
 



2 

 



1. Мета дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни є узагальнення сучасних знань про 

дослідження нанооб’єктів та створення на їх основі імунобіоаналітичних систем та 

підготовка студентів-імунологів до можливості використання таких технологій і 

пристроїв для вирішення завдань біологічних наук, зокрема імунології. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати науково-теоретичний матеріал навчальних дисциплін, які викладаються 

студентам освітнього рівня «Бакалавр», та спеціальних дисциплін, таких як 

«Клітинний імунітет», «Імунохімія» тощо. 

2. Вміти використовувати теоретичні знання і практичні навички в своїй 

діяльності 

3. Володіти елементарними навичками основних біологічних методів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Біоімуносенсори» вивчає різноманітні нанооб’єкти, 

методичні підходи для їх дослідження та функціоналізації, а також можливість їх 

використання для вирішення завдань біологічних наук, зокрема імунології. Знання, 

отримані студентами, можуть застосовуватись як у дослідженнях суміжних наук, 

так і в міждисциплінарних дослідженнях. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Біоімуносенсори» є формування 

знань про теоретичні основи функціонування біоаналітичних систем на основі 

нанооб’єктів та імунокомпонентів, а також знайомство з конкретними варіантами 

таких аналітичних систем та з методологією їх використання 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», 

спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами таких 

компетентностей: 

інтегральна:  

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

загальні: 

ЗК2. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

спеціальні (фахові, предметні): 

СК1. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для 

професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.  

СК2. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і 

процесів на прикладі різних рівнів організації живого із використанням 

математичних методів й інформаційних технологій.  

СК3. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та 

аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.  

СК4. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів 

організації живого, біологічних явищ і процесів.  
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СК5. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням 

сучасних методів та обладнання.  

СК6. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі 

загального аналізу розвитку науки і технологій.  

СК11. Розуміння цілей, завдань, методів і підходів науково-педагогічної діяльності. 

СК 36. Поглиблене розуміння принципів створення об’єктів промислового 

виробництва в сфері імунобіотехнології. 

 

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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні досягнення 

сучасних біонанотехнологій 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Контрольна робота, завдання 

з відкритими відповідями, 

усна доповідь, підсумкова 

контрольна робота 

20 

1.2 Знати основні методи 

дослідження нанооб’єктів; 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Контрольна робота, завдання 

з відкритими відповідями, 

усна доповідь, підсумкова 

контрольна робота 

20 

1.3 Знати можливості використання 

нанооб’єктів для створення 

імунобіоаналітичних систем 

Лекції, 

самостійна 

робота 

Контрольна робота, завдання 

з відкритими відповідями, 

усна доповідь, підсумкова 

контрольна робота 

20 

2.1 Вміти застосовувати 

функціоналізовані наносистеми 

в аналітичних цілях 

Лекції та 

лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Контрольна робота, завдання 

з відкритими відповідями, 

усна доповідь, оцінювання 

завдань лабораторних робіт 

20 

3.1 Вміти працювати у групі, 

планувати науково-дослідну 

роботу в галузі 

біонанотехнології 

Лабораторні 

роботи, 

самостійна 

робота 

Контрольна робота, реферат 

10 

4.1 Самостійно вивчати наукову 

літературу з біонанотехнології  

Самостійна 

робота 

Усна доповідь 
10 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 4.1 

ПР5. Аналізувати та оцінювати вплив досягнень біології на розвиток 

суспільства. + + + +  + 

ПР11. Проводити статистичну обробку, аналіз та узагальнення 

отриманих експериментальних даних із використанням програмних 

засобів та сучасних інформаційних технологій. 

+ + + +  + 

ПР18. Моделювати об’єкти і процеси у живих організмах та їхніх 

компонентах із використанням математичних методів й інформаційних 

технологій.  

+ + + +  

 

ПР19. Вирішувати науково-теоретичні, науково-дослідні та прикладні 

задачі біології відповідними методами. 
+ + + +  
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ПР 31. Вміти використовувати існуючі, розробляти та впроваджувати 

нові методи досліджень та технології для розв’язання конкретної 

науково-теоретичної та/або прикладної задачі з імунології. 

   + + + 

 

7. Схема формування оцінки. 

 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота з 1-го розділу: РН 1.1, 1.2  –  20 балів/ 10 балів. 

2. Контрольна робота з 2-го розділу: РН 1.1, 1.3  – 20 балів/ 10 балів. 

3. Лабораторні роботи (3 роботи): РН 1.1-4.1  –  9 балів/4,5 балів.  

4. Усні доповіді: РН 1.1-4.1  – 7 балів/3.5 балів. 

5. Реферат: РН 1.1-4.1  – 4 бали/2 бали. 

6. Підсумкова контрольна робота – 40 балів/20 балів. 

 

-- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма 

успішно оціненими результатами навчання (оцінки нижче мінімального порогового 

рівня до підсумкової оцінки не додаються). Перескладання семестрового контролю з 

метою покращення позитивної оцінки не допускається. 

Позитивну оцінку за залік (зараховано) студент отримує лише за умови написання 

всіх контрольних робіт, виконання всіх лабораторних, написання реферату. 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Оцінювання лабораторних робіт, рефератів, усних доповідей здійснюється по 

мірі їхнього виконання протягом семестру. Контрольна робота 1 проводиться 

всередині семестру, після завершення лекцій розділу 1, контрольна робота 2 – 

наприкінці семестру, після завершення лекцій розділу 2, підсумкова контрольна 

робота проводиться по завершені семестру.  

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  

Тематичний  план лекцій  

№ 

п/п Номер і назва теми 
Кількість годин 

лекції лабораторні заняття 
самостійна 

робота 

РОЗДІЛ 1. Методи для дослідження і застосування наноматеріалів 

1 Тема 1. Вступ до нанобіотехнології 2  10 

 Лекція 1. Вступ до нанобіотехнології 

Історія розвитку нанотехнології. 

Пріоритетні напрямки нанотехнології. 

Основні наукові терміни і визначення 

(наноматеріали, нанотехнології, квантові 

ями, квантові дроти і квантові точки). 

2   

Самостійна робота. Застосування 

наноматеріалів та нанотехнологій у 

сучасній медичній практиці та 

дослідженнях. 

  10 

2 Тема 2. Мікроскопія для дослідження 

наноматеріалів 

2  

 

10 

 Лекція 2. Мікроскопія для дослідження 

наноматеріалів 

Скануючий електронний мікроскоп (СЕМ). 

Трансмісійний електронний мікроскоп 

(ТЕМ). Аналітичний електронний 

мікроскоп (АЕМ). Скануючий тунельний 

мікроскоп (СТМ). Атомно-силовий 

мікроскоп (АСМ). Імуносенсори на основі 

мікрокантелеверів. 

2   

Самостійна робота. Мікроскопія 

ближнього поля. Оптичний пінцет. 

  10 

3 Тема 3. Оптичні біосенсорні методи 2 4 

 

10 

 Лекція 3. Оптичні біосенсорні методи 

Оптичні явища, на яких базуються оптичні 

біоімуносенсори. Закон Ламберта-Бугера-

Бера. Біосенсори на основі явища 

поглинання світла. Фізична природа та 

види люмінесценції. Біосенсори на основі 

люмінесценції. Природа явища повного 

внутрішнього відбиття. Поняття про 

зникаюче поле. Явище поверхневого 

плазмонного резонансу. 

2   

Лабораторна робота 1. Формування та 

перевірка властивостей біоселективного 

елементу сенсора поверхневого 

плазмонного резонансу для детектування 

взаємодій між імунокомпонентами 

 4  

Самостійна робота. Які види 

міжмолекулярних взаємодій та які 

параметри таких взаємодій можна вивчати 

за допомогою біосенсора ППР? 

  10 
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4 Тема 4. Електрохімічні біосенсорні 

методи  

4  10 

 Лекція 4. Електрохімічні біосенсорні 

методи  

Основні електрохімічні принципи, що 

лежать в основі амперометричного методу 

вимірювань. Типи електродів і варіанти 

підключень, що використовуються в 

амперометрії. Теоретичні основи кондукто-

метричного методу вимірювань. 

Електропровідність розчинів. Перетворю-

вачі для кондуктометричних біосенсорів.. 

2   

 Лекція 5. Електрохімічні біосенсорні 

методи  

Потенціометричні біосенсори на основі 

іон-селективних польових транзисторів 

2   

 Самостійна робота. Що таке QCM-D? 

Принцип вимірювання і переваги 

порівняно зі традиційним QCM. 

  10 

5 Тема 5. Функціоналізація нанооб’єктів 2   

 Лекція 6. Функціоналізація нанооб’єктів 2   

 Модульна контрольна робота 1 1   

 

 

РОЗДІЛ  2. Наноматеріали та наносистеми в імунології 

6 Тема 6. Наноматеріали на основі 

вуглецю 

2  10 

 Лекція 7. Наноматеріали на основі 

вуглецю 

Алотропні форми вуглецю: аморфний 

вуглець, алмаз, графіт, графен, вуглецеві 

нанотрубки, наноалмази. Методи 

отримання нанооб’єктів на основі 

вуглецю, їх властивості. Функціоналізація 

нанооб’єктів на основі вуглецю імуно-

компонентами. 

2   

Самостійна робота. За які наукові 

досягнення і кому присуджено Нобелівські 

премії по хімії 1996 та по фізиці 2010 р.? 

  10 

7 Тема 7. Наноматеріали на основі золота 2 4 

 

10 

 Лекція 8. Наноматеріали на основі 

золота 

Наночастинки золота (сфероїди, нано-

стрижні тощо). Явище локалізованого 

поверхневого плазмонного резонансу. 

Властивості наночастинок золота, які 

використовують в імуносен-сорах. 

2   

Лабораторна робота 2. Спектрофото-

метричне дослідження агрегаційної 

стабільності наночастинок золота 

 4  
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Самостійна робота. Характерні 

особливості речовин-модифікаторів, які 

можуть впливати на наночастинки золота, 

стабілізовані цитратом 

  10 

8 Тема 8. Наноматеріали на основі 

напівпровідників 

2  10 

 Лекція 9. Наноматеріали на основі 

напівпровідників 

Напівпровідникові матеріали та пристрої. 

Квантові точки та їх відмінності від 

макроскопічних напівпровідникових 

матеріалів. Порівняння властивостей та 

застосування органічних флуорофорів та 

неорганічних квантових точок. Про явище 

Фестерівської резонансної передачі енергії 

та його застосування. 

2   

Самостійна робота. Вплив хімічного 

складу напівпровідникових квантових 

точок на діапазон їх випроміню-вання. 

  10 

9 Тема 9. Наноматеріали на основі оксидів 

металів, сілікаліти та інші наносистеми 

2 4 10 

 Лекція 10. Наноматеріали на основі 

оксидів металів, сілікаліти та інші 

наносистеми 

Особливості структури та властивості 

сілікалітів та інших наноматеріалів на 

основі кремнію. Магнітні наночастинки.  

2   

Лабораторна робота 3. Формування 

біоселективного елемента біосенсора з 

використанням мікро- та наночастинок 

сілікалітів 

 4  

Самостійна робота. Молекулярно 

імпринтовані полімери. 

  10 

10 Тема 10. Наноматеріали для доставки 

ліків 

2   

Лекція 11. Наноматеріали для доставки 

ліків 

2   

11 Тема 11. Комерціалізація застосування 

наноматеріалів 

1   

Лекція 12. Комерціалізація застосування 

наноматеріалів 

1   

 Модульна контрольна робота 2 1   

 Підсумкова контрольна робота 1   

Разом 26 12 80 

 

Загальний обсяг – 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 26 год. 

Лабораторні заняття – 12 год. 

Консультацій – 2 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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