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1. Мета дисципліни – сформувати системні уявлення щодо цілеспрямованого 

застосування сучасних нанотехнологій у біології та медицині.   

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання загальної фізики та хімії, молекулярної біології, генетики, біофізики, 

біохімії та біотехнології на рівні випускника бакалаврату за спеціальністю 

«Біологія».    

2. Вміння самостійно працювати з науково-методичною літературою, 

матеріалами та обладнанням, що використовують у біомедичних 

лабораторіях. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна "Нанобіологія та наномедицина" належить до переліку дисциплін 

вільного вибору магістра. Вона забезпечує його професійний розвиток та 

спрямована на формування системних уявлень щодо цілеспрямованого застосування 

сучасних нанотехнологій у біології та медицині. Ця дисципліна, як інтегральна 

наука, виникла на стику біологічних, медичних, хімічних та фізичних наук. Основна 

увага приділяється потенційній можливості контрольованого маніпулювання 

фізико-хімічними та біологічними властивостями живої та неживої речовин на 

молекулярному рівні, що уможливлює створення нових ефективних ліків, 

діагностичних та профілактичних систем. Наразі саме ця дисципліна є однією з тих 

важливих дисциплін, що визначає науково-технічний прогрес. З її стрімким 

розвитком пов'язано вирішення глобальної проблеми людства – поліпшення стану 

охорони здоров'я. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

1. сформувати уявлення про сучасні методи створення, дослідження та аналізу 

функціональних нанорозмірних біоматеріалів різної природи; 

2. сформувати уявлення про потенційні можливості застосування 

нанорозмірних біоматеріалів у діагностиці, лікуванні та профілактиці 

найпоширеніших захворювань, дія яких базується на принципово нових фізичних 

ефектах і явищах;  

3. сформувати уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментальних та 

прикладних досліджень нанорозмірних біоматеріалів у галузях біології та медицини.  

 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», 

спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей:  

інтегральної:  

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог; 

загальних: 
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ЗК01. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

спеціальних (фахових, предметних): 

 СК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними 

для професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

 СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та 

аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей. 

 СК04. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних 

рівнів організації живого, біологічних явищ і процесів. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

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

Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 Основні поняття та критерії 

визначення наноматеріалів. 

Поняття нано-нанобіо-технологій 

та наномедицини.   

Лекція Модульна 

контрольна 

робота 

 

33 

1.2 Основні фізико-хімічні методи 

одержання нанорозмірних 

біоматеріалів та переведення їх у 

біодоступну форму.   

Лекція 

1.3 Основні фізико-хімічні методи 

характеризування нанорозмірних 

біоматеріалів.  

Лекція Модульна 

контрольна 

робота 

 

33 

1.4 Сучасні напрямки розвитку 

нанобіології та наномедицини 

(фотодинамічна та гіпертермічна 

терапія раку, адресна доставка ліків,  

нановектори для генної терапії 

(вірусні та невірусні)). 

 

Лекція 

 Вміти    

2.1 Визначати розмір водорозчинних 

наночастинок методом 

динамічного розсіяння світла.  

Практична робота Звіт з 

практичної 

роботи 

7 

2.2 Визначати розмір водорозчинних 

наночастинок за допомогою 

атомно-силової мікроскопії.   

Практична робота Звіт з 

практичної 

роботи 

7 

2.3 Дослідити проникність 

наночастинок у клітини за 

допомогою конфокальної 

мікроскопії.  

Практична робота Звіт з 

практичної 

роботи 

7 

 Комунікація    

3.1 Вміти працювати у групі при 

опануванні біофізичних  методів 

Практична робота Звіт з 

практичної 

7 
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дослідження, аналізі отриманих 

даних. 

роботи 

 Автономність та відповідальність    

4.1. Самостійно працювати з науковою 

та навчально-методичною 

літературою, здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-технічну 

інформацію. 

Самостійна робота Проміжне 

тестування 

6 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1. 

ПР05. Аналізувати та оцінювати вплив досягнень 

біології на розвиток суспільства. 
+   +     + 

ПР06. Аналізувати біологічні явища та процеси на 

молекулярному, клітинному, організменному, 

популяційно-видовому та біосферному рівнях з 

точки зору фундаментальних загальнонаукових 

знань, а також за використання спеціальних 

сучасних методів досліджень. 

+ + +    + + + 

ПР07. Описувати й аналізувати принципи 

структурно-функціональної організації, механізмів 

регуляції та адаптації організмів до впливу різних 

чинників. 

   +    + + 

ПР08. Застосовувати під час проведення 

досліджень знання особливостей розвитку сучасної 

біологічної науки, основні методологічні принципи 

наукового дослідження, методологічний і 

методичний інструментарій проведення наукових 

досліджень за спеціалізацією. 

 + + + + + + +  

ПР11. Проводити статистичну обробку, аналіз та 

узагальнення отриманих експериментальних даних 

із використанням програмних засобів та сучасних 

інформаційних технологій. 

    + + +   
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:   

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1; 1.2. – 30 балів/ 15 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3; 1.4 – 30 балів/ 15 балів 

3. Практичні роботи – РН 2.1; 2.2; 2.3; 3.1 – 30 балів/ 15 балів  

4. Проміжне тестування РН 4.1 – 10 балів/ 5 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку
 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 

навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є 

відпрацювання всіх практичних робіт, а також написання двох  модульних контрольних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи проводяться після завершення лекцій з відповідних розділів. 

Оцінювання звітів з практичних робіт проводиться протягом курсу. Проміжне тестування 

проводиться упродовж лекційного курсу та перевірки результатів самостійної роботи.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни.  

 

Тематичний  план  лекцій та лабораторних занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні  

заняття 

самостійна 
робота 

Розділ 1  

Об'єкти нанобіології та наномедицини, методи їх одержання та 

характеризування 
 

1 

Лекція 1. Предмет і завдання нанобіології та 

наномедицини. Критерії визначення 

нанорозмірних біоматеріалів. Фізико-хімічні 

методи їх одержання. 

2   

2 

Самостійна робота. Критичний розмір та 

функціональні властивості нанорозмірних 

біоматеріалів. Основні типи нанорозмірних 

систем. Синтез складних наночастинок за типом 

«ядро в оболонці».   

  15 

3 
Лекція 2. Біосумісність нанорозмірних 

матеріалів. Методи їх переведення у 

біодоступну форму.   

2   

4 

Самостійна робота. Методи, що ґрунтуються на 

принципі самозбирання наноструктур. 

Біодоступність наноматеріалів. 
  15 
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5 

Лекція 3. Мікроскопічні методи дослідження 

нанорозмірних матеріалів: просвічуюча 

електронна мікроскопія (ПЕМ) та зондова 

скануюча мікроскопія (СТМ і АСМ). 

4   

6 

Практична робота 1. Практичне ознайомлення 

з роботою СТМ та АСМ. Визначення розміру 

водорозчинних наночастинок за допомогою 

АСМ.   

 

 4  

7 
Лекція 4. Конфокальна мікроскопія.   

2   

8 

Практична робота 2. Практичне ознайомлення 

з роботою конфокального мікроскопа. 

Дослідженя проникності наночастинок у клітини 

за допомогою конфокальної мікроскопії. 

 

 4  

9 

Лекція 5. Спектроскопічні методи дослідження: 

УФ-Вид, ІЧ-Фур’є, КРС, динамічного розсіяння 

світла (ДРС) та малокутового розсіяння 

нейтронів.  

 

4   

10 

Практична робота 3. Практичне ознайомлення 

з роботою УФ-Вид, ІЧ-Фур’є, КРС та ДРС 

спектрофотометрів. Визначення розміру 

водорозчинних наночастинок методом ДРС.   

 

 4  

Розділ 2  

Сучасний стан розвитку нанобіології та наномедицини  
 

11 

Лекція 6. Нанорозмірні біоматеріали різної 

природи: основні фізико-хімічні властивості, що 

визначають їх біоактивність. Біодоступність, 

мембранотропність і токсичність in vitro та in 

vivo.  

 

4   

12 

Самостійна робота. Біомедичні застосування 

нанорозмірних карбонових матеріалів.    
 

 

  20 

13 

Лекція 7. Основні напрямки розвитку 

нанобіології та наномедицини (профілактика, 

діагностика і лікування): фотодинамічна та 

гіпертермічна терапії раку. Адресна доставка 

ліків.  

 

3   

14 

Самостійна робота. Використання магнітних 

наночастинок у терапії раку.  

 

  15 

15 

Лекція 8. Нанорозмірні біоматеріали проти 

вірусів та бактерій. Використання штучних 

нанорозмірних матеріалів на основі біомолекул 

3   
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(елементи генної інженерії). 

 

16 

Самостійна робота. Біологічні наноструктури 

(білки, міцели, везикули, багатошарові плівки). 

Створення ефективних діагностичних систем на 

основі нанобіоматеріалів. 

 

  15 

17 ВСЬОГО 24 12 80 
 

Загальний обсяг 120 год., у тому числі: 

Лекцій – 24 год. 

Практичних – 12 год.  

Самостійна робота – 80 год. 

Консультації – 4 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Пул, Ч. Нанотехнологии / Ч.Пул, Ф.Оуэнс. - М.: Техносфера, 2009.–336с. 

2. Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і 

застосування. Р.С. Стойка, Ю.І. Прилуцький, А.Г. Наумовець та ін. – К.: Наукова Думка, 2017. – 

368с.  

3. Функціональні біо- та наноматеріали медичного призначення. С.В. Горобець, О.Ю. 

Горобець, П.П. Горбик, І.В. Уварова. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 480с. 

 

Додаткова:  

4. С.В. Прилуцька, О.В. Ременяк, Ю.В. Гончаренко, Ю.І. Прилуцький. Вуглецеві нанотрубки як 

новий клас матеріалів для біонанотехнології / Біотехнологія, 2009, Т. 2, N 2, C. 55-66.  

5. С.В. Прилуцька, О.В. Ременяк, А.П. Бурлака, Ю.І. Прилуцький. Перспективи використання 

вуглецевих нанотрубок у протираковій терапії / Онкология, 2010, Т. 12, N 1, C. 5-9.     

6. І.Ю. Сагалянов, Ю.І. Прилуцький, Т.М. Радченко, В.А. Татаренко. Графенові системи: 

способи виготовлення й оброблення, структуроутворення та функціональні властивості / УФМ, 

2010, Т. 11, N 1, С. 95-138.  

7. Д.М. Ротко, С.В. Прилуцька, К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький. Вуглецеві нанотрубки як 

новітні матеріали для нейроінженерії / Біотехнологія, 2011, Т. 4, №5, С. 9-24.  

8. С.В. Прилуцька, Ю.М. Кічмаренко, К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький. Фулерен С60 та його 

похідні як протипухлинні агенти: перспективи і проблеми / Біотехнологія, 2012, Т. 5, №3, С. 9-17.  

9. С.В. Прилуцька, Д.М. Ротко, Ю.І. Прилуцький, В.К. Рибальченко. Токсичність вуглецевих 

наноструктур у системах in vitro та in vivo / Современные проблемы токсикологии, 2012, №3-4, С. 

49-57.  

10. В.В. Черепанов, Ю.И. Прилуцкий, А.И. Сененко, А.А. Марченко, А.Г. Наумовец. 

Структурная организация фуллерена С60, доксорубицина и их комплекса в физиологическом 

растворе как потенциальных противоопухолевых агентов. Наноразмерные системы и 

наноматериалы: исследования в Украине. К.: Академпериодика, 2014, С. 15-18. 

11. Ю.І. Прилуцький, М.А. Заболотний, Г.І. Соляник, Л.М. Кіркілевська. Іммобілізація 

протипухлинних препаратів на наночастинках / Biotechnol. Acta, 2015, Т. 8, № 2, C. 107-111.  

12. V. Orel, A. Shevchenko, M. Zabolotny, A. Romanov, A. Rykhalskyi, E. Kruchkov, A. Burlaka, 
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