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1. Мета дисципліни – вдосконалення знань з молекулярної біотехнології та біології, 

отриманих студентами під час навчання в бакалавраті і магістратурі, дати сучасні знання про 

основні фізичні, хімічні та біологічні явища, що використовуються в сучасній молекулярній 

біотехнології, 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 «Молекулярна біотехнологія» є обов’язковою компонентою 

освітньої програми (дисципліна вибору Інституту) 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 «Молекулярна біотехнологія» належить до переліку дисциплін вибору 

Інституту. Вона забезпечує поглиблене вивчення аспірантами основних підходів 

молекулярної біотехнології 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 

молекулярній 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 «Молекулярна біотехнологія», 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 принципів 

молекулярної біотехнології 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. Навчання дисципліні має на меті розвивати у студентів такі компетентності: 

ЗК2. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій. 

ФК2. Здатність до опанування нових областей біології шляхом самостійного навчання. 

ФК4. Глибоке знання і розуміння найбільш важливих біологічних теорій (логічна 

структура, експериментальне підтвердження, описані явища), в тому числі глибоке 

знання молекулярної біології, структурної біології, біоінформатики, біофізики. 

ФК5. Розуміння етичних та соціальних проблем, які стоять перед біологією, розуміння 

етичних стандартів досліджень і професійної діяльності в галузі біології (наукова 

доброчесність). 

ФК6. Вміння самостійно проводити експерименти, а також описувати, аналізувати і 

критично оцінювати експериментальні дані 

ФК7. Здатність застосовувати базові знання з біології до прикладних задач, що 

стосуються суміжних галузей (фізики, хімії); вміння запропонувати експериментальні 

або теоретичні процедури для вирішення таких задач  

ФК8. Мати глибокі ґрунтовні знання про стан передових досліджень принаймні в 

напрямках, що стосуються молекулярної біології, біоінформатики, молекулярної 

біотехнології. 

ФК9. Бути в змозі здійснювати такі види діяльності: заохочення і розвиток наукових і 

технологічних інновацій; планування і управління технологіями, пов'язаними з 

біологією, в таких секторах, як промисловість, охорона навколишнього середовища, 

охорони здоров'я, культурної спадщини, популяризація питань наукової культури, з 

акцентом на теоретичних, експериментальних і прикладних аспектів класичної і 

сучасної молекулярної біології. 

ФК10. Розуміти і бути здатним до використання звичних для молекулярної біології 

математичних і чисельних методів 

ФК11. Вміти проводити розробку нових методів та біотехнологій для практичного 

використання. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати: класифікацію підходів та приладів 

молекулярної біотехнології, їхні принципи 

функціонування, різни типи електрохімічних 

перетворювачів 

лекції Модульна робота  20% 

1.2 Знати: класифікацію біоселективних 

елементів та їхні методи іммобілізації, 

сучасні матеріали та технології 

лекції Модульна робота 20% 

1.3 Знати: приклади ферментних біосенсорів, 

мультисенсорів та їхні комерційні варіанти 

лекції Модульна робота 20% 

2.1 Вміти: самостійно іммобілізувати 

ферменти та інші біологічні молекули на 

поверхнях оптичних та електрохімічних 

перетворювачів, створювати найпростіші 

лабораторні прототипи біосенсорів 

лекції та самостійна 

робота 

 10% 

3.1 Комунікація: в зв’язку з 

мультидисциплінарністю предмету 

необхідно знати, з якими спеціалістами 

потрібно зв’язуватись для успішного 

вирішення задач, що виникають в процесі 

лекції та самостійна 

робота 

 10% 



роботи. 

4.1 Прийняти обґрунтоване рішення щодо 

використання відповідного методу для 

вирішення реальних практичних задач  

лекції та самостійна 

робота 

 20% 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 4.1 

ПРН1. Сучасні передові концептуальні та методологічні знання в галузі біології, 

біотехнології та суміжних галузей знань  
+ + + + + + 

ПРН2. Знання праць провідних зарубіжних вчених, наукових шкіл та 

фундаментальних праць у галузі дослідження, формулювання мети власного 

наукового дослідження в контексті світового наукового процесу 
+ + +  + + 

ПРН8. Вміння формулювати наукову проблему з огляду на сучасні наукові 

тенденції  
+ + +  + + 

ПРН9. Формулювати робочі гіпотези  та моделі досліджуваної проблеми  +    + + 
ПРН10. Аналізувати наукові праці в галузі біології та суміжних наук, виявляючи 

дискусійні та мало досліджені питання  
+ + +   + 

ПРН12. Здійснювати процедуру встановлення інформаційної цінності джерел 

шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами  
 + +  + + 

ПРН13. Визначати принципи та методи дослідження, використовуючи 

міждисциплінарні підходи 
+ + + + + + 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота: - РН 1.1. - 20 балів.  

2. Модульна контрольна робота: - РН 1.2. - 20 балів. 

3. Модульна контрольна робота: - РН 2.1. - 20 балів. 

Участь всіх студентів в контрольному заході обов’язкова. Студент, який з поважної 

причини пропустив модульну контрольну роботу, зобов’язаний надати відповідний документ 

і викладач призначає нову дату проведення контрольної роботи. 

Під час лекцій запланована додаткова усна перевірка знань та підготовки студентів у 

якості бліц опитування. Відповідь на кожне коротке запитання оцінюватиметься як 1-2 

бали, в залежності від глибини відповіді. 

Самостійна підготовка студентом невеликої доповіді (7-10 хв) з використанням 

презентацій, оцінюватиметься максимум в 5 балів. Предметом самостійної роботи 

студентів є опрацювання ними ж окремих тем програми курсу «Молекулярна біотехнологія» 

в цілому, так і деяких розділів тем, підготовка матеріалів з наукових публікацій по важливих 

проблемах даної дисципліни у вигляді реферату. 

Самостійна робота студента є основним видом засвоєння навчального матеріалу у 

вільний від аудиторних занять час. Метою самостійної роботи є вироблення студентами 

навичок і вміння працювати з літературою, віднаходити головні, вузлові аспекти проблем, 

що потребують твердого засвоєння, здатності визначити свою позицію щодо дискусійних 

ідей чи концепцій і аргументовано її обґрунтувати. 

Максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом (60 балів за 

модульні роботи та 10 балів за активну участь в заняттях протягом семестру по 100-

бальній шкалі). 

 

- підсумкове оцінювання:  

Підсумковий контроль знань студентів з курсу “Молекулярна біотехнологія” 

проводиться у формі письмового екзамену. Екзаменаційний тест містить 3 запитання, 

кожне з яких оцінюється від 0 до 10 балів. 

Критерії оцінювання: 

• повна лаконічна відповідь -  9-10 балів; 

• неповна відповідь   -  4-8 бали; 

• незадовільна відповідь  -  0-3 балів 

Студент, який дав чітку вірну відповідь на всі (або окремі) питання залікового білету, 

додає у свій актив певну суму балів, яка додається до балів, набраних студентом за 

результатами поточного контролю. Студент не допускається до екзамену, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 42 бали 
 

Оцінювання Min Max 

Семестрове оцінювання 42 70 

Підсумкове оцінювання 18 30 

Всього 60 100 

7.2 Організація оцінювання:  

У кінці кожного з блоків навчання після завершення вивчення тем проводиться письмова 

модульна контрольна робота. Контрольна робота спрямована на визначення рівня знань 

студентами матеріалів лекцій за проведений блок. 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (42 

бала), для одержання допуску до іспиту обов’язковим є виконання  додаткових завдань.   



 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план  лекцій  і  самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

У тому числі 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

1 Вступ. Молекулярна біотехнологія. 

Новітні біоаналітичні технології.  

Біосенсори як новий клас аналітичних 

систем. Принцип побудови та 

функціонування. Галузі застосування. 

2  8 

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  8 

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  8 

4 Теоретичні основи роботи іон-

селективних польових транзисторів 

(ІСПТ). Технологія створення ІСПТ. 

Схеми вимірювань для роботи з ІСПТ. 

Ферментні біосенсори на основі ІСПТ. 

2  8 

5 Сучасні матеріали та технології створення 

біоаналітичних приладів. Сучасні 

мікросистемні технології. 

Мікроелектромеханічні системи (МЕМС), 

мікропроточні комірки. 

2  8 

6 Типи біоселективних елементів. 

Каталітичного типу: на основі 

2  8 



іммобілізованих ферментів, 

мікроорганізмів, кусочків живої тканини, 

мітохондрій для прямого аналізу 

субстратів. Ферментні біосенсори для 

інгібіторного аналізу токсичних речовин. 

7 Типи біоселективних елементів. Афінного 

типу: на основі іммобілізованих 

компонентів імунохімічної реакції 

(антитіл та антигенів), рецепторів, 

нуклеїнових кислот, біоміміків. 

2  8 

8 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  8 

9 Стабільність біоселективних елементів. 

Операційна стабільність та стабільність 

при зберіганні. Матеріали-стабілізатори, 

що використовуються для стабілізації 

біологічних молекул при іммобілізації. 

2  8 

10 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  8 

11 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  8 

12 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  8 

ЗАГАЛОМ 24  96 
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