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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань, що дозволяють, використовувати 

біологічні та хімічні сенсорні системи для контролю процесу виробництва у у 

біотехнологічній та фармацевтичній галузях та у медичній діагностиц; 

використовувати основні аналітичні характеристики сенсорів та методи 

іммобілізації біологічного матеріалу на чутливій поверхні з метою створення 

новітніх та високоефективних сенсорних систем. 

 

Компетентності: К01; К05; К06; К11; К12; К13; К14; К15; ФК2.1; ФК2.5; ФК2.6  
 

Результати навчання: ПР02; ПР03; ПР07; ПР10; ПР12; ПРс2.1; ПРс2.5  
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Аналітична хімія Фармацевтична біотехнологія 

Фізико-хімічні методи 

аналізу 
Імунобіотехнологія 

Біофізика  

Біохімія  

Методи аналізу 

біофармацевтичних систем 
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5 150/5 64 86 32 – 32 Р 2 – + 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 43 %. 
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1 2 3 4 5 

   Змістовий модуль № 1.   
Розділ 1. Сенсорні системи. Принципи і підходи до 

побудови біологічних та хімічних сенсорних систем. 

 

 

 

1 
Л 2 

Тема 1. Вступ. Принципи і підходи до побудови 

сенсорів. Класифікація сенсорів. Аналітичні 

характеристики сенсорів. 

1,7,8,11, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

2 ПЗ 2 Принципи мініатюризації біосенсорів. 1,7,8,11 

3 Л 2 

Тема 2. Електрохімічні сенсори (потенціометричні 

сенсори, польові транзистори, амперометричні 

сенсори, кондуктометричні сенсори). 

1,7,8,11, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

5 ПЗ 2 Визначення рН розчинів лікарських препаратів. 1,7,8,11 

4 СР 4 

Мультісенсорні системи. Приклади застосування 

електрохімічних (потенциометричних, 

амперометричних, польових транзисторів), 

фотометричних, п’єзоелектричних сенсорів. 

1,7,8,11, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

6 Л 2 
Тема 3. Технології виготовлення амперометричних 

перетворювачів. Друковані електроди в сенсорах. 
1,11,12 

7 ПЗ 2 

Використання електрохімічних сенсорів в 

біотехнологічній, фармацевтичній  галузях та для 

екологічного моніторингу 

1,2,7,8,11, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

8 Л 2 

Тема 4. Фотометричні сенсори. Поглинання 

ультрафіолетового і видимого світла. 

Флуоресцентна спектроскопія. Хемілюмінесценція. 

Біолюмінесценція. Спектроскопія внутрішнього 

відбиття й лазерного світлорозсіювання. 

1,2,7,8,11, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

9 ПЗ 2 
Сенсори на основі плазмонного поверхневого 

резонансу. 

12, сайт НТБ 

НТУ «ХПІ» 

10 СР 4 Використання живих організмів як індикаторів. 
сайт НТБ НТУ 

«ХПІ» 

11 Л 2 

Тема 5. П’єзоелектричні сенсори. Кварцові 

кристалічні  мікроваги.  Поширення акустичних 

хвиль. 

1,7,8,11, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

12 ПЗ 2 
Сенсори на основі вуглецевих нанотрубок. 12, сайт НТБ 

НТУ «ХПІ» 



1 2 3 4 5 

13 Л 2 

Тема 6. Фізико-хімічні процеси на чутливій 

поверхні сенсорів для індикації біологічно активних 

сполук та методів модифікації цільових 

властивостей цих сенсорів. Методи іммобілізації 

біорозпізнавального компонента на поверхні 

перетворювача. Характеристика біорозпізнавальних 

компонентів. 

1,3,4,5,6,10,11, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

14 ПЗ 2 
Біологічні та хімічні розпізнавальні компоненти 

(елементи, індикатори). 
1,3,4,5,6,10,11 

15 СР 4 
Експрес тести для визначення антибіотиків в 

харчових продуктах 
сайт НТБ НТУ 

«ХПІ» 

   

Розділ 2. Хімічні сенсорні системи.  

Конструктивні особливості. Застосування хімічних 

сенсорів в біотехнологічній, фармацевтичній, 

харчовій промисловості та для екологічного 

моніторингу. 

 

16 Л 2 

Тема 7. Хімічні сенсорні системи. 

Напівпровідникові газові сенсори. Процеси, що 

проходять у напівпровідниках із газовим 

середовищем.  

1,7,8,11, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

17 ПЗ 2 Хімічні розпізнавальні елементи. 1,11 

18 Л 2 

Тема 8.  Газові сенсори. Тонкоплівчасті резистори. 

Пориста кераміка. Фізичні механізми газової 

чутливості МДН та МН-структур. МДН-транзистори. 

1,7,8,11, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

19 ПЗ 2 

Використання оптичних, електрохімічних та 

напівпровідникових сенсорів для визначення 

етанолу. 

1 – 11 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

20 СР 4 
Визначення газів за допомогою МДН та МН-

структур.  

сайт НТБ НТУ 

«ХПІ» 

21 Л 2 
Тема 9.  Оптичні сенсорні системи. Волоконно-

оптичні сенсори. Оптоелектронні сенсори. 
1,2,11 

22 ПЗ 2 

Хімічні сенсори типу електронний ніс та 

електронний язик. Застосування сенсорів у харчовій 

та фармацевтичній промисловості, медицині, для 

екологічного моніторингу.   

12, 

сайт НТУ 

«ХПІ» 

23 Л 2 
Тема 10.  Термічні та калориметричні сенсори. 

Пелістори. Сенсорні набори. 
1,11 

24 СР 4 
Тенденції розвитку хімічних сенсорів. Сенсорні 

набори. Мініатюризація сенсорів. 
1–12 

25 ПЗ 2 Контрольна робота № 1 1–12 

 

  

Змістовий модуль № 2.  

Розділ 3. Біологічні сенсорні системи.  Аналізатори 

для біотехнологічного та фармацевтичного 

виробництва, харчової промисловості, медичної 

галузі, для екологічного моніторингу. 

 

26 Л 2 

Тема 11.  Аналізатори для клінічної діагностики. 

Портативні аналізатори для діагностики в домашніх 

умовах. Системи для in vivo моніторингу в клінічних 

умовах. Аналізатори для контролю глюкози в крові. 

1,9,10, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

27 ПЗ 2 Аналізатори для клінічної діагностики. 1, сайт НТБ 



1 2 3 4 5 

Гематологічні аналізатори.  НТУ «ХПІ» 

28 Л 2 

Тема 12. Ферментні сенсорні системи. 

Ферментативні реакції. Приклади ферментів, що 

використовуються у біосенсорах. Застосування 

сенсорів. Переваги та недоліки ферментних сенсорів 

у порівнянні з мікробними та тканинними. 

1,7,8,9,12, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

29 ПЗ 2 

Сенсори для визначення глюкози, сечовини, 

оксалату, пеніциліну, фенілаланіну, аденозину, 

креатиніну, аспартаму, естрадіолу. 

1,9,12, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

30 СР 4 Експрес тести для визначення амінокислот. 
1, сайт НТБ 

НТУ «ХПІ» 

31 Л 2 

Тема 13. Біосенсори на основі мікроорганізмів. 

Приклади мікроорганізмів, що використовуються у 

біосенсорах. Застосування сенсорів. Переваги та 

недоліки мікробних сенсорів у порівнянні з 

ферментними та тканинними. 

1,9,12, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

32 ПЗ 2 

Сенсори для визначення засвоюваних цукрів, 

глюкози, оцтової кислоти, етанолу, мурашиної 

кислоти, метану, глутамінової кислоти, 

цефалоспорину, біохімічного споживання кисню, 

лізину, аміаку.  

1,7,8,9,12, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

33 Л 2 

Тема 14. Біосенсори на основі рослинних та 

тваринних тканин. Механізми відгуку тканинного 

біосенсора. Приклади клітин та тканин, що 

використовуються в біосенсорах. Переваги та 

недоліки тканинних сенсорів у порівнянні з 

ферментними та мікробними. 

1,9,12, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

34 ПЗ 2 

Біосенсори на основі субклітинних фракцій.  

Мітохондріальний сенсор. 

Характеристика та застосування тканинних сенсорів. 

1,9,12, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

35 СР 4 Імуноферментний аналіз. 
1,сайт НТБ 

НТУ «ХПІ» 

36 Л 2 

Тема 15.  Афінні біосенсори на основі антитіл та 

рецепторів. Конструктивні особливості. 

Твердофазний імунний аналіз. 

1,3–8,10,12, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

37 ПЗ 2 

Біочіпи. Типи біочіпів (ДНК-чіпи, білкові, клітинні) 

Конструктивні особливості. Принцип роботи. 

Застосування у промисловості та медицині. 

Переваги та недоліки біочіпів. 

12, 

сайт НТБ НТУ 

«ХПІ» 

38 Л 2 

Тема 16. ДНК-сенсори. Конструктивні особливості. 

Принцип роботи. Застосування у промисловості та 

медицині. Переваги та недоліки ДНК-сенсорів. 

1,4,6,12, 
сайт НТУ 

«ХПІ» 

39 СР 4 

Використання ДНК-сенсорів та сенсорів на основі 

антитіл та рецепторів у фармацевтичній, харчовій 

промисловості, медицині, для екологічного 

моніторингу. 

1,12, 
сайтНТБ НТУ 

«ХПІ» 

40 ПЗ 2 Контрольна робота № 2 

1–12, 

сайт НТБ НТУ 

«ХПІ» 

Разом (годин) 96   



САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних занять  16 

3 Виконання індивідуального завдання  30 

4 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
32  

 Разом 86 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ   

    Розрахункове завдання   

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

1 Перелік рекомендованих індивідуальних завдань 

Теоретична частина: 

1. Характеристика методів іммобілізації біорозпізнавального 

компонента на поверхні перетворювача. 

2. Характеристика біорозпізнавальних компонентів. 

3. Принципи мініатюризації біосенсорів. 

4. Характеристики хімічних сенсорів. 

5. Оптичні сенсорні системи. 

6. Сенсорні набори. 

7. Тенденції розвитку хімічних сенсорів. 

8. Аналізатори для клінічної діагностики. 

9. Портативні аналізатори для діагностики в домашніх умовах. 

10. Системи для «in vivo»-моніторингу в клінічних умовах. 

11. Аналізатори для біотехнологічного виробництва. 

12. Аналізатори для фармацевтичного виробництва. 

13. Ферментні біосенсори. 

14. Сенсори на основі мікроорганізмів. 

15. Біосенсори на основі рослинних і тваринних тканин. 

16. Біосенсори на основі субклітинних фракцій.  

17. Мітохондріальний біосенсор. 

18. Тенденції у сфері сенсорної інтеграції. 

19. Мультісенсорні системи. 

20. Аналізатори для екологічного моніторингу. 

21. Сенсори для визначення глюкози в крові. 

22. Сенсори для визначення антибіотиків. 

23. Сенсори для визначення етилового спирту. 

24. Сенсори для визначення глюкози в вині. 

25. Сенсори для визначення спиртів. 

26. Інсулінові біосенсори. 

27. Сенсори для визначення альдегідів. 
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28. Сенсори для визначення цукрів. 

29. ДНК-сенсори. 

30. Сенсори типу електронний ніс. 

31. Сенсори типу електронний язик. 

32. Біосенсори та біочипи.  

33. Біосенсори на основі плазмонного поверхневого 

резонансу. 

34. П’єзосенсори. 

35. Біосенсори на основі вуглецевих нанотрубок.  

36. Електрохімічні сенсори. 

37. Імуноноферментні аналізатори. 

38. Гематологічні аналізатори. 

39. Сенсори на основі польових транзисторів. 

40. Газові сенсори.  

Розрахункова частина: 

1. Розрахувати рН  0,0200 M розчину CH3COOH. К CH3COOH 

= 1,75 ∙ 10
-5

. 

2. Визначити величину рН 0,2000 М розчину НСООNа. 

КHCOOH = 1,8∙10
-4

. 

3. Визначити [H+] і рН розчину, в 0,40 дм
3
 якого міститься 

0,4900 г H2SO4. 

4. Розрахувати рН буферної суміші, що містить рівні об'єми  

1 %-вих розчинів азотистої кислоти (КHNO2 = 2 ∙ 10
-4

) та її 

калієвої солі. 

5. Розрахувати рН буферної суміші, що містить рівні об'єми  

5%-х розчинів гідроксиду амонію та хлориду амонію, 

К(NH4OH) = 1,79 ∙ 10
-5

. 

6. До 0,40 дм
3
 0,2000 М розчину СН3СООН додали 0,10 дм

3
 

0,2000 М розчину NaOH. Обчислити рН утвореного 

ацетатного буферного розчину. КСН3СООН=1,74∙10
-5

. 

7. Розрахувати рН 5∙10
-5

 M розчину CН3СООNa. 

8. Розрахувати рН буферного розчину такого складу: 0,0100 

М NH4Cl, 0,0200 M NH3. 

9. Розрахувати рН 10
-4

 М розчину KOH. 

10. Розрахувати рН 3∙10
-5

 М розчину Ba(OH)2. 

11. Розрахувати рН розчину, одержаного пропусканням 22,4 

см
3
 CO2 (н.у.) через 1 дм

3
 води (газ поглинувся кількісно). 

12. Розрахувати рН 10
-3

 М розчину H2SO4. 

13. Розрахувати рН 5∙10
-4

 розчину M NaOH 

14. Розрахувати рН 0,0100 M розчину CH3COOH. 

15. Розрахувати рН розчину 0,0200 M Na2CO3. 

16. Розрахувати рН розчину 0,1000 M KHCO3. 

17. Розрахувати рН розчину 0,0500 M NH3, 0,0300 M NH4Cl 

18. 5,00 см
3
 0,0100 М розчину H2SO4 розбавили до об’єму 

50,00 см
3
. Визначити рН розчину, який одержано. 

19. Обчислити концентрацію йонів [ОН
-
] в 0,0200 М розчині 

NН4OН. Як зміниться концентрація цих іонів, якщо рН 

довести до 11,3? 

20. Розрахувати рН розчину, що містить 2,5000 г NH4Cl, 

розчиненого у 500,00 см
3
 води. 

21. Розрахувати рН розчину, що містить 1,000 г CH3COONa, 

розчиненого у 250,00 см
3
 води. 



22. Розрахувати рН 2∙10
-3

 М розчину C6H5COOH. 

23. Розрахувати рН розчину, одержаного змішуванням 100,00 

см
3
 0,0100 М розчину аміака і 50,00 см

3
 хлоридної кислоти 

такої ж концентрації. 

24. Розрахувати рН розчину, одержаного змішуванням 50,00 

см3 10
-3

 М Na2CO3 i 100,00 см
3
 5∙10

-4
 М HCl 

25. Розрахувати рН розчину, одержаного змішуванням 20 см
3
 

0,01 М HCl i 30 см
3
 5∙10

-3
 М NaOH.  
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Особливості підготовки індивідуального завдання 

Індивідуальне завдання з дисципліни складається з двох 

частин: Теоретичної частини та розрахункової задачі. 

Теоретична частина індивідуального завдання повинна 

представляти собою аналітичний огляд науково-технічної 

літератури, що включає викладення сучасних результатів та 

досягнень за темою роботи, опис сучасних сенсорних систем, 

що використовуються в біотехнологічній та 

біофармацевтичній промисловості, порівняльний опис 

методів і методик дослідження об’єктів. В роботі необхідно 

використати матеріали наукових статей та патентів.  

За змістом індивідуальне завдання не повинно повторю-

вати роботи, що були виконані іншими студентами в 

попередніх семестрах. 
 

Оформлення письмової роботи 

Індивідуальне завдання виконується у формі рукопису на 

стандартних аркушах формату А4 шрифтом Times New 

Roman 14 pt через 1,5 інтервали з використанням абзацного 

відступу 1,25 мм і вирівнювання тексту «По ширині». 

Рукописний текст повинен бути виконаний креслярським 

шрифтом. 

Індивідуальне завдання брошурується в папку і здається 

викладачу в день захисту роботи. 

Індивідуальне завдання повинно містити: 

1) титульний лист;  

2) власне текст роботи; 

3) список використаних джерел. 

Зразок оформлення титульного аркуша:  

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls  

У список використаних джерел слід включити всі 

джерела, які нумеруються в порядку їх цитування в тексті. 

Зразки оформлення посилань у списку використаних джерел: 

http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf  
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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 та практичних заняттях з метою активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Сенсорні системи 

в біофармації» 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.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під 



час аудиторних занять і самостійної роботи та оцінка (бали) за виконання 

контрольних робіт.  

Поточний контроль реалізується у формі проведення контрольних робіт. 

Перелік запитань до контрольних робіт: 
1. Що таке сенсор? 

2. У чому різниця між хімічними сенсорами, фізичними сенсорами (датчиками) та 

біосенсорами? 

3. Чому для вимірювання ЕДС електрохімічної комірки необхідно використовувати два 

напівелементи? 

4. Охарактеризуйте електрохімічні сенсори. 

5. Яким вимогам повинен відповідати електрод порівняння? 

6. Охарактеризуйте іоно-селективний електрод. 

7. Чим відрізняється хроноамперометрія від амперометрії? 

8. Що таке провідність? 

9. За яких умов у сенсорах можна використовувати трансдьюсери кондуктометричного 

типу? 

10. Яким чином у польовому транзисторі проходить інверсія провідності? 

11. Які модифіковані електроди використовуються в біосенсорах? 

12. Як можна було б виготовити друкований електрод з використанням рослинної тканини? 

13. В яких сенсорах використовують тонкоплівкові електроди?  

14. Назвіть переваги ультрамікроелектродів. 

15. Охарактеризуйте оптичні сенсори. Які переваги та недоліки оптичних сенорів? 

16. Що таке флуоресцентна спектроскопія? 

17. Які переваги люмінесцентних методів аналізу в порівнянні з іншими оптичними 

методами? 

18. Що таке повне внутрішнє відбиття? 

19. Як відбувається поширення акустичних хвиль в п’єзокристалах? 

20. Охарактеризуйте п’єзоелектричний ефект? 

21. Яка система називається кварцовими кристалічними мікровагами (ККМ)? 

22. У чому полягає перевага біосенсорів у порівнянні з аналітичною апаратурою? 

23. Які типи біологічних розпізнавальних систем використовують в біосенсорах? 

24. Охарактеризуйте біфункціональні реагенти, що використовуються в біосенсорах. 

25. Назвіть методи іммобілізації біологічних матеріалів. 

26. Які сполуки використовують в якості розпізнавальних реагентів? 

27. Що таке афінні біосенсори? 

28. Дайте визначення ферментам. 

29. Як діють редокс-ферменти для визначення субстратів ферментів в амперометричних 

біосенсорах? 

30. Наведіть приклади біорозпізнавальних процесів, що приводять до зміни рН. 

31. Що таке хімічний сенсор?  

32. Класифікація хімічних сенсорів.  

33. Структура хімічного сенсора. 

34. Особливості конструкції хімічних сенсорів, що забезпечують проведення потоку    

вимірювань, переваги та недоліки. 

35. Що таке напівпровідники? 

36. Охарактеризуйте процеси, що протікають у напівпровідниках при взаємодії з газовим 

середовищем. 

37. Наведіть основні вихідні інформативні параметри, що змінюються в процесі адсорбції. 

38. Наведіть схему тонкоплівчастого газового сенсора. 

39. Охарактеризуйте матеріали для виготовлення тонкоплівчастих газочутливих резисторів. 

40. Вимоги до напівпровідникових чуттєвих елементів газових датчиків. 

41. Охарактеризуйте технологію виготовлення сенсорів з пористої кераміки. 



42. Які матеріали застосовуються для виготовлення сенсорів з пористої кераміки? 

43. Охарактеризуйте фізичні механізми газової чутливості МДН-  

МН-структур. 

44. Який електрод використовується у водневих датчиках? 

45. Які гази можна визначити за допомогою МДН-транзисторів? 

46. Наведіть структурну схему та охарактеризуйте роботу волоконно-оптичного сенсора. 

47. Що таке оптроди?  

48. Охарактеризуйте оптоелектронний датчик. 

49. Що таке аналізатори для клінічної діагностики? 

50. Наведіть класифікацію сенсорів для клінічної діагностики. 

51. Охарактеризуйте портативні аналізатори для діагностики в домашніх умовах. 

52. Які речовини можна визначити за допомогою портативних аналізаторів у домашніх 

умовах? 

53. Що таке системи для іn vivo моніторингу в клінічних умовах? 

54. Вимоги до систем іn vivo моніторингу в клінічних умовах. 

55. Наведіть основні конструктивні особливості аналізаторів для клінічної діагностики. 

56. Охарактеризуйте переваги та недоліки аналізаторів, що застосовуються для іn vivo 

моніторингу в клінічних умовах. 

57.  Охарактеризуйте біосенсорів на основі мікроорганізмів. 

58.  Які мікроорганізми використовуються в якості розпізнавального матеріалу при створенні 

біосенсорів? 

59.  Методи іммобілізації мікроорганізмів на поверхні біосенсорів. 

60.  Наведіть основні аналітичні характеристики для біосенсорів на основі мікроорганізмів. 

61.  Сенсор для визначення засвоюваних цукрів. 

62.  Глюкозний сенсор. 

63.  Сенсор для визначення оцтової кислоти. 

64.  Сенсор для визначення спиртів. 

65.  Сенсор для визначення мурашиної кислоти. 

66.  Метановий сенсор. 

67.  Сенсор для визначення глютамінової кислоти. 

68.  Цефалоспориновий сенсор. 

69.  Сенсор для визначення біохімічного споживання кисню. 

70.  Сенсор для визначення аміаку. 

71.  Охарактеризуйте біосенсори на основі рослинних та тваринних тканин. 

72.  Які чутливі елементи застосовуються у тканинних сенсорах? 

73.  Охарактеризуйте умови зберігання органів тканин. 

74.  Сенсор для визначення глютаміну. 

75.  Аденозиновий біосенсор. 

76.  Сенсор для визначення гуаніну. 

77.  Біосенсор для визначення пероксиду водню. 

78.  Сенсор для визначення глютамінату. 

79.  Піруватний біосенсор. 

80.  Біосенсор для визначення сечовини. 

81.  Допаміновий біосенсор. 

82.  Тирозиновий біосенсор. 

83.  Цистеїновий біосенсор. 

84.  Мітохондріальний біосенсор. 

85.  Охарактеризуйте механізми відгуку тканинного біосенсора. 

86.  Методи іммобілізації рослинних тканин на поверхні біосенсора. 

87.  Методи іммобілізації  тваринних тканин на поверхні біосенсора. 

88.  Які види трансдьюсерів використовують у тканинних сенсорах? 

89.  Охарактеризуйте переваги мікробних сенсорів у порівнянні з ферментними. 



90.  Охарактеризуйте переваги тканинних сенсорів у порівнянні з ферментними. 

91.  Чим відрізняється мітохондріальний сенсор від тканинних біосенсорів? 

92.  Які електроди застосовують при виготовленні мікробних біосенсорів? 

93.  Які електроди застосовують при виготовленні тканинних біосенсорів? 

94.  Умови зберігання мікробних та тканинних біосенсорів. 

95.  Тенденції в сфері розвитку біосенсорів на основі рослинних та тваринних тканин. 

96.  ДНК-сенсори. 

97.  Сенсори типу електронний ніс. 

98.  Сенсори типу електронний язик. 

99.  До якого типу сенсорів відносяться сенсори типу електронний ніс та електронний язик? 

Дайте обґрунтовану відповідь. 

100. Тенденції в сфері сенсорної інтеграції. 

 

 

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 
 

Індивідуальне 

 завдання 

Відвідування 

практичних 

занять 
Контрольна 

робота 1 

Контрольна 

робота 2 

20 20 30 30 100 
 

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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