
Історія кафедри «Біомедицини та нейронаук» 

В 1978 році з ініціативи 

академіка Платона Григоровича 

Костюка, директора Інституту 

фізіології ім. О.О. Богомольця, 

було створено Київське 

відділення Московського 

фізико-технічного інституту 

(КВ МФТІ), в рамках якого була 

створена "базова" кафедра 

біофізики в Інституті фізіології. 

Передбачалося, що студенти 

спеціального Київського набору 

після чотирьох років навчання в 

МФТІ в місті Долгопрудний, повертаються до Києва та два переддипломні роки 

закінчують навчання на базовій кафедрі і займаються науковою роботою в 

лабораторіях Інституту. Багаторічним завідувачем кафедри став Платон Григорович 

Костюк. Заступником завідувача був Ігор Сильвестрович Магура. 

З моменту створення кафедри лекції 

студентам читали визначні українські 

вчені – академіки Платон Костюк, 

Михайло Шуба, Володимир Скок, 

Костянтин Яцимирський, Олег Кришталь. 

Випускники перших випусків кафедри 

переважно продовжували свою наукову 

роботу в Інституті фізіології, захищали 

кандидатські роботи і з часом стали 

відомими вченими, професорами кращих 

університетів світу, заснували власні 

науково-дослідні компанії – Олексій 

Тепікін, Олег Герасименко, Роман 

Широков, Борис Сафронов, Наталія Широкова, Алекс Савченко та інші.  

Після здобуття Україною незалежності, Київське відділення в 1996 році було 

реорганізовано у Фізико-технічний навчально-науковий центр (ФТННЦ) НАН 

Платон Костюк, завідувач кафедри в 1978 – 2010 роках 

(фото Я.М. Шуби) 

Ігор Магура, заступник завідувача кафедри в 

1978 – 2010 роках 



України. Директором ФТННЦ став член-

кореспондент НАНУ Валентин Тихонович Черепін. 

Кафедра продовжувала готувати спеціалістів у 

галузі біофізики, проте у важкі 90-ті дедалі менше 

студентів поверталося додому, в Україну. Перехід 

на болонську систему дозволив студентам після 4-

го курсу, отримавши диплом бакалавра, виїжджати 

для продовження навчання за кордон. Студентів на 

кафедрі біофізики ставало дедалі менше, іноді їх 

було не більше 1-2 чоловік.  

В 2007 році заступником завідувача було 

призначено 

випускницю КО 

МФТІ 1992 року 

Нану Войтенко за ініціативою якої в 2008 році була 

започаткована студентська школа «Біофізичні методи 

досліджень». Мета школи – показати студентам, які 

обирають свою подальшу траєкторію руху у науці, 

лабораторії Інституту фізіології та зацікавити їх 

науковими проєктами у галузях біофізики і наук про 

мозок. До участі у школі залучали не лише студентів 

Київського набору, а й студентів українських вишів.  

Школа сподобалася студентам, стала щорічною і дуже 

швидко дала результати – спільна кафедра ФТННЦ та 

Інституту фізіології стала найпопулярнішою серед усіх 

кафедр ФТННЦ.  

Водночас 

оновився склад викладачів. В 2008-2011 роках 

на кафедрі почали викладали Павло Білан, 

Віктор Досенко, Ольга Любанова, Тетяна 

Півнєва, Ярослав Шуба.  

Після смерті Платона Костюка в 2010 році, 

завкафедрою став академік Олег Кришталь. 

Кафедра була перейменована в кафедру 

«Молекулярної фізіології та біофізики», що 

краще відображало напрямок досліджень та тем 

магістерських робіт студентів.  

Нана Войтенко, випускниця 

Кафедри, заступник 

завідувачего кафедри з 2007 по 

2021 рік 

Олексій Тепікін, професор 

Ліверпульського університету, 

Велика Британія, випускник 

першого набору кафедри 

Олег Кришталь, завідувач кафедри в 

1910 – 2021 роках (Фото: ТСН.ua) 



З початком збройної агресії Російської федерації проти нашої країни у 2014 році, 

Київський цільовий набір припиняється і у 2016 році ФТННЦ НАН України 

реорганізується в Київський академічний університет (КАУ), який має подвійне 

підпорядкування – Національної академії наук України та Міністерства освіти та 

науки. Директором КАУ було обрано випускника КВ МФТІ академіка Олександра 

Кордюка. На магістерську програму кафедри вступають випускники українських 

вишів, в основному з КПІ ім. Ігоря Сікорського, КНУ ім. Тараса Шевченка та 

НаУКМА. Кафедра працює на основі блоку дисциплін в складі освітньо-наукової 

програми (ОНП) за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». В зв’язку 

зі збільшенням частки біомедичних досліджень у науково-дослідній роботі викладачів 

і студентів кафедри в 2020 році було прийнято рішення про відокремлення блоку 

дисциплін кафедри в окрему ОНП «Молекулярна фізіологія та біофізика» за 

спеціальністю 091 Біологія.  

Як і раніше, близько половини випускників кафедри вступають в аспірантську школу 

Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця і складають основну частину аспірантів 

Інституту. В 2020-2021 роках склад викладачів поповнили молоді науковці Олексій 

Болдирєв та Дмитро Строй.  

Співробітники кафедри, студенти та випускники – співробітники Інституту фізіології ім. 

О.О.Богомольця НАН України. В центрі – Платон Костюк. 2008 рік. 



В 2021-2022 роках в зв’язку з реорганізацією спільної 

кафедри КАУ і Інституту фізіології, викладання ОНП 

«Молекулярна фізіологія та біофізика» було продовжено 

на кафедрі «Біомедицини та нейронаук» КАУ. 

Дисципліни і викладацький склад, що забезпечує ОНП 

залишилися незмінними. Більшість викладачів кафедри є 

співробітниками Інституту фізіології та проводять там 

свої наукові дослідження. Завідувачем кафедри було 

призначено Павла Білана, якій працює заввідділом 

Молекулярної біофізики у Інституті фізіології ім. О.О. 

Богомольця НАН України. 

Напад Росії на Україну в лютому 2022 року приніс багато 

горя нашій країні. Постраждали й навчальні заклади та навчальний процес, який 

значною мірою перейшов в онлайн. Незважаючи на важкі місяці початку війни, 

викладачі кафедри «Біомедичні та нейронаук» КАУ не припиняли навчальний процес, 

змогли організувати не просто онлайн навчання, а й індивідуальний план для кожного 

студента. Віримо в нашу перемогу і з оптимізмом дивимось у майбутнє! 

 

Павло Білан, завідувач 

кафедри з 2021 року 


