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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: освоєння дисципліни є формування здатності застосовувати знання про 

структуру та функції біоматеріалів як медичних імплантатів у різних клінічних 

сферах застосування, включаючи штучні органи та інжиніринг тканин, та при 

здійсненні технологічного процесу одержання біотехнологічного та/або 

біофармацевтичного продукту та при здійсненні біоінженерних перетворень. 

  

Компетентності: К11, К13, ФК1.4, ФК2.4 

 

Результати навчання: ПР08, ПР13, ПРс1.3, ПРс2.3, ПР1.4, ПР2.4 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Біонанотехнологія та нанобіофізика Моделювання та оптимізація систем 

та процесів в біотехнології 

Основи наукових досліджень Біосинергетика 

Молекулярна та хімічна біофізика Технології мікробного синтезу 

Біонанотехнологія, нанобіофізика та 

нанофармація 

Біоінформатика та інформаційна 

біотехнологія 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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9 120/4 64 56 32 – 32 Р 2 – + 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 53,3 %. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
№
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 
1 Л 2 Змістовий модуль № 1. Поняття про живі та неживі 

матеріали. 

Розділ 1.Біоматеріалознавство та інженерія живих 

тканин.  

Тема 1. Проблеми використання трансплантантів та 

імплантантів.  

Імплантати й протези як запасні частини. Обмеження 

імплантатів. 

1-9 

2 ПЗ 2 Основні концепції біоматеріалознавства та інженерії 

біотканин 

10-26 

3 Л 2 Тема 2. Метали.  

Введення. Металевий зв'язок. Мікроструктура. 

Механічні властивості. Втома металу. Твердість і 

зношування. Запам'ятовування форми та 

надпружність. Корозія. Вплив обробки на структуру, 

властивості та надійність. Клінічні вимоги. 

1-9 

4 ПЗ 2 Механічні властивості та біосумісність металів 10-26 

5 Л 2 Тема 3. Кераміка.  

Атомні зв'язки й атомні структури в кераміці. 

Мікроструктура кераміки. Механічні властивості 

керамічних матеріалів. Обробка кераміки. Вплив 

способу одержання матеріалів на їхню 

мікроструктуру та властивості. Клінічні вимоги. 

1-9 

6 ПЗ 2 Механічні властивості та біосумісність кераміки 10-26 

7 Л 2 Тема 4. Полімери.  

Конфігурація та конформація полімерів. Регулярність 

молекулярної структури. Температура скловання. 

Обробка полімерів. Властивості полімерів. Полімерні 

композити. 

1-9 

8 ПЗ 2 Механічні властивості та біосумісність полімерів 10-26 

9 Л 2 Тема 5. Біокомпозити.  

Біоактивні кераміко-полімерні композити. 

Конструкторські критерії біокомпозитів. Інертні 

керамічні композити. Полімерні матриці, що 

поглинають.  

1-9 

10 ПЗ 2 Механічні властивості та біосумісність біокомпозитів 10-26 

11 Л 2 Тема 6. Клітини та тканини. 

Епітелій. Сполучна тканина. М'язи. Нервова тканина. 

Запалення та загоєння ран. Введення. Визначення. 

1-9 
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1 2 3 4 5 
Вплив імплантації. Нормальне загоєння. Загоєння 

рани та імплантати. Взаємодія між імплантатом та 

тканиною.  

12 ПЗ 2 Взаємодія між імплантантом та тканиною 10-26 

13 Л 2 Тема 7. Частина та клінічні потреби і поняття про 

регенерацію тканин. Кістяк. 

Структурні компоненти кістки. Мікроструктурні 

особливості кістки. Біомеханіка кістки: анізотропія 

властивостей кістки. Вплив віку на кістку. Вплив 

швидкості натягу на кістку. Втомлене руйнування 

кістки (руйнування через утому). Перелом кістки. 

Структура сухожиль та зв'язувань. Механічне 

поводження сухожиль і зв'язувань. Хрящ. 

1-9 

14 ПЗ 2 Структурні особливості кістки та хряща 10-26 

15 Л 2 Тема 8. Биомедичні полімери.  

Биоінертні полімери. Біорозсмоктуючі полімери. 

Биомедичні гідрогелі. Механізми утворення 

гідрогелю. Властивості гідрогелів. Типи гідрогелів. 

Гидрогелі для інжинірингу тканин.   

1-9 

16 ПЗ 2 Властивості біоінертних полімерів та гідрогелей. 

Контрольна робота №1. 

10-26 

17 Л 3 Змістовний модуль 2. Практичне використання 

біоматеріалів та штучних органів. 

Тема 9. Відновлення кістякових тканин. 

Механізми та рівні відновлення кістки. Мета фіксації 

перелому. Ортопедичні метали. Пристрої для фіксації 

перелому. Біоактивні матеріали як добавки кісткового 

трансплантата.  

1-9 

18 ПЗ 2 Біоактивні матеріали як добавки кісткового 

трансплантанту 

10-26 

19 Л 2 Тема 10. Заміна суглобів.  

Визначення. Заміна суглоба стегна. Механізми 

виходу з ладу. Виживаність протеза всього стегна. 

Нові розробки, спрямовані на поліпшення 

виживаності. Заміна колінного суглоба. Заміна 

суглоба щиколотки. Заміна суглоба плеча. Заміна 

ліктьового суглоба. Заміна суглобів пальців. 

Протезування міжхребцевих дисків. 3D-технолгії. 

1-9 

20 ПЗ 2 Особливості протезування та заміни суглобів 10-26 

21 Л 2 Тема 11. Штучні органи.  

Нирка. Серце. Легені. Печінка. Підшлункова залоза. 

Шкіра. Вухо. Око. Ніс. Гортань. 

1-9 

22 ПЗ 2 Особливості застосування штучних органів  10-26 

23 Л 2 Тема 12. Транспорт речовин у штучних органах. 

Конвективний транспорт. Дифузійний транспорт. 

Взаємодія конвекції та дифузії. Дисперсія. 

Штучні системи обміну. В'язкість крові. Вплив 

зрушення на кров'яні клітки. Взаємодія крові та 

повітря. Потік крові в штучних пристроях. 

Обмінники. Діаліз. Системи серцево-судинної 

стимуляції. Визначення. Клапани серця. Насоси. 

1-9 
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Протези судин. 

24 ПЗ 2 Транспорт речовин в штучних органах  10-26 

25 Л 2 Тема 13. Інжиніринг тканин.  

Джерела клітин. Умови культивування клітин. 

Тривимірні взаємодії. Перепрограмування клітин. 

Каркаси для інжинірингу тканин. Класи потенційних 

каркасних матеріалів. Критерії ідеальних каркасів. 

Полімерні каркаси. Біоактивні керамічні каркаси. 

Каркаси з біоактивного скла. Композити. Контроль за 

архітектурою.  

1-9 

26 ПЗ 2 Тривимірні взаємодії та перепрограмування клітин. 10-26 

27 Л 2 Тема 14. Основи культивування кліток та 

використання клітинних культур для виробництва 

біоматеріалів та інжинірингу тканин.  

Стерилізація. Протоколи поводження клітинних 

культур. Основні методи оцінки життєздатності 

кліток. 

1-9 

28 ПЗ 2 Культивування клітин для виробництва біоматеріалів. 10-26 

29 Л 2 Тема 15. Імунохімічні методи в інжинірингу тканин і 

наука про біоматеріали.  

Основні імунологічні принципи. Розповсюджені 

імунохімічні методи, що використовуються в 

біоматеріалах. Застосування імунохімічних методів у 

науці про біоматеріали та в інжинірингу тканин. 

1-9 

30 ПЗ 2 Методи імунохімії в інжинірингу тканин. 10-26 

31 Л 2 Тема 16. Застосування інжинірингу тканин у клініці 

та етичні проблеми.  

Введення. Шкіра. Хрящ. Сухожилля, зв'язування та 

кістка. Підшлункова залоза (острівці Лангерганса). 

Печінка. Нирка. Серцево-судинна система. Нерви. 

Етичні проблеми. Моральні невизначеності. Загальні 

моральні принципи. Матеріальні принципи 

справедливості. Джерела конфлікту. Специфічні 

етичні проблеми із приводу біоматеріалів. 

1-9 

32 ПЗ 2 Специфічні етичні проблеми щодо біоматеріалів. 

Контрольна робота №2 

10-26 

Разом 

(годин) 
64 

  

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 Виконання індивідуального завдання  32 

 Разом 56 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

    Розрахункова робота     

 (вид індивідуального завдання) 
 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому 

тижні) 

1 Особливості підготовки індивідуальних завдань. 

Виконане індивідуальне завдання повинно представляти 

собою аналітичний огляд науково-технічної літератури, що 

включає викладення сучасних результатів та досягнень по темі 

завдання, опис сучасних методик, що використовуються в 

біоматеріалознавстві, порівняльний опис методів і методик 

дослідження об’єктів. В індивідуальному завданні необхідно 

використати матеріали наукових статей, що надані лектором.  

За змістом індивідуальне завдання не повинно повторювати 

роботи, що були виконані іншими студентами в попередніх 

семестрах. 

Оформлення індивідуального завдання. 

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.  

Індивідуальне завдання повинно містити: 

1) титульний аркуш;  

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 

 

15–16 

 

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.  

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls
http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf
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На лекційних, практичних та семінарських заняттях з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни 

«Фундаментальні основи біотехнології» 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. 
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Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. 

Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та практичних 

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 відсутність 

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. 
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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 Контрольна робота 1 Контрольна робота 2 

30 30 40 100 

 

 

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/  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 

Базова література 

1. Россихин В.В. Биоматериаловедение / В.В. Россихин, А.И. Ильинский, 

Н.Ф. Клещев. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. – 280 с.  

2. Баллюзек Ф.В. Нанотехнология для медицины / Ф.В. Баллюзек, 

А.С. Куркаев. – С-Петербург, 2008. – 103 с. 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/
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3. Баскевич М.Я. Закрытый интромедулярный остеосинтез переломов 

бедренной кости гвоздем с дистальным трубчатым запором / М.Я. Баскевич, 

В.И. Кучерюк, А.С. Сурков // Научный вестник Тюменской медицинской 

академии. – № 5, 2001. – С. 32–33. 

4. Берлин А.А. Принципы создания композиционных полимерных материалов 

/ А.А. Берлин, С.А. Вольфсон – М., Химия, 1990. – 405 с. 

5. Брандон Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля / 

Д. Брандон, У. Каплан – М., Техносфера, 2011. – 384 с. 

6. Генералов М.Б. Криохимическая нанотехнология. Учебное пособие для 

Вузов / М.Б. Генералов – М., ИК1Д «Академкнига», 2006. – 302 с. 

7. Грудянов А.И. Методика направленной регенерации тканей. Подсадочные 

материалы / А.И. Грудянов, П.В. Чупахин – М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2013. – 64 с. 

8. Желтоножская Т.Б. Привитые сополимеры с химически комплементарными 

компонентами – особый класс высокомолекулярных соединений / Т.Б. 

Желтоножская, Н.Е. Загданская, О.В. Демченко // Успехи химии – № 8, 

2004. – С. 877-896. 

9. Кербер М.Л. Полимерные композиционные материалы. Структура. 

Свойства. Технологии / М.Л. Кербер – Изд-во «Профессия», 2008. – 352 с. 

Допоміжна література 

10. Кларк Э.Р. Микроскопические методы исследования материалов / 

Э.Р. Кларк. – М. : Техносфера, 2008 г. – 376 с. 

11. Кобаеси Н. Введение в нанотехнологию /Н. Кобаесй. – М. : Бином. Лабора-

тория знаний, 2005 г. – 380 с. 

12. Колобов Ю.Р. Биокомпозиционный материал с высокой совместимостью 

для травматологии и ортопедии / Ю.Р. Колобов, Ю.П. Шаркеев, А.В. Карлов 

// Деформация и разрушение материалов. – 2005.– № 4. – С. 2–9. 

13. Лахтин В.М. Нанотехнологии и перспективы их использования в медицине 

и биотехнологии / В.М. Лахтин, С.С. Афанасьев, В.А. Алешкин // Вестник 

РАМН. – 2008. – С. 50–55. 

14. Мальцева П.П. Мир материалов и технологий. Наноматериалы, нанотехно-

логии, наносистемы. Мировые достижения за 2005 г. / П.П. Мальцева. – М. : 

Техносфера, 2006. – 326 с. 

15. Михайлин Ю.А. Специальные полимерные композиционные материалы / 

Ю.А. Михайлин. – Научные основы и технологии, 2009. – 342 с. 

16. Нолтинг Б. Новейшие методы исследования биосистем / Б. Нолтинг. – М. : 

Техносфера, 2005. – 256 с. 

17. Параскевич В.Л. Дентальная имплантология (2-е изд.) / В.Л. Параскевич – 

М. : ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. – 400 с. 

18. Пул Ч. Мир материалов и технологий. Нанотехнология, 4-е изд. / Ч. Пул, 

Ф. Оуэнс. – М. : Техносфера, 2009. – 335 с. 

19. Рыжонков Д.И. Наноматериалы / Д.И. Рыжонков, В.В. Левина. – М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2008. – 352 с. 
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20. Свифт К.Г. Выбор процесса. От разработки до производства / К.Г. Свифт, 

Дж. Буккер. – Издательский Дом «Технологии», 2009. – 400 с. 

21. Солнцев Ю.П. Нанотехнологии и специальные материалы / Ю.П. Солнцев, 

Е.И. Пряхин. – С-Петербург : Химиздат, 2007. – 288 с. 

22. Третьяков Ю.Д. Нанотехнология. Азбука для всех / Ю.Д. Третьяков. – М. : 

Физматлит, 2009. – 365 с. 

23. Харгиттаи И. Откровенная наука. Беседы с корифеями биохимии и 

медицинской химии / И. Харгиттаи. – Изд-во КомКнига, 2006. – 544 с. 

24. Хенч Л. Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг тканей / 

Л. Хенч, Д. Джонс. – М. : Техносфера, 2007. – 304 с. 

25. Хлусов И.А. Остеогенный потенциал мезенхимальных стволовых клеток 

костного мозга in situ: роль физико-химических свойств искусственных 

поверхностей / И.А. Хлусов, А.В. Карлов, Ю.П. Шаркеев // Клеточные 

технологии в биологии и медицине. – 2005. – № 3. – С. 164–173. 

26. Шаркеев Ю.П. Объемный ультрамелкозернистый титан с высокими 

механическими свойствами для медицинских имплантатов / Ю.П. Шаркеев, 

А.Ю. Ерошенко, А.Д. Братчиков // Нанотехника. – 2007. – №3 (11). –  

С. 81–88. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. Інтернет-ресурс «Підручники кафедри» – 

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

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

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

3. Інтернет-ресурс «Статьи соросовского образовательного журнала» – 

http://www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi?f=SEJ_STR  

4. Інтернет-ресурс «3D-Today – Исследования в сфере 3D-биопечати могут 

привести к трансплантации живых тканей человеческого тела» –  

http://3dtoday.ru/industry/research-in-the-field-of-3d-biopact-can-lead-to-the-

possibility-of-transplantation-of-living-tissues.html  

5. Інтернет-ресурс «Ткани человеческого организма» – 

https://sites.google.com/site/biologiasch88/cellovek/anatomia-ceo/tkani-

celoveka  

 
 
 
 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15
http://www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi?f=SEJ_STR
http://3dtoday.ru/industry/research-in-the-field-of-3d-biopact-can-lead-to-the-possibility-of-transplantation-of-living-tissues.html
http://3dtoday.ru/industry/research-in-the-field-of-3d-biopact-can-lead-to-the-possibility-of-transplantation-of-living-tissues.html
https://sites.google.com/site/biologiasch88/cellovek/anatomia-ceo/tkani-celoveka
https://sites.google.com/site/biologiasch88/cellovek/anatomia-ceo/tkani-celoveka

