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ПРОГРАМА 

розвитку кафедри біофізики та медичної інформатики  

ННЦ “Інститут біології та медицини” 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

1. Основні положення 

 

Біофізика – це сучасна, міждисциплінарна біологічна наука, яка разом з 

суміжними біологічними галузями досліджує процеси життєдіяльності на 

різних рівнях – від молекул і сигнальних шляхів до організмів і екосистем, 

вплив різних фізичних і хімічних факторів на живі системи в самому 

загальному їх контексті. На сучасному етапі її розвитку з’являються не тільки 

нові можливості, такі як дослідження біологічних процесів на рівні окремих 

макромолекул, але і постають нові наукові проблеми у галузі біології 

великих масивів даних, для вирішення яких здобувачам вищої освіти 

потрібно надавати відповідну цільову підготовку. Відповідно, програми з 

підготовки фахівців у галузі біофізики є у більшості провідних університетів, 

зокрема у країнах Європи і США.  

Кафедра біофізики була створена у нашому університеті в 1963 році 

відомими вченими - професором Харченко П.Д., академіками Гродзинським 

Д.М. і Богачем П.Г. У зв’язку з реорганізацією ННЦ “Інститут біології та 

медицини” у 2016 році колектив кафедри виступив з пропозиціями щодо 

можливостей сприяння підготовці студентів як відділення “Біологія”, так і 

відділення “Медицина”, і, відповідно, перейменувати кафедру біофізики в 

кафедру біофізики та медичної інформатики. Викладачі кафедри розробили 

курс з медичної інформатики та статистики для студентів-медиків, який 

викладається українською і англійською мовами, підготували методичні 

рекомендації до практичних занять з цієї дисципліни (“Practical Guide to 

Medical Informatics”, 2019 р.). 

Основним завданням кафедри є базова (бакалаврат) та поглиблена 

(магістратура) підготовка фахівців-біологів із спеціалізацією в галузі 

біофізики та біомедичної інформатики, які мають глибокі теоретичні знання 

в галузях молекулярної та клітинної біофізики, знають молекулярні, клітинні 

і фізико-хімічні механізми функціонування живих систем, володіють 

комплексом сучасних біофізичних методів їх дослідження, вміють 

використовувати сучасні комп’ютерні інформаційні технології для 

проведення самостійних наукових досліджень та вирішення практичних 

завдань у галузі своєї професійної діяльності. Особлива увага при цьому 

приділяється питанням регуляції клітинних процесів та клітинної 

сигналізації, а також молекулярним і клітинним механізмам виникнення 
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патологічних станів, їх детекції і корекції. 

Робота кафедри відбувається згідно чинного законодавства, у 

відповідності до Статуту та стратегічного плану розвитку Університету на 

період 2018-2025 року, положення про систему забезпечення якості освіти та 

освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка, стратегічного плану розвитку ННЦ «Інститут біології та 

медицини» на період 2018-2025 н.р., рішень Вченої ради та науково-

методичної комісії Інституту, розпоряджень адміністрації. На цій основі 

розробляється щорічний календарний план роботи кафедри у відповідності 

до затверджених НМК ННЦ «Інститут біології та медицини» рекомендацій. 

Основна увага на кафедрі приділялась і буде надалі приділятись якості 

навчально-методичної роботи разом з розвитком наукового потенціалу, 

запровадженню в освітній процес результатів сучасних наукових досліджень, 

зокрема отриманих співробітниками кафедри, залученню студентів і 

аспірантів  до виконання кафедральних  наукових тем. Міжнародний досвід 

підготовки фахівців у галузі біофізики свідчить про те, що потрібне 

органічне поєднання трьох основних компонент – біофізичні методи 

досліджень, біофізичні механізми та структурно-функціональні зв’язки на 

рівні біологічних макромолекул. Програма подальшого розвитку кафедри 

біофізики та медичної інформатики враховує ці сучасні міжнародні тренди. 

Зараз в усьому світі стрімко розвивається біомедична інформатика, постійно 

вдосконалюються вже існуючі і створюються нові бази біологічних даних, 

розробляються нові алгоритми і інструменти для їх аналізу. Тому цей напрям 

підготовки також має значні перспективи для впровадження у навчальний 

процес. 

Колектив кафедри має значний досвід міжнародної співпраці з 

провідними університетами світу як в освітній, так і у науковій сферах, який 

необхідно розвивати і надалі. В останні декілька років співробітниками 

кафедри були отримані 7 грантів для проведення наукових досліджень (МОН 

України, НФДУ, ВЦП КНУ імені Тараса Шевченка при НАН України), і цей 

досвід разом з отриманими перспективними науковими напрацюваннями має 

стати основою для успішного отримання міжнародних грантів через Рамкову 

програму Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 

Європа", механізми Національних інститутів здоров'я США, що 

передбачають участь закордонних партнерів, програму академічного обміну 

Fulbright (США-Україна) та інші міжнародні грантові можливості. 

Програма роботи кафедри на наступний період має також враховувати 

особливості воєнного періоду та потреб післявоєнного відновлення за 

основними напрямами функціонування, для чого пропонується низка 

окремих заходів. 
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2. Основні напрями роботи і розвитку кафедри 

 

Основними напрямами роботи кафедри біофізики та медичної 

інформатики є навчально-методична, науково-дослідна робота та виховна 

робота зі студентами.  

 

Навчально-методична робота 

 Головними пріоритетами у цій роботі кафедри  є забезпечення якості 

освіти та освітнього процесу, а на період воєнного стану – також норм 

безпеки всіх учасників освітнього процесу. Більшість викладачів кафедри 

пройшли тренінги з технологій дистанційного навчання, які були 

організовані в Університеті, такі як КНУ Teach Week 1-3 та курс з 

опанування інтерактивними дошками, за власною ініціативою прослухали 

відповідні вебінари, у тому числі і на міжнародних платформах. Зараз 

важливо продовжити цю роботу з тим, щоб всі викладачі кафедри могли 

ефективно і фахово використовувати можливості і різноманітні 

технічні/програмні засоби (зокрема від Google, такі як Classroom, Meet, 

Forms, а також відеоконференції Zoom) для забезпечення якісної 

дистанційної освіти або освіти у змішаній формі. Планується використання у 

роботі кафедри міжнародного досвіду у цій сфері, зокрема навчальних 

ресурсів, підготовка яких зараз триває у рамках освітнього проєкту за 

підтримки German Academic Exchange Service (DAAD, Німеччина), метою 

якого є спільна розробка навчальних відеоматеріалів (записи онлайн лекцій, 

практичних занять, розробка матеріалів для самостійної роботи студентів) 

англійською та українською мовами.  

Є нагальна потреба у більшій кількості навчально-методичної 

літератури, покращенні інформаційного забезпечення навчального процесу. 

Протягом 2023 р. планується підготовити підручник з обов’язкового курсу 

«Біофізика», в якому були б представлені всі розділи відповідно до програми 

дисципліни, який би відповідав сучасному стану біофізичної науки і у той же 

час був компактним і простим у користуванні.  

Одним з важливих напрямків біофізичних досліджень є вивчення 

механізмів дії різних фізичних та хімічних факторів на живі системи. У 

загальному курсі з біофізики планується більше уваги приділяти питанням 

радіаційної біофізики та радіаційної безпеки, а у курсі «Фармакологія» - 

питанням дії отруйних речовин на організм людини. 

Постійну увагу потрібно приділяти впровадженню результатів власної 

науково-дослідної роботи у навчальний процес, слідкувати за останніми 

досягненнями у галузі біофізики та суміжних наук, підтримувати та 

розвивати співпрацю з іншими університетами та науковими установами як в 
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Україні, так і на міжнародній арені. 

Колективу кафедри важливо зосередити увагу на питаннях залучення 

студентів, зокрема магістрів. Для цього плануються наступні заходи: 

1. Суттєво оновити навчально-методичні матеріали для проведення 

практикуму з біофізики, які б враховували необхідність та створювали 

можливості для проведення практичних занять у дистанційному 

форматі. Вже підготовлені матеріали для 5 занять з відео ілюстрацією 

експериментів, і цю роботу планується продовжити. 

2. При викладанні біофізичних дисциплін постійно наголошувати 

студентам, що математичний апарат, математичні моделі тощо у цій 

галузі – це не самоціль. Демонструвати студентам на конкретних 

прикладах, що вони призначені для розкриття фундаментальних 

закономірностей функціювання живого в контексті фізичних і фізико-

хімічних закономірностей, що і є головним завданням біофізики. Для 

цього потрібно покращити наповнення навчальних матеріалів 

прикладами «від теорії до практики», і це стосується насамперед таких 

дисциплін як «Статистичні методи в біології», «Комп'ютерне 

моделювання в біології», «Принципи молекулярного моделювання», 

«Молекулярне моделювання та дизайн фармакологічних препаратів». 

3. Забезпечити викладання нормативних дисциплін робочими зошитами, 

які є ефективним інструментом для навчання теперішніх студентів. 

4. Посилити взаємодію між викладачами, науковими групами, 

співробітниками навчальної лабораторії, студентами і аспірантами у 

таких формах: наукові семінари, спільні публікації, підготовка 

наукових проєктів, залучення студентів до виконання грантової 

тематики (у тому числі з їх зарахуванням як виконавців досліджень). 

5. Надалі розвивати практику проведення методологічних семінарів, на 

яких розглядати як принципи, так і практичні нюанси тих чи інших 

методів, залучати до  цієї роботи колег з академічних інститутів, 

зокрема членів Українського біофізичного товариства. 

6. Стратегічною метою цього комплексу заходів має бути оволодіння 

студентами сучасною палітрою експериментальних методів у галузі 

біології з тим, щоб студенти отримували знання і практичні навички з 

максимально можливого діапазону методів, що буде сприяти їх 

працевлаштуванню і майбутній професійній кар’єрі. Особливу увагу 

потрібно приділити тим методам, як традиційним, так і новим, які 

запроваджені на кафедрі: 

- метод тензометрії для дослідження скоротливої активності скелетних 

і гладеньких м’язів; 

- електрофізіологічний метод «камера Уссінга» для дослідження 
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трансепітеліального транспорту і секреції речовин; 

- спектрофотометрія, спектрофлуориметрия; 

- методи молекулярного моделювання.  

7. Потрібно і надалі активно запроваджувати результати наукових 

досліджень в освітній процес, популяризувати наукові дослідження, 

залучати викладачів і студентів до організації і проведення наукових 

конференцій, шкіл, семінарів, конкурсів і олімпіад.  

8. На кафедрі регулярно проводяться наукові семінари для студентів, 

аспірантів і співробітників ННЦ “Інститут біології та медицини”, які 

зарекомендували себе як плідний напрямок навчально-наукової роботи 

і які потрібно надалі проводити по широкому колу фундаментальних та 

прикладних проблем сучасної біофізики і суміжних дисциплін. 

9. Продовжити практику підготовки нових навчальних курсів, які б могли 

читатися як українською, так і англійською мовами. 

10. Постійну увагу потрібно приділяти базам для літньої виробничої 

практики студентів, а також для виконання курсових і дипломних 

проєктів з тим, щоб вони відповідали високим стандартам підготовки 

фахівців у галузях біофізики та медичної інформатики; при цьому 

максимально сприяти виконанню експериментальних курсових і 

кваліфікаційних робіт студентів на власній базі. 

 

Наукова робота та міжнародні зв’язки 

Головними пріоритетами у цій роботі кафедри  у воєнний і 

післявоєнний періоди є збереження, а потім подальший розвиток наукового 

потенціалу. Зараз на кафедрі виконуються проєкт фундаментального 

дослідження МОН України «Транспорт іонів та оксалатів як ключовий 

фактор хронічної хвороби нирок та асоційованих з нею патологій» (2022-

2024 рр., номер державної реєстрації 0122U001535, науковий керівник проф. 

Жолос О.В.) та проєкт науково-технічної (експериментальної) розробки 

МОН України «Розробка технології застосування водорозчинних С60 

фулеренів для зменшення втоми скелетних м’язів» (2021-2022 рр., 

№ державної реєстрації 0121U109986, науковий керівник проф. 

Прилуцький Ю.І.). Планується подання проєкту МОН України «Технологія 

застосування С60 фулеренів для запобігання розвитку алкогольної міопатії 

скелетних м'язів та сприяння їх швидкому функціональному відновленню» 

(виконання 2023-2024рр., науковий керівник проф. Прилуцький Ю.І.).  

У межах кафедральної тематики виконується НДР «Біофізичні 

механізми функціонування і регуляції скелетних і гладеньких м’язів в нормі 

та за умов патологій та розробка засобів їх корекції» (2020-2022 рр., 

ліцензійний номер 20 КФ036-01). Ці наукові дослідження крім 
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фундаментальних аспектів також мають практичне значення, зокрема вони є 

актуальними в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення. Це 

стосується досліджень втоми та механічної травми скелетного м'язу та 

розробки нових підходів для її лікування із застосуванням 

наносруктурованих матеріалів, нефропатій (гостре пошкодження нирок часто 

виникає у результаті кровотеч, впливу токсинів, опіків або поранення – 

рабдоміоліз), молекулярних механізмів пригнічення моторики шлунково-

кишкового тракту при дії загальних анестетиків, зокрема кетаміну. Тому 

планується і надалі розвивати нашу плідну наукову співпрацю з установами 

НАМН України та медичними закладами, а саме ДУ «Інститут фармакології 

та токсикології НАМН України», ДУ « Інститут нефрології НАМН України» 

та кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії Національного 

університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, у співпраці з 

якими проводяться ці дослідження  

У планах кафедри зараз є публікація отриманих результатів у 

рейтингових журналах, долучення до роботи над спеціальними випусками на 

основі праць українських учених (вже розпочато підготовку такого випуску у 

журналах Frontiers in Cellular Neuroscience, Frontiers in Pharmacology).   

Значні наукові здобутки є у галузях дослідження іонних каналів і 

рецепторів гладеньком’язових клітин, кальцієвої сигналізації, механізмів та 

спектру біологічних ефектів наноструктурованих матеріалів, механізмів 

м’язового скорочення, механізмів дії  на біологічні системи фізичних та 

хімічних факторів в нормі та при патологічних станах. Результати цих 

досліджень публікуються у міжнародних рейтингових журналах, 

представляються на міжнародних наукових конференціях. Ці напрацювання, 

як вже зазначалось, мають стати основою для більш широкої міжнародної 

наукової співпраці та, на наступному етапі, успішного отримання 

міжнародних грантів. 

 

Організаційно-методична робота, робота з виховання студентів, 

громадська робота 

Робота кураторів груп має пріоритетне значення під час дистанційної 

освіти. Планується, що куратори підтримують постійний зв'язок зі 

студентами (у тому числі через Telegram-канали, соціальні мережі тощо), 

виявляють та вчасно інформують кафедру і адміністрацію про ті проблеми, 

які виникають, всі викладачі ведуть постійний моніторинг відвідування 

занять і вчасного виконання студентами завдань. Потрібно приділяти увагу 

питанням патріотичного виховання студентів, знайомити їх з історією 

Університету, Інституту і кафедри, відкриттями вчених України, 

інформувати студентів про літні школи, продовжити роботу студентських 
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гуртків з біоінформатики і програмування, факультативного англомовного 

курсу «Talk Biology and Medicine», більш активно залучати студентів до 

проведення кафедральних заходів, таких як кафедральні наукові семінари, 

роботи Українського біофізичного товариства та інших професійних 

наукових товариств, організації наукових конференцій, участі у студентських 

конференціях і олімпіадах. Важливо покращувати нашу роботу з 

професійного орієнтування студентів (зокрема проводити екскурсії студентів 

до наукових установ НАН та НАМН України, науково-виробничих центрів, 

таких як ТОВ НВП «ЄНАМІН» та інші, де вже працюють наші випускники і 

які зацікавлені у подальшій співпраці з кафедрою біофізики та медичної 

інформатики), підтримувати і розвивати контакти з роботодавцями, брати 

участь в усіх заходах, які сприяють залученню абітурієнтів. 

 

3. Підготовка професорсько-викладацького складу 

 

Станом на листопад 2018 р. на кафедрі біофізики та медичної 

інформатики працює 8 штатних викладачів, з них 4 докторів наук (3 

професори, 1 доцент),  4 кандидатів наук (2 доцентів і 2 асистентів). До 

навчального процесу кафедра регулярно залучає також вчених академічних 

інститутів.  

Кафедра має загальне навантаження на 2022-2023 навчальний рік  3716 

годин, з них навчальних занять 2430 годин, середнє навантаження по кафедрі 

(навчальних занять) 389 годин. 

Кафедра і надалі буде всіляко сприяти підвищенню кваліфікації своїх 

викладачів шляхом їх участі у відповідних програмах Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, міжнародних вебінарах, 

проходження ними стажування в установах НАН України, тощо. 

 

4. Основні умови успішного здійснення програми 

 

Успішне здійснення програми розвитку кафедри біофізики та медичної 

інформатики можливе за таких умов: 

- підвищення ефективності та органічне поєднання всіх основних 

компонентів освітньо-наукової діяльності, взаємодія між викладачами 

кафедри у своїй професійні діяльності з метою отримання якісного 

кінцевого результату; 

- ефективного розподілу обов’язків з метою максимально плідного 

використання індивідуальних організаторських, наукових та лідерських 

здібностей; 

- підвищення персональної відповідальності за ті чи інші напрями 
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навчальної та наукової діяльності; 

- запровадження кращого вітчизняного та світового досвіду організації 

навчально-методичної та науково-дослідної роботи; 

- всілякого стимулювання ініціатив співробітників кафедри, їх підтримки і 

заохочення керівництвом Інституту та Університету; 

- покращення матеріально-технічного забезпечення лабораторних і 

практичних робіт;  

- покращення фінансування наукової роботи, особливо шляхом подальшої 

активної участі у конкурсах наукових проектів як в Україні, так і 

міжнародних дослідницьких фондів; 

- співпраці з професійними науковими громадськими організаціями 

викладачів, науковців, аспірантів і студентів, зокрема з Українським 

біофізичним товариством (і через нього з European Biophysical Societies' 

Association), Українським біохімічним товариством, Українським 

фізіологічним товариством ім. П.Г. Костюка, Українським товариством 

нейронаук (і через нього з FENS - Federation of European Neuroscience 

Societies), Британським фізіологічним товариством. 

 

План розвитку кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ 

“Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка підготував завідувач кафедри, доктор біологічних наук, 

професор Жолос Олександр Вікторович.  

 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (протокол 

засідання кафедри №6 від 25 листопада 2022 р.). 

 

Завідувач кафедри, 

д.б.н., професор       Олександр ЖОЛОС 


