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ВСТУП 
 

Прийом на навчання на освітньо-професійну програму другого 
(магістерського) рівня вищої освіти «Регенеративна та біофармацевтична 
інженерія» за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» проводиться для 
абітурієнтів, що здобули перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за освітньої 
програмою спеціальності 163 «Біомедична інженерія», а також інших 
спеціальностей. 

До складання комплексного фахового випробування допускаються  
вступники які мають диплом бакалавра, подали заяву на відповідну конкурсну 
пропозицію. 

Метою комплексного фахового випробування є оцінювання рівня знань 
вступників з дисциплін, що мають найбільш важливе значення для формування 
фахових компетентностей. Комплексне фахове випробування за формою являє 
собою письмовий екзамен з наступних дисципліни: Біохімія, Біофізика (розділ 
біомедична механіка), Генетика, Цифрова схемотехніка, Процеси та апарати у 
біоінженерії, Мікробіологія. Фахове вступне випробування триває 2 академічні 
години (90 хвилин) – без перерви. Екзаменаційний білет містить 6 теоретичних 
питань – по одному із кожної дисципліни. При написанні комплексного вступного 
іспиту вступник повинен дати відповіді на 2 запитання на вибір студента 
(дисципліни в екзаменаційному білеті розділені на 2 блоки і при виборі питання 
потрібно відповісти на одне питання з кожного. До першого блоку належать 
дисципліни: «Біохімія»,  «Біофізика (розділ біомедична механіка)»,  «Генетика»;  
до  другого – «Цифрова схемотехніка», «Процеси та апарати у біоінженерії», 
«Мікробіологія»). 
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ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 
 

Біохімія 
 

Предмет та задачі біохімії. Основні поняття біохімії. Історія біохімії, 
розвиток біохімії на Україні, видатні вченi-бiохiмiки. Молекулярні основи 
життєдіяльності, принципи молекулярної організації та функціонування живої 
природи. Біомолекули та клітини. Хімічний склад живих організмів. 

Амінокислоти та білки. Будова амінокислот. Стереоізомерія. Класифікація 
амінокислот на основі хімічної будови R-груп та їх полярності. Характеристика 
амінокислот, які входять до складу білків. Характеристичні реакції на 
амінокислоти. Кислотно-основні та електрохімічні властивості амінокислот. 
Пептиди: будова, класифікація та хімічні властивості. Біологічна активність 
пептидів. Деякі природні пептиди. Класифікація білків та їх біологічні функції. 
Структурна організація молекул білка: первинна, вторинна, надвторинна, 
супервторинна, третинна та четвертинна структури. Фізико-хімічні та 
електрохімічні властивості білків. Денатурація білка. Загальна характеристика 
глобулярних білків. Характеристика фібрилярних білків. α-, β- кератини, колаген, 
еластин тощо. Складні білки: будова та біологічні властивості. 

Ферменти. Класифікація і номенклатура ферментів. Будова молекул 
ферментів та їх загальні властивості (специфічність, каталітична ефективність, 
лабільність, здатність до регуляції). Кофактори і коферменти. Алостеричні 
ферменти, ізоферменти, ферментні комплекси. Будова і функції окремих 
коферментів і простетичних груп. 

Вітаміни та біорегулятори природнього походження. Фізіологічно активні 
сполуки – біологічна значення та класифікація. Вітаміни – класифікація, будова 
функціональні особливості. Жиророзчинні вітаміни (групи А, Е, К, D, F, 
убіхінони): хімічна природа, біологічна роль та розповсюдженість в природі. 
Водорозчинні вітаміни (РР, Р, С, Н та група В): хімічна природа, біологічна роль 
та розповсюдженість в природі. Методи визначення вітамінів. Простагландини та 
лєйкотрієни. Поняття про гормони – будова та функціональне значення для 
організму. Алкалоїди – біологічна активність та токсичність. 

Нуклеїнові кислоти – полінуклеотиди, біополімери, що зберігають, 
передають спадкову інформацію та приймають участь в біосинтезі р-РНК, т-РНК, 
їх структурна організація та біологічна роль. Олігонуклеотиди та полінуклеотиди. 
Нуклеозиди та нуклеотиди. Будова та біологічна роль нуклеїнових кислот. 
Структура нуклеотидів – складових компонентів нуклеїнових кислот: АМФ,  
ГМФ,  УМФ,  ЦМФ,  д-ТМФ.  Будова  та  значення  3',5'-ц-АМФ,  його  роль  в  дії 
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гормонів на клітини. Фосфорильовані похідні нуклеотидів, значення АДФ та 
АТФ. 

Біологічні мембрани. Основні закономірності обміну речовин. Біохімічні 
функції мембран. Рідинно-мозаїчна модель біомембран, ліпіди мембран. Види 
транспорту речовин через мембрани. Біохімічні механізми регуляції обмінних 
процесів. Рівні регуляції обмінних процесів. Зберігання та передача інформації в 
біологічних системах. 

Обмін речовин. Спільні шляхи метаболізму речовин. Окиснювальне 
декарбоксилювання пірувату. Будова мультиферментного комплексу 
пірувадегідрогенази (ПДГ). Цикл трикарбонових кислот Кребса, хімізм, значення, 
енергетичний баланс. Історія розвитку вчення про біологічне окиснення. 

Біоенергетика. Макроергiчнi сполуки, їх біологічне значення. Окиснювальне 
фосфорилювання. Макроергiчнi сполуки, їх біологічне значення. Тканинне 
дихання. Будова та значення мітохондрій. Редокспотенцiал та його значення. 
Утворення води та вуглекислого газу в тканинах шляхом простого та 
окиснювального декарбоксилювання. Утворення пероксиду водню та роль 
допоміжних ферментів в його знешкодженні. Окиснювальне фосфорилювання. 
Будова АТФази. 

Метаболізм вуглеводів. Анаеробний обмін вуглеводів. Механізми гліколізу i 
глiкогенолiзу, біологічне значення, енергетичний баланс цих процесів, субстратне 
фосфорилювання, регуляція гліколізу. Обмін молочної кислоти у тканинах. 
Аеробне окислення глюкози. Енергетичний баланс повного аеробного окиснення 
вуглеводів до вуглекислого газу та води. Пентозофосфатний шлях обміну 
вуглеводів, його значення, регуляція. 

Метаболізм ліпідів. Обмін ліпідів: розщеплення триглiцеридiв у тканинах, 
мобілізація жирних кислот із жирових депо та їх окиснення. Бiосинтез вищих 
жирних кислот, триглiцеридiв, фосфоліпідів та холестерину. Стерини та стериди. 
Біотрансформація холестерину та його біологічне значення 

Метаболізм білків. Обмін білків як центральний процес живої матерії. 
Динамічний стан білків тіла. Азотистий баланс. Біологічна цінність білків. Замінні 
та незамінні амінокислоти. Норма білку. Бiлковi резерви. Проміжний обмін 
простих білків. Особливості обміну амінокислот та біологічне значення окремих 
амінокислот. 

Біохімія гормональної регуляції. Загальні відомості про гормони. 
Класифікація гормонів за хімічною природою. Аденілатциклазний та 
фосфоінозитидний механізм реалізації дії гормонів. Гормони гіпоталамуса. 
Гормони гіпофіза. Структура та біологічна роль гормонів щитовидної залози, 
катехоламінів, гормонів підшлункової залози та стероїдних гормонів. 
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Біофізика (розріл біомедична механіка) 
 

Предмет та задачі біофізики. Предмет біофізики. Задачі біофізики. Зв`язок 
біофізики з іншими дисциплінами. Історія біофізики. Внесок вітчизняних вчених  
в розвиток біофізики. Механічні властивості біологічних тканин і рідин. 
Механічні випробування матеріалів 

Фізика м'язового скорочення та механохімічні процесси. Структура м'яза. 
Послідовність фізичних процесів при функціонуванні м'яза. Механічні  
властивості м'яза. Теорія ковзаючих ниток. Схема установки для вивчення 
скорочення м'яза. Теорія м'язового скорочення. Механохімічні процеси. 

Біомеханіка серцево-судинної системи. В`язкі властивості  крові. 
Визначення в`язкості. Тіксотропні властивості крові. Гідродинамічні параметри 
кровообігу. 

Біомеханіка рухів. Аналіз рухової активності. Способи можделювання рухів 
та системи відліку. Центр мас, умови рівноваги та стійкості. Методи дослідження 
рухових дій людини. Біодинаміка ходьби та бігу. 

Біомеханіка травної системи. Травний апарат. Перистальтичний механізм 
транспорту та перемішування. Функції та модель шлунку. 

Біомеханіка опорно-рухового апарату. Кінематичні ланцюги та пари. 
Ступені своботи кінематичних пар. Динаміка опорно-рухового апарату. 

 
Генетика 

 
Предмет, методи та історія розвитку генетики. Основні етапи розвитку 

генетики. Методи сучасних генетичних досліджень. Значення генетики для 
вирішення проблем біотехнології, селекції, охорони природи, медицини. 

Будова та функції хромосом. Клітина як основа спадковості і відтворення. 
Клітинні та неклітинні форми організації живого: акаріоти, прокаріоти,  
еукаріоти. Докази ролі ядра і хромосом у явищах спадковості. Специфічність 
морфології і числа хромосом. Зміни в організації та морфології хромосом під час 
мітозу та мейозу. Подвоєння хромосом. Політенія. 

Нуклеїнові кислоти як носії генетичної інформації. Докази генетичної ролі 
нуклеїнових кислот. Структура ДНК і РНК. Функції нуклеїнових кислот у 
реалізації генетичної інформації. Реплікація. Мітоз, мейоз,  гаметогенез. 
Клітинний цикл і фази мітозу. Мейоз та утворення гамет. Генетична роль мітозу і 
мейозу. 

Розмноження організмів. Статеве розмноження. Безстатеве розмноження. 
Поняття про життєвий цикл. Чергування гаплоїдної та диплоїдної фаз, його 
значення у життєвому циклі  еукаріотів. 
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Закономірності успадкування та принципи спадковості. Закономірності 
успадкування при моногібридному схрещуванні, відкриті Менделем. Алелі як 
структурні різновидності гена. Гомозиготність і гетерозиготність. Поняття про 
генотип и фенотип. 

Закономірності успадкування в ди- та полігібридних схрещуваннях. 
Значення мейозу в реалізації правила чистоти гамет та закону незалежного 
успадкування. 

Плейотропна (множинна) дія генів. Типи взаємодії неалельних генів.  Гени 
- модифікатори.  Особливості успадкування кількісних ознак. 

Уявлення про генотип як складну систему алельних і неалельних 
взаємодій. 

Хромосомне визначення статі і успадкування ознак, зчеплених зі статтю. 
Статеві хромосоми, гомо- та гетерогаметна  стать,  типи  хромосомного 
визначення статі. 

Типи, механізми та значення кросинговеру. 
Закономірності нехромосомного успадкування. 
Особливості успадкування у  прокаріотів.  Організація  генетичного  

апарату бактерій. Генетична рекомбінація у прокаріотів. Кон’югація у бактерій. 
Генетична рекомбінація при трансформації. Трансдукція у  бактерій. 
Використання кон’югації, трансформації та трансдукції для генетичного 
картування. Уявлення про плазміди, епісоми, мігруючі елементи генома 
(інсерційні послідовності, транспозони), їхня роль у перенесенні генетичної 
інформації. Успадкування через інфекцію. Плазмідне успадкування. 

Типи мінливості. Спадкова, модифікаційна, комбінативна, мутаційна 
мінливості. Класифікації мутацій. Спонтанний та індукований мутаційний 
процес. 

Популяційна та еволюційна генетика. Поняття про частоти генів і 
генотипів в популяції. Генетична гетерогенність популяцій. Значення генетики 
популяцій для медичної генетики, селекції, вирішення проблем збереження 
генофонду і біосфери. 

Молекулярна структура генетичних процесів. Розвиток уявлень про 
складну будову гена.  Ген  як  одиниця  функції,  одиниця  мутації  та 
рекомбінації. 

Молекулярна організація геномів. Загальний принцип організації 
генетичного матеріалу. Геноми вірусів. Бактеріальні геноми. Геноми еукаріотів. 
Нуклеосома та її будова. Особливості компактизації геномів прокаріотів та 
еукаріотів. 

Механізми реалізації генетичної інформації. Транскрипція. Промотори і 
термінатори.    Транскриптон.    Цикл    ДНК-залежної    транскрипції. Процесинг 
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первинних транскриптів. Механізми сплайсингу, альтернативний сплайсинг, 
транссплайсинг. 

Трансляція.   Молекулярна  організація  рибосом. Механізми  трансляції. 
Механізми контролю та регуляції молекулярно-генетичних процесів. 

Генетичні основи селекції та біотехнології. Методи дослідження. 
Генетика як теоретична основа селекції. Вчення про вихідний матеріал у селекції. 
Поняття про сорт, породу, штам. Методи добору. Генетичні маркери та їх 
застосування у селекції. Досягнення світової селекції та успіхи вітчизняних 
селекціонерів у створенні нових високопродуктивних штамів мікроорганізмів, 
сортів рослин і порід тварин. 

Генетична інженерія мікроорганізмів, рослин та тварин. Мета та 
методологія генетичної інженерії. Основні напрями генетичної інженерії 
мікроорганізмів, рослин та тварин. Значення генетичної інженерії для 
розв’язування задач медицини, сільського господарства та біотехнології. 
Соціальні та етичні аспекти генетичної інженерії. 

 
Цифрова схемотехніка 

 
Електронні ключі. Дідоні ключі. Електронні ключі на біполярних та 

уніполярних транзисторах. 
Логічні елементи. Логічні схеми на діодах. Діодно-транзисторні логічні 

елементи. Транзисторно-транзисторна логіка. Емітерно-зв’язана логіка. Логічні 
елементи на МДП-транзисторах 

Перетворювачі кодів. Шифратори та дешифратори. Мультиплексори та 
демультиплексори. Логічні функції на мультиплексорах. Пристрої зсуву 
комбінаційні. 

Суматори. Повні суматори та напівсуматори. Віднімачі. Алгебраїчний 
суматор. Багаторозрядні суматори. Двійково-десятковий суматор. 

Цифрові компаратори. Одно- та багаторозрядні, на основі суматору, 
секційні. 

Тригери. Асинхронні та синхронні RS-тригери. R-, S-, E-тригери. RS-, D-, JK- 
тригери типів защіпка та Master-Slave. 

Регістри. Паралельні регістри та регістри зсуву. 
Лічильники. Синхронні, асинхронні та реверсивні лічильники. Двійково- 

десяткові лічильники. 
Мультивібратори. На логічних елементах. На RS-тригері. На операційних 

підсилювачах. 
Цифрово-аналогові перетворювачі. На основі аналогового суматора. На 

основі лінійки резисторів R-2R. На перемикачах струму. 
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Процеси та апарати у біоінженерії 
 

Процеси та апарати у біоінженерії: основні поняття та визначення. 
Особливості процесів та апаратів у біоінженерії. Класифікація процесів 
біоінженерних виробництв. Класифікація устаткування біоінженерних 
виробництв. Матеріали для виготовлення біоінженерного обладнання. 

Теорія подібності процесів та апаратів біохімічних виробництв. Основи 
теорії подібності. Основні принципи методу аналізу розмірностей. Наближене 
моделювання. Автомоделювання. Критерії гідродинамічної подібності. Критерії 
теплової подібності. Модифіковані та похідні критерії подібності. Критеріальні 
рівняння. 

Гідродинамічні процеси. Класифікація рідких неоднорідних  систем. 
Основне рівняння гідростатики. Рівняння Бернуллі. Рівняння Нав’є-Стокса. 
Розрахунок діаметру трубопроводу. Режими руху рідини. Рух неньютонівських 
рідин. Рух рідких плівок. Рух рідин через шар зернистих матеріалів та насадок. 

Перемішування рідких систем. Механічне перемішування рідини. Рух 
рідини в апаратах з мішалкою. Енергія, що витрачається на перемішування. 
Конструкції мішалок. Пневматичне перемішування. Альтернативні способи 
перемішування. 

Розділення неоднорідних систем в полі гравітаційних сил. Матеріальний 
баланс процесу розділення. Коагуляція частинок дисперсної фази. Осадження. 
Визначення швидкості осадження. Визначення продуктивності відстійника. 
Конструкції відстійників. Осадження під дією електричного поля. 

Розділення неоднорідних систем в полі відцентрових сил. Осадження в полі 
відцентрових сил. Осадження в циклонах. Розрахунок циклонів. 
Центрифугування. Кінетика центрифугування. Фактор розділення в центрифугах. 
Розрахунку відстійних центрифуг. Розрахунок фільтрувальних центрифуг. 
Конструкції центрифуг. 

Фільтрування неоднорідних систем. Кінетика фільтрування. Основне 
рівняння фільтрації. Режими фільтрування. Фільтрування суспензій.  
Фільтрування культуральних рідин. Фільтрування газових неоднорідних систем. 
Конструкції фільтрів. Мембранні способи розділення рідин. Напівпроникні 
мембрани. Фізико-хімічні основи мембранних процесів. Мікрофільтрація. 
Ультрафільтрації. Зворотній онмос. Конструкції мембранних апаратів. 

Основи теплопередачі. Основне рівняння теплопередачі. Температурне поле 
та температурний градієнт. Теплопровідність. Теплове та радіаційне 
випромінювання випромінювання. Конвекція та тепловіддача. Складна 
тепловіддача. Нестандартний теплообмін 
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Нагрівання охолодження та конденсація. Нагрівання водяною парою. 
Нагрівання гарячими рідинами. Нагрівання високотемпературними теплоносіями. 
Нагрівання топковими газами. Нагрівання електроенергією. Кипіння рідин. 
Охолодження до звичайних температур, Охолодження до низьких температур. 
Конденсація парі. 

Теплообмінні апарати. Класифікація теплообмінних апаратів. Схеми руху 
рідини в поверхневих теплообмінниках. Тепловий баланс процесу теплообміну. 
Розрахунок теплообмінних апаратів. Конструкції теплообмінних апаратів. 

Випарювання. Загальні відомості. Матеріальний баланс процесу 
випарювання. Тепловий баланс процесу випарювання. Однокорпусні випарні 
апарати. Багатокорпусні випарні установки. Розрахунок випарних апаратів та 
установок. Конструкції випарних апаратів. 

Сушіння. Основні поняття. Сушильні агенти. І-Х діаграма вологого повітря. 
Рівновага при сушінні. Матеріальний та тепловий баланс сушіння. Визначення 
витрати повітря та швидкості сушіння. Конвективні сушарки. Сушарки 
псевдозрідженого шару. Сублімаційні сушарки. Конструкції сушильних апараті. 

Основи масопередачі. Матеріальний баланс масообмінних процесів. 
Молекулярна дифізія. Конвекція та масопередача. Диференційне рівняння 
масопередачі. Рушійна сила процесів масопередачі. Розрахунок процесів 
масопередачі. 

Сорбція. Рівновага при абсорбції. Матеріальний та тепловий баланс 
абсорбції. Абсорбція багатокомпонентних систем. Кінетика абсорбції. 
Конструкції абсорберів. Розрахунок абсорберів. Рівновага при адсорбції. 
Матеріальний та тепловий баланс адсорбції. Кінетика адсорбції. Конструкції 
адсорберів. Розрахунок адсорберів. Десорбція. Іонний обмін. 

Перегонка рідини. Рівновага в системі рідина-пар. Проста перегонка. 
Безперервна бінарна ректифікація. Періодична ректифікація. Екстракційна й 
азеотропна екстракція. Конструкції ректифікаційних установок. Розрахунок 
ректифікаційних установок. Розрахунок ректифікації багатокомпонентних 
сумішей. 

Екстракція. Рівновага в системі рідина-рідина. Вибір екстрагенту. 
Матеріальний баланс рідинної екстракції. Кінетика рідинної екстракції. Основні 
способи екстракції. Конструктори екстракторів. Розрахунок екстракційних 
апаратів. 

Кристалізація. Рівновага при кристалізації. Матеріальний та тепловий 
баланс кристалізації. Кінетика кристалізації. Розділення сумішей кристалізацією. 
Конструкції кристалізаторів. Розрахунок кристалізаторів. 
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Мікробіологія 
 

Основні відомості про становлення та розвиток мікробіології. Періоди 
розвитку мікробіології (морфологічний, еколого-фізіологічний). Відкриття Луї 
Пастера, Роберта Коха. Бродіння; анаеробіоз; проблема самозародження життя; 
мікроорганізми – збудники захворювань; методи досліджень. Вклад у розвиток 
мікробіології вітчизняних вчених. Розвиток мікробіології в сучасному світі. 

Основні характеристики мікроорганізмів та їх положення у природі. 
Загальні властивості мікроорганізмів. Характерні ознаки,  структурні,  
генетичні, функціональні та хімічні відмінності еукаріот та прокаріот. 
Характерні ознаки грампозитивних та грамнегативних бактерій. Морфологія 
мікроорганізмів: сферичні бактерії, або коки; циліндрична форма бактерій; 
бактерії спіральної форми; звивисті, бактерії незвичної форми; нитчасті форми 
бактерій; мікроскопічні міцеліальні гриби; дріжджі. 

Будова мікробної клітини. Клітинні стінки мікроорганізмів. Поверхневі 
структури клітинної стінки бактерій. Будова і хімічний склад клітинних стінок 
прокаріот (фарбування за Грамом; клітинна стінка грампозитивних та 
грамнегативних бактерій). 

Хімічний склад і будова мембран. Цитоплазматична мембрана. Структурні 
і функціональні особливості мембран прокаріот та еукаріот (мембранні 
утворення грамнегативних та грампозитивних бактерій). 

Внутрішньоклітинні структури. Запасні речовини (полісахариди, 
жироподібні речовини, поліфосфати, сірка). Нуклеоїд. Позахромосомні  
генетичні елементи. 

Форми спокою у бактерій (ендоспори, цисти, екзоспори, міксоспори). 
Характеристика спороутворювальних бактерій; спороутворення; властивості 
зрілих спор; проростання спор; тривалість життя спор; терморезистентність 
спор. 

Хімічний склад бактеріальної клітини. Клітинна вода; елементний склад; 
органічні сполуки: білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди, пігменти. 

Життєдіяльність мікроорганізмів. Дія на мікроорганізми зовнішніх 
фізичних (температура; вологість і осмотичний тиск; гідростатичний тиск; 
промениста енергія; електрика; ультразвук) та хімічних (концентрація іонів 
водню; кисень та аерація, окисно-відновний потенціал середовища; хімічні 
сполуки) факторів. Методи стерилізації. Методи консервування. 

Реакції  мікроорганізмів  на  стресові  дії.  Утворення  протекторних  сполук 
(осмопротектори; пігменти; вуглеводи; протекторні білки). 

Типи живлення мікроорганізмів (поживні речовини як джерела енергії; 
поживні речовини як джерела вуглецю та донори електронів). Потреби 
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мікроорганізмів у факторах росту. Типи поживних середовищ для вирощування 
мікроорганізмів. Елективні методи культивування (накопичувальні та чисті 
культури). Механізми транспорту поживних речовин в бактеріальну клітину. 

Розмноження бактерій. Визначення росту (поняття «ріст»). Ріст бактерій в 
бактеріальній популяції. Методи визначення концентрації бактерій та біомаси. 
Експоненційний ріст. Ріст бактерій в періодичній культурі. Параметри кривої 
росту. Ріст в безперервній культурі. Принципові відмінності між періодичною та 
безперервною культурами. 

Метаболізм мікроорганізмів. Конструктивний метаболізм. Енергетичний 
метаболізм (макроергічні сполуки; АТФ як кофермент для активації метаболітів; 
відновлювальні еквіваленти). Роль ферментів у метаболізмі. Ферменти 
мікроорганізмів. Поняття “ключові ферменти”. Цикл трикарбонових кислот. 
Анаплеротичні реакції при рості мікроорганізмів на вуглеводах 
(карбоксилювання пірувату та фосфоенолпірувату). 

Принципи класифікації бактерій. Термінологія, яка використовується в 
систематиці (класифікація; номенклатура; таксон, ідентифікація).  Концепція 
виду в бактеріології. Історичні аспекти систематики бактерій. Сучасні напрямки 
в систематиці бактерій. 

Роль мікроорганізмів у навколишньому середовищі. Участь мікроорганізмів 
у кругообігу речовин у природі (кругообіг вуглецю, азоту, фосфору, сірки). 
Мікроорганізми як симбіотичні партнери (симбіоз, нейтралізм, мутуалізм, 
коменсалізм, антагонізм). 

Мікроорганізми і геологічна історія Землі (відкладення заліза; відкладення 
карбонату кальцію; відкладення сірки). Еволюція мікроорганізмів. 



12  

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

На комплексному фаховому випробуванні абітурієнт отримує 
екзаменаційний білет, який включає шість теоретичних питаннь однакової 
складності (з кожної з дисциплін), розділених на два блоки. 

Під час іспиту вступник повинет дати віповіді на два запитання за встасним 
вибором (по одному запитанню з кожного блоку). Наявність відповіді на два 
запитання (по одному з кожного блоку) екзаменаційного біолету є обов’язковою. 
При наявності відповіді нп інші запитання білету враховується більш повна 
відповідь (в межах блоку дисциплін) 

Кінкева оцінка визначається як сума балів набраних за відповіді на два 
питання екзаменаційного білету. При перевірці завдань застосовують критерії 
оцінювання, при розробці яких береться за основу повнота, логічність та 
правильність розкриття питання. 

Максимальний ваговий бал для першого та другого питань – 50 балів. 
Критерій оцінювання питання та кількість балів: 

• повна відповідь з поясненнями (не менше 90% потрібної інформації),  
не містить зайвої інформації – 50…45 балів; 

• повна  відповідь  з  непринциповими   неточностями  (не  менше     80% 
необхідної інформації), зайвої інформації немає – 44…39 балів; 

• принципово правильна відповідь з непринциповими неточностями (не 
менше 70% необхідної інформації), є зайва інформація – 38…35 бали; 

• повна відповідь з неточностями (не менше 60% потрібної інформації) – 
34…29 балів; 

• не повна відповідь, в якій відсутні принципові неточності (не менше 
50% потрібної інформації), але є помилки – 28…25 балів; 

• неповна відповідь з грубими помилками та (або) принциповими 
неточностями (менше 50% потрібної інформації) 24…1 балів; 

• відсутність відповіді – 0 балів. 
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Наводимо таблицю переведення оцінок за 100-бальною шкалою РСО в   200 
бальну (шкала відповідності оцінкам ЄВІ). 

 

 
При проведенні комплексного фахового випробування забороняється 

користуватися допоміжними матеріалами. 
 
 
 

Блок 1. 

Приклад типового завдання комплексного фахового випробування 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

1. Класифікація білків та їх біологічні функції. 
2. Теорія м'язового скорочення 
3. Функції, склад та структура біомембран. 

 
Блок 2. 
4. ЦАП на основі лінійки резисторів R-2R. 
5. Матеріальний баланс процесу впарювання в однокурпусному випарному 
апараті. 
6. Характерні ознаки грампозитивних та грамнегативних бактерій. 

 
Дайте відповідь на одне питання із першого блоку (питання 1-3) та одне із друго 
блоку (питання 4-6). 
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