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Вступ
1. Мета дисципліни – Формування у аспіранта системного світогляду у галузі сучасної
аналітичної хімії, зокрема досягнень в області сенсорних і маркерних систем, особливостей
розробок таких систем, прийомів їх оптимізації, а також вирішення певних хімічних задач за
допомогою новітніх сенсорних і маркерних систем.
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:
Аспірант повинен знати: аналітичну хімію, основи біохімії, органічну та фізичну хімію,
молекулярну спектроскопію на рівні випускника магістратури за спеціальністю 102 «Хімія».
Аспірант повинен вміти: використовувати на практиці загальні теоретичні положення методів
молекулярної спектроскопії, електрохімії, а також біологічної хімії на рівні випускника
магістратури за спеціальністю 102 «Хімія».
Аспірант повинен володіти навичками
пошуку інформації, її критичної обробки та
представлення, застосовувати отримані знання для вирішення прикладних та теоретичних задач
у галузі хімії
3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Сучасні сенсорні та маркерні системи
в аналізі» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. В рамках курсу аспірант
поглибить системні знання та отримає нові в галузі закономірностей розробки та загальних
підходів щодо використання сенсорних і маркерних систем, ознайомиться з сучасними
підходами отримання чутливих елементів хімічних та біохімічних сенсорів, у першу чергу на
основі наноструктурованих матеріалів та супрамолекулярних систем. Аспірант отримає
навички розв’язання комплексних завдань щодо оптимізації умов одержання чутливих
елементів хемо-/біосенсорів на основі особисто проведеного пошуку і критичного аналізу
наукової літератури
щодо застосування нанорозмірних матеріалів, біомолекул,
супрамолекулярних систем для вирішення задач, що постають перед хіміками-дослідниками.
4. Завдання: забезпечити підготовку аспірантів до дослідницької роботи в сучасних
хімічних лабораторіях; розвинути навички застосування сенсорних систем та маркерів для
вирішення теоретичних і прикладних задач в різних галузях хімії; розвинути здатність
розв’язувати комплексні проблеми в хімії шляхом переосмислення і критичного аналізу
наявної інформації та застосування на практиці сучасних досягнень в галузі сенсорних і
маркерних систем; розвиток здатності до опанування нових областей хімії шляхом
самостійного навчання.
5. Результати навчання за дисципліною:

Код

1.1
1.2

1.3

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

Знання способів застосування наноструктрованих
матеріалів для розробок чутливих елементів
хімічних та біохімічних сенсорів та маркерів
Знання основ створення нанорозмірних хімічних та
біохімічних сенсорів
Знання основ застосування хімічних маркерів у
біохімічних реакціях

Форми
викладання і
навчання

лекції,
аналітична
робота
лекції,
практичні,
лекції,
практичні,
аналітична
робота

Методи
оцінюван
ня

Відсоток
у підсумковій
оцінці з
дисципліни

10
Презента15
ція,

ПсК*
15

3

Вміння застосовувати нанорозмірні хімічні і
біохімічні сенсори для вирішення певних хімічних
задач
Вміння розв’язувати комплексні проблеми та
завдання щодо оптимізації умов отримання
чутливих елементів сенсорів і маркерних систем
Набуття універсальних навичок усної і письмової
презентації результатів власного наукового
дослідження; збір і критичний аналіз наукової
літератури, у тому числі іноземної, за заданою
темою
Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для збору, аналізу, обробки
та інтерпретації інформації у галузі сенсорних і
маркерних систем в хімічному аналізі
Вільне володіння науковою термінологією з метою
вільного професійного спілкування з колегами
щодо питань у галузі сенсорних і маркерних
систем в хімії, а також тих, що стосуються сфери
наукових та експертних знань

практичні

15

лекції
аналітична
робота

10

практичні,
доповідь,
аналітична
робота

15

лекції,
практичні,
аналітична
робота

5

практичні,
аналітична
робота

5

практичні,
аналітична
робота

5

Дотримуватися правил наукової етики та
Практичні,
доброчесності в процесі критичної обробки наявної
аналітична
4.2
та створенні нової інформації у галузі аналітичної
робота
хімії
* ПсК - підсумковий контроль
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

Аналіз проблеми, самостійне планування та
інтерпретування результатів експерименту

6. В результаті вивчення дисципліни аспірант отримає нові сучасні передові
концептуальні та методологічні знання в галузі аналітичної хімії, а саме особливостях розробки
і застосування сучасних хімічних і біохімічних сенсорів та маркерів; відпрацює вміння
формулювати наукову проблему з огляду на сучасні наукові тенденції та здатність професійно
презентувати результати своїх досліджень на міжнародних наукових конференціях.
Все це допоможе йому навчитись ініціювати, організовувати та проводити комплексні
дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності в хімії, які приводять до
отримання нових знань та відшліфувати вміння кваліфіковано відображати результати
наукових досліджень у наукових статтях в фахових виданнях, використовуючи при цьому
сучасні знання щодо застосування в хімічному і біохімічному аналізі сенсорних і маркерних
систем.
7. Схема формування оцінки
7.1. Результати навчальної діяльності аспірантів оцінюються за 100 - бальною шкалою .
Модульний контроль включає 1 змістовний модуль і комплексний підсумковий модуль
(іспит).
Впродовж навчання передбачається написання та презентація референсу сучасної наукової
літератури по вибраній темі курсу, 2 практичні заняття та одне консультаційне.
- семестрове оцінювання
Підготовка референсу сучасних міжнародної досягнень в галузі сенсорних/маркерних
систем, що включає критичну оцінку сучасного стану проблеми у галузі розробки і
застосування сенсорних і маркерних систем для вирішення певної хімічної задачі
Презентація результатів референсу.
4

- підсумкове оцінювання - іспит.
Максимальна оцінка за семестр: 60 балів.
Максимальна оцінка на іспиті: 40 балів.
Максимальна загальна оцінка за курс: 100 балів.
7.2. Організація оцінювання (за формами контролю згідно з графіком навчального процесу):
Змістовий модуль1 (ЗМ1)

Види робіт
Написання референсу за обраною темою, що
включає критичну оцінку сучасного стану проблеми
Презентація результатів референсу
Загальна сума

Min. – 36 балів

Max. – 60 балів

18

30

18
36

30
60

Оцінка за підготовку референсу включає в себе: повноту охоплення джерел літератури та
якість теоретичного наповнення – максимум 15 балів / мінімум 9 балів, логічність викладення і
структурованість матеріалу - максимум 5 балів / мінімум 3 бали, критичний аналіз сучасного
стану проблеми та висновки з огляду літератури – максимум 10 балів / мінімум 6 балів. Робота
над літературним оглядом проводиться впродовж семестру, оформлена робота здається на
передостанньому тижні занять.
Оцінка за презентацію референсу включає в себе: теоретичне наповнення матеріалу –
максимум 15 балів / мінімум 9 балів, мультимедійне оформлення – максимум 5 балів / мінімум 3
бали, презентація матеріалу – максимум 10 балів / мінімум 6 балів. Захист проводиться на
останньому тижні занять.
За два тижні до закінчення занять проводиться тематична консультація, на якій оговорюються
проблемні моменти, що можуть виникнути у аспіранта при підготовці референсу та презентації.
При простому розрахунку ПО = ЗМ1 + КПМ отримаємо:
ЗМ1

іспит

Підсумкова оцінка (ПО)

Максимум

60

40

100

Мінімум

36

24

60

Критичний мінімум

20

40

60

Теми для самостійного опрацювання також виносяться на іспит.
Для здобувачів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий
мінімум – 20 балів для одержання допуску до іспиту обов’язково слід відпрацювати всі заборгованості
та написати модульну контрольну роботу мінімум на 15 балів із 20.
У випадку відсутності здобувача з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитномодульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.
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%
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8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
Теми

1

2

3

4

5

6
7
8

Назва Теми
Вступ. Поняття хімічних та біохімічних сенсорних систем.
Приклади таких систем Загальна характеристика
наноматеріалів, що використовуються у сенсорних
системах
Основні підходи розробки і отримання чутливих покриттів
хімічних сенсорів
Особливості отримання чутливих елементів мікро та
нанорозмірних електрохімічних сенсорів та їх
застосування в хімії
Способи закріплення аналітичних реагентів і біомолекул
у хімічно-чутливому шарі
Визначення інгібіторів та активаторів ферментів за
допомогою електрохімічних біосенсорів
Особливості отримання чутливих елементів оптичних
хемо та біосенсорів та їх застосування в хімії
Застосування підходів інтегральної оптики для
отримання мікро- та нанорозмірних оптичних сенсорів
Особливості отримання чутливих елементів інших
сенсорів та їх застосування в хімії
Розробка чутливих елементів магнітних сенсорів та їх
застосування в хімічному аналізі
Загальна характеристика міток і маркерів, що
використовуються в аналітичній хімії. Приклади
застосування міток і маркерів у вирішенні теоретичних і
прикладних задач хімії
Сучасні види флуоресцентних методів для дослідження
нанорозмірних матеріалів у режимі реального часу
Дослідження біологічних об’єктів з використанням
методів атомної, електронної та видимої мікроскопії
Мікро- та нанофлюїдні проточні сенсорні системи та
області їх застосування
Системи типу «електронний ніс»
Презентація результатів пошуку літератури
ВСЬОГО

Кількість годин
Практ.
Заняття Самост.
Лекції
робота
+конс.

2

-

-

-

-

6

4

-

-

-

-

10

-

-

10

4

-

-

-

-

2

-

-

-

-

10

4

-

10

-

2

10

-

10

10

2

-

10

18

2
2
6

10
96

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекції – 18 год.
Практичні заняття – 4 год
Консультації - 2 год
Самостійна робота – 96 год.
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