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Магістерські програми пов’язані з основними науковими напрямками роботи кафедри…



Тематика наукових досліджень кафедри біофізики та біоінформатики

Закономірності змін електро-фізіологічних
показників мембран протягом раннього
ембріогенез у риб (модельні об’єкти – яйцеклітини
риби в’юн, зебри-фіш, зародки жаби, тканини
теплокровних тварин); визначення та дослідження
домінуючих функціональних структур у 
мембранопов’язаних процесах раннього
ембріогенезу (проф. Санагурський Д.І., к.б.н. 
Безкоровайний А.)

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

Гіпотетична схема впливу ЕМВ радіодіапазону на
мембранопов’язані процеси впродовж

ембріогенезу в’юна



Тематика наукових досліджень кафедри біофізики та біоінформатики
(продовження)

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.)

Оксидативний стрес та морфологічні 
зміни у теплокровних і холоднокровних 
тварин за дії біологічно-активних речовин 
(гіпохлориту натрію, гістаміну, 
кверцетину) (доц. Гарасим Н.П., 
доц.Тарновська А.В., доц. Галан М.Б.)
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Особливості енергетичних та
пероксидних процесів у 
ракових клітинах; похідні 
тіазолів як потенційні 
протипухлинні препарати; 
біоенергетика мітохондрій 
(д.б.н. Бабський А.М., н.с. 
Гренюх В.П., м.н.с.Шалай Я., 
асп. Попович М.)

Тематика наукових досліджень кафедри біофізики та біоінформатики
(продовження)



Тематика наукових досліджень кафедри біофізики та біоінформатики
(продовження)

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

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.)



Тематика наукових досліджень кафедри біофізики та біоінформатики
(продовження)

Роль симпато-адреналової системи
в адаптації до м’язової роботи в 
спортсменів (доц. Галан М.Б.)

Показники еякуляту в чоловіків різного віку в 
нормі та за патології (доц. Тарновська А.В.)



Наукова група НДЧ та Міжкафедральна навчальна 
лабораторія математичних методів у біології

(Гренюх В., Шалай Я., Фінюк Н., Мандзинець С., 
Попович М., Семочко О., Яремчук М., Генега А.)
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Наукова співпраця кафедри біофізики та біоінформатики

Спільний науковий семінар співробітників кафедри, Інституту біології 
клітин НАН України, кафедри органічної хімії ЛНУ імені Івана Франка та 

кафедри органічної хімії НУ «Львівська політехніка»

Співробітники та аспіранти кафедри на науковому семінарі в 
Інституті фізики конденсованих систем НАН України



Наукові проекти кафедри у 2013-2021 рр.

Держбюджетні теми

 «Вивчення дії електромагнітного випромінювання на життєздатність і процеси запліднення та 
ембріогенезу», науковий керівник: проф. Санагурський Д. І., № 0113U003062 (2013 - 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 (2016 
– 2018 рр.)

 «Механізми подолання резистентності та підвищення ефективності протипухлинної дії похідних
тіазолу в комплексі з нанорозмірними полімерними носіями», науковий керівник д-р біол. наук 
Бабський А. М., № 0119U002201 (2019 – 2021 рр.)

Теми в межах робочого часу

«Стан іонтранспортних та антиоксидантної систем біооб’єктів за дії фізико-хімічних чинників», 
науковий керівник проф. Санагурський Д. І., № 0113U000866 (2013 - 2015)

«Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та системи мембранного транспорту біооб’єктів за 
дії фізико-хімічних чинників», науковий керівник проф. Санагурський Д. І., № 0116U001633 (2016 - 2018)

«Мембранопов’язані процеси у холоднокровних і теплокровних за патологічних станів та дії фізико-
хімічних чинників», науковий керівник д-р біол. наук Бабський А. М. (2019 – 2021 рр.)
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Магістратура
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Магістри кафедри біофізики та біоінформатики 2018 р. випуску



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


Відомі випускники кафедри біофізики та біоінформатики

Ігор Медина
• University of Aix-Marseille (Франція)
• Лабораторія нейробіології Французької

академії медичних наук в Парижі (INSERM)
• Дитячий госпіталь Гарвардського ун-ту в 

Бостоні (США) 
• Середземноморський ін-т нейробіології в 

Марселі (INMED, Франція)

Роман Тизьо
• Середземноморський ін-т нейробіології в 

Марселі (INMED, Франція). 

Віктор Чабан
• Інститут Ненцкі в Варшаві (Польща)
• Медичний ф-т Каліфорнійського ун-ту в 

Лос-Анжелесі (UCLA, США)
• Університет медицини та науки ім. 

Чарльза Дру (CDU, Лос-Анжелес, США).

Марія Сибіль
• Професор Львівського державного інституту

фізичної культури ім. Івана Боберського

Роман Фафула
• Доктор біологічних наук (2019 р.)
• Львівський національний медичний ун-т ім. 

Данила Галицького (ЛНМУ)
• Відповідальний секретар приймальної комісії

ЛНМУ

Роман Шиян
• Інститут біологічної фізики АН СРСР 

(Пущино, РФ)
• Директор Львівського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти
• Один з лідерів Нової Української Школи

(НУШ)
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Видавнича діяльність кафедри за останні роки
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Міжнародна літня школа з клітинної біоенергетики
http://workshops.lnu.edu.ua/bioenergetics/2017/ua/program



Детальніше про роботу кафедри та перспективи навчання на ній див. тут: 
https://bioweb.lnu.edu.ua/department/biophysics-and-bioinformatics
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https://bioweb.lnu.edu.ua/department/biophysics-and-bioinformatics

