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1 Пояснювальна записка

Програма фахового вступного випробування на здобуття ступеня
бакалавра на базі здобуття освітньо кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста за спеціальністю 162 – «Біотехнології та біонженерія» містить
мету, завдання та перелік дисциплін з фахового вступного випробування, а
також перелік питань з кожної з дисциплін, критерії оцінювання знань та
список рекомендованої літератури для підготовки.
2 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньопрофесійною програмою підготовки бакалаврів на базі здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 162 –
«Біотехнології та біонженерія» включає питання з наступних дисциплін:
“Загальна біотехнологія” є дисципліною бакалаврської підготовки фахівців
- біотехнологів, належить до циклу професійної та практичної підготовки,
що призначена надати базові знання з технологічного втілення процесів
біосинтезу та отримання цінних речовин з використанням мікроорганізмів та
інших біологічних об’єктів.
Дана дисципліна є однією з найбільш визначальних у підготовці
майбутнього біотехнолога, що допомогає інтегрувати знання, отримані
прививченні таких дисциплін як "Загальна мікробіологія та вірусологія",
"Біологія клітини", "Загальна біохімія", "Процеси і апарати біотехнологічних
виробництв" та втілити їх у практичній діяльності.
Предметом

навчальної

дисципліни

“Загальна

біотехнологія”

є

вивчення технологій виробництва біологічно - активних речовин або
мікробних мас за допомогою біологічних агентів із застосуванням наукових
та

інженерних

методів,

опанування

основ

кінетики

фізіологічних

перетворень, вивчення методів моделювання клітинних популяцій. В рамках
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дисципліни

розглядаються

базові

технології,

які

застосовуються

у

різноманітних напрямках біотехнології та медицини.
Метою дисципліни є вивчення умов і особливостей культивування
біологічних агентів (БА) – продуцентів біологічно-активних речовин (БАР),
процесів біосинтезу цільового продукту, методів керування процесами
біосинтезу, способів та прийомів промислової реалізації біотехнологічного
процесу, а також ознайомлення студентів із принципами розробки
біотехнологій.
“Загальна мікробіологія і вірусологія” Предметом навчальної
дисципліни є вивчення морфології, систематики, фізіології та особливостей
метаболізму

різних

груп

мікроорганізмів

(бактерій,

мікроскопічних

міцеліальних грибів та дріжджів) – потенційних об’єктів біотехнології.
Дисципліна “Загальна мікробіологія і вірусологія” є однією з перших
спеціальних дисциплін, яку вивчають студенти спеціальності “Промислова
біотехнологія”. Ця дисципліна є однією з найважливіших в системі
підготовки

інженерів-біотехнологів,

оскільки

одержання

продуктів

мікробіологічного синтезу базується на життєдіяльності мікроорганізмів. На
використанні мікроорганізмів основані методи генетичної інженерії, які
дозволяють одержувати нові штами з корисними властивостями.
Навчальна дисципліна “Загальна мікробіологія і вірусологія” базується
на знаннях, які отримані студентами при вивченні біології клітини, біохімії,
неорганічної, органічної, фізичної та колоїдної хімії. Дисципліна “Загальна
мікробіологія і вірусологія” є базовою для вивчення наступних спеціальних
дисциплін

(“Загальна

біотехнологія”,

“Основи

культивування

мікроорганізмів і клітин”, “Загальна та молекулярна генетика”, “Технологія
біологічно-активних сполук” та ін.).
Мета дисципліни “Загальна мікробіологія і вірусологія” –надати
студентам знання про організацію та життєдіяльність мікроорганізмів, їх
можливості при використанні в біотехнології.
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3 Перелік питань з фахового вступного випробування
3.1 Загальна біотехнологія
1. Виникнення та основні етапи розвитку біотехнології.
2. Принципи класифікації та приклади біотехнологічних виробництв.
3. Принципи створення біотехнології.
4. Сучасні та новітні напрямки розвитку біотехнології та біотехнологічної
промисловості.
5. Клітини мікроорганізмів, рослин та тварин, як промислові продуценти
біологічно активних речовин.
6. Методи створення промислових штамів.
7. Класифікація

поживних

середовищ,

що

використовуються

у

біотехнології. Підбір складу поживного середовища.
8. Основні джерела головних та мінорних елементів. Ростові фактори.
Попередники синтезу цільового продукту.
9. Принципи створення поживних середовищ, вимоги до компонентів. Вода
– необхідний компонент живильних середовищ.
10.Способи інактивації контамінуючої мікрофлори.
11.Способи стерилізації обладнання, поживних середовищ та повітря.
12.Інактивація мікроорганізмів та руйнування хімічних сполук під дією
фізичних та хімічних факторів.
13.Періодичний спосіб стерилізації. Бзперервний спосіб стерилізації.
14.Стадії біотехнологічних виробництв.
15. Підготовчі (предферментаційні) процеси, культивування біологічних
агентів.
16. Узагальнена схема біотехнологічних виробництв.
17.Контроль якісних показників поживних середовищ.
18.Одержання посівного матеріалу для поверхневого та глибинного
культивування.
19.Розрахунок потреб культури продуцента БАР у розчиненому кисні.
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20. Способи очищення та стерилізації повітря для біосинтезу та виробничих
приміщень.
21.Ферментери. Класифікація ферментерів. Принципи вибору типового
ферментаційного обладнання.
22.Особливості технологій з використанням нативних та імобілізованих
клітин мікроорганізмів.
23. Особливості обладнання для культивування мікробних культур.
24.Теплообмін, в’язкість, масообмін. Маштабування.
25.Піноутворення

та

його

регулювання

в

процесах

глибинного

культивування.
26.Періодичне культивування і його графічна інтерпретація.
27.Глибинне культивування в ідеальном біореакторі періодичної дії.
28.Кінетика утилізації субстрату і утворення метаболітів в періодичному
режимі культивування.
29.Особливості

біотехнологічних

процесів

на

основі

культивування

рослинних та тваринних клітин.
30.Суспензійні культури, умови їх отримання та вирощування.
31.Культивування калусних та суспензійних культур з метою одержання
продуктів вторинного синтезу (алкалоїдів, глікозидів, ефірної олії,
стеринів).
32.Фактори, що впливають на синтез та накопичення метаболітів в культурі
ізольованих клітин і тканин.
33.Особливості

обладнання

для

лабораторнрго

та

промислового

культивування ізольованих клітин і тканин.
34. Принципи та типові технологічні рішення виділення цільових продуктів
біосинтезу.
35.Обгрунтування

та

вибір

способів

виділення

в

залежності

від

характеристик продукту та місця його локалізації.
36.Споосби концентрування біомаси: відстоювання, флотація, осадження в
полі штучно створених гравітаційних сил.
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37.Способи розділення твердої та рідкої фаз культуральної рідини:
фільтрування, центрифугування, сепарування.
38.Попередня обробка клітинних суспензій.
39.Екстракція цільового продукту.
40.Розділення та очищення продукту методами адсорбції.
41.Отримання кінцевої форми продуктів мікробного синтезу.
42.Стабілізація продукту. Наповнювачі та стабілізатори активності БАР.
43.. Способи сушки продуктів. Вакуум-висушування, розпилююча та
сублімаційна сушка
44.Товарні форми продуктів біосинтезу. Фасування, пакування, зберігання.
45.Контроль у виробництві продуктів біосинтезу. Види контролю, точки
контролю, якість продукції.
46. Види відходів. Знезараження відходів біотехнологічних виробництв.
Утилізація відходів біотехнологічних виробництв.
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3. 2 Загальна мікробіологія
1. Морфологічний період розвитку мікробіології.
2. Відкриття Луї Пастера
3. Відкриття Роберта Коха.
4. Загальні властивості мікроорганізмів
5. Розповсюдження мікроорганізмів
6. Бактерії
7. Мікроскопічні міцеліальні гриби ( вегетативне тіло; ріст та розмноження
грибів).
8. Дріжджі.
9. Фізико-хімічні властивості бактеріальної клітини.
10. Поверхневі структури клітинної стінки бактерій (джгутики і рухомість;
фімбрії та пілі; таксини; капсула та слизовий шар).
11.Будова і хімічний склад клітинних стінок прокаріот (фарбування за Грамом)
12.Клітинні стінки еукаріот (дріжджів та мікроміцетів).
13.Загальні уявлення про хімічний склад, будову мембра. мікробних клітин.
14.Цитоплазматична мембрана (мембранні білки; мембранні вуглеводи; ліпіди
мембран).
15.Структурні і функціональні особливості мембран прокаріот та еукаріот
(мембранні утворення грамнегативних та грампозитивних бактерій
16.Внутрішньоклітинні структури. Рибосоми. Вакуолі. Карбоксисоми.
Магнітосоми.
17. Запасні речовини мікробних клітин (полісахариди, жироподібні речовини,
поліфосфати, сірка).
18.Типи живлення мікроорганізмів
19.Типи поживних середовищ для вирощування мікроорганізмів.
20.Розмноження бактерій. Ріст бактерій в бактеріальній популяції.
21. Методи визначення концентрації бактерій та біомаси.
22.Експоненційний ріст та тривалість генерації.
23. Ріст бактерій в періодичній культурі.
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24.Принципи класифікації бактерій
25.. Історичні аспекти систематики бактерій
26.Відділ Gracillicutes
27.Відділ Firmicutes
28.Відділ Tenericutes
29.Відділ Mendosicutes
30.Загальна характеристика грибів. Розвиток мікології, положення грибів серед
живих організмів.
31. Ознаки грибів, спільні з рослинами і тваринами. Будова грибної клітини.
32.Розмноження грибів
33.Систематика грибів.
34.Дріжджі.. Будова дріжджової клітини.
35. Розмноження дріжджів
36.Систематика дріжджів
37.Характеристика деяких промислових дріжджів.
38.Етапи розвитку вірусології.
39.Будова вірусів. Природа і походження вірусів.
40. Класифікація вірусів
41.Загальна характеристика процесу бродіння.
42.Регенерація АТФ при бродінні.
43. Роль процесів бродіння у балансі природи.
44.Спиртове бродіння
45.Молочнокисле бродіння
46.Пропіоновокисле бродіння
47.Мурашинокисле бродіння
48.Маслянокисле та ацетоно-бутилове бродіння
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4. Критерії оцінювання знань
Матеріали вступних випробувань на базі ОКР молодшого спеціаліста для
спеціальності 162 – «Біотехнології та біонженерія» складаються з 30 варіантів
завдань. Кожен білет складається з 10 питань (з них 7 запитань закритого типу
(тестові завдання) та 3 запитання відкритого типу.
При цьому, тестовий блок оцінюється у 0 балів або 20 балів (за кожне
запитання тестового блоку), а теоретичний блок – від 0 балів до 20 балів (кожне
запитання). Питання тестового блоку повинні мати тільки одну правильну
відповідь. Мінімальна сума набраних балів складає – 100 балів, а максимальна
- 200 балів.
Таблиця 1 – Узгодження оцінок
Конкурсни
Традиційна
Визначення
й бал
оцінка
192–200 ВІДМІННО
–
вступник
володіє Відмінно
–
відмінне
глибокими
і
дієвими
знаннями виконання
лише
з
навчального матеріалу, аргументовано незначною
кількістю
використовує
їх
у
нестандартних помилок
172–191 ситуаціях; вільно володіє науковими Дуже добре – вище
термінами, уміє знаходити джерела середнього
рівня
з
інформації,
аналізувати
їх
та кількома помилками
застосовувати у практичній діяльності
або у науково-дослідній роботі
134–171 ДОБРЕ – вступник володіє достатньо Добре
–
в
цілому
повними знаннями, вільно застосовує правильна
робота
з
вивчений матеріал у стандартних умовах; певною
кількістю
розуміє основоположні теорії і факти, помилок
логічно висвітлює причинно-наслідкові
зв'язки між ними; вміє аналізувати,
робити висновки до технічних та
економічних розрахунків, правильно
використовувати технологію, складати
прості таблиці, схеми. Відповідь його
повна,
логічна,
але
з
деякими
неточностями

10

122–133

100–121

< 100

ЗАДОВІЛЬНО – вступник розуміє суть
дисципліни, виявляє розуміння основних
положень навчального матеріалу; може
поверхово аналізувати події, ситуації,
робити певні висновки, самостійно
відтворити більшу частину матеріалу.
Відповідь може бути правильна, але
недостатньо осмислена
НЕЗАДОВІЛЬНО – вступник мало
усвідомлює мету навчально-пізнавальної
діяльності;
слабо
орієнтується
в
поняттях,
визначеннях;
самостійне
опрацювання навчального матеріалу
викликає значні труднощі; робить спробу
розповісти суть заданого, але відповідає
лише за допомогою викладача нарівні
«так» чи «ні»; однак може самостійно
знайти в підручнику відповідь
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Задовільно – непогано,
але зі значною кількістю
недоліків
Достатньо – виконання
задовольняє мінімальним
критеріям

Незадовільно
–
з
можливістю
складання
фахового
вступного
випробування
у
наступному році
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