
Кафедра біофізики та 
біоінформатики: 

2016-2021-2026 рр.

Завідувач кафедри:

д.б.н., проф. Бабський А.М.



Завідувачі кафедри біофізики та 
біоінформатики
у 1974 – 2021 рр.

2



Співробітники
• 7 ставок професорсько-викладацького складу і 2 ставки 

допоміжного персоналу

• Завідувач кафедри, д. б. н., проф. Бабський А.М. 

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

• Доценти кафедри, канд. біол. наук:

 Тарновська А.В.

 Бура М.В.

 Гарасим Н.П.

 Дика М.В.

 Отчич В.П. (0,5 ст.)

 Галан М.Б. (0,25 ст.)

 Шалай Я.Р. (0,25 ст.)

• Старший лаборант Длугош Д.В. 

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



Підготовка бакалаврів (спеціальність 091-Біологія)

 Обов’язкові дисципліни: Біофізика, Математичні методив
біології з основами біоінформатики, 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



Підготовка магістрів (спеціальність 091-Біологія)

Обов’язкові 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:

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

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

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



Аспірантура і докторантура

 За звітний період в аспірантурі та докторантурі при 
кафедрі навчались чи навчаються 11 осіб (наук. керівники 
проф. Бабський А.М., проф. Санагурський Д.І., доц. Дика 
М.В., доц. Тарновська А.В.) 



Захисти дисертацій

Впродовж 2016–2021 рр. кандидатські  
дисертації захистили:

 Гренюх В.П. 

 Отчич О.О.

 Боднарчук Н.О.

 Безкоровайний А.О.

 Шалай Я.Р.

Підготовлені до захисту докторські 

дисертації доц. Гарасим Н.П. і 
докторанта Геращенка Б.І.



 Група НДЧ: 2,5 ставки 

 16 статей, 20 тез

Наукова група НДЧ, Міжкафедральна навчальна 
лабораторія математичних методів у біології, 
Навчально-методична лабораторія вивчення 

біорізноманіття (Гренюх В., Шалай Я., Фінюк Н., 
Мандзинець С.; Семочко О., Яремчук М.; Генега А.)



 НДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, м. Львів

 Інститут 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



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.



Наукова робота
Держбюджетні теми

 «Енергетичні процеси у мітохондріях ракових клітин та гепатоцитів за дії 
азолів і похідних фурану з протипухлинною активністю», наук. керівник: 
проф. Бабський А. М. (2016 - 2018)

 «Механізми подолання резистентності та підвищення ефективності
протипухлинної дії похідних тіазолу в комплексі з нанорозмірними
полімерними носіями», наук. керівник: проф. Бабський А. М. (2018 - 2021)

Теми в межах робочого часу

 «Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та системи мембранного 
транспорту біооб’єктів за дії фізико-хімічних чинників», науковий керівник: 
проф. Санагурський Д. І. (2016 - 2018)

 «Мембранопов’язані процеси у холоднокровних і теплокровних за 
патологічних станів та дії фізико-хімічних чинників», науковий керівник: 
проф. Бабський А. М. (2018 - 2021) 

Міжнародний проект 

 у рамках Генерального договору про надання послуг з Інститутом
біомедичних досліджень Novartis (США) RD 15 «Наукові розвідки і аналіз
трендів у біотехнології та розробці ліків», наук. керівник проф. Манько  
В.П. (2019 – 2022)



Напрямки наукових досліджень
1. Особливості енергетичних та пероксидних процесів у ракових клітинах та 

пошуки речовин з протипухлинною активністю (д.б.н. Бабський А.М., н.с. Гренюх
В.П., м.н.с. Шалай Я., асп. Попович М.)

2. Зміна процесів перекисного окиснення ліпідів та білків, активність ферментів 
антиоксидантного захисту та ферментів дихального ланцюга клітин окремих 
тканин теплокровних за дії окисника та детоксиканта гіпохлориту натрію (доц. 
Гарасим Н.П., доц.Тарновська А.В., доц. Галан М.Б.)

3. З’ясування  основних закономірностей змін електро-фізіологічних показників 
мембран і мембранозв’язаних процесів протягом  раннього ембріогенез у риб 
(проф.  Санагурський Д.І., к.б.н. Безкоровайний А.)

4. Вивчення дії електромагнітного випромінювання радіодіапазону на 
життєздатність і процеси запліднення та ембріогенезу (к.б.н. Яремчук М.М., доц. 
Дика М.В.) 

5. Молекулярні механізми дії фізичних та хімічних екзогенних чинників на 
функціонування транспортних систем ембріонів холоднокровних упродовж 
раннього ембріогенезу (доц. Бура М.В., к.б.н. Генега А.Б., к.б.н. Боднарчук Н.О.)

6. Вплив лазерного опромінення на показники крові хворих на туберкульоз (доц. 
Отчич В.П., доц. Дика М.В., к.б.н. Отчич О.О.)

7. Застосування нових інформаційних технологій у біологічних  дослідженнях 
(проф. Санагурський Д.І., д.б.н. Бабський А.М., н.с. Гренюх В.П., асп. Тимофєєв О.)



Студентська наукова робота
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Публікації студентів

Тези Статті

Біофізичний гурток
Дискусійний клуб

• https://t.me/biophysics_biologyl
nu – Телеграм канал гуртка
біофізики

• https://t.me/biolny – група
біофізичного гуртка у Телеграмі



Наукові публікації

• За 2016-2021 рр. співробітники кафедри опублікували  82 
статті та 113 тез доповідей, видано три навчальних 
посібники, три практикуми, підручник, монографію, 
отримано три патенти на корисну модель



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)

 Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки при ЛНУ імені 
Івана Франка

 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..



ХVI Міжнародна наукова конференція студентів і 
аспірантів «МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ», присвячена 75 
річниці створення біологічного факультету Львівського 

національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня 
народження проф. М.П. Деркача (27-29 квітня 2020 року)



2016, 2017, 2019



Профорієнтаційна 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 «Наукових пікніках», 
приуроченому до Днів науки 
ЛНУ імені Івана Франка 



Здобутки завідувача (2016 – 2021 рр.)
• Педнавантаження: Біофізика (заг. курс), Біоенергетика (в т.ч. на кафедрі фізіології 

людини і тварин (КФЛТ)), Неоплазія (КФЛТ), Біофізичні засади енергетичного 
метаболізму (in English), Біоенергетичне забезпечення фізіологічних функцій, 
Людина і космос (ДВВС), наукові семінари для магістрів і аспірантів

• Статей – 19 (12 – Scopus/WoS), тез - 22, патентів – 2, h-індекс 16 (Scopus), 19 (Google). 
Монографія (2018) і підручник (2019)

• Науковий керівник 2 держбюджетних тем (2016 – 2018, 2019 – 2021)

• Член експертної Наукової ради МОН України по секції 15 «Біологія, біотехнологія та 
актуальні проблеми медичних наук»

• Наук. кер.  2 кандидатських дисертацій (Гренюх В., Шалай Я.) Наук. кер. / 
консультант 3 аспірантів і докторанта. Опонент/експерт 3 докт. дисертацій

• Гарант ОНП «Доктор філософії» по спеціальності 091 - Біологія

• Стажування в Інституті біології клітини НАНУ (2019)

• Грамота Львівської обласної ради (2018) і грамота Західного наукового центру (2019)

• Заступник голови cпецради К35.051.14 по захисту кандидатських дисертацій

• Член Вченої ради ЛНУ (2012-2020)

• Заступник голови Вченої ради біологічного факультету ЛНУ

• Голова Львівського відділення Українського біофізичного товариства

• Заступник головного редактора журналу “Біологічні студії / Studia Biologica”

• Вчене звання професора (2021)



Виховна і культурно-
масова робота



Сайт кафедри



Потенційні місця працевлаштування випускників кафедри 
Освітні заклади

• Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Кафедра біофізики

Веб-сторінка: http://new.meduniv.lviv.ua/kafedry/kafedra-biofizyky/
e-mail: Kaf_biophysics@meduniv.lviv.ua

• Івано-Франківський національний медичний університет
Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики

Веб-сторінка: https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-
2/kafedry/kafedramedychnoi-informatyky- medychnoi-i-biolohichnoi-fizyky

e-mail: physics@ifnmu.edu.ua
• Львівський медичний інститут
Кафедра біофізики, інформатики та вищої математики

Веб-сторінка: http://www.medinstytut.lviv.ua/?page=biophysics
e-mail: lvivmedinst@gmail.com

• Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Кафедра біохімії та гігієни

Веб-сторінка: 
http://www.ldufk.edu.ua/index.php/inPage43/articles/kafedrabioximiji-ta-gigijeni.html

e-mail: biolog@ldufk.edu.ua
Кафедра анатомії та фізіології

Веб-сторінка: 
http://www.ldufk.edu.ua/index.php/inPage44/articles/kafedraanatomiji-ta-fiziologiji.html

e-mail: anatom@ldufk.edu.ua

mailto:Kaf_biophysics@meduniv.lviv.ua
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedramedychnoi-informatyky-
mailto:physics@ifnmu.edu.ua
mailto:lvivmedinst@gmail.com
mailto:biolog@ldufk.edu.ua
mailto:anatom@ldufk.edu.ua


• Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та 
кормових добавок

Веб-сторінка: http://www.scivp.lviv.ua/ e-mail: director@scivp.lviv.ua

• Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

Веб-сторінка: http://ndekc.lviv.ua/index.html e-mail: ndekc@lv.npu.gov.ua

• Інститут біології тварин НААН України

Веб-сторінка: inenbiol.com e-mail: inenbiol@mail.lviv.ua

• Інститут біології клітини НАН України

Веб-сторінка: www.cellbiol.lviv.ua e-mai: institut@cellbiol.lviv.ua

• Інститут експериментальної патології,онкології і радіобіології імені Р. Є. 
Кавецького НАН України

Веб-сторінка: iepor.org.ua/uk e-mai: nauka@onconet.kiev.ua

• Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Веб-сторінка: imbg.org.ua Тел.: +380 44 526-11-69

• Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України

Веб-сторінка: biph.kiev.ua/uk Тел.: +38(044) 256 2421

• Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

Веб-сторінка: icbge.org.ua e-mai: info@icbge.org.ua

Потенційні місця працевлаштування випускників кафедри
Науково-дослідні установи

http://www.scivp.lviv.ua/
mailto:director@scivp.lviv.ua
http://ndekc.lviv.ua/index.html
mailto:ndekc@lv.npu.gov.ua
mailto:inenbiol@mail.lviv.ua
http://www.cellbiol.lviv.ua/
mailto:institut@cellbiol.lviv.ua
mailto:nauka@onconet.kiev.ua
mailto:info@icbge.org.ua


Потенційні місця працевлаштування випускників 
кафедри 

Медично - діагностичні центри

• Львівський обласний клінічний діагностичний центр
Тел: +38 (032)-275-49-90

• Медична лабораторія "ДіаВіта Мед"
Тел: +38 (032) 244-42-99

• Медична лабораторія «Сінево»
Веб-сторінка: https://www.synevo.ua

• Медична лабораторія «Ескулаб»
Веб-сторінка: https://esculab.com
e-mail: support@esculab.com

https://www.synevo.ua/
mailto:support@esculab.com


СТРАТЕГІЯ
розвитку кафедри біофізики та біоінформатики

Львівського національного університету імені Івана 
Франка

на 2021-2026 рр.

• https://bioweb.lnu.edu.ua/department/bioph
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1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ТА 
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

З метою забезпечення підвищення якості та ефективності освітнього процесу, прискорення 
процесу інтеграції студентів факультету в європейський простір слід:

• Забезпечити відповідність освітніх послуг державним стандартам і європейським 
вимогам до якості вищої освіти;

• Дотримуватись в освітньому процесі принципів академічної доброчесності;

• Відкривати нові перспективні освітні програми («Основи фізичної реабілітації») і курси 
(«Біомеханіка», «Інструментальний аналіз у діагностиці патологій», «Біофізичні засади 
лікування неоплазій») та удосконалювати зміст вже існуючих;

• Формувати англомовні навчальні курсів для магістерських програм;

• Розробляти нові конкурентні дисципліни вільного вибору студентів Університету;

• Підвищити роль практичних і лабораторних занять для кращого засвоєння студентами 
теоретичної складової навчальної дисципліни із залученням  комп’ютерних технологій;

• Сприяти розвитку академічної мобільності та обмін студентами з університетами країн 
Європи за програмою Erasmus+;

• Розвивати співпрацю з Інститутом післядипломної освіти і доуніверситетської
підготовки щодо організації та проведення викладачами кафедри різноманітних курсів;

• Запрошувати відомих фахівців, в т.ч. і випускників кафедри, з-за кордону для читання 
лекцій і керування науковою роботою студентів.



2. НАУКОВА, ІННОВАЦІЙНА ТА ІНФРАСТРУКТУРНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою досягнення високих стандартів наукових досліджень та поглиблення інтеграції у світовий науковий 
простір викладачам та науковим співробітникам кафедри слід:

• Систематично оновлювати та зміцнювати матеріально-технічну базу науково-дослідних та навчальних 
лабораторій;

• Брати активну участь у наукових конференціях в Україні та за кордоном;

• Активно публікувати результати власних досліджень за кордоном англійською мовою у журналах, 
включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science;

• Сприяти входженню періодичних наукових видань факультету в світові рейтингові системи та науково-
метричні бази даних через публікацію у них статей високого наукового рівня;

• Подавати наукові проекти для участі у конкурсах на фінансування з державного бюджету, Національного 
фонду досліджень України та госпдоговірних тематик;

• Активізувати роботу Львівського відділення Українського біофізичного товариства;

• Налагоджувати партнерські стосунки з біофізичними та профільними кафедрами у Львові, в Україні та 
провідних університетів Європи;

• Сприяти роботі спеціалізованої Вченої ради для захисту дисертаційних робіт по спеціальності біофізика;

• Популяризувати біофізичну науку через активну участь в організації міжнародної конференції «Молодь і 
поступ біології», Літньої школи з клітинної біоенергетики та звітних конференцій факультету;

• Офіційно залучати до керівництва науковою роботою студентів наукових працівників , асистентів, 
аспірантів і докторантів;

• Залучати до міжгалузевого діалогу стейкхолдерів, зокрема фахівців у галузі математики і комп’ютерного 
програмування для підвищення кваліфікації усіх сторін;

• Систематично оновлювати Інтернет-сторінку кафедри.



3. СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ, ВИХОВНА ТА 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

З метою розвитку культурно-мистецького середовища для гармонійного 
становлення духовного світу студентської молоді,  формування в неї почуття 
національно-патріотичного обов’язку, екологічної культури, активної 
громадянської позиції та посилення зацікавленості абітурієнтів до спеціальності 
біофізика слід:

• Забезпечити ефективну співпрацю між студентами, викладачами та 
співробітниками кафедри;

• Посилити роль порадників академічних груп та фінансово стимулювати цю 
роботу;

• Залучити студентів до оцінювання діяльності викладача за результатами 
прослуховування навчальних дисциплін;

• Підтримати та сприяти проведенню спільно із студентами заходів 
інтелектуального дозвілля, спортивних та культурно-мистецьких заходів;

• Активізувати існуючі та знайти нові форми профорієнтаційної роботи;

• Сприяти вироблення екологічної та побутової культури молодої людини, 
активізувати роботу студентських наукових гуртків.



Конкретні пропозиції та побажання

• Завершити завантаження  електронних курсів та носіїв даних модульних контрольних, заліків 
та іспитів у бази Moodle і Деканат.

• Комп’ютерний клас, який забезпечує роботу цілого факультету, потребує додатково 10 
комп’ютерів для безперебійного проведення практичних занять та контрольних робіт. 

• Підвищити вимогливість до виконання наукових робіт студентами власноруч та ефективність 
перевірки на плагіат курсових, дипломних і кандидатських робіт.

• Закупити нове обладнання для належного проведення лабораторних занять малого та 
великого практикуму: дистилятор води, рН-метр, фотоелектроколориметр, іонометри, 
фотокамери з фільтрами зображень. 

• Курси цитології та гістології гостро потребують оновлення «парку» мікроскопів з розрахунку 
один мікроскоп на студента під час занять. 

• Відновити можливість власного приготування гістологічних зрізів і закупити відповідне 
обладнання: мікротом, сканер зрізів, тринокулярний мікроскоп з камерою для зйомки, 
реактиви для фіксації та фарбування. 

• Активізувати роботу з підготовки до конкурсів наукових проектів різних джерел фінансування.

• Активізувати співпрацю із міжуніверситетським Центром клітинної біології та біоенергетики, 
що дасть можливість досліджувати внутрішньоклітинні процеси (дихання клітин та 
мітохондрій, електричні потенціали мембран, цілісність ДНК  та ін.) на сучасному обладнанні. 

• Відремонтувати лабораторні приміщення у кім. 145 та 022, а також реорганізувати роботу 
факультетського віварію з можливістю утримання 3-4 видів дослідних тварин з повним 
циклом розмноження.
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Дякую за увагу!


