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Методичні рекомендації по вивченню дисципліни 
 

Дисципліна “Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень” є 
дисципліною циклу професійної підготовки студента для спеціальності «магістр  
природничих наук та високих технологій» яка викладається в 2 семестрі в обсязі 3 
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 51 
години аудиторних занять. З них 34 годин лекцій, 17 годин лабораторних та 57 год. 
самостійної роботи. Підсумковий контроль у 2 семестрі – екзамен. 

Метою вивчення дисципліни “Електрофізичні, хімічні та біологічні методи 
досліджень” є ознайомлення студентів з загальними відомостями про метрологію, 
методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин, засвоєння 
класичних та сучасних методів визначення фундаментальних параметрів фізичних, 
хімічних та біологічних об’єктів досліджень. Значну увагу приділяється в курсі методам 
та засобам автоматизації досліджень, заходам, що сприяють точності та достовірності 
результатів. В основі біологічних методів досліджень лежить використання різноманітних 
живих біоселективних матеріалів (ферменти, живі клітини, нуклеїнові кислоти, 
компоненти імунохімічної реакції та ін.) і фізичних та хімічних методів досліджень. Курс 
“Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень” є  дисципліною яка 
базується на знаннях студентів, отриманих у курсах електрики, оптики, атомної фізики, 
фізики твердого тіла, фізики поверхні, напівпровідникової електроніки, мікро- та 
наноелектроніки, молекулярної біології, біофізики.  

Предметом навчальної дисципліни “Електрофізичні, хімічні та біологічні 
методи досліджень” є методи визначення фізичних параметрів матеріалів електроніки, 
що є базовими для виготовлення сенсорів - як джерел первинної інформації про 
властивості фізичних, хімічних та біологічних об’єктів, електронних перетворювачів 
сенсорних сигналів, систем обробітку експериментальних даних та виділення з них 
науково-значимої інформації.  

 
Вимоги до знань та вмінь. 

Знати: основні види матеріалів електроніки: напівпровідники, діелектрики, метали, їх 
фундаментальні та характеристичні параметри, зв’язок з електрофізичними 
характеристиками матеріалів та структур, їх залежність від температури, тиску, магнітних 
полів, електромагнітного опромінення, засоби створення вказаних впливів зі 
стабільними, відтворюваними параметрами, методи та засоби вимірювання електричних 
та неелектричних величин. Основні методи хімічних та біологічних аналізів, що 
використовуються в сучасних лабораторіях. 

Вміти: самостійно використовувати деякі із основних сучасних методів дослідження, 
готувати експериментальні зразки, проводити вимірювання та обробку результатів які 
забезпечать необхідний рівень достовірності і точності аналізів та уміти знаходити в 
літературі та відпрацьовувати нові методи досліджень. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 
“Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень” є складовою циклу 
професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” в якій на базі 
знань, отриманих на молодших курсах, студенти опановують методи та засоби 
дослідження матеріалів електроніки та хімічних і біологічних матеріалів, необхідні при 
проведенні наукової та конструкторської роботи. 
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Контроль знань 
 

 Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.  

Передбачено 3 модульні контролі (МК1 —МК3), які включають: 

1. захист звітів по лабораторних роботах;  

2. модульну контрольну роботу КР по матеріалу лекцій та матеріалу, який 
виносився на СРС, 
та комплексний підсумковий модуль-іспит (КПМ) 

 

Підсумкова оцінка ПО розраховується за накопичувальною системою. При цьому 
максимальна кількість балів встановлюється наступним чином: 
 

ПО = МК1 + МК2 + МК1 + КПМ 

 

 
 

Максимальна кількість балів 

 

Вид контролю 

МК-1 МК-2 МК-3 КПМ ПО 

за модульну контрольну роботу 9 9 9 

40 100 

 

за питання та відповіді на лекції 3 3 3 

за лабораторні роботи 8 8 8 

Всього 20 20 20 40 

 

Примітка: В таблиці наведено рекомендоване співвідношення між складовими модульної 

оцінки. Остаточне співвідношення визначає викладач, який читає лекції відповідного 

змістовного модулю. 

 

  

Структура оцінки модульної контрольної роботи 
Модульна контрольна робота складається із 3÷4  питань, кожне з яких оцінюється 

максимум у  4,0÷3,0 бали.  

  
Структура оцінки лабораторних робіт 

Знання основ методу та лабораторної установки (5,0 балів), якість вимірювань, 
обробки даних та представлення результатів (5,0 балів), захист отриманих результатів 
(5,0 балів). Робота може бути зарахована тільки у випадку коли оцінка кожної зі складових 
становить не менше 3 балів. Оцінка за лабораторні роботи кожного модуля  
розраховується як 8 помножене на відношення суми отриманих балів до максимально 
можливої суми балів за всі лабораторні роботи модуля. Незарахування однієї 
лабораторної роботи тягне за собою незарахування лабораторних робіт в цілому та 
недопуск до КПМ.   
Якщо за результатами модульного контролю (по кожному змістовному модулю) 
студент отримав оцінку менше ніж 7 балів, то він не допускається до іспиту і 
вважається таким, що не виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом з 
даного курсу на семестр. 
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В цілому курс зараховується за умови, що ПО становить не менше ніж 60 балів. 
 
Модульна контрольна робота проводиться на останньому тижні кожного змістовного 
модуля. 
 
 
 
 
 
 Шкала відповідності 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84 

65 – 74 
3 задовільно 

60 – 64 

35 – 59 
2 незадовільно 

1 – 34 
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Тематичний план лекцій та лабораторних занять 
 

2 семестр 

Номер 
лекції Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції 
Практ
ичні 

 
Лабор
аторні 

СРС 

Контро-
льно 

модульна 
робота 

Інші 
форми 

контролю 

 
ЗМ1: Електрофізичні методи дослідженнь (1 кредит) 

1 Засоби вимірювання електричних та 
неелектричних величин. 

2   2   

2 Похибки вимірювань. Методи обробітку 
результатів вимірювань.  

2  2 3   

3 Підготовка експерименту. Технологія 
виготовлення зразків. 

2  2 3   

4 Методи вимірювання опору. 
 

2   3   

5 Вимірювання фундаментальних 
характеристик напівпровідникових 
матеріалів. 

2   3   

6 Методи дослідження параметрів 
електрично-активних центрів у 
напівпровідниках. 

2  2 4   

 Модульна контрольна робота №1 
 

   3 1  

 
ЗМ2: Хімічні методи дослідженнь (1 кредит) 

7 Вступ до аналітичної хімії 2   2   

8 Пробопідготовка та класичні методи 
аналітичної хімії  

2   2   

9 Спектрофотометричний аналіз  2  2 2   

10 Методи аналізу, засновані на 
вимірюванні інтенсивності 
електромагнітного випромінювання 

2   2   

11 Електрохімічні методи аналізу  2  2 2   

12 Хроматографія 2  2 2   

 Модульна контрольна робота №2 
 

   3 1  

 
ЗМ3: Біологічні методи дослідженнь (1 кредит) 

13 Вступ до біологічних методів 
дослідження 

2   2   

14 Методи центрифугування в біологічних 
дослідженнях 

2   2   

15 Хроматографічні та електрофоретичні 
методи досліджень в біології 

2   2   

16 Спектроскопічні та радіоактивні методи 
дослідження 

2  2 3   

17 Біосенсорні методи досліджень  2  3 3   

 Модульна контрольна робота №3 
 

   3 1  

 ВСЬОГО 
 

34  17 57 3  
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 Докладний план лекцій та самостійних завдань 
 

2 семестр 
 

Змістовний модуль 1 Електрофізичні методи дослідження 

ЛЕКЦІЯ 1. (2 години) 
Вступ. Предмет та завдання курсу.  Спільне та відмінності у фізичному, хімічному та 
біологічному експериментах. Етапи експерименту. Загальні відомості про метрологію. 
Класифікація засобів, методів та видів вимірювань. Методика та алгоритм 
вимірювання. Засоби вимірювання електричних величин. Первинні перетворювачі. 
Сучасні електронні засоби керування експериментом - мікроконтролери та 
перепрограмовувані цифрові інтегральні мікросхеми. Роль комп’ютера у сучасному 
експерименті. 
ЛЕКЦІЯ 2. (2 години) 
Похибки вимірювань та якість експерименту. Причини виникнення похибок вимірювань 
та похибок обробітку результатів вимірювань. Сучасні методи обробітку результатів 
вимірювань. Методи "знешумлення" сигналів. Математичні методи обробітку складних 
спектрів.  
ЛЕКЦІЯ 3. (2 години) 
Фундаментальні характеристики матеріалів електроніки, та розвиток методів іх 
контролю. Підготовка експерименту. Виготовлення зразків для електрофізичних 
вимірювань. Технології одержання та фізичні основи функціонування МДН-структур, p-
n-структур, бар’єрів Шоткі, омічних контактів. 
 ЛЕКЦІЯ 4. (2 години)  
Методи вимірювання питомого опору. Двозондовий та чотирьохзондовий метод 
вимірювання питомого опору. Врахування скінченності розмірів зразка. Безконтактні 
методи вимірювання питомого опору. Проблема високо- та низькоомних зразків. 
Питомий опір тканин живого організму. Електрофізичні методи дослідження біологічних 
об’єктів. 
ЛЕКЦІЯ 5. (2 години) 
Фундаментальні характеристики напівпровідникових матеріалів. Вимірювання 
концентрації та рухливості носіїв заряду. Вимірювання ЕРС та струму Холла. Форма 
зразків. Визначення ширини забороненої зони та енергетичного положення 
локальних рівнів. Методи визначення оптичних параметрів матеріалів. Дослідження 
фотопровідності, фотолюмінесценції та спектрів збудження. 
ЛЕКЦІЯ 6. (2 години)  
Класифікація електрично-активних центрів у напівпровідниках. Кінетичні та статичні 
методи дослідження пасток носіїв заряду, центрів генерації та рекомбінації. 
Релаксаційні методи дослідження параметрів електрично-активних центрів. Ємність 
бар’єрних структур. Ємнісна релаксаційна спектроскопія глибоких рівнів.  
 
 
 

№ 
Назва лабораторної роботи 

Год 

1 Методи обробітку результатів вимірювань. 2 

Дослідження вольт-амперних характеристик p-n-переходу. 2 

Ємнісна релаксаційна спектроскопія глибоких рівнів. 4 

2 Визначення основного складу напівпровідників методом 
потенціометричного титрування. 

 

Методи та засоби вимірювання  pH 2 
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3 Дослідження структури та функцій біологічних мембран.  

Безелектродний аналіз в’язкості крові. 2 

 

 
 
Контрольні запитання до змістовного модулю 1.  
1. Поясніть спільні риси та відмінності у фізичному, хімічному та біологічному 

експериментах. 

2. Поясніть поняття фізичної величини та значення фізичної величини. 

3. Дайте означення засобів вимірювання. 

4. Наведіть класифікацію засобів, способів та видів вимірювань. 

5. Що таке дійсне та істинне значення фізичної величини. 

6. Поясніть відмінність понять методика вимірювання та алгоритм вимірювання. 

7. Поясніть причини виникнення похибок вимірювань. 

8. Поясніть причини виникнення похибок при обробітку результатів вимірювань. 

9. Поясніть роль "знешумлення" сигналів при обробітку результатів вимірювань. 

10. Проведіть порівняльний аналіз математичних методів обробітку складних спектрів. 

11. За яким принципом параметри напівпровідників ділять на фундаментальні, 

характеристичні та фізико-хімічні? 

12. Поясніть причини відмінностей функціонування омічних контактів та бар’єрів Шоткі. 

13. Назвіть джерела похибки визначення питомого опору з вимірів повного опору. 

14. Наведіть схему вимірювання питомого опору двозондовим та чотирьохзондовим 

методом. 

15. Поясніть геометрію зразків для вимірювання ЕРС та струму Холла. 

16. Як можна перевірити омічність контактів? 

17. Наведіть та поясніть метод визначення дифузійної довжини. 

18. Поясніть послідовність визначення ширини забороненої зони та енергетичного 

положення локальних рівнів. 

19. Дайте означення поняття люмінесценції.  

20. Поясніть суть методу релаксаційної спектроскопії глибоких рівнів. 

 

 

Самостійна робота студентів.  
Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

- робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою літературою; 
- виконання домашніх завдань; 

- опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення, в 
тому числі: 

1. Сучасні електронні засоби керування експериментом 
2. Роль комп’ютера у сучасному експерименті. 
3. Джерела похибки визначення питомого опору чотирьохзондоаим методом та 

способи їх мінімізації. 
4. Визначення розподілу глибоких центрів по глибині напівпровідника методом РСГР.  

5. Електрофізичні методи дослідження біологічних об’єктів. 
6. Дослідження фотопровідності, фотолюмінесценції та спектрів збудження. 

 

Змістовний модуль 2 Хімічні методи дослідження 
 

Лекція 7. Вступ до аналітичної хімії - 2 год. 
Предметі і задачі хімічного аналізу. Якісний та кількісний аналіз. Якісний аналіз: 

систематичний та дробний аналіз. Аналіз неорганічних та органічних сполук. Фізичні 
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методи аналізу. Аналітичний сигнал і класифікація методів кількісного аналізу. 
Селективність та специфічність. Межа виявлення та межа кількісного визначення. 
Поняття про правильність, точність, чутливість та відтворюваність.  

 
Лекція 8. Пробопідготовка та класичні методи аналітичної хімії - 2 год. 
Правила відбору проби. Попередня підготовка проби: висушування, подрібнення. 
Розчинення проби, «вскриття проби», відгонка з розчинником, екстракція, адсорбція. 
Гравіметричний аналіз. Особливості проведення та галузі застосування. 
Термогравіметрія. Об’ємний аналіз (титриметрія). Методи встановлення точки 
еквівалентності та криві титрування. 

 
Лекція 9. Спектрофотометричний аналіз - 2 год. 

Причини забарвлення речовин та оптичні спектри. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 
Екстракційна спектрофотометрія (СФ) та СФ водних розчинів, їх переваги та недоліки. 
Критерії можливості використання реагентів для СФ-аналізу. Практичне застосування 
СФ. Твердофазна СФ. 
 
Лекція 10. Методи аналізу, засновані на вимірюванні інтенсивності електромагнітного 
випромінювання - 2 год. 

Атомна емісійна спектроскопія: фізичні основи та практичне використання. Атомна 
абсорбційна спектроскопія та фотометрія полум’я. Фізичні основи, апаратне 
забезпечення, використання. Рентген-спектральний флуоресцентний аналіз.  

 
Лекція 11. Електрохімічні методи аналізу - 2 год. 

Кондуктометрія. Потенціометрія. Типи іон-селективних електродів. Пряма 
потенціометрія та потенціометричне титрування. Кулонометричне титрування. 
Полярографія, амперометрія та інверсійна вольтамперометрія. Електрохімічні сенсори. 

 
Лекція 12. Хроматографія - 2 год. 

Хроматографія – поєднання якісного та кількісного аналізу. Фізичні основи 
хроматографії. Різновиди хроматографії: газова, рідинна, тонкошарова. Типии 
хроматографічних колонок. Хроматографічні носії. Типи хроматографічних детекторів. 
Гель-хроматографія та гель-електрофорез. 
 
Лабораторна робота 1. Спектрофотометричне визначення іонів заліза(ІІІ) у водному 
розчині - 2 год. 
 
Лабораторна робота 2. Визначення вмісту нітрат-іонів у плодоовочевій продукції 
методом прямої потенціометрії - 2 год. 

 
Лабораторна робота 3. Аналіз суміші аліфатичних спиртів методом газової 
хроматографії - 2 год. 
 
 

 
Контрольні запитання до змістовного модулю 2.  
1. Предмети і задачі хімічного аналізу. 

2. Якісний аналіз  

3. Аналітичний сигнал і класифікація методів кількісного аналізу. 

4. Основні поняття кількісного аналізу: селективність, точність, чутливість. 

5. Методи пробопідготовки. 

6. Гравіметрія. 



 10 

7. Об’ємний аналіз. 

8. Спектрофотометричний аналіз. 

9. Атомно-емісійна та атомно-абсорбційна спектроскопія. 

10. Рентген-спектральний флуоресцентний аналіз. 

11. Електрохімічні методи аналізу. 

12. Газова хроматографія. 

13. Рідинна хроматографія. 

 

Самостійна робота студентів.  
Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

- робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою літературою; 
- виконання домашніх завдань; 

- опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення, в 
тому числі: 

1. Кінетичні методи аналізу. 
2. Нейтроноактиваційний аналіз. 
3. Застосування мас-спектрометрії у якісному та кількісному аналізі.  

4. Атомно-абсорбційна та мас-спектрометрія з індуктивно-зв’язаною плазмою 
 
 

Змістовний модуль №3: Біологічні методи дослідження  
 
Лекція 1 (2 години). Вступ до біологічних методів дослідження.  
     Загальні уявлення. Правила роботи в біологічних (молекулярно біологічних, 
біотехнологічних та біофізичних) лабораторіях. Робота з культурами мікроорганізмів. 
Препаративні методи отримання біологічно активного матеріалу (органели, мембрани, 
ДНК, РНК, антитіла, ферменти, інші білки). Аналітичні методи. Кінетичні ферментативні 
методи. Методи дослідження на основі генних технологій. Радіоактивні методи. 
Електрохімічні біосенсорні методи.  
 
Лекція 2 (2 години). Методи центрифугування в біологічних дослідженнях. 
     Варіанти гомогенізації біологічних тканин. Типи центрифуг, які використовуються в 
біологічних дослідженнях. Препаративні методи центрифугування. Зональне 
центрифугування. Аналітичне центрифугування. Використання градієнтів сахарози та 
інших речовин. Методи приготування градієнтів сахарози. 
 
Лекція 3 (2 години). Хроматографічні та електрофоретичні методи досліджень в 
біології. 
     Типи рідинних хроматографій: колоночна, тонкоплівкова, паперова, 
високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ). Гельфільтрація. Системи  
пробопідготовки. Типи носіїв для хроматографії. Типи електрофорезу: вертикальний, 
горизонтальний, одномірний, двомірний. Обладнання для електрофорезу. Типи носіїв 
для електрофорезу. Основні виробники та постачальники. 
 

Лекція 4 (2 години). Спектроскопічні та радіоактивні методи дослідження.     
     Обладнання для спектроскопічного та радіоізотопного аналізу. Спектроскопія в 
видимому спектрі. Ультрафіолетова спектроскопія. Імпедансна спектроскопія. 
Радіоізотопний аналіз в біосинтезі білку. Дослідження точності трансляції в 
безклітинних системах трансляції. Гібридизація нуклеїнових кислот: використання 
радіоізотопних та флуоресцентних попередників. 
 
Лекція 5 (2 години). Біосенсорні методи досліджень.  



 11 

 Визначення біосенсорів, їх класифікація. Галузі застосування. Типи 
біоселективних елементів. Типи перетворювачів. Методи іммобілізації біологічних 
молекул. Основні робочі характеристики біосенсорів. Переваги та недоліки. 
  
Лабораторна робота: «Ознайомлення з спектроскопічними методами 
досліджень», (2 години).   
    Складання протоколу дослідження спектроскопічного визначення білків та 
нуклеїнових кислот. Підготовка розчинів сироваткового альбуміну бика (БСА). 
Підготовка розчинів нуклеїнових кислот. Визначення концентрацій сироваткового 
альбуміну бика та нуклеїнових кислот спектроскопічним методом.  
 
Лабораторна робота: «Ознайомлення з біосенсорними методами аналізу», 
частина №2 (3 години).   
     Підготовка фізичних перетворювачів до роботи. Іммобілізація біологічного матеріалу 
на поверхнях перетворювачів. Порядок роботи з електрохімічними біосенсорами. 
Визначення робочих параметрів біосенсорів. Отримання калібрувальних кривих і 
визначення концентрації відповідного аналізу в зразку. Обробка отриманих даних і їх 
графічне представлення.   
 
Контрольні запитання до змістовного модулю 3.  
1. Перечислити методи біологічних досліджень. 

2. Методи підготовки зразків для хроматографії та електрофорезу. 

3. Види хроматографії, які використовуються в молекулярній біології. 

4. Обладнання для хроматографії різного типу. 

5. Типи електрофорезу. 

6. Обладнання для електрофорезу різного типу. 

7. Препаративні методи центрифугування біологічного матеріалу. 

8. Зональне центрифугування. 

9. Ультрацентрифугування (аналітичне центрифугування). 

10. Спектрофотометричний аналіз у видимій та ультрафіолетовій областях. 

11. Флуоресцентний та радіоізотопний аналіз.  

12. Біосенсорні методи аналізу. Визначення терміну біосенсори. Класифікація.  

 
Самостійна робота студентів.  
Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

- робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою літературою; 
- виконання домашніх завдань; 

- опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення, в 
тому числі: 

1. Методи концентрування розчинів біомолекул. 
2. Математична обробка результатів досліджень. 
3. Мембранна фільтрація та діаліз.  
4. Потенціометрія. Буферні системи та визначення рН потенціометричним методом. 
5. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). 

 
 

Підсумковий контроль – екзамен. 
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Перелік рекомендованої літератури 
 
Література до змістовного модулю 1 

І. Батавин В.В., Концевой Β.Α., Федорович й.В. Измерение параметров 
полупроводниковых материалов и структур. - М.; Радио и связь, 1985. - 264 с. 

2. Воробьев Ю.В., Добровольский Β.Η., Стриха В.И. Методы исследования 
полупроводников. - Киев::Выща шк., 1988. - 231 с. 

3. Методы получения и измерения низких и сверхнизких температур /Под ред. 
Б.И.Веркина. - Киев: Наук. думка, 1987. - 197 с. 

4. Павлов Л.П. Методы измерения параметров полупроводниковых материалов. - 
М.: Высш. шк., 1987. - 239 с. 

5. Уайт Г.К. Экспериментальная техника в физике низких температур. - Μ.: ΓΚ"\-ϋΙ, 
Ι96Ι. - 368 с. 
 
Література до змістовного модулю 2 

І. Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., П'ятницький І.В. Аналітична хімія. - К. : 
Вища школа, 1982. - 544 с.. 

2. Основы аналитической химии. В 2 кн./ Под ред. Ю.А.Золотова. М.: Высш.шк., 
2002. 

3. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. В 2х т./ Под ред. Р.Кельнера, Ж.-М. 
Мерло, М. Отто, М. Видмера. – М.: Мир, 2004. 

4. Отто М., Современные методы аналитической химии. В 2х т. – М. Техносфера. 
2006.  

5. Алемасова А.С., Рокун А.М., Шевчук І.О. Аналітична атомно-абсорбційна 
спектроскопія.-Севастополь: Вебер, 2003. 

 
Література до змістовного модулю 3 
 
Основна: 

1. Мартиненко О.І. Методы молекулярної біотехнології: лабораторний практикум / За 
науковою редакцією чл.-кор. НАН України Д.М.Говоруна, Київ: Академперіодика, 
2010, 231 с. 

2. Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Войцицький В.М. Сучасні методи біохімічних 
досліджень. / Учбовий посібник. – К. Фітосоціоцентр, 2001, 424 с. 

3. Остерман С.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. Электрофорез и 
ультрацентрифугирование. / М.: Наука, 1981, 237 с. 

4. Дзядевич С.В., Солдаткін О.П.. Наукові та технологічні засади створення мініатюрних 
електрохімічних біосенсорів. / За науковою редакцією акад. НАН України 
Г.В.Єльської, Київ: Наукова думка, 2006, 255 с. 

Додаткова: 
 
5. Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж. Молекулярное клонирование: Методы 

генетической инженерии. / М.: Мир, 1984, с. 394. 
6. Бабский В.Г., Жуков М.Ю. Биофизические методы. Теоретические основы 

электрофореза. / М. изд-во МГУ, 1990, с. 90. 
7. Анализ генома. Методы. / Под редакцией К.Дейвиса, М.: «Мир», 1990, 246 с. 

 
 
 


