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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань в розв’язанні теоретичних і 

практичних завдань, пов’язаних з проблемами виявлення та дослідження 

фізико-хімічних закономірностей процесів в мікро- та нанодисперсних 

системах, що відбуваються в живих об’єктах. 

 

Компетентності: К01, К11-К14, К16-К18, ФК1-ФК5 

 

Результати навчання: ПР05, ПР06, ПР08, ПР10, ПР12, ПР13, ПР18, ПРс1-ПРс5 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Біоматеріалознавство та інженерія 

біотканин 

Основи біофізики відкритих систем 

Біоінформатика та інформаційна 

біотехнологія 

Фізико-хімічні основи біотехнології та 

біоінженерії 

Біосинергетика Основи біофізики клітини 

Моделювання та оптимізація 

систем та процесів в біотехнології 

Аналітичні методи науково-дослідної 

роботи в біотехнології 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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11 120/4 48 72 32 – 16 – 2 – + 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 40 %. 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
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1 2 3 4 5 

1 Л 2 Змістовий модуль № 1 Поверхневі явища та 

адсорбція 

Тема 1. Основні характеристики мікро- та 

нанодисперсних систем, їх роль у біологічних 

об'єктах. 

Основні особливості колоїдного стану: гетероген-

ність, висока дисперсність, велика питома поверхня. 

Властивості речовин як функції дисперсності та 

питомої поверхні. Поняття про термодинаміку 

нерівноважних, агрегатно-нестійких систем. Класи-

фікація дисперсних систем: за розміром часток, за 

агрегатним станом дисперсної фази та дисперсійного 

середовища, за характером взаємодії між собою 

часток дисперсійної фази, дисперсійної фази та 

дисперсійного середовища.  

1-11 

2 СР 4 Поняття про високомолекулярні сполуки. Схожість 

деяких властивостей та принципова різниця між 

розчинами мікро- та нанодисперсних систем та 

розчинами високомолекулярних сполук. 

12-36 

3 Л 2 Тема 2. Внутрішній тиск та поверхневий натяг. 

Молекулярні сили і полярність речовини. 

Ненасиченість молекулярних сил на між фазних 

поверхнях, внутрішній тиск. Поверхневий натяг як 

міра вільної енергії поверхні, методи його 

визначення.  

1-11 

4 СР 4 Рівняння Гіббса-Гельмгольца для поверхневої 

енергії, її температурна залежність. 

12-36 

5 ПЗ 2 Поверхнева енергія і рівноважні форми тіл, принцип 

Гіббса - Кюрі, закон Вульфа. 

1-11 

6 Л 2 Тема 3. Капілярні явища. 

Капілярний тиск, рівняння Юнга-Лапласа. Капілярна 

конденсація, рівняння Гіббса - Томсона. Поняття про 

адсорбцію. Локалізована та нелокалізована 

адсорбція, адсорбційна рівновага. Ємність моношару, 

поверхнева концентрація. Ізотерма адсорбції Гіббса, 

поверхнева активність.  

1-11 

7 СР 4 Емпірічне рівняння ізотерми Фрейндліха. Адсорбція 

як екзотермічний процес. Поняття про інтегральну і 

диференційну теплоти адсорбції. Кінетика адсорбції. 

 

12-36 
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8 Л 2 Тема 4. Природа адсорбційних сил та моделі 

адсорбції. 

Будова адсорбційних шарів. Потенціальні криві 

молекулярної взаємодії. Адсорбційний потенціал. 

Адсорбція на межі тверде тіло - газ. Теорія 

мономолекулярної адсорбції, аналіз рівняння 

ізотерми Ленгмюра. Теорія полімолекулярної 

адсорбції Поляні, характеристична крива, ізотерма 

БЕТ. Поняття про активовану адсорбцію 

(хемосорбцію), вплив на неї температури. Енергія 

активації адсорбції. Робота адгезії та когезії. 

1-11 

9 ПЗ 2 Адсорбція на межі рідина – газ; тверде тіло – розчин. 1-11 

10 СР 4 Адсорбція на межі розчин - газ. Позитивно і негатив-

но поверхнево-активні речовини. Рівняння Шишков-

ського, поняття про дифільність молекул, їх орієнта-

ція на межіфазовій поверхні. Правило Дюкло-Траубе. 

12-36 

11 Л 2 Тема 5. Поверхневі плівки нерозчинних речовин. 

Газоподібні і конденсовані моношари поверхнево-

активних речовин на поверхні рідини. Поверхневі 

плівки нерозчинних речовин, рівняння стану 

двомірного газу, терези Ленгмюра. Адсорбція на 

межі тверде тіло - розчин. Правило зрівняння 

полярності Ребіндера. Вплив на адсорбцію природи 

адсорбента і адсорбата. 

1-11 

12 СР 4 Гідрофільні і гідрофобні адсорбенти. Вплив 

розчинника на адсорбцію. 

12-36 

13 Л 2 Тема 6. Стабілізація і коагуляція дисперсних систем. 

Дисперсні системи. Методи очистки дисперсних 

систем. Умови утворення дисперсних систем, роль 

стабілізатора. Хроматографія. Класифікація 

Хроматографічних методів розділення речовин. 

Застосування хроматографії в біології і медицині. 

Біологічне значення вибіркової адсорбції. Обмінна 

адсорбція. 

1-11 

14 ПЗ 2 Міцелоутворення у розчинах ПАВ. 1-11 

15 СР 4 Явище змочування. Крайовий кут. Вплив на змочу-

вання різних факторів. Теплові ефекти змочування. 

Адсорбція іонів на твердій поверхні. Ліотропні ряди 

іонів. Іонообмінна адсорбція, ізотерма Нікольського.  

12-36 

16 Л 2 Тема 7. Седиментаційна та агрегативна стійкість 

мікро- та нанодисперсних систем. Коагуляція дис-

персних систем; електролітна коагуляція, механізм 

концентраційної і нейтралізаційної коагуляції. 

Кінетика коагуляції: скрита та явна коагуляція, 

повільна та швидка коагуляції. 

1-11 

17 СР 4 Кінетика швидкої коагуляції, теорія Смолуховського. 

Специфічні випадки коагуляції: перезарядження 

золя, чередування зон коагуляції, взаємна коагуляція, 

дія суміші електролітів. 

12-36 

18 Л 2 Тема 8. Механізм захисної дії мікро- та нанодисперс-

них систем. Захисні числа. Астабілізація (сенсибілі-

1-11 
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зація) золей. Біологічне значення коагуляції, пептиза-

ції і колоїдного захисту. Емульсії, їх класифікація, 

типи емульсій, біологічне значення емульсій, залеж-

ність типу емульсій від гідрофільно-ліпофільних 

властивостей емульгатора. Гідрофільно-ліпофільний 

баланс ПАР-емульгаторів. Обернення фаз емульсій.  

19 ПЗ 2 Вивчення електрокінетичних явищ у мікро- та 

нанодисперсних системах. Контрольна робота №1. 

1-11 

20 СР 4 Піни. Стійкість, кратність, дисперсність пін. 

Стабілізація пін. Руйнування емульсій, пін, 

аерозолей. Застосування емульсій, пін, аерозолей в 

медицині. 

12-36 

21 Л 2 Змістовий модуль № 2 Високомолекулярні речовини 

та їх розчини. 

Тема 9. Поверхнево-активні речовини в дисперсному 

стані. 

Мікро- та наносистеми поверхнево-активних 

речовин, їх класифікація. Механізм самовільного 

утворення міцел у розчинах колоїдних МНПАР. 

Критична концентрація міцелоутворення (ККМ), 

методи її визначення. Будова міцел. Біологічна роль 

міцелоутворення і солюбілізації. Липосоми.  

1-11 

22 СР 4 Солюбілізація у розчинах мікро- та наносистем 

поверхнево-активних речовин.  

12-36 

23 Л 2 Тема 10. Поверхнева енергія, поверхневий натяг. 

Когезія, робота когезії, когезійна міцність. Адгезія. 

Робота адгезії, рівняння Дюпре як критерій явища 

розтікання. Коефіцієнт розтікання.  

1-11 

24 СР 4 Змочування, крайовий кут (кут змочування). 

Рівняння Дюпре-Юнга. Вибіркове змочування. 

 

25 ПЗ 2 Значення змочування для медицини, технології ліків 

тощо. 

1-11 

26 Л 2 

Тема 11. Фізико-хімічні властивості полімерів та 

розчинів ВМС, їх отримання та властивості.  

Роль розчинів високомолекулярних речовин (ВМР) у 

процесах життєдіяльності, у медицині і фармації.  

Кислотно-основні властивості білків як поліамфо-

літів: білок-кислота, білок-основа, ізоелектричний 

стан, ізоелектрична точка (ІЕТ) білків. 

1-11 

27 СР 4 Поведінка білкових макромолекул в ІЕТ та при 

значеннях рН середовища, що відрізняється від ІЕТ. 

12-36 

28 Л 2 Тема 12. Утворення розчинів ВМС. Набухання: 

механізм, стадії набухання, рушійні сили стадій 

набухання. Контракція. Термодинаміка набухання. 

Вплив різних факторів (природи полімера, темпера-

тури, електролітів, рН середовища, форми макромо-

лекул) на набухання. Обмежене і необмежене 

набухання.  

1-11 

29 ПЗ 2 Ступінь набухання. Швидкість набухання. Константа 

швидкості набухання. 

 

1-11 
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30 СР 4 Принципи обмеженого набухання. Антагоністичне 

набухання. Біологічне значення процесів набухання 

та старіння. 

12-36 

31 Л 2 Тема 13. Стійкість розчинів ВМС. Фактори, що 

зумовлюють термодинамічну стійкість розчинів 

білків. Порушення стійкості  розчинів білків: 

висолювання, коацервація, комплексна коацервація, 

денатурація. Механізм висолювання, висолюючі 

агенти. Вплив природи висолюючого агента, рН 

середовища, температури і розмірів макромолекул на 

процес висолювання. Оборотність коацервації. 

Комплексна коацервація. Значення коацервації і 

комплексної коацервації для біологічних симстем, у 

фармації. Денатурація білків. Фізичні і хімічні 

денатуруючі агенти. 

1-11 

32 СР 4 Оборотна та необоротна денатурація. Відмінність 

денатурованого білка від нативного. Фізіологічне 

значення денатурації. 

12-36 

33 Л 2 Тема 14. Молекулярно-кінетичні властивості 

розчинів ВМС і золей. Рівняння Ейнштейна для 

розрахунку зсуву частинки. Дифузія. Рівняння 

Ейнштейна для розрахунку коефіцієнта дифузії. 

Закон Фіка. Роль дифузії в біологічних процесах. 

Осмотичний тиск золей і розчинів ВМС. Рівняння 

Вант-Гоффа для осмотичного тиску золей. Особли-

вості прояву броунівського руху, дифузії і осмотич-

ного тиску в розчинах ВМС.  

1-11 

34 СР 4 Залежність осмотичного тиску розчинів ВМС від 

концентрації і рН. Рівняння Геллера. Осмотичний 

тиск плазми крові. Роль осмоса в біологічних 

системах. 

12-36 

35 ПЗ 2 Використання осмотичних властивостей для 

визначення концентрації і розміру частинок 

дисперсних систем. 

1-11 

36 Л 2 Тема 15. В’язкість розчинів ВМС і золей. Основи 

теорії Ейнштейна в’язкості агрегативно стійких 

розведених золей. Рівняння Ейнштейна для розра-

хунку в’язкості дисперсних систем. Відносна та 

питома в’язкість. Рівняння Штаудінгера для розра-

хунку в’язкості розведених розчинів ВМС. Рівняння 

Марка-Куна-Хаувінка. Приведена та характерис-

тична в’язкість. Залежність в’язкості розведених 

розчинів ВМС від концентрації, температури,рН 

середовища та форми макромолекул. Ньютонівські і 

неньютонівські рідини. 

1-11 

37 СР 4 В’язкість концентрованих розчинів ВМС, структурна 

в’язкість. Аномалії в’язкості; залежність від тиску 

(відхилення від закона Ньютона), відхилення від 

закону Пуазейля. 

12-36 



1 2 3 4 5 

38 Л 2 Тема 16. Електрокінетичні явища в розчинах ВМС і 

золях: електрофорез, електроосмос, електрофоре-

тична рухомість.  

Залежність швидкості електрофореза білків від рН 

середовища, форми та розмірів макромолекул. 

Застосування електрофореза у медицині і біологічних 

дослідженнях. Методи визначення ІЕТ білків за 

даними вимірювань набухання в’язкості розчину 

білка, швидкості електрофореза. Процеси структуро-

утворення в золях і розчинах ВМС. Механізм 

гелеутворення і (дроглеутворення). Коагуляційні і 

конденсаційно-кристалізаційні структури. Фактори, 

що впливають на процеси гелеутворення та дрогле-

утворення: концентрація золя або розчину ВМС, 

форма частинок, температура, рН розчину білка. 

1-11 

39 СР 4 Тискотропія золей і драглей. Синерезис у золях і 

драглях, причини синерезису. Фактори, що 

впливають на процес синерезису: густина студня, 

температура, рН середовища. 

12-36 

40 ПЗ 2 Фізіологічна роль драглей тиксотропії і синерезису. 

Контрольна робота №2 

1-11 

Разом (годин) 104   

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  8 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
56 

 Разом 72 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Індивідуальні завдання в 11 семестрі не передбачені Навчальним планом. 

 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взаємодії 

між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації студентові  

в ході його пізнавальної діяльності.  

На лекційних, практичних та семінарських заняттях з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни 

«Біонанотехнологія та нанобіофізика» використовуються наступні методи. 

Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Студенти здобувають знання у «готовому» вигляді, слухаючи лекцію, або з 

навчальної (або методичної) літератури, або за допомогою Інтернет-посібника. 

Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в 

рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. Такий метод якнайширше 

застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна 

використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, 

висновків.  

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого 

зразка ситуаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим 

відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні 

вправи, лабораторні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми 

самоконтролю. Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-

рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють 

формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з 

матеріалом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім 

розкриваючи систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

спосіб розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та 

запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за рухом 

думки педагога. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або 

під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. 

Процес мислення поетапно направляється й контролюється педагогом або 

самими учнями на основі роботи над завданнями і навчальними посібниками. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький 

метод безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук.  



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни 

здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою.  

Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та практичних 

заняттях визначені наступним чином. 

Оцінка «відмінно»/А – студент демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; 

вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні 

практичні задачі; відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні.  

Оцінка «добре»/В – студент демонструє глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу; вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні 

задачі; проте відповіді на запитання містять певні неточності. 

Оцінка «добре»/С – студент демонструє міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати 

практичні задачі; проте наявне невміння використовувати теоретичні знання 

для розв’язування складних практичних задач. 

Оцінка «задовільно»/D – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного 

застосування; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне 

невміння давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати 

викладений матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні 

практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) 

питань з матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати 

думку; невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач. 

Оцінка «незадовільно»/FX (потрібне додаткове вивчення) – коли студент 

дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсут-

ність знань значної частини навчального матеріалу модуля; істотні помилки у 

відповідях на запитання; незнання основних фундаментальних положень; 

невміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

 

 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Контрольна робота 1 Контрольна робота 2 

50 50 100 

 

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B 
добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D 
задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базовий навчальний посібник, навчальний контент, кейси 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання до 

комплексної контрольної роботи, методичні вказівки для заочників та шкала та 

критерії оцінювання знань та вмінь студентів, які є в наявності на сайті кафедри 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/  
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14. Colloids and Interface Science Series, Volume 3: Colloid stability and 

application in pharmacy / Ed. by T.F. Tadros. – Wiley, 2007. – 451 p. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. Інтернет-ресурс «Биофизическая химия» – 

https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/bpchem  

2. Інтернет-ресурс «Підручники кафедри» – 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks 

3. Інтернет-ресурс «Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія» – 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15  

4. Інтернет-ресурс «Дисперсные системы. ВМС» –  

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/lectures_stud/%D0%A0

%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/1%20%D0%BA%D

1%83%D1%80%D1%81/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0

%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B8

%D0%BC%D0%B8%D1%8F/12.%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%

D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%

D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8

B.%20%D0%92%D0%9C%D0%A1.htm  

5. Інтернет-ресурс «Дисперсные системы и растворы» –  

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0

%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1

%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D

1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B  

6. Інтернет-ресурс «Физическая химия дисперсных систем» – 

http://vmede.org/sait/?page=16&id=Obwaja_himija_jolina_2012&menu=Obwaja

_himija_jolina_2012  

7. Інтернет-ресурс «Коллоидная химия и ее значение. Дисперсные системы» – 

http://chem21.info/info/1754806/  
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