте фізико-хімічні властивості та хімічний склад 

цитоплазми? Що таке гіалоплазма? Яку участь в клітинному метаболізмі 

приймає цитоплазма та гіалоплазма? Які структурні та функціональні 

особливості притаманні цитоскелету? Охарактеризуйте будову та хімічний 

склад наступних компонентів цитоскелету: мікротрубочок, мікрофіламентів, 

проміжних філаментів. 

9. Сформулюйте основні відомості про органели. Перелічить та 

охарактеризуйте мембранні та немембранні органели. Дайте визначення 

наступним органелам спеціального значення: міофібрили, мікроворсинки, 

війки, джгутики та пластиди.  

10. Які структурні та функціональні особливості притаманні 

ендоплазматичному ретикулуму? Охарактеризуйте будову та функції 

гранулярного та гладкого ендоплазматичного ретикулуму? Сформулюйте та 

поясніть особливості їх будови в залежності від специфіки метаболічних 

процесів в клітині?  

11. Сформулюйте структурні та функціональні особливості комплексу 

Гольджі (пластинчастого комплексу). Яка його роль у виконанні залозистими 

клітинами секреторної функції та в хімічній посттрансляційній модифікації 

білків? 

12. Сформулюйте основні принципи котрансляціонного транспорту 

розчинних білків. Який існує механізм транспорту нерозчинних 

(мембранних) білків? Поясніть механізм транспорту між ендоплазматичним 

ретикулумом та апаратом Гольджі. 

13. Охарактеризуйте будову, хімічний склад та функції лізосом. 

Сформулюйте поняття про первинні та вторинні лізосоми, про аутофагосоми 

та гетерофагосоми. 

14. Сформулюйте основні відомості про вакуолярну систему клітини. Які 

структурні та функціональні особливості притаманні рослинним вакуолям? 

Охарактеризуйте будову, хімічний склад та функції пероксисом? 

15. Сформулюйте основні відомості про будову та функції мітохондрії. У 

чому схожість та відмінність ДНК мітохондрій та ядерної ДНК?  

16. Які існують особливості мітохондріального апарату в клітинах з різним 

рівнем біоенергетичних процесів? Наведіть основні положення теорії 

ендосімбіотичного походження мітохондрій. 

17. Сформулюйте основні відомості про будову, функції та хімічний склад 

рибосом. Що зветься полісомою? Яка роль вільних та пов'язаних з 

мембранами ендоплазматичного ретикулуму рибосом в біосинтезі клітинних 

білків? 
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18. Перелічить всі етапи центріолярного та центросомного циклів. Які 

існують варіанти відтворення центриоль, охарактеризуйте їх структуру та 

поведінку в клітинному циклі. 

19. Сформулюйте основні відомості про будову та функції ядра клітини. 

Охарактеризуйте загальний план будови інтерфазних ядер? Наведіть фізико-

хімічні властивості та хімічний склад каріоплазми (нуклеоплазми). Яке її 

значення в життєдіяльності ядра?  

20. Сформулюйте основні відомості про будову і функції каріолемми. Яка 

будова та функції периферичної щільної пластинки (ламіни)? 

Охарактеризуйте будову, хімічний склад та функції ядерних порових 

комплексів.  

21. Охарактеризуйте будову, хімічний склад та функції хроматину. Наведіть 

класифікацію хроматину. Дайте визначення поняттям: хроматінові фібрили, 

періхроматінові фібрили, періхроматінові та інтерхроматінові гранули. Яке їх 

значення в життєдіяльності клітини? 

22. Охарактеризуйте розмір та склад ДНК хроматину. Наведіть механізм 

компактизації хроматинових фібрил. Сформулюйте функціональні 

властивості гістонових та негістонових білків, та особливості їх 

місцезнаходження в ядрі? 

23. Сформулюйте основні відомості про ядерцеві організатори. 

Охарактеризуйте будову та функції рРНК. Охарактеризуйте будову та 

механізми функціонування генів рРНК. 

24. Сформулюйте основні відомості про нуклеосоми. Що називається 

деконденсованим та конденсованим хроматином. Який рівень участі 

нуклеосом в синтетичних процесах? Яка функція нуклеосом при реплікації та 

транскрипції? 

25. Перелічите та поясніть основні етапи клітинного циклу для клітин, що 

зберегли або втратили здатність до поділу. 

26. Дайте морфофункціональну характеристику процесів росту та 

диференціювання, періоду активного функціонування, старіння та загибелі 

клітин. Сформулюйте визначення апоптозу та поясніть його біологічне 

значення. 

27. Перелічить фази мітотичного циклу. Яке його біологічне значення? Які 

перетворення структурних компонентів клітини відбуваються на різних 

етапах мітозу? Яка роль клітинного центру в мітотичному діленні клітин? 

28. Поясніть морфологію мітотичних хромосом. Наведіть та охарактеризуйте 

всі етапи хромосомного циклу. Як розташовані хромосоми в інтерфазних 

ядрах? Що називається каріотипом, його значення в систематиці тварин і 

рослин? 

29. Перелічить та охарактеризуйте фази і стадії першого та другого поділу 

мейозу. Які характерні риси профази редукційного поділу, а саме, кон'югації 

та кросинговеру? Яка роль кросинговеру в індивідуальній мінливості 

організмів? 
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30. Що називається зиготним та гаметним мейозом? У чому схожість та 

відмінність етапів сперматогенезу та оогенезу? Які принципові відмінності 

поведінки хромосом при мейозі та мітозі? 

3. Біотехнологія  

1. Дати характеристику етилового спирту з харчової сировини, як продукту 

спиртової промисловості, у відповідності до діючої нормативної 

документації. 

2. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва спирту етилового ректифікованого з крохмалевмісної сировини. 

3. Порівняти біотехнології спирту етилового ректифікованого з 

крохмалевмісної та цукревмісної сировини. 

4. Скласти та проаналізувати схему технохімічного та мікробіологічного 

контролю виробництва спирту етилового ректифікованого з крохмалевмісної 

сировини. 

5. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва житнього ферментованого солоду. 

6. Дати характеристику готовим формам хлібопекарних дріжджів. 

7. Порівняти способи освітлення меляси – сировини, що використовується 

при виробництві хлібопекарних дріжджів. 

8. Порівняти апаратурне оформлення біотехнологій пресованих та сушених 

хлібопекарних дріжджів. 

9. Охарактеризувати сировину та матеріали, що використовують в 

біотехнології пива. 

10. Порівняти апаратурне оформлення біотехнології пива, що вироблене за 

класичним способом та з використанням циліндроконічних бродильних 

апаратів. 

11. Охарактеризувати сировину та матеріали, що використовують в 

біотехнології квасів. 

12. Визначити основні побічні продукти виробництва квасів. 

13. Порівняти способи отримання квасного сусла. 

14. Порівняйте біотехнології квасів при використанні бродильних, 

бродильно-купажних та циліндроконічних бродильних апаратів. 

15. Дати поняття та класифікацію виноробної продукції. 

16. Визначити основні побічні продукти виробництва вин. 

17. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва виноматеріалів, що використовуються в біотехнології білих 

столових вин. 

18. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва виноматеріалів, що використовуються в біотехнології червоних 

столових вин. 

19. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва вина з виноматеріалів (вторинне виноробство). 

20. Визначити особливості біотехнології ігристих вин. 

21. Визначити особливості біотехнології коньяків. 
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22. Визначити в групі молочних продуктів такі продукти, що можна 

отримати біотехнологічним способом, і дати їх характеристику. 

23. Дати характеристику основним побічним продуктам виробництва масла 

та сирів. 

24. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

біотехнології кисломолочних продуктів резервуарним способом. 

25. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

біотехнології кисломолочних продуктів термостатним способом. 

26. Порівняти традиційний та роздільний способи виробництва сиру 

кисломолочного. 

27. Порівняти біотехнології кисловершкового масла з використанням методів 

збивання вершків у масловиготовлювачах та перетворення високожирних 

вершків в маслоутворювачах. 

28. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

біотехнології молочної кислоти. 

29. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

біотехнології оцту. 

30. Порівняти біотехнологічні методи отримання амінокислот. 

31. Основні вимоги процесу культивування мікроорганізмів при виробництві 

біотехнологічних продуктів. 

32. Охарактеризуйте основні вимоги до виробництва біотехнологічної 

продукції в умовах GMP. 

33. Охарактеризуйте основні вимоги до приміщень та обладнання 

біотехнологічної продукції в умовах GMP. 

34. Охарактеризуйте основні вимоги до персоналу виробництва 

біотехнологічної продукції в умовах GMP. 

35. Охарактеризуйте основні вимоги до нормативно-технічної документації 

для біотехнологічної продукції в умовах GMP. 

36. Методи гель-фільтрації та мембранної ультрафільтрації при виробництві 

продуктів фармацевтичної біотехнології. Навести приклади. 

37. Охарактеризуйте основні особливості технології сучасних 

біотехнологічних виробництв вітамінів. 

38. Лабораторний контроль якості препаратів на основі пробіотичних штамів 

бактерій. 

39. Моноклональні антитіла. Характеристика та основні принципи розробки 

та виробництва. 

40. Охарактеризуйте умови та вимоги проведення стерилізуючої фільтрації у 

фармацевтичній біотехнології. 

41. Охарактеризуйте основні хроматографічні методи які застосовуються у 

фармацевтичній імунобіотехнології. Привести приклади технологій (іонно-

обмінна, афінна, ексклюзійна). 

42. Охарактеризуйте основні вимоги до контролю якості бактеріальних 

вакцин на прикладі анатоксинів. 
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43. Наведіть схему виробництва пробіотиків на прикладі біфідобактерій. 

Принципи дії рекомбінантних пробіотичних штамів. 

44. Проаналізуйти основні вимоги до культуральних середовищ для 

вирощування вірусів і культури клітин – продуцентів біотехнологічних 

препаратів. 

45. Охарактеризуйте основні фактори, що впливають на розмноження 

рекомбінантних мікроорганізмів. 

46. Охарактеризуйте біотехнологічний процес та складіть узагальнену схему 

мікробіологічного отримання препаратів ферментів. 

47. Охарактеризуйте вимоги до поживних середовищ при виробництві 

біотехнологічних препаратів. 

48. Проаналізуйте причини нестабільності рекомбінантних продуктів. 

Наведіть приклади рекомбінантних препаратів. 

49. Призначення та принципи системи лабораторного контролю якості 

продукції фармацевтичної біотехнології. 

50. Ферментаційне устаткування, типи ферментерів, їх оснащення, контроль 

процесу культивування. 

51. Визначити доцільність використання мікроносіїв для виробництва 

біологічно активних речовин на культурі клітин при виробництві вірусних    

вакцин. 

52. Гібрідоми. Одержання, характеристика та використання. 

53. Методи введення генетичного матеріалу до клітки. 

54. Охарактеризуйте устаткування для концентрації біологічно активних 

речовин. 

55. Характеристика інсулінів. Надати основні стадії виробництва генно-

інженерного інсуліну. 

56. Описати схему виробництва противірусного препарату – інтерферону 

лейкоцитарного та привести методи контролю якості. 

57. Плазміди, їх видалення та використання у фармацевтичній біотехнології. 

58. Охарактеризуйте вимоги до тварин при виробництві та контролю 

продуктів фармацевтичної біотехнології. Наведіть приклади контролю якості 

препаратів на тваринах. 

59. Які задачі може вирішувати генетична інженерія. Який зв’язок існує між 

генетичною інженерією та біотехнологією? 

60. Проаналізувати переваги ліпосомальних препаратів у порівнянні з 

вільними формами лікарських засобів. 

4. Молекулярна біофізика 
 

ЗАДАЧІ 

1. Для випадку ферментативної реакції 

1 2

1 2

k k

k k

E S ES E P

 

  
 

, в якій 

врахована зворотна реакція між ферментом E  та продуктом P , показати, що 
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за стаціонарних умов вираз для швидкості зміни концентрації продукту має 

вигляд  

][][

]])[[][(

2121

02121

PkSkkk

EPkkSkk
w








 , 

де [ ]S  – концентрація субстрату; 1 1 2 2, , ,k k k k   – константи швидкостей 

відповідних реакцій; 0[ ]E  – початкова концентрація ферменту. 

2. Для випадку ферментативної реакції 

1 2

1 2

k k

k k

E S ES E P

 

  
 

, в якій 

врахована зворотна реакція між ферментом E  та продуктом P , показати, що 

за стаціонарних умов в початковий момент часу, коли продукт реакції 

практично відсутній в системі, вираз для швидкості зміни концентрації 

продукту має вигляд 

][

]][[

121

021

Skkk

ESkk
w






, 

де [ ]S  – концентрація субстрату; 1 1 2 2, , ,k k k k   – константи швидкостей 

відповідних реакцій; 0[ ]E  – початкова концентрація ферменту. 

3. З порівняння із моделлю Міхаеліса-Ментен (

1
2

1

k

k

k

E S ES E P



  


) 

показати, яким чином у випадку ферментативної реакції 

1 2

1 2

k k

k k

E S ES E P

 

  
 

 

(в якій врахована зворотна реакція між ферментом E  та продуктом P ) 

часткове зворотне перетворення продукту реакції в субстрат S  зменшує 

швидкість утворення продукту 
d[ ]

d

P
w

t
 . 

4. Для випадку ферментативної реакції 

31
2

1 3

kk

k k

k

E S ES EP E P

 

   
 

, в якій 

природа фермент-субстратного комплексу змінюється в ході реакції, 
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показати, що за стаціонарних умов швидкість зміни концентрації продукту P  

має вигляд 

)(][

][][

2331232131

0123

kkkkSkkkkkk

SEkkk
w






, 

де [ ]S  – концентрація субстрату; 1 1 2 2 3 3, , , , ,k k k k k k    – константи швидкостей 

відповідних реакцій; 0[ ]E  – початкова концентрація ферменту. 

5. Для випадку мультісубстратних ферментативних реакцій з 

утворенням потрійних комплексів, вираз для швидкості утворення продукту 

яких має вигляд 
]][[][][

]][[

210 BABCACC

BAV
w


 , показати, що в наближенні 

Лайнуівера-Берка відносно субстрату A  для набору різних постійних 

концентрацій [ ] constB   збільшення концентрації субстрату B  в ряду 

][][][][ 4321 BBBB   буде призводити одночасно і до зміщення прямих 

Лайнуівера-Берка вниз по осі 
w

1
, і до зменшення кута їх нахилу.  

6. Для випадку мультісубстратних ферментативних реакцій з 

утворенням трійних комплексів, вираз для швидкості утворення продукту 

яких має вигляд 
]][[][][

]][[

210 BABCACC

BAV
w


 , показати, що для набору 

різних постійних концентрацій [ ] constB  , прямі Лайнуівера-Берка відносно 

субстрату A  перетинаються при значенні 
0

1

][

1

C

C

A
 . Тут 0 1 2, , ,C C C V  – 

константи. 

7. Для випадку мультісубстратних ферментативних реакцій з 

утворенням потрійних комплексів, вираз для швидкості утворення продукту 

яких має вигляд 
]][[][][

]][[

210 BABCACC

BAV
w


 , показати, що для набору 

різних постійних концентрацій [ ] constB  , прямі Лайнуівера-Берка відносно 

субстрату A  перетинаються при значенні 
0

2111

VC

CC

Vw
 . Тут 0 1 2, , ,C C C V  – 

константи. 
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8. Для випадку мультісубстратних ферментативних реакцій типу 

"пінг-понг", вираз для швидкості утворення продукту яких має вигляд 

]][[][][

]][[

21 BABCAC

BAV
w


 , показати, що для набору різних постійних 

концентрацій [ ] constB  , прямі Лайнуівера-Берка відносно субстрату A  

паралельні одна одній. Тут 1 2, ,C C V  – константи. 

9. Для випадку конкурентного інгібування ферментативної реакції 

3 1
2

3 1

k k

k k

k

EI E S I ES E P




    
 

, показати, що за стаціонарних умов вираз для 

швидкості зміни концентрації продукту має вигляд 

SISI

I

KKIKSK

SKw
w




][][

][max ,  

де 
1

21

k

kk
KS


   та 

3

3

k

k
K I

  – константи дисоціації комплексів ES  та EI , 

відповідно; max 2 0[ ]w k E ; 1 1 2 2 3 3, , , , ,k k k k k k    – константи швидкостей 

відповідних реакцій; 0[ ]E  – початкова концентрація ферменту. 

10. Для випадку конкурентного інгібування ферментативної реакції 

3 1
2

3 1

k k

k k

k

EI E S I ES E P




    
 

, показати, що для набору різних постійних 

концентрацій інгібітору [ ] constI   при зростанні концентрації інгібітору в 

ряду 1 2 3 4[ ] [ ] [ ] [ ]I I I I    зміна залежності Лайнуівера-Берка відносно [ ]S  

полягає в збільшенні кута нахилу прямих при незмінній величині відрізку, 

що відсікається на осі ординат. 

11. Для випадку неконкурентного інгібування ферментативної реакції 

показати, що за стаціонарних умов вираз для швидкості зміни концентрації 

продукту має вигляд 

max[ ]

[ ] [ ][ ]
[ ] S

S
I I

w S
w

K I I S
K S

K K



  

, 
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де 
][

]][[

EI

IE
K I   та 

][

]][[

ES

SE
KS   – константи дисоціації комплексів фермент-

інгібітор та фермент-субстрат, відповідно; ][I  та ][S  – концентрації 

інгібітору та субстрату, відповідно.  

12. Для випадку неконкурентного інгібування ферментативної реакції, 

вираз для швидкості утворення продукту якої має вигляд 

max[ ]

[ ] [ ][ ]
[ ] S

S
I I

w S
w

K I I S
K S

K K



  

 (де 
][

]][[

EI

IE
K I   та 

][

]][[

ES

SE
KS   – константи 

дисоціації комплексів фермент-інгібітор та фермент-субстрат, відповідно; ][I  

та ][S  – концентрації інгібітору та субстрату, відповідно), показати, що для 

набору різних постійних концентрацій інгібітору [ ] constI   при зростанні 

концентрації інгібітору в ряду 1 2 3 4[ ] [ ] [ ] [ ]I I I I    зміна залежності 

Лайнуівера-Берка відносно [ ]S  полягає в збільшенні кута нахилу прямих при 

незмінній величині відрізку, що відсікається на осі абсцис. 

13. Для випадку неконкурентного інгібування ферментативної реакції, 

вираз для швидкості утворення продукту якої має вигляд 

max[ ]

[ ] [ ][ ]
[ ] S

S
I I

w S
w

K I I S
K S

K K



  

 (де 
][

]][[

EI

IE
K I   та 

][

]][[

ES

SE
KS   – константи 

дисоціації комплексів фермент-інгібітор та фермент-субстрат, відповідно; ][I  

та ][S  – концентрації інгібітору та субстрату, відповідно), показати, як 

методом Діксона визначити значення константи 
][

]][[

EI

IE
K I   дисоціації 

комплексу EI . 

14. Для випадку конкурентного інгібування ферментативної реакції, 

вираз для швидкості утворення продукту якої має вигляд 

max [ ]

[ ] [ ]

I

I S I S

w K S
w

K S K I K K


 
 (де 

][

]][[

EI

IE
K I   та 

][

]][[

ES

SE
KS   – константи 

дисоціації комплексів фермент-інгібітор та фермент-субстрат, відповідно; ][I  

та ][S  – концентрації інгібітору та субстрату, відповідно), показати, як 
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методом Діксона визначити значення константи 
][

]][[

EI

IE
K I   дисоціації 

комплексу EI . 

15. Для випадку залежності ферментативної активності ферменту від 

рН 
1 2

2
2

K K

EH EH E   , в якій тільки форма 
EH  є каталітично активною, 

показати, що залежність активності ферменту від рН описується рівнянням  

2
121

1
0
max

max
][][

][







HHKKK

HKw
w , 

де 1 2
2

[ ][ ]

[ ]

EH H
K

EH

 


  та 2

[ ][ ]

[ ]

E H
K

EH




  – константи дисоціації протону з 

двократно та однократно протонованого ферменту, відповідно; [ ]H   – 

концентрація протонів в системі; 0
maxw  – максимальна швидкість 

ферментативної реакції, яка б спостерігалась, якщо би увесь фермент 

знаходився в активній формі 
EH . 

16. Для випадку залежності ферментативної активності ферменту від 

рН 
1 2

2
2

K K

EH EH E   , в якій тільки форма 
EH  є каталітично активною, та 

залежність активності ферменту від рН описується рівнянням 

2
121

1
0
max

max
][][

][







HHKKK

HKw
w  (де 1 2

2

[ ][ ]

[ ]

EH H
K

EH

 


  та 2

[ ][ ]

[ ]

E H
K

EH




  – 

константи дисоціації протону з двократно та однократно протонованого 

ферменту, відповідно; [ ]H 
 – концентрація протонів в системі; 0

maxw  – 

максимальна швидкість ферментативної реакції, яка б спостерігалась, якщо 

би увесь фермент знаходився в активній формі 
EH ) показати, що максимум 

кривої знаходиться при 21][ KKH оптим 


. 

17. Для випадку ферментативної реакції 

1 2

1 2

k k

k k

E S ES E P

 

  
 

 при 

великому надлишку субстрату ( 0 0[ ] [ ]S E ) 0][][ SS   та невеликій глибині 
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реакції ( 0][ P ) показати, що в передстаціонарному режимі залежність 

концентрації фермент-субстратного комплексу від часу описується виразом  

  }][exp{1
][

][][
][ 01

0

00 tKSk
SK

SE
ES M

M




 , 

де MK  – константа Міхаеліса; 1 1 2 2, , ,k k k k   – константи швидкостей 

відповідних реакцій; 0[ ]E  та 0[ ]S  – початкові концентрації ферменту та 

субстрату, відповідно. 

18. Для випадку ферментативної реакції 

1 2

1 2

k k

k k

E S ES E P

 

  
 

 при 

великому надлишку субстрату ( 0 0[ ] [ ]S E ) 0][][ SS   та невеликій глибині 

реакції ( 0][ P ) показати, що в передстаціонарному режимі, при 0[ ] MS K , 

залежність концентрації фермент-субстратного комплексу від часу 

описується виразом 

 }][exp{1][][ 010 tSkEES  , 

тут MK  – константа Міхаеліса; 1 1 2 2, , ,k k k k   – константи швидкостей 

відповідних реакцій; 0[ ]E  та 0[ ]S  – початкові концентрації ферменту та 

субстрату, відповідно. 

19. Для випадку ферментативної реакції 

1 2

1 2

k k

k k

E S ES E P

 

  
 

 при 

великому надлишку субстрату ( 0 0[ ] [ ]S E ) 0][][ SS   та невеликій глибині 

реакції ( 0][ P ) показати, що в передстаціонарному режимі, при 0[ ] MS K , 

залежність концентрації фермент-субстратного комплексу від часу 

описується виразом 

 }exp{1
][][

][ 1
00 tKk

K

SE
ES M

M

 , 
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тут MK  – константа Міхаеліса; 1 1 2 2, , ,k k k k   – константи швидкостей 

відповідних реакцій; 0[ ]E  та 0[ ]S  – початкові концентрації ферменту та 

субстрату, відповідно. 

20. Для випадку нестаціонарної ферментативної реакції 

1 2

1 2

k k

k k

E S ES E P

 

  
 

 при великому надлишку субстрату ( 0 0[ ] [ ]S E ) 0][][ SS   

та невеликій глибині реакції ( 0][ P ) показати, як з кінетики накопичення 

  }][exp{1
][

][][
][ 01

0

00 tKSk
SK

SE
ES M

M




  фермент-субстратного 

комплексу визначити константу швидкості 1k  та суму констант швидкостей 

)( 21 kk  .  
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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. 
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