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ПЕРЕДМОВА 
Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
керівника та 

членів проектної 
групи 

Найменува
ння посади 
(для суміс- 
ників — 

місце 
основної 
роботи, 

наймену-
вання 

посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
викладач 

(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом 

про вищу 
освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і 

найменування 
наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж науково-
педагогічної 

та/або наукової 
роботи 

Інформація про наукову діяльність 
(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 
конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 
керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі) 

Керівник 
проектної групи 

 
      

Драган 
Анатолій 
Іванович 

доцент 
кафедри 

молекуляр
ної 

біотехноло
гії та 

біоінформ
атики 

Київський 
державний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 

1976, фізика,  
фізик за 

спеціалізацією 
оптика та 

спектроскопія. 

Кандидат 
біологічних наук, 

03.00.04 – біохімія, 
Тема дисертації: 

«Просторова 
організація нативних 

гістонових 
комплексів». 

Доцент за кафедрою 
загальної і 

молекулярної 
генетики. 

НПР — 23 
років, НР — 35 

років 

Є автором більше 200 публікацій, 
125 статей та розділів у монографіях, 
серед яких: 
1) Dragan, A.I., Pavlovic, R. and 
Geddes, CD., (2014), Rapid Catch and 
Signal (RCS) Technology Platform: 
Multiplexed Three Color, 30s 
Microwave-Accelerated Metal-
Enhanced Fluorescence DNA Assays, 
Plasmonics , 9(6), 1501-1510. 
2) Dragan, A.I., Albrecht, M.T., 
Pavlovic, R., Keane-Myers, A.M. and 
Geddes, C.D. (2012) Ultra-Fast pg/ml 
Anthrax toxin (PA) detection assay 
based on Microwave Accelerated 
Metal-Enhanced Fluorescence, 
Analytical Chemistry, 425(1), 54-61. 
3) Dragan, A.I., Carrillo, R., 
Gerasimova, T.I., Privalov, P.L. (2008) 

 



Assembling the human IFN-beta 
enhanceosome in solution. J Mol Biol., 
Dec 12; 384(2), 335-348. 
Був керівник близько 20 дипломних 
робіт. 
Основні напрями досліджень: 
принципи структурної організації 
біологічних макромолекул, їх 
взаємодії та формування 
специфічних комплексів “білок-
білок” і “білок/ДНК”; енергетика 
біо-молекулярних структур, сили, 
що визначають їх згортання і 
стабільність полімерів, механізми їх 
об'єднання з партнерами, 
нанобіотехнології. 
Індекс Хірша 28 (Scopus), 26 (Web of 
Science). 

Члени проектної 
групи 

      

Нипорко 
Олексій 
Юрійович 

Завідувач 
кафедри 
молекуляр
ної 
біотехноло
гії та 
біоінформ
атики  

Київський 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 
1993, біологія, 
біологія, 
клітинний 
біолог і 
генний 
інженер, 
викладач 
біології та 
хімії 

Кандидат 
біологічних наук, 
03.00.11 – цитологія 
клітинна біологія, 
гістологія, 
«Особливості 
просторової 
структури тубуліну 
як основа клітинної 
відповіді рослин на 
дію гербіцидів 
динітроанілінового 
та фосфороамідного 
рядів», доцент за 
кафедрою 

НПР — 11 
років, НР — 25 

років 

Біоінформатика, обчислювальна 
структурна біологія, структурні 
механізми біомолекулрного 
розпізнавання, молекулярна 
динаміка (нуклеотид-зв’язуючих) 
білків та їх комлексів, рецептор-
орієнтований дизайн сполук з 
заданою біологічною активністю, 
механізми диференційованої 
точності ДНК-полімераз. Автор 
білше 70 публікацій. 
Індекс Хірша 9 (Scopus), 8 (Web of 
Science) 
1) Chu, Z.,  Chen, J.,  Nyporko, A.,  
Han, H.,  Yu, Q.,  Powles, S. (2018) 

Стажування в 
Університеті 
Страсбурга 
(Страсбург, 

Франція), 2016, 
2018. 



молекулярної 
біотехнології та 
біоінформатики, 
2015 р. 

Novel α-tubulin mutations conferring 
resistance to dinitroaniline herbicides in 
Lolium rigidum // Frontiers in Plant 
Science. Vol.9, 06 February 2018 
doi.org:10.3389/fpls.2018.00097 
2) Nyporko A. Yu. (2016) The 8-oxo-
dGTP interaction with human DNA 
polymerase β: two patterns of ligand 
behavior // Structural Chemistry. Vol 
27, N.1. P. 175-183. 
3) Lozovski V.,  Nyporko A.Yu.,  
Piatnytsia V. (2015)The physical model 
of the long-range biological nano-
objects recognition // Journal of 
Bionanoscience. Vol. 9, N. 2. P. 112-
119. 

Солдаткін 
Олексій 
Петрович 

Інститут 
молекуляр

ної 
біології і 
генетики 

НАН 
України, 

зав. 
лабораторі

єю 
 

Професор 
(0,5), 

Київський 
державний 
університет 

ім. 
Т.Г.Шевченка, 

1978, 
спеціальність 
за дипломом 
„біохімія”. 

Доктор біологічних 
наук, 03.00.20 – 
біотехнологія, 
Професор зі 

спеціальності 
„біотехнологія” 

тема дисертації: 
Розробка наукових 
та технологічних 
засад створення 
електрохімічних 
біосенсорів для 
потреб медицини, 
біотехнології та 
охорони 
навколишнього 
середовища, 
Академік НАН 
України 

НР – 42, 
НПР - 23 

1) Вивчення можливості 
мультифункціонального 
використання ферментів при 
створенні біосенсорів (прямий аналіз 
субстратів, інгібіторний аналіз 
токсинів, мультиферментні каскади 
реакцій, конкуренція ферментів за 
субстрати); 2) Дослідження 
сумісності іммобілізованих 
біоселективних матеріалів, які 
лежать в основі роботи біосенсорів, з 
мікроелектронними фізичними 
перетворювачами різної природи; 3) 
Вирішення проблеми біосумісності 
сенсорних елементів з компонентами 
біологічних рідин і тканинами живих 
організмів при імплантації для in 
vivo аналізів; 4) Застосування 
наноматеріалів різної природи для 

 



 покращення аналітичних 
характеристик біосенсорів з метою 
вирішення проблеми адаптації 
біосенсорів реальним потребам 
аналітичної практики. 
Є автором більше 500 публікацій, 
300 статей та розділів у монографіях, 
серед яких: 
1. O.O.Soldatkin, K.V.Stepurska, 
V.M.Arkhypova, A.P.Soldatkin, 
A.V.El’skaya, F.Lagarde, 
S.V.Dzyadevych. Conductometric 
enzyme biosensor for patulin 
determination. Sensors and Actuators 
B, 2017, 239, P.1010-1015. 
2.O.Ye.Dudchenko, M.Pyeshkova, 
O.O.Soldatkin, B.Ozansoy-Kasap, 
B.Akata, S.V.Dzyadevych, 
A.P.Soldatkin. Development of 
silicalite/glucose oxidase-based 
biosensor and its application for 
glucose determination in juices and 
nectars. Nanoscale Research Letter, 
2016, 11:59.- DOI 10.1186/s11671-
016-1275-2 
Індекс Хірша 37 (Scopus), 35 (Web of 
Science) 
  
 Під керівництвом захищено 7 
кандидатських дисертацій. 

Дзядевич 
 Сергій 
Вікторович 

Інститут 
молекуляр
ної 
біології і 
генетики 

Київський 
державний 
університет 
ім. 
Т.Г.Шевченка, 

Доктор біологічних 
наук, 03.00.20 – 
біотехнологія,  
Професор зі 
спеціальності 

НР – 29, НПР - 
14 

Розвиток теоретичних та 
технологічних засад створення 
високоселективних біомембран та 
їхнього використання при розробці 
приладів біомолекулярної 

 



НАН 
України, 
пров. наук. 
співр.  
 
Професор 
(0,5 ст) 
 

1992, 
спеціальність 
за дипломом 
„радіофізика і 
електроніка 
(твердотільна 
електроніка)”. 

„біотехнологія”15 
лютого 2011 р. 
(протокол № 4 від 
15.02.2011р. вченої 
ради Інституту 
молекулярної 
біології та генетики) 
тема дисертації: 
«Системний аналіз 
взаємозв’язків 
біоселективних 
елементів з 
мініатюрними 
електрохімічними 
перетворювачами в 
біосенсориці». 
Член-кореспондент 
НАН України 

електроніки, вивченню фізико-
хімічних процесів в біомембрані, 
застосування методу імпедансної 
спектроскопії в дослідженні 
складних біофізичних систем, 
дослідження впливу наночастинок 
різної природи на властивості 
мембран з метою покращання 
аналітичних характеристик 
сенсорних систем та розробці 
новітніх біоматеріалів. 
1. K.Stepurska, S.Dzyadevych, 
S.Gridin. Potentiometric enzyme 
biosensor for aflatoxin B1 detection - 
Kinetic simulation. Sensors and 
Actuators B, 2018, 259, P. 580-486. 
2. O.O.Soldatkin, K.V.Stepurska, 
V.M.Arkhypova, A.P.Soldatkin, 
A.V.El’skaya, F.Lagarde, 
S.V.Dzyadevych. Conductometric 
enzyme biosensor for patulin 
determination. Sensors and Actuators 
B, 2017, 239, P.1010-1015. 
3.O.Ye.Dudchenko, M.Pyeshkova, 
O.O.Soldatkin, B.Ozansoy-Kasap, 
B.Akata, S.V.Dzyadevych, 
A.P.Soldatkin. Development of 
silicalite/glucose oxidase-based 
biosensor and its application for 
glucose determination in juices and 
nectars. Nanoscale Research Letter, 
2016, 11:59.- DOI 10.1186/s11671-
016-1275-2 
Індекс Хірша 34 (Scopus) Науковий 
керівник 6 кандидатських та 1 






























