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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань, що забезпечують, використо-

вуючи здобуті знання, здійснення аналізу та використання біофізичних, біохі-

мічних та загальнобіологічних механізмів нанотехнологічних процесів у за-

стосуванні сучасних нанотехнологій у виробництві високоякісної, конкуренто-

спроможної та безпечної для здоров’я людини і довкілля продукції. 

 

Компетентності: К01–К03, К07–К14, СК05–СК09, ФК2.1, ФК2.2  

 

Результати навчання: ПР05, ПР07, ПР12, ПР18, ПРс2.1, ПРс2.2, Прс2.5 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Біосинергетика Основи наукових досліджень 

Біоматеріалознавство та інженерія 

біотканин 

Молекулярна біотехнологія та 

біоінженерія 

 Біоінформатика та інформаційна 

біотехнологія 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 35,5 %. 
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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 Принципи біонанотехнологі 

Розділ 1. Вступ до біонанотехнології. 

Тема 1.Нанотехнологія та біонанотехнологія. Основні 

напрямки розвитку біонанотехнології. Загальні поняття 

про біонаномашини. 

1-8 

2 ПЗ 2 Особливості досліджень в нанодіапазоні. 9-18 

 СР 3 Наноструктури на основі самоасемблювання білків 19-28 

 Л 2 Тема 2. Специфіка біонаномашин. Особливості будови 

біогенних макромолекул. Еволюційна специфіка будови 

природних біонаномашин. Еволюційний та інженерний 

підходи до створення біонаномашин. Приклади 

природних біонаномашин. 

1-8 

 ПЗ 2 Застосування атомно-силової мікроскопії в 

біонанотехнології. 

9-18 

 СР 3 Наноматеріали для нейроінженерії 19-28 

 Л 2 Тема 3. Аналітичні методи в біонанотехнології. Методи 

молекулярної біології і біотехнології. Структурний 

аналіз. Мікроскопія. Біофізичні нанотехнології.  

1-8 

 ПЗ 2 Нанобіотехнологія вакцин. 9-18 

 СР 3 Нанобіосенсори для детектування біологічно 

небезпечних агентів 

19-28 

 Л 2 Розділ 2. Структурні принципи біонанотехнології. 

Тема 4. Структура і стабільність біомолекул. Роль 

середовища в формуванні біомолекул. Принцип 

ієрархічності у створенні біонаномашин. Структурні 

особливості ковалентних зв’язків в біомолекулах.  

1-8 

 ПЗ 2 Нанобіотехнологія вірусів.  9-18 

 СР 3 Структурні особливості нековалентних взаємодій. Роль 

гідрофобного ефекту в формуванні структури 

біомолекул. Комбінаторний характер молекулярного 

різноманіття. 

1-8 

 Л 2 Тема 5. Фолдінг білків. Принцип формування стабільних 

структур в результаті білкового фолдінгу. Принцип 

ієрархічності при білковому фолдінгу. Принципи 

позитивного та негативного дизайну. Механізми 

регуляції фолдінгу. 

1-8 

 ПЗ 2 Використання біомолекулярної нанофабрикації в 

біонанотехнології. 

9-18 

 СР 3 Пептидні біоматеріали 

 

19-28 
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 Л 2 Тема 6. Самоасемблювання та самоорганізація. Принцип 

локального впорядкування біоструктур. Принцип 

контрольованого розупорядкування структури. 

Принципи самоасемблювання біооб’єктів. Використання 

симетрії при самоасемблюванні.  

1-8 

 ПЗ 2 Застосування самоасемблювання ДНК в 

біонанотехнології. 

9-18 

 СР 3 Використання точкових груп симетрії, просторової 

симетрії та квазісиметрії при формуванні біоструктур. 

1-8 

 Л 2 Тема 7. Формування молекулярних комплексів. 

Використання молекулярної толканини при асемблю-

ванні біомолекул. Самоорганізація і мембрани. Принцип 

молекулярного впізнавання при формуванні біоструктур. 

Приклади реалізації молекулярного впізнавання. Роль 

атомної дискретності в структурі біомолекул. 

Використання структурної гнучкості біомолекул. 

1-8 

 ПЗ 2 Застосування інтерфейсів між біомолекулами та 

наночастинками. 

9-18 

 СР 3 Біомолекулярна інженерія для нанобіо-біонанотехнології 19-28 

 Л 2 Розділ 3. Функціональні принципи біонанотехнології. 

Тема 8. Інформаційно-спрямоване наноасемблювання. 

Інформаційно-спрямоване асемблюванні біонаномашин. 

Інформаційна функція нуклеїнових кислот в 

асемблюванні біонаномашин.  

1-8 

 ПЗ 2 Використання біомолекулярних моторів в біонано-

технології. Контрольна робота №1 

9-18 

 СР 3 Рибосома як інформаційно-керований наноасемблер. 

Компактність зберігання інформації в ДНК 

1-8 

 Л 2 Змістовий модуль № 2 Використання біонанотехнології 

Тема 9. Біонаноенергетика. Енергоживлення біонано-

машин. Функціональна роль паливних молекул в 

біосистемах. Поглинання світла спеціалізованими 

малими молекулами в біосистемах. Біонаноелектричні 

ланцюги переносу електронів. Електропровідність та 

перенос заряду в ДНК. Електрохімічний градієнт на 

біомембранах як джерело енергоживлення 

біонаносистем. 

1-8 

 ПЗ 2 Застосування націленої доставки ліків в наномедицині. 9-18 

 СР 3 
Багатофункціональні наночастки для біомедицинських 

застосувань 

19-28 

 Л 2 

Тема 10. Біонанотрансформації та регулювання. 

Особливості хімічних нанотрансформацій. Принципи 

хімічних нанотрансформацій в біосистемах. 

Функціональні особливості регуляції біонаносистем. 

Функціональні особливості алостеричної регуляції. 

Функціональні особливості регуляції біонаносистем 

ковалентними модифікаціями. 

1-8 

 ПЗ 2 Використання наносенсорів з нанодротів в 

біонанотехнології. 

9-18 

 СР 3 Функціональні особливості формування адгезивних 

біоматеріалів. 

1-8 
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 Л 2 Тема 11. Особливості нанобудови біоматеріалів. 

Спіральне асемблювання біоматеріалів. Функціональні 

особливості формування фібрилярних мікроструктур. 

Біомінералізація тканин. Функціональні особливості 

формування еластичних біоматеріалів.  

1-8 

 ПЗ 2 Застосування електронних біосенсорів в біонано-

технології. 

9-18 

 СР 4 Наноматеріали для антиракової імунотерапії 19-28 

 Л 2 Тема 12. Біонанотранспорт. Функціональні особливості 

будови лінійних АТФ-моторів. Функціональні 

особливості будови обертальних Застосування броу-

нівського заскочника для використання енергії теплового 

руху. Функціональні принципи трансмембранного 

транспорту. Функціональні принципи дії мембранних 

АВС-транспортерів. Функціональні принципи дії 

протонної помпи бактеріородопсіну. 

1-8 

 ПЗ 2 Використання імуносенсорів з наночастинок в біо-

нанотехнології. 

9-18 

 СР 4 Створення та використання наноматеріалів для доставки 

ліків  

19-28 

 Л 2 Тема 13. Біомолекулярна сенсорика та самореплікація. 

Функціональні принципи бімолекулярної сенсорики. 

Функціональні особливості світлосенсорики. Функціо-

нальні особливості механочутливості. Бактеріальний 

механізм детектування хімічного градієнту. Принцип 

самореплікації в біонанотехнології.  

1-8 

 ПЗ 2 Самоасемблювання пептидних нанотрубок в 

біонанотехнології. 

9-18 

 СР 4 Біонанотехнологія машинної фази речовини. 1-8 

 Л 2 Розділ 4. Використання біонанотехнології. 

Тема 14. Нанотехнології. Білкова інженерія. Нестан-

дартні амінокислоти. Пептидні нуклеїнові кислоти. 

Нанотехнологія білкових S-слоїв. ДНК-нанотехнології 

для електроніки. Фібрилярна металізація. Молекулярні 

наноконтейнери. 

1-8 

 ПЗ 2 Молекулярно контрольована функціональна архітектура.  9-18 

 СР 4 Розробка наноантибіотиків 19-28 

 Л 2 Тема 15. Наномедицина. Завдання наномедицини. 

Імунотоксини. Ліпосоми.  

1-8 

 ПЗ 2 Динамічна актуація з використанням біонаноінтерфейсів. 9-18 

 СР 4 Застосування нанониток для біологічного детектування. 19-28 

 Л 2 Тема 16. Біонаноматеріали. ДНК-матеріали. Молекулярні 

мотори. Перспективи біонанотехнології. 

1-8 

 СР 4 Радіонаномедцина – перспективи молекулярної 

тераностики 

19-28 

 ПЗ 2 Біонаноелектроника з одномірних матеріалів.  

Контрольна робота №2. 

9-18 

Разом (годин) 118 
  



САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
54 

4 Виконання індивідуального завдання 38 

 Разом 116 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

    Курсова робота     

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

1 Перелік тем рекомендованих курсових робіт 

1. Атомно-силова мікроскопія в біонанотехнології.  

2. ДНК-нанотехнології. 

3. Біомолекулярні мотори. 

4. Нанобіотехнологія вакцин. 

5. Нанобіотехнологія вірусів. 

6. Наноінженерія тканин. 

7. Наномедицина 

8. Нанотехнологія в онкології. 

9. Нанофармація. 

10. Біонанотехнологія білків. 

11. Біоактивність нанооб’єктів. 

12. Біоактивні нановуглевцеві структури. 

13. Біогенні наноматеріали. 

14. Біофункціоналізація наночастинок.  

15. ДНК-наноматеріали. 

16. Нанобіооптичні системи. 

17. Нанобіоасемблювання. 

18. Нанобіокаталіз. 

19. Нанобіосенсори. 

20. Нанобіотехнології стовбурових клітин. 

21. Нанокапсули в біотехнології. 

22. Наноконтейнери в онкології. 

23. Нанопори в біонанотехнології. 
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№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

24. Нанострижні в біонанотехнології. 

25. Вуглевцеві нанотрубки в нанобіотехнології. 

26. Нанотехнологія біоматеріалів. 

27. Нанотехнологія біомолекул. 

28. Наноелектрогенез. 

29. Наноензимологія. 

30. Пептиди в біонанотехнології. 

2 Особливості підготовки курсових робіт. 

Курсова робота повинна представляти собою 

аналітичний огляд науково-технічної літератури, що 

включає викладення сучасних результатів та досяг-

нень по темі роботи, опис сучасних технологічних 

установок та методик, що використовуються в 

біонанотехнології, порівняльний опис методів і ме-

тодик дослідження об’єктів. В курсовій роботі необ-

хідно використати матеріали наукових статей, що 

надані лектором.  

За змістом курсова робота не повинна повторю-

вати роботи, що були виконані іншими студентами в 

попередніх семестрах. 

 

3 Оформлення курсової роботи. 

Курсова робота виконується у формі рукопису на 

стандартних аркушах формату А4 шрифтом Times 

New Roman 14 pt через 1,5 інтервали з вико-

ристанням абзацного відступу 1,25 мм і вирівню-

вання тексту «По ширині». 

Рукописний текст повинен бути виконаний крес-

лярським шрифтом. 

Курсова робота брошурується в папку і здається 

викладачу в день захисту роботи. 

Курсова робота повинна 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 вико-

ристаних джерел: 

http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf  

 

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls
http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf


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.  

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 

курсової роботи.  

 

 

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 Курсова 

робота 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/  

 

 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Базова література 

1. Огурцов А.Н. Бионанотехнология и нанобиофизика: в 2-х ч. – Ч. 1. : 

Бионаноструктуры / А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк, Н.Ю. Масалитина. – 

Харьков : НТУ «ХПИ», 2019. – 256 с. 

2. Огурцов А.Н. Бионанотехнология и нанобиофизика: в 2-х ч. – Ч. 2. : Функ-

ционирование бионаносистем / А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк, Н.Ю. Маса-

литина. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2019. – 288 с.  

3. Бионанотехнология. Принципы и применение / А.Н. Огурцов. – Харьков : 

НТУ "ХПИ", 2012. – 480 с. 

4. Огурцов А.Н. Основы молекулярной биологии : в 2-х ч. – Ч. 1. Молекуляр-

ная биология клетки / А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2011. – 304 с.  

5. Огурцов А.Н. Основы молекулярной биологии : в 2-х ч. – Ч. 2. Молекуляр-

ные генетические механизмы / А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ "ХПИ", 

2011. – 240 с.  

6. Огурцов А.Н. Молекулярная биофизика и ферментативный катализ / 

А.Н. Огурцов. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2011. – 400 с. 

7. Огурцов А.Н. Структурные принципы бионанотехнологии / А.Н. Огурцов. 

– Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – 140 с. 

8. Огурцов А.Н. Функциональные принципы бионанотехнологии / А.Н. Огур-

цов. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – 146 с. 

Допоміжна література 

9. Огурцов А.Н. Биологические мембраны / А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ 

"ХПИ", 2012. – 368 с. 

10. Огурцов А.Н. Нанобиотехнология. Основы молекулярной биотехнологии / 

А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – 384 с.  

11. Огурцов А.Н. Введение в биофизику. Физические основы биотехнологии / 

А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – 320 с. 

12. Огурцов А.Н. Введение в бионанотехнологию / А.Н. Огурцов. – Харьков : 

НТУ "ХПИ", 2010. – 136 с.  

13. Огурцов А.Н. Основы биоинформатики / А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ 

"ХПИ", 2013. – 400 с.  

14. Огурцов А.Н. Основы биосинергетики / А.Н. Огурцов, О.Н. Близнюк. – 

Харьков : НТУ "ХПИ", 2018. – 368 с. 

15. Огурцов А.Н. Молекулярная биотехнология. Фундаментальные и 

прикладные аспекты / А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2012. – 432 с. 

16. Огурцов А.Н. Физика и биофизика : в 2 ч. – Ч. 1. Основы общей физики / 

А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. – 528 с. 

17. Огурцов А.Н. Физика и биофизика : в 2 ч. – Ч. 2. Основы биофизики / 

А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. – 560 с. 

18. Огурцов А.Н. Введение в биофизику макромолекул / А.Н. Огурцов. – Харь-

ков : НТУ "ХПИ", 2014. – 384 с. 



19. Goodsell D.S. Bionanotechnology: Lessons from nature / D.S. Goodsell. – New 

Jersey : Wiley, 2004. – 337 p. 

20. Gazit E. Plenty of room for biology at the bottom: Introduction to bio-

nanotechnology / E. Gazit. – London : Imperial College Press, 2013. – 214 p. 

21. Shah S. The nanomaterial toolkit for neuroengineering / S. Shah // Nano 

Convergence, 2016. – V. 3, №25. – P. 1–19. 

22. Sun H. Nanostructures based on protein self-assembly: From hierarchical 

construction to bioinspired materials / H. Sun, Q. Luo, C. Hou, J. Liu // Nano 

Today, 2017. – V. 14. – P. 16–41. 

23. Rowland C.E. Nanomaterial-based sensors for the detection of biological threat 

agents / C.E. Rowland, C.W. Brown, J.B. Delehanty, I.L. Medintz // Materials 

Today, 2016. – V. 19, № 8. – P. 464–477. 

24. Pugliese R. Peptidic Biomaterials: From Self-Assembling to Regenerative 

Medicine / R. Pugliese, F. Gelain // Trends in Biotechnology, 2017. – V. 35, 

№ 2. – P. 145–158. 

25. Nagamune T. Biomolecular engineering for nanobio/ bionanotechnology / 

T. Nagamune // Nano Convergence, 2017 – V.4, №9. – P. 1-56. 

26. De Crozals G. Nanoparticles with multiple properties for biomedical 

applications: A strategic guide / G. De Crozals, R. Bonnet, C. Farre, C. Chaix // 

Nano Today, 2016. – V. 11. – P. 435–463. 

27. Cheung A.S. Engineered materials for cancer immunotherapy / A.S. Cheung, 

D.J. Mooney // Nano Today, 2015. – V. 10. – P. 511–531. 

28. Hassan S. Evolution and clinical translation of drug delivery nanomaterials / 

S. Hassan, G. Prakash, A.B. Ozturk, et al. // Nano Today, 2017. – V. 15. – P. 91–106. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

1. Інтернет-ресурс «Конспект лекцій з дисципліни «Біонанотехнологія, 

нанобіофізика та нанофармація» –  

https://sites.google.com/site/konsp226/home/БНН-КЛ.pdf  

2. Інтернет-ресурс «Біонанотехнологія» – 

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

3. Інтернет-ресурс «Підручники кафедри» – 

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

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

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

5. Інтернет-ресурс «Inner Life Of A Cell - Full Version» – 

https://www.youtube.com/watch?v=yKW4F0Nu-UY&feature=related 

6. Інтернет-ресурс «Molecular Machinery of Life» – 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ4N0iSeR8U&feature=related 

7. Інтернет-ресурс «Expelled - Cell Animation» – 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDH8sWiUsAM&feature=related 

8. Інтернет-ресурс «Kinesin Walking Narrated Version for Garland» – 

https://www.youtube.com/watch?v=YAva4g3Pk6k 

9. Інтернет-ресурс «A Boy And His Atom: The World's Smallest Movie» – 

https://www.youtube.com/watch?v=oSCX78-8-q0 
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