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Методичні рекомендації по вивченню дисципліни 

 

Дисципліна „Новітні біоаналітичні технології” викладається аспірантам другого 
року навчання спеціальності 03.00.03 - „молекулярна біологія” та 03.00.20 - 
„біотехнологія” в обсязі 34 годин аудиторних занять (з них  34 годин лекційних занять), та 
34 годин самостійної роботи.  

Метою вивчення дисципліни "Новітні біоаналітичні технології" є 
вдосконалення знань з біотехнології та молекулярної біології, отриманих студентами під 
час навчання в бакалавраті і магістратурі, з метою підготовки до здачі кандидатських 
екзаменів за спеціальністю.  

Предметом навчальної дисципліни "Новітні біоаналітичні технології" є фізичні, 
хімічні та біологічні явища, що використовуються в аналітичній біотехнології, 
різноманітні перетворювачі та сучасні методи аналізу, біологічно селективні матеріали 
(ферменти, живі клітини, нуклеїнові кислоти та ін.), а також сучасні технології створення 
біоаналітичних приладів.  

 

Вимоги до знань та вмінь. 
Знати: основні фізичні, хімічні та біологічні явища, що використовуються в сучасних 

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

Вміти: розбиратися в різних типах перетворювачів, самостійно іммобілізувати деякі 
ферменти та інші біологічні молекули на поверхнях оптичних та електрохімічних 
перетворювачів, створювати деякі найпростіші лабораторні прототипи біосенсорів. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 
„Новітні біоаналітичні технології” є складовою циклу професійної підготовки аспірантів 
спеціальності 03.00.03 - „молекулярна біологія” та 03.00.20 - „біотехнологія”. 
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Тематичний план лекцій та практичних занять 

 
 

 
Номер 
лекції Назва лекції Кількість годин 

  лекції 
 

самостійна робота 
 

 
1 Вступ. Новітні біоаналітичні технології.  

Біосенсори як новий клас аналітичних 
систем. Принцип побудови та 
функціонування. Галузі застосування. 
Шляхи створення біокомп’ютерів. 

2 2 

2 Основні електрохімічні принципи, що 
лежать в основі амперометричного 
методу вимірювань. Типи електродів і 
варіанти підключень. Безмедіаторні та 
медіаторні амперометричні датчики. 
Амперометричні системи, основані на 
прямому переносі електронів. 

2 2 

3 Теоретичні основи кондуктометричного 
методу вимірювань. Електрохімічний 
імпеданс системи метал-розчин. 
Електропровідність розчинів. 
Перетворювачі для кондуктометричних 
біосенсорів та схеми вимірювань. 
Кондуктометричний метод у 
ферментному каталізі. Кондуктометричні 
ферментні біосенсори. 

2 2 

4 Теоретичні основи роботи іон-
селективних польових транзисторів 
(ІСПТ). Технологія створення ІСПТ. 
Схеми вимірювань для роботи з ІСПТ. 
Ферментні біосенсори на основі ІСПТ. 

2 2 

5 Загальні принципи поверхневого 
плазмонного резонансу (ППР). Аналіз 
оптоелектронних каналів ППР сенсорів з 
паралельним і з розбіжним світловим 
пучком. Приклади приладів на основі 
поверхневого плазмонного резонансу. 

2 2 

6 Сучасні матеріали та технології 
створення біоаналітичних приладів. 
Сучасні мікросистемні технології. 
Мікроелектромеханічні системи (МЕМС), 
мікропроточні комірки. 

2 2 
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Номер 
лекції Назва лекції Кількість годин 

  
лекції 

 
самостійна робота 

 

 
7 Типи біоселективних елементів. 

Каталітичного типу: на основі 
іммобілізованих ферментів, 
мікроорганізмів, кусочків живої тканини, 
мітохондрій для прямого аналізу 
субстратів. Ферментні біосенсори для 
інгібіторного аналізу токсичних речовин. 

2 2 

8 Типи біоселективних елементів. 

Афінного типу: на основі іммобілізованих 
компонентів імунохімічної реакції (антитіл 
та антигенів), рецепторів, нуклеїнових 
кислот, біоміміків. 

2 2 

9 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 2 

10 Стабільність біоселективних 
елементів. Операційна стабільність та 
стабільність при зберіганні. Матеріали-
стабілізатори, що використовуються для 
стабілізації біологічних молекул при 
іммобілізації. 

2 2 

11 Робочі характеристики біоаналітичних 
приладів та шляхи їх покращення. 
Датчики разового використання та 
багаторазового. Час відгуку. Час 
відновлення. Час аналізу. Чутливість. 
Діапазон визначення. Селективність. 
Точність. Відтворюваність відгуку. 
Залежність від іонної сили, рН і буферної 
ємності. 

2 2 

12 Біоаналітичні прилади для використання 
в харчовій промисловості та 
біотехнології, труднощі, що виникають 
при аналізі харчових продуктів та напоїв, 
шляхи їх вирішення. 

2 2 

13 Біоаналітичні прилади для використання 
в медицині, труднощі, що виникають при 
аналізі біологічних рідин, шляхи їх 
вирішення. 

2 2 



 

 6  

 
Номер 
лекції Назва лекції Кількість годин 

  
лекції 

 
самостійна робота 

 

 
14 Біоаналітичні прилади для використання 

в екології, використання в польових 
умовах, труднощі, що виникають при 
цьому, шляхи їх вирішення. 

2 2 

15 Система на основі ППР спектрометра 

та реакції гібридизації ДНК для 
визначення  наявності  специфічних 
нуклеотидних послідовностей. 

2 2 

16 Мультисенсори та мультиферментні 
масиви. Мультисенсори прямого 
ферментного аналізу. Мультисенсори на 
основі ферментного інгібіторного аналізу. 
Біосенсори з використанням каскаду 
ферментативних реакцій. Датчики на 
основі мікроорганізмів. 

2 
 

2 

17 Комерційні варіанти систем на основі 
приладів біомолекулярної електроніки. 

Аналізатори для клінічної діагностики. 
Портативні аналізатори для використання 
в домашніх умовах. Системи для in vivo 
моніторингу в клінічних умовах. 
Аналізатори для харчової промисловості, 
біотехнологічного виробництва і 
екологічного моніторингу. 

2 
 

2 

    

 ВСЬОГО 
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