
ЗВІТ 
кафедри біофізики та 

біоінформатики за 2014-2018 рр. 

Завідувачі кафедри: 

д.б.н., проф. Санагурський Д.І. – 2014-2016 рр. 

д.б.н. Бабський А.М. – 2016-2018 рр. 



Співробітники 
• 7,75 ставки професорсько-викладацького складу і 2 ставки 

допоміжного персоналу 

• Завідувач кафедри, д. б. н., ст. наук. сп. Бабський А.М.  

• Професор кафедри, д.б.н. Санагурський Д.І. 

• Доценти кафедри, канд. біол. наук: 

 Бура М.В. 

 Галан М.Б.  

 Гарасим Н.П. 

 Дика М.В. 

 Отчич В.П. 

 Тарновська А.В. 

• Старший лаборант Длугош Д.В.  

• Інженер І категорії, к.б.н. Боднарчук Н.О.  



Науково-дослідна група НДЧ 

• Науковий керівник д. б. н., ст. наук. сп. Бабський А. 

• Чотири ставки науково-дослідного персоналу 

• Відповідальний виконавець к.б.н., н. сп. Гренюх В. 

• канд. біол. наук, ст. н. сп. Мандзинець С.  

• канд. біол. наук, ст. н. сп. Фінюк Н. 

• м. н. сп. Шалай Я. 

• канд. хім. наук, ст. н. сп. Остап’юк Ю… 

 

 



При кафедрі функціонує 
міжкафедральна навчальна лабораторія 

математичних методів у біології (зав. лабораторії, 
к.б.н. Семочко О.М. та інженер, к.б.н. Яремчук М.М.) 



Педнавантаження, год 

• Загальне педнавантаження: 

2014 – 5657 год. 

2015 – 3616 год. 

2016 – 4442 год. 

2017 - 4110 год.  

2018 – 4142 год. 

 

 

 

• Педнавантаження на викладача: 

2014 - 743 год. 

2015 – 473 год. 

2016 – 555 год. 

2017 – 514 год. 

2018 – 518 год. 
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Кількість студентів 

• Стаціонар 
2014 - 35 

2015 - 35 

2016 - 41 

2017 - 38 

2018 – 47 

 

• Заочна форма 
2014 - 21 

2015 - 9 

2016 - 28 

2017 - 38 

2018 - 41 
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Магістратура 

На першому курсі магістратури 
зараз навчаються 13 (стаціонар) і 
10 (заочно) осіб 

8 
0 

10 9 7 
0 

0 

0 6 
21 

2014 2015 2016 2017 2018 

Магістри-заочники 

Магістри-стаціонар 



Навчально-методична робота 

 Напрям підготовки:  

• «Біологія» 

 Спеціальності:  

• «Біофізика» (спеціаліст)  

• «Біофізика» (магістр) 

• «Біологія»  

• «Середня освіта» 

 Спеціалізації:  

• «Біофізика»  

• «Лабораторна діагностика біологічних систем» 



Підготовка бакалаврів 

 Нормативні дисципліни: «Біофізика», «Математичні 
методи в біології з основами інформатики», «Загальна 
цитологія і гістологія», «Біофізика мембран», «Основи 
наукових досліджень в біофізиці», «Біофізика клітини».   

 Спецкурси: «Біоенергетика», «Медична біофізика», 
«Інструментальний аналіз біопрепаратів», «Теоретичні 
основи біоінформатики».  

 Дисципліни вільного вибору студентів: «Людина і космос», 
«Біологія стресу», «Теоретичні основи біоінформатики», 
«Біоніка» 



Дисципліни вільного вибору студентів  

 Біоніка (Дика М.В. 2017-19 н.р.) (спільно з кафедрою 
зоології) 

 Біологія стресу (Бура М.В. 2018-19 н.р.) 

 Людина і космос (Бабський А.М. 2018-19 н.р.) 

 

 



Підготовка магістрів 

Нормативні дисципліни:  

 «Екологічна біофізика»  

 «Біофізика транспортних процесів» 

 «Біофізика м’язів» 

 «Біофізика сенсорних систем» 

 «Методологія наукових досліджень в біофізиці» 

  «Методологія викладання біофізики у вищій школі» 

 «Магістерський семінар з біофізики» 



Кафедра забезпечує читання курсів за 
такими спеціальностями: 

 За спеціальністю «Середня освіта»: «Біометрія», 
«Загальна цитологія і гістологія», «Основи біофізики» 
«Магістерський семінар» 

 За спеціальністю «Лабораторна діагностика біологічних 
систем»:  «Інструментальні методи досліджень», 
«Методи діагностики тканинних утворів», «Комп’ютерне 
забезпечення діагностичних систем в медицині», 
«Біоніка» 

 За спеціальністю «Екологія»: «Інформатика і 
системологія», «Геоінформаційні системи в екології» 



Аспірантура і докторантура 

 За звітний період в аспірантурі при кафедрі навчались чи 
навчаються 10 осіб (наук. керівники Санагурський Д.І., 
Бабський А.М., Дика М.В., Тарновська А.В.)  

 На сьогодні навчаються два аспіранти І року та один 
докторант ІІ року навчання (наук. керівник/консультант 
Бабський А.М.): 

• Попович М.  

• Тимофєєв О.  

• Геращенко Б.І.  

 

 



Теми дисертацій 

 Геращенко Б.І. «Формування проліферативних і 
адаптивних відповідей в клітинних популяціях за 
впливу іонізуючої радіації та хіміотерапії» 

 Шалай Я. «Роль вільнорадикальних процесів у 
антинеопластичній активності похідних тіазолу» 

 Попович М. «Ефективність цитотоксичної дії 
похідних тіазолу в комплексі з нанорозмірними 
носіями» 

 Тимофєєв О. «Математичні моделі змін системи 
пероксидного окиснення ліпідів за цитотоксичного 
ефекту у ракових клітинах» 



Захисти дисертацій 

Протягом 2014–2018 рр. кандидатські  
дисертації захистили п’ять випускників 
кафедри: 

 Яремчук М.М. 

 Бішко О.І. 

 Отчич О.О. 

 Боднарчук Н.О. 

 Безкоровайний А.О. 

Підготовлена до захисту докторська  

дисертація доц. Гарасим Н.П. 

 



Наукові публікації 

• За 2014–2018 рр. співробітники кафедри 
опублікували  81 статтю та 109 тез 
доповідей, видано два навчальних 
посібники, два практикуми, підручник, 
монографію, один кафедральний вісник, 
отримано патент на корисну модель 



Видавнича діяльність 
1. Біофізика сенсорних систем : навч. посіб.: *для студ. вищ. навч. закл] / [М.В. Бура, Д.І. 

Санагурський]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 192 с. – (Серія „Біологічні Студії”). 

2. Нельсон Д.Л, Кокс М.М. Основи біохімії за Ленінджером (Nelson DL, Cox MM. Lehninger Principles 
in Biochemistry, 4th ed.) // С. Комісаренко (гол. ред. перекладу) Львів: БаК, 2015 (переклад: О. 
Матишевська, М. Доліба, А. Бабський, О. Качур, М. Ватаманюк, О. Вадзюк).  

3. Біометрія: теоретичні відомості та лабораторний практикум / навчальний посібник для студентів 
біологічного факультету / М. В. Дика, А. В. Тарновська, М. М. Яремчук, А. Б. Генега, Д. І. 
Санагурський // Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 100 с. 

4. Загальна цитологія і гістологія: практикум для студентів біологічного факультету / укл. : В. П. 
Отчич, М. Б. Галан, Н. П. Гарасим. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 104 c. 

5. Геоінформаційні системи в екології: практикум для студентів біологічного факультету / І. М. 
Бубняк, Н. П. Гарасим. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 
88 с. 

6. Бабський А. Функціональний стан клітин і вміст Na+ за гіпоксії та канцерогенезу – 2018. - Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка – 184 с. 

7. Пат. 111832, Україна, МПК G09В23/28 (2006.01). Спосіб моделювання оксидативного стресу у 
щурів / Гарасим Н. П., Бішко О. І., Зинь А. Р., Генега А. Б., Санагурський Д. І.; заявник і власник 
Львівський національний університет імені Івана Франка. – № U 2016 04678;  заявл. 26.04.2016; 
oпубл. 25.11.2016, Бюл. № 22. 

8. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Вип. 68, 2014. 

9. Бабський А., Іккерт О., Манько В. Основи біоенергетики: підручник – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2019. – 312 с. – (Серія „Біологічні Студії”). 

 

 



2014 – 2018 рр. 



2014 – 2018 рр. 



Підвищення кваліфікації 
 На кафедрі біофізики Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького 

 На кафедрі анатомії і фізіології Львівського державного  університету фізичної 
культури імені Івана Боберського 

 У Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних 
препаратів та кормових добавок (Львів) 

 У відділі регуляції проліферації клітині та апоптозу Інституту біології клітини НАН 
України (Львів) 

 К.б.н. Генега А.Б. стажувалася у м. Лодзь, Польща в Університеті Інформатики 
(WSInf) у 2016 р. у рамках проекту «Інструменти підтримки мобільності науковців 
у фінансовій перспективі ЄС на 2014–2020 роки» (Фундація Central European 
Academy Studies and Certification (CEASC). 

 На кафедрі біофізики та біоінформатики пройшли стажування співробітники ВНКЗ 
ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені 
Андрея Крупинського; кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони 
природи природничого факультету Житомирського державного університету 
імені Івана Франка; кафедри біофізики ЛНМУ імені Данила Галицького та ін.. 



Конференції і семінари 

• Співробітники та аспіранти кафедри брали участь у 38 
міжнародних, 13 вітчизняних конференціях, в т.ч. у щорічних 
звітних конференціях університету 

• Конференція присвячена 40-річчю кафедри біофізики та 
біоінформатики «Актуальні проблеми біофізики» (13–15 жовтня 
2014 року) (голова секретаріату – асист. Генега А. Б.)  

• «Науковий пікнік» приурочений до «Днів науки» в ЛНУ імені І. 
Франка (2016 р.) (доценти Тарновська А. В. та Гарасим Н. П.)  

• Міжнародні школи з клітинної біоенергетики у 2016 і 2017 рр. 
на базі біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. 
Співорганізатором школи є Пенсильванський університет, 
Філадельфія, США (Бабський А. М. співголова оргкомітету)  



http://workshops.lnu.edu.ua/bioenergetics/2017/ua/program 



Урочисті академії з нагоди ювілеїв 
корифеїв кафедри 

• 80-річчя Романа Я. Гумецького (2017) 

• 70-річчя Дмитра І. Санагурського (2018) 

• 80-річчя Омеляна А. Гойди (2018) 



Професору кафедри біофізики та 
біоінформатики, доктору біологічних наук 

Санагурському Дмитру Івановичу в 2017 році 
присуджено  почесне звання «Заслужений 

професор Львівського національного 
університету імені Івана Франка» 



Грамота Львівської обласної ради за вагомий особистий 
внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну 

працю та з нагоди Дня університету 



Членство в редколегіях наукових 
журналів та ін. 

 Проф. Санагурський Д.І. член Науково-методичної комісії з біології 
МОН України; дійсний член Консультативної ради європейської 
післядипломної навчальної та наукової Програми нарощування 
потенціалу в галузі біофізики та природокористування 
УНІТВІН/ЮНЕСКО;  голова Львівського відділення Укр. біофіз. т-ва; 
член програмного комітету VII з’їзду Укр. біофіз. т-ва (2018 р.) 

 

 Редакційні колегії журналів:  

Д.б.н. Бабський А.М. член редколегії журналів “Nuclear Medicine and 
Radiation Therapy” (CША), «Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія 
біологічна», «Біологія тварин» (Львів), “Studia Biologica” та 
“Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія (Львів)».  

Проф. Санагурський Д.І. член редколегій “Вісника ЛНУ імені Івана Франка. 
Серія Біологічна”, «Актуальних проблем медицини, біології, ветеринарії 
та сільського господарства». 



Членство в редколегіях наукових 
журналів 



Наукова робота 

Протягом 2014–2018 рр. співробітники кафедри біофізики та біоінформатики 
виконали дві держбюджетні теми та дві теми в межах робочого часу:   

Держбюджетні теми 

 «Вивчення дії електромагнітного випромінювання на життєздатність і 
процеси запліднення та ембріогенезу», науковий керівник: проф. 
Санагурський Д. І., № 0113U003062 (01.01.2013 - 31.12.2015)  

 «Енергетичні процеси у мітохондріях ракових клітин та гепатоцитів за дії 
азолів і похідних фурану з протипухлинною активністю», науковий 
керівник: д-р біол. наук Бабський А. М., № 0116U001533 (01.01.2016 - 
31.12.2018)  

Теми в межах робочого часу 

 «Стан іонтранспортних та антиоксидантної систем біооб’єктів за дії 
фізико-хімічних чинників», науковий керівник: проф. Санагурський Д. І., № 
0113U000866 (01.01.2013 - 31.12.2015)  

 «Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та системи мембранного 
транспорту біооб’єктів за дії фізико-хімічних чинників», науковий керівник: 
проф. Санагурський Д. І., № 0116U001633 (01.01.2016 - 31.12.2018)  

 



Наукові теми станом на початок 2019 р. 

Держбюджетна тема 

 «Механізми подолання резистентності та підвищення 
ефективності протипухлинної дії похідних тіазолу в 
комплексі з нанорозмірними полімерними носіями», Бф-
81ф, науковий керівник: д-р біол. наук Бабський А. М. 
(01.01.2018 - 31.12.2021; 409,380 грн / 2019 р.)  

Тема в межах робочого часу 

 «Мембранопов’язані процеси у холоднокровних і 
теплокровних за патологічних станів та дії фізико-
хімічних чинників», науковий керівник: д-р біол. наук 
Бабський А. М. (01.01.2018 - 31.12.2021)  

 

 

 

 



Студентська наукова 
робота 

• Публікації студентів 

2014 – 1 тези доповідей 

2015 – 7 тез доповідей, 1 стаття 

2016 – 7 тез доповідей 

2017 – 8 тез доповідей, 2 статті 

2018 - 15 тез доповідей, 5 статей 
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Участь у вчених радах… 

Велика вчена рада ЛНУ імені Івана Франка: 

• д.б.н. Бабський А.М. 

Вчена рада біологічного факультету: 

• д.б.н. Бабський А.М. – заступник голови ради 

• доц. Дика М.В. – секретар ради 

• доц. Тарновська А.В. 

• студ. Калинець З. (голова студ. ради) 

• студ. Візичканич І. (голова студ. профбюро) 

Спецрада по захисту дисертацій К 35.051.14: 

• д.б.н. Бабський А.М. – заступник голови спецради 

• доц. Бура М.В. – вчений секретар спецради 

• проф. Санагурський Д.І.  

Деканат біологічного факультету: 

• доц. Тарновська А.В. – заступник декана з виховної та навчальної 

роботи 



Міжнародна співпраця 

Кафедра співпрацює з Середземноморським 
інститутом нейробіології (м. Марсель, Франція), 
Пенсильванським університетом (Філадельфія, 
США), Університетом Лойола (м. Чікаго, США). 
Професори Медина І. і Доліба М. виступали з 
лекціями та провели наукові консультації. 



Співпраця з науковими установами 
України 

 Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та 
кормових добавок, м. Львів 

 Відділ туберкульозу та неспецифічних захворювань легень Інституту 
епідеміології та гігієни, м. Львів 

 Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 
України 

 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана 
Боберського 

 Ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка 

 Національний університет "Львівська політехніка" 

 Кафедра органічної хімії ЛНУ імені Івана Франка 



Членство в наукових товариствах 

Українське біофізичне товариство 

Українське фізіологічне товариство ім. П.Г. 
Костюка 

Наукове товариство клітинної біології 

Українське біохімічне товариство 



Робота з школярами та абітурієнтами 

• Державні та обласні конкурси школярів: Співробітники 
кафедри щорічно беруть участь в організації та 
проведенні Всеукраїнської олімпіади з біології та 
біологічних турнірів. Доц. Отчич В.П. підготувала учнів-
переможців до участі у Всеукраїнській олімпіаді з біології. 

• Дні науки: Доц. Тарновська А. В. та 
доц. Гарасим Н. П.  брали участь у 
«Науковому пікніку», 
приуроченому до Днів науки ЛНУ 
імені І. Франка (серпень, 2016 р.).  



Сайт кафедри 



Виховна робота 

• Доц. Тарновська А.В. є заступником декана біологічного 
факультету з виховної роботи.  

• Виховну роботу викладачі проводять із усіма студентами 
факультету і, зокрема, із студентами, які спеціалізуються на 
кафедрі.  

• У цьому навчальному році порадниками груп студентів 
біофізики та біоінформатики працюють доценти 
Тарновська А.В. та Отчич В.П. Вони організовують участь 
студентів в культурно-освітніх та виховних заходах на 
факультеті та в університеті, відвідують студентів, які 
проживають в гуртожитку. 



Культурно-масова робота 



Пропозиції і побажання 

 Покращити матеріально-технічне забезпечення навчального 
процесу на кафедрі (спектрофотометр, мікроскопи, комп’ютери, 
принтер, реактиви, посуд…) 

 Провести ремонт у кім. 145, 324, 022, зокрема, встановити 
автономну витяжну систему (кім. 145) 

 Активізувати роботу з підготовки до конкурсів наукових 
проектів різних джерел фінансування 

 Розробити електронні курси, завантажити електронні носії 
даних модульних контрольних, заліків та іспитів у базу Moodle 

 Запровадити перевірку на плагіат курсових і дипломних робіт 

 Оновити матеріальну базу забезпечення навчального процесу 



Дякую за увагу! 


