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1. Мета дисципліни – вдосконалення знань з біотехнології та молекулярної біології,
отриманих студентами під час навчання в бакалавраті і магістратурі, дати сучасні знання про 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, а також
приклади реалізації на практиці.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна «Новітні біоаналітичні технології» є частиною вибіркового блоку
дисциплін та базується на циклі дисциплін професійної та практичної підготовки бакалавра та
магістра, а саме: “Молекулярна біологія”, “Біотехнологія”, “Нанобіоаналітичні системи”,
“Біосенсори”, “Фізико-хімічні основи біомолекулярної електроніки”, “Сучасні аспекти практичного
застосування біосенсорів ”.
Попередні вимоги:
Аспірант повинен 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.
Аспірант повинен вміти: творчо використовувати у навчальній, дослідницькій та викладацькій
діяльності знання щодо основних закономірностей та особливостей новітніх біоаналітичних
технологій, 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.

3. Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна «Новітні біоаналітичні технології» належить до переліку дисциплін вільного
вибору аспіранта. Вона забезпечує поглиблене вивчення аспірантами основних новітніх
біоаналітичних технологій та спрямована на формування фахових умінь експериментатора, особливо
орієнтованих на роботу з унікальними біоаналітичними системами. Будуть детально проаналізовані
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.

4. Завдання (навчальні цілі):
1. Надати основні відомості курсу «Новітні біоаналітичні технології», які складають важливу
частину теоретичної та прикладної підготовки аспіранта за спеціальністю «Біологія».
2. Узагальнити та розширити відомі поняття курсів “Молекулярна біологія”, “Біотехнологія”,
“Нанобіоаналітичні системи”, “Біосенсори”, “Фізико-хімічні основи біомолекулярної електроніки”,
“Сучасні аспекти практичного застосування біосенсорів ”, простежити взаємозв’язок об’єктів
досліджень структурної біології з іншими компонентами підготовки; продемонструвати
застосування теоретичних відомостей до розв’язання практичних та експериментальних задач;
3. Навчити застосовувати знання, уміння, навички використання біоаналітичних технологій у
професійній діяльності, розвивати логічне та аналітичне мислення аспірантів.
4. Навчити застосовувати знання та уміння у для розробки й реалізації біоаналітичних
пристроїв і систем.

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання (1, знати; 2, вміти;
3, комунікація; 4, автономність та
відповідальність)
Код
Результат навчання

1

аспірант повинен знати:

1.1

Принципи
функціонування
пристроїв

лекція

Методи оцінювання
та пороговий критерій
оцінювання (за
необхідності)
письмові модульні
контрольні роботи,
оцінювання виконання
завдань для
самостійної роботи
письмові модульні
контрольні роботи,
оцінювання виконання
завдань для
самостійної роботи


лекція



лекція



лекція



лекція



лекція
лекція




лекція



Форми (та/або методи і
технології) викладання
і навчання

лекційні заняття,
самостійні заняття
лекція

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

побудови
та
біоаналітичних

Основні електрохімічні принципи, що
лежать в основі амперометричного
методу вимірювань
Теоретичні
основи
кондуктометричного
методу
вимірювань
Теоретичні основи роботи іонселективних польових транзисторів
Загальні принципи поверхневого
плазмонного резонансу
Сучасні матеріали та технології
створення біоаналітичних приладів
Типи біоселективних елементів
Принципи та методи іммобілізації
біологічного матеріалу
Комерційні варіанти систем на основі
приладів біомолекулярної
електроніки

лекційні заняття,
практичні завдвння
2

2.1

2.2
2.3
3
3.1

3.2



письмові модульні
контрольні роботи,
оцінювання виконання
завдань для
самостійної роботи










аспірант повинен вміти:

Самостійно іммобілізувати ферменти
та інші біологічні молекули на
поверхнях оптичних та
електрохімічних перетворювачів
Створювати найпростіші лабораторні
прототипи біосенсорів
Проводити експерименти по
дослідженню основних аналітичних
характеристик біосенсорів
комунікація
Здатність грамотно будувати
комунікацію, виходячи з мети і ситуації
спілкування
Здатність бути відповідальним за
внесок в роботу команди при вирішенні
проблеми

4

автономність та відповідальність

4.1

самостійність у навчанні та/або
професійній діяльності

лекційні заняття

лекційні заняття з
використанням
роботи у підгрупах
лекційні заняття

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

до 45

до 45

до 5

оцінювання виконання
завдань для
самостійної
письмові модульні
контрольні роботи,
оцінювання виконання
завдань для
самостійної роботи

до 5

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
Результати навчання дисципліни (код)
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.1

2.2

2.3

+

+

+

+

+

+

3.1

3.2

4.1

+

+

+

+

+

+

Програмні результати навчання (назва)
ПР.01.Демонструвати глибоке знання передових сучасних
концептуальних та методологічних знань в галузі науководослідницької та/або професійної діяльності й на межі
предметних галузей знань
ПР.02.Демонструвати знання в предметній області та
науково-практичних потребах професії
ПР.04.Планувати та реалізувати на практиці методологічні
принципи та методи біологічних досліджень
ПР.09.Ініціювати, організовувати та проводити комплексні
дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної
діяльності, які приводять до отримання нових знань
ПР.12. Застосовувати міждисциплінарні підходи для
вирішення сучасних теоретичних і прикладних задач біології.
ПР.16.Використовувати
сучасні
інформаційні
та
комунікативні
технології
при
спілкуванні,
обміні
інформацією, зборі, аналізі, обробці та інтерпретації джерел.
ПР.17.Виявляти лідерські якості, саморозвиватися і
самовдосконалюватися, нести відповідальність за визначення
новизни наукових досліджень та прийняття експертних
рішень

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

7. Схема формування оцінки
7.1. Форми оцінювання аспірантів: рівень досягнення всіх запланованих результатів
навчання визначається за результатами написання письмових контрольних робіт і за
результатами виконання самостійних завдань. Вклад результатів навчання у підсумкову
оцінку, за умови їх опанування на належному рівні і успішної здачі всіх лабораторних робіт
наступний:
- результати навчання 1.1 – 1.9 [знання] до 45 %;
- результат навчання 2.1 – 2.3 [вміння] – до 45%;
- результат навчання 3.1 [комунікація] – до 5%;
- результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – до 5%;
Форми оцінювання аспірантів:
семестрове оцінювання: контроль здійснюється за таким принципом. Навчальний семестр
має один змістовний модуль. Після завершення теми №6 проводиться письмова модульна
контрольна робота. Обов’язковим для допуску до іспиту є: написання модульної контрольної
роботи з кількістю балів не менше 12 та виступу з доповіддю на семінарі.
підсумкове оцінювання (у формі іспиту): форма іспиту – письмово-усна.
Екзаменаційний білет складається із 2 питань, питання оцінюються по 20 балів. Всього за
іспиті можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою досягнення позитивної оцінки за
дисципліну є отримання не менш ніж 60 балів, оцінка за іспит не може бути меншою 24
балів.
умови допуску до підсумкового іспиту: умовою допуску до іспиту є отримання
аспірантом сумарно не менше, ніж критично-розрахунковий мінімум 36 балів за семестр.
Аспіранти, які протягом семестру сумарно набрали меншу кількість балів, ніж критичнорозрахунковий мінімум 36 балів, для одержання допуску до іспиту обов’язково повинні
написати додаткову контрольну роботу.
-

У випадку відсутності аспіранта з поважних причин відпрацювання та перездачі модульних
контрольних робіт здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу
у Київському національному університеті"
7.2. Організація оцінювання;
Оцінювання за формами контролю:
ЗМ
Min. – балів
Модульна контрольна
12
робота
Виступ на семінарі
15
Виконання аспірантами
9
самостійних робіт

Max. – балів
20
25
15

Орієнтований графік оцінювання:
Орієнтовний період для здійснення
відповідної формиоцінювання
Модульна контрольна робота 1
травень
Виступ на семінарі
травень
Виконання аспірантами самостійних робіт
березень - червень
Добір балів/додаткова контрольна робота
червень
та/або доскладання домашніх завдань
Іспит
червень

Розрахунок балів, які аспірант отримує при успішній здачі заліку:
Змістовий
Іспит
Підсумкова
модуль
оцінка
Мінімум
36
24
60
Максимум
60
40
100
7.3. Шкала відповідності оцінок
Оцінка (за національною шкалою) / National grade
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

Рівень досягнень, % / Marks, %
90-100%
75-89%
60-74%
0-59%

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять
№
з/п

У тому числі
Назва теми
Лекції

Практичні
заняття

Самостійна
робота

1.

Вступ. Новітні біоаналітичні технології.
Біосенсори як новий клас аналітичних
систем. Принцип побудови та
функціонування. Галузі застосування.
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

11

2.

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

2

2

11

3.

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.
Сучасні матеріали та технології створення
біоаналітичних приладів. Сучасні
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мікросистемні технології.
Мікроелектромеханічні системи (МЕМС),
мікропроточні комірки.
4.

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.
Типи біоселективних елементів. Афінного
типу: на основі іммобілізованих
компонентів імунохімічної реакції
(антитіл та антигенів), рецепторів,
нуклеїнових кислот, біоміміків.
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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. Стабільність біоселективних
елементів. Операційна стабільність та
стабільність при зберіганні. Матеріалистабілізатори, що використовуються для
стабілізації біологічних молекул при
іммобілізації.

2

11

6.

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. Біоаналітичні прилади для
використання в харчовій промисловості
та бііотехнології, труднощі, що
виникають при аналізі харчових
продуктів та напоїв, шляхи їх вирішення.
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7.

Біоаналітичні прилади для використання
в медицині, труднощі, що виникають при
аналізі біологічних рідин, шляхи їх
вирішення. Біоаналітичні прилади для
використання в екології, використання в
польових умовах, труднощі, що
виникають при цьому, шляхи їх
вирішення.
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8.

Система на основі ППР спектрометра та
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реакції гібридизації ДНК для визначення
наявності специфічних нуклеотидних
послідовностей. Мультисенсори та
мультиферментні масиви. Мультисенсори
прямого ферментного аналізу.
Мультисенсори на основі ферментного
інгібіторного аналізу. Біосенсори з
використанням каскаду ферментативних
реакцій. Датчики на основі
мікроорганізмів.
9.

Використання наночастинок різної
природи в біосенсориці 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.
ЗАГАЛОМ
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Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій – 18 - год.
Практичні заняття – 4 год.
Консультації – 2 год.
Самостійна робота - 96 год.
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