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Методичні рекомендації по вивченню дисципліни 
 

Дисципліна „Cучасні аспекти створення та практичного застосування 
біосенсорів” є однією з профілюючих для спеціалізації „Високі технології", яка 
викладається в 3 семестрі магістратури в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ECTS), в тому числі 51 години аудиторних занять. З них 34 
години лекцій та 17 годин практичних робіт. Передбачається, що студенти матимуть 57 
годин самостійної роботи. Підсумковий контроль у 3 семестрі – іспит. 

 
Метою вивчення нормативної дисципліни „Cучасні аспекти створення та 

практичного застосування біосенсорів”: є ознайомлення студентів з сучасними аспекти 
розробки та створення біосенсорів різного типу та їх практичного застосування. Курс 
„Cучасні аспекти створення та практичного застосування біосенсорів” є важливою 
складовою підвищення фундаментальної підготовки та вдосконалення їх умінь на 
старших курсах.  

 
Предмет навчальної дисціпліни „Cучасні аспекти створення та практичного 

застосування біосенсорі” є сучасним мультидисциплінарним напрямком науки, який 
використовує фізичні перетворювачі різного типу та різноманітні біологічно селективні 
матеріали (ферменти, живі клітини, нуклеїнові кислоти та ін.) для розробки та 
створення нових біоаналітичних приладів із залученням сучасних технологій.  

В курсі детально розглядаються найбільш поширені підходи до розробки 
сучасних біосенсорів: I модуль (1 кредит) – різні типи біосенсорів, використання 
різноманітних матеріалів та технологій створення сучасних перетворювачів біохімічного 
сигналу в електричний; II модуль (1 кредит) – методи створення біоселективних 
елементів біосенсорів, методи іммобілізації біоселективного матеріалу на поверхнях 
фізичних перетворювачів, прототипи таких систем, III модуль (1 кредит) – практичне 
застосування біосенсорів (варіанти застосування та галузі). 

 
Вимоги до знань та вмінь. 

Знати: основні типи сучасних біосенсорів, підходи до створення сучасних фізичних 
перетворювачів та біоселективних елементів біосенсорів, методи інтеграції живих 
молекул з неживими трандюсерами.  

Вміти: самостійно іммобілізувати деякі ферменти та інші біологічні молекули на 
поверхнях оптичних та електрохімічних перетворювачів, створювати деякі найпростіші 
лабораторні пртотипи біосенсорів (наприклад, модель глюкозного, уреазного  
електрохімічного біосенсора та модель ДНК-ового біосенсора на основі поверхневого 
плазмонного резонансу) .  

 
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Дисципліна „Cучасні аспекти 

створення та практичного застосування біосенсорі” є складовою фундаментальної 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” на спеціалізації «Високі 
технології», є підсумковим курсом, що в логіко-структурній схемі освіти на старших 
курсах спирається на курси, що вивчалися раніше: «Ензимологія», «Молекулярна 
біологія», розділи загальних курсів фізики та хімії, «Вибрані розділи математики та 
інформаційних технологій”, „Фундаментальні основи високих технологій”.  
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Контроль знань 
 

 Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Підсумкова оцінка 
розраховується за накопичувальною системою. При цьому максимальна кількість 
балів встановлюється наступним чином: 
 

3 семестр 
Змістовний 

модуль 1 
Змістовний 

модуль 2 
Змістовний 

модуль 3 

Комплексний 
підсумковий 

модуль 
(іспит) 

Підсумкова 
оцінка за 

повний курс 

Максимальна 
кількість балів 

25 25 25 25 100 

 

 
Зауваження. Оскільки комплексний підсумковий модуль (залік) в 3 семестрі включає 
повний об’єм матеріалу даного курсу, необхідно, щоб остаточна підсумкова оцінка 
враховувала б оцінки за кожний модуль семестру.  
 
 

 
Підсумкова 

оцінка за семестр 

Комплексний 
підсумковий 

результат за курс 
(залік) 

Підсумкова 
оцінка за повний 

курс  

Вагові 
коефіцієнти 

1 1  

Максимальна 
кількість балів 

100 100 100 

 
На семестр заплановано певну кількість контрольних та самостійних робіт, а саме:  
3 контрольних та 3 самостійних робіт: 
 
 
3 семестр 
 
 
За 1 контрольну роботу студент може отримати - максимум 20 балів. 
За кожне самостійне завдання в першому модулі – максимум 5 бали, всього за  
самостійні завдання – 5 балів. 
За перший змістовний модуль – максимум 25 балів. 
 
За 2 контрольну роботу студент може отримати - максимум 20 балів. 
За самостійне завдання в другому модулі – максимум 5. 
За другий змістовний модуль – максимум 25 балів. 
 
За 3 контрольну роботу студент може отримати - максимум 20 балів. 
За самостійне завдання в третьому модулі – максимум 5. 
За третій змістовний модуль – максимум 25 балів. 
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Терміни проведення модульних контролів у 3 семестрі : 
 
 
 1 модульний контроль – до 10 жовтня; 
 2 модульний контроль – до 20 листопада;  
 3 модульний контроль – до 25 грудня; 
  

При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 

 

Шкала відповідності 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав 
сумарну оцінку за три змістовні модуля, менше ніж 40 балів, то студент не 
допускається до іспиту  і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 
передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни „Сучасні аспекти 
створення та практичного застосування біосенсорів”  

 
 

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 
 
 

3 семестр 
 

Номер 
лекції Назва лекції 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 
лаборат

орні 
СРС 

Контрольно 
модульна 

робота 

 
ЗМ1: Методи створення біоселективних елементів біосенсорів, методи 
іммобілізації біоселективного матеріалу на поверхнях фізичних перетворювачів. 
(1 кредит) 
 
1 Вступ до біосенсорики. Класифікація. Історія 

розвитку. Типи біоселективних елементів. 

Типи перетворювачів. Методи іммобілізації 

біологічних молекул. Основні робочі 

характеристики біосенсорів. Переваги та 

недоліки. 

2   21  

2 Матеріали та технології створення 

біосенсорів. Матеріали для створення 

електрохімічних біосенсорів 

(амперметричних, кондуктометричних та 

потенціометричних). 

2     

3 Типи біоселективних елементів біосенсорів. 

Каталітичного типу: на основі 

іммобілізованих ферментів, мікроорганізмів, 

кусочків живої тканини, мітохондрій для 

прямого аналізу субстратів. Ферментні 

біосенсори для інгібіторного аналізу 

токсичних речовин. 

2 2    

4 Типи біоселективних елементів біосенсорів. 

Афінного типу: на основі іммобілізованих 

компонентів імунохімічної реакції (антитіл та 

антигенів), рецепторів, нуклеїнових кислот, 

біоміміків. 

2     

5 Принципи та методи іммобілізації 

біологічного матеріалу. Матеріали-носії, що 

використовуються для іммобілізації 

біологічного матеріалу. Бі- та полі 

функціональні зшиваючі агенти. Методи 

іммобілізації біологічного матеріалу. Методи 

нанесення біоселективних мембран. 

2     

6 Стабільність біоселективних елементів. 

Операційна стабільність та стабільність при 

зберіганні. Матеріали-стабілізатори, що 

використовуються для стабілізації 

біологічних молекул при іммобілізації.  

2     

 Модульна контрольна робота №1     1 
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Номер 
лекції Назва лекції 

Кількість годин 

лекції 
практичн

і 
лаборат

орні 
СРС 

Контро-
льно 

модульна 
робота 

 
ЗМ2: Методи покращання аналітичних характеристик біосенсорів для 
практичного застосування. 
(1 кредит) 
 
7 Робочі характеристики біосенсорів та шляхи 

їх покращення. Біосенсори разового 

використання та багаторазового. Час відгуку. 

Час відновлення біосенсора. Час аналізу. 

Чутливість. Діапазон визначення.  

2   21  

8 Робочі характеристики біосенсорів та шляхи 

їх покращення. Селективність. Точність. 

Відтворюваність відгуку. Залежність від 

іонної сили, рН і буферної ємності. 

Використання додаткових мембран. 

Створення біосенсорів складної архітектури. 

2     

9 Біосенсори для використання в харчовій 

промисловості та бііотехнології, труднощі, 

що виникають при аналізі харчових продуктів 

та напоїв, шляхи їх вирішення. 

2     

10 Біосенсори для використання в медицині, in 

vitro, труднощі, що виникають при 

біосенсорному аналізі біологічних рідин, 

шляхи їх вирішення. 

2 2    

11 Біосенсори медичного призначення для  in 

vivo  аналізів. Проблеми створення та шляхи 

їх вирішення. Найбільш важливі 

характеристики. 

2     

12 Біосенсори для використання в екології, 

використання в польових умовах, труднощі, 

що виникають при цьому, шляхи їх 

вирішення. 

2     

 Модульна контрольна робота №2     1 
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Номер 
лекції Назва лекції 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 
лаборат

орні 
СРС 

Контро-
льно 

модульна 
робота 

 
ЗМ3: Приклади практичного застосування біосенсорів. (1 кредит) 
  
13 Ферментні електрохімічні біосенсори для 

визначення основних метаболітів крові 

2 2  15  

14 Амперометричні ферментні біосенсори для 

визначення якості напоїв у виноробстві 

2 2    

15 Ферментний біосенсор на основі рН-чутливих 

польових транзисторів для визначення 

глікоалкалоїдів в картоплі. 

2 2    

16 Мультисенсори та мультиферментні масиви. 

Мультисенсори прямого ферментного 

аналізу. Мультисенсори на основі 

ферментного інгібіторного аналізу для 

визначення загальної токсичності водних 

розчинів та окремих токсинів. Біосенсори з 

використанням каскаду ферментативних 

реакцій.  

2 2    

17 Сенсор на основі ППР спектрометра та 

реакції гібридизації ДНК для визначення  

наявності  специфічних нуклеотидних 

послідовностей. 

2 2    

 Модульна контрольна робота №3     1 

 ВСЬОГО 34 14  57 3 
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Докладний план лекцій та самостійних завдань 
 

3 семестр 
 

Змістовний модуль 1: Методи створення біоселективних елементів біосенсорів, 
методи іммобілізації біоселективного матеріалу на поверхнях фізичних 
перетворювачів. 
 
ЛЕКЦІЯ 1. (2 години) 
Вступ до біосенсорики. Мультидисциплінарність. Визначення біосенсорів, варіанти їх 

класифікації. Галузі застосування. Типи біоселективних елементів. Типи перетворювачів. 

Методи іммобілізації біологічних молекул. Основні робочі характеристики біосенсорів. 

Переваги та недоліки біосенсорів. 

 

ЛЕКЦІЯ 2. (2 години) 
Матеріали та технології створення біосенсорів. Матеріали, які використовуються для створення 

електрохімічних біосенсорів (амперметричних, кондуктометричних та потенціометричних). 

Циліндричні та планарні електроди. Електроди, що створюються за технологією інтегральних 

схем. Типи підклади нок для нанесення електродів. 

 
ЛЕКЦІЯ 3. (2 години) 
Типи біоселективних елементів біосенсорів. Каталітичного типу: на основі іммобілізованих 

ферментів, мікроорганізмів, кусочків живої тканини, мітохондрій для прямого аналізу 

субстратів. Клітинні біосенсори. Ферментні біосенсори.  Імуноферментні біосенсори. 

Біосенсори з використанням кусочків тканини та органел. Ферментні біосенсори для 

інгібіторного аналізу токсичних речовин. 
Практичні заняття. Ознайомлення з варіантами створення біоселективних елементів 

кондуктометричних ферментних біосенсорів.  
 

ЛЕКЦІЯ 4. (2 години) 
Типи біоселективних елементів біосенсорів. Афінного типу: на основі іммобілізованих 

компонентів імунохімічної реакції (антитіл та антигенів), рецепторів, нуклеїнових кислот, 

біоміміків. 

 

ЛЕКЦІЯ 5. (2 години) 
Принципи та методи іммобілізації біологічного матеріалу. Матеріали-носії, що 

використовуються для іммобілізації біологічного матеріалу. Вимоги до матеріалів. Бі- та полі 

функціональні зшиваючі агенти. Методи іммобілізації біологічного матеріалу. Вимоги до умов 

іммобілізації біологічного матеріалу. Методи нанесення біоселективних мембран. Прилади для 

нанесення мембран. 

 

ЛЕКЦІЯ 6. (2 години) 
Стабільність біоселективних елементів. Операційна стабільність та стабільність при зберіганні. 

Матеріали-стабілізатори, що вносяться до складу біоселективних елементів біосенсорів при 

іммобілізації біологічних молекул. Матеріали-добавки, що вносяться в буфери при зберіганні 

біосенсорів. Умови зберігання біосенсорів. 
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Модульний контроль №1 
Контрольні запитання.  

1. Визначення біосенсора. Як можна класифікувати біосенсори? Класифікація біосенсорів 

за типом біоселективного елементу.  

2. Класифікація біосенсорів за типом фізичного перетворювача. Типи електрохімічних 

біосенсорів.  

3. Матеріали, які використовуються для створення амперметричних біосенсорів? 

4. Матеріали, які використовуються для створення кондуктометричних та 

потенціометричних біосенсорів?. 

5. Які біосенсори створюються за технологією інтегральних схем? Привести 2-3 приклади, 

навести принципи роботи. 

6. Які перетворювачі використовуються при створенні біосенсорів афінного типу? Навести 

приклади. 

7. На основі якого біоселективного матеріалу створюються біосенсори афінного типу? 

8. Принципи та методи іммобілізації біологічного матеріалу? 

9. Методи нанесення біоселективних мембран?  

10. Необхідні вимоги, яких потрібно дотримуватись, при іммобілізації біологічного 

матеріалу.  

11. Методи нанесення біоселективних мембран на поверхню перетворювача. 

12. Які носії використовуються при іммобілізації біологічних молекул? Вимоги до носіїв? 

13. Як досліджується операційна стабільність біоселективних елементів біосенсорів?  

14. Як досліджується стабільність біоселективних елементів біосенсорів при зберіганні?  
15. Як можна покращити стабільність біоселективних елементів? 

 
Самостійна робота студентів.  
Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

- робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою літературою; 
- підготовка до практичних занять; 
- виконання самостійних завдань; 
- опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення, а 

саме: 
1. Імуноферментні біосенсори. 
2. Клітинні біосенсори. 

 
Література:  [1, 2, 5, 6] 

 
Змістовний модуль 2: Методи покращання аналітичних характеристик 
біосенсорів для практичного застосування. 
ЛЕКЦІЯ 7. (2 години) 
Робочі характеристики біосенсорів та шляхи їх покращення. Біосенсори разового використання 

та багаторазового. Час відгуку. Час відновлення біосенсора. Час аналізу. Чутливість. Діапазон 

визначення. Використання додаткових заряджених мембран для покращення робочих 

характеристик біосенсорів (чутливості та діапазону визначення). Використання інгібіторів. 

Використання рекомбінантних ферментів. 

 

ЛЕКЦІЯ 8. (2 години) 
Робочі характеристики біосенсорів та шляхи їх покращення. Селективність. Точність. 

Відтворюваність відгуку. Залежність від іонної сили, рН і буферної ємності. Використання 

додаткових мембран. Створення біосенсорів складної архітектури. 
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ЛЕКЦІЯ 9. (2 години) 
Біосенсори для використання в харчовій промисловості та бііотехнології, труднощі, що 

виникають при аналізі харчових продуктів та напоїв, шляхи їх вирішення.  

 

ЛЕКЦІЯ 10. (2 години)  
Біосенсори для використання в медицині, in vitro, труднощі, що виникають при біосенсорному 

аналізі біологічних рідин, шляхи їх вирішення. 

Практичні заняття. Знайомство з сучасними матеріалами та методами іммобілізації 

біологічного матеріалу при створенні біосенсорів для використання в медицині.  
 
ЛЕКЦІЯ 11. (2 години) 
Біосенсори медичного призначення для  in vivo  аналізів. Проблеми створення та шляхи їх 

вирішення. Найбільш важливі характеристики. Проблеми метрології, стандартизації та 

впровадження. 

 

ЛЕКЦІЯ 12. (2 години) 
Біосенсори для використання в екології, використання в польових умовах, труднощі, що 

виникають при цьому, шляхи їх вирішення. 
Модульний контроль №2 
Контрольні запитання.  

1. Перечислити основні робочі характеристики біосенсорів? 

2. Як можна впливати на робочі характеристики біосенсорів?. 

3. На які характеристики біосенсорів можна впливати за допомогою інгібіторів? 

4. Труднощі, що виникають при біосенсорному аналізі біологічних рідин, шляхи їх 

вирішення? 

5. Чому біосенсорний аналіз модельних розчинів значно простіший чим реальних 

біологічних зразків? 

6. Аналітичні характеристики біосенсорів, які можуть регулюватись (управлятись) 

умовами іммобілізації біологічного матеріалу. 

7. За допомогою якого підходу можна управляти стабільністю біосенсора? 

8. За допомогою яких підходів можна розширити діапазон визначення біосенсора? 

9. Які проблеми використання біосенсорів для in vivo  аналізів? 

10. Як вирішується проблема селективності при аналізі реальних біологічних рідин? 

 
Самостійна робота студентів.  
Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

- робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою літературою; 
- виконання самостійних завдань; 
- опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення, а 

саме: 
 

1. Методи покращення характеристик біосенсорів. 
 

Література:  [1, 2,  8] 
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Змістовний модуль 3: Приклади практичного застосування біосенсорів (варіанти 
застосування та галузі). 
ЛЕКЦІЯ 13. (2 години) 
Ферментні електрохімічні біосенсори для визначення основних метаболітів крові. 

Потенціометричні біосенсори для визначення глюкози, сечовини, креатиніну. Проблеми 

створення та використання для аналізу крові та її похідних. 

Практичні заняття. Знайомство з роботою потенціометричного біосенсора на основі ІСПТ та 

іммобілізованої уреази для визначення концентрації сечовини.  
 

ЛЕКЦІЯ 14. (2 години) 
Амперометричні ферментні біосенсори для визначення якості напоїв у виноробстві. Біосенсори 

для визначення глюкози, етанолу, гліцерину та лактату. Проблеми створення біосенсорів та 

аналізу реальних зразків вина та сусла за їх допомогою. 

Практичні заняття. Знайомство з роботою амперометричного біосенсора для визначення 

етанолу. 
 

ЛЕКЦІЯ 15. (2 години) 
Ферментний біосенсор на основі рН-чутливих польових транзисторів для визначення 

глікоалкалоїдів в картоплі. Проблеми створення біосенсора та використання для аналізу 

глікоалкалоїдів в соці картоплі. Переваги використання біосенсорного аналізу глікоалкалоїдів. 

Підготовка проб для біосенсорного аналізу і для HPLC-аналізу. Порівняння даних. 

Практичні заняття. Знайомство з роботою потенціометричного біосенсора для інгібіторного 

визначення глікоалкалоїдів. 
 

ЛЕКЦІЯ 16. (2 години)  
Мультисенсори та мультиферментні масиви. Мультисенсори прямого ферментного аналізу. 

Мультисенсори на основі ферментного інгібіторного аналізу для визначення загальної 

токсичності водних розчинів та окремих токсинів. Біосенсори з використанням каскаду 

ферментативних реакцій. 

Практичні заняття. Ознайомлення з електрохімічними мультисенсорами 

(потенціометричними та кондуктометричними).  
 
ЛЕКЦІЯ 17. (2 години)  
Сенсор на основі ППР спектрометра та реакції гібридизації ДНК для визначення  наявності  

специфічних нуклеотидних послідовностей. 

Практичні заняття. Ознайомлення з роботою біосенсора на основі ППР та іммобілізованих 

фрагментів ДНК. 
 
Модульний контроль №3 
Контрольні запитання.  

1. Наведіть приклади біосенсорів для використання в медицині. 

2. Наведіть приклади біосенсорів для використання в екології. 

3. Наведіть приклади біосенсорів для використання в харчовій промисловості та 

біотехнології. 

4. Які компоненти вина можна контролювати біосенсорними методами? 

5. Біосенсор на основі якого ферменту можна використовувати для аналізу глікоалкалоїдів? Який 

тип аналізу використовується? 

6. Які варіанти біосенсорного аналізу ви знаєте? Який варіант аналізу використовується як правило 

для аналізу токсичних речовин? 

7. Що таке мультисенсори і для чого вони використовуються? 
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8. Які перетворювачі з технологічної точки зору найкраще підходять для створення 

мультибіосенсорів? 

9. Які ви знаєте біосенсори на основі каскадів ферментативних реакцій?. 

10. Біосенсори на основі ППР спектрометра, варіанти створення чутливого елементу? 

 
Самостійна робота студентів.  
Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

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

- опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення, а 
саме: 

 
1.  Проблеми комерціалізації біосенсорів.  
 
Література:  [ 1, 2, 3, 9, 14] 
 

Підсумковий контроль – залік. 
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