
Анкета викладача (наукового співробітника) 

 
П.І.Б. Шеіна Ірина Валеріївна 

Посада Науковий співробітник кафедри 

ядерної та медичної фізики 

Підрозділ Кафедра ядерної та медичної фізики 

Резюме: 

Ступені та звання Кандидат фізико-математичних наук 

Професійна кар’єра 2008 р. закінчила Харківський 

національний університет імені 

В.Н. Каразіна. 

2014 р. захистила кандидатську 

дисертацію «Кореляційні функції та 

ультразвукові допплерівські спектри в 

слабонеоднорідних ізотропних 

конденсованих середовищах» під 

науковим керівництвом Баранника Є.О. 

за спеціальністю «теоретична фізика». 

з 2008 - 2015 рр. – молодший науковий 

співробітник; 

2010 - 2012 рр. – викладач; 

2012 - 2014 рр. – старший викладач; 

з 2014 р. по теперішній час – доцент; 

з 2016 р. по теперішній час – науковий 

співробітник.  

Публікації Всього – 27 наукових публікацій. За 

останні три роки: статей – 2 (в тому 

числі – 1 зі студентами), доповідей та 

тез – 7 (в тому числі - 3 зі студентами). 

Перелік основних наукових праць у 

провідних міжнародних журналах з 

2011 р. по 2015 р. 



1. Skresanova I.V., Barannik E.A. Correlation 

functions and ultrasonic Doppler spectra in 

weakly inhomogeneous isotropic condensed 

matter (in Russian) // The Journal of Kharkov 

National University, Physical series “Nuclei, 

Particles, Fields” – 2011. – 979, N4 (52). – P.32-

42. 

2. Skresanova I.V., Barannik E.A. Correlation 

functions and power spectra of Doppler response 

signals in ultrasonic medical applications // 

Ultrasonics – 2012. – 52, N5. – P.676-684. 

3. Barannik E.A., Kulibaba A.A., Girnyk S.A., 

Tolstoluzhskiy D.A., Skresanova I.V. 

Displacement Spectra Under Isometric Muscle 

Contraction: Spectral Doppler Study and 

Theoretical Models of Ultrasound Response and 

Muscle Contraction // Journal of Ultrasound in 

Medicine – 2012. – 31. – P.1959-1972. 

4. Matchenko O.S., Skresanova I.V., 

Tolstoluzhskiy D.A., Barannik E.A. Spectral 

characteristics of muscular contractions: 

simulation and experiment // 

Telecommunications and Radio Engineering – 

2014. – 73, N7. – P.639-646. 

Напрями наукової діяльності Медична фізика, ультразвукова 

візуалізація. 

Контактна інформація: 

Адреса, кімната Майдан Свободи, 6, кім. 207 

Телефон  - 

Електронна пошта medbiolphys@gmail.com 

Адреса в соц. мережі - 

Курси, що читаються: 

1. Медична і біологічна фізика (72 лекц. год.) 

Анотація курсу: Метою викладання даного курсу є засвоєння основних 

особливостей будови і функціонування біосистем, фізичних та фізико-

хімічними явищ у живих організмах, специфіки взаємодії фізичних факторів з 

біологічними структурами, що повинні бути враховані при розробці нових 

методів діагностики, терапії та хірургії. Засвоєння курсу формує підходи до 

опанування методами розробки фізико-математичних моделей біологічних 

систем різного рівню організації та засвоєння експериментальних методів 

дослідження біологічних об’єктів. 

Навчально-методична література: 

1. Баранник Е.А. Про медичну фізику і медичних фізиків. – Universitates – 

2008. – №3. – С.72-85. 

2. Баранник Е.А., Трусова В.М. Медицинская физика – наука XXI века. – 

Universitates – 2011. – №2. – С.40-47. 



2. Радіобіологія (32 лекц. год.) 

Анотація курсу: Метою викладання даного курсу є засвоєння теоретичних 

основ закономірностей дії іонізуючих випромінювань на живі організми та їх 

угрупування; специфіки взаємодії іонізуючих випромінювань з біологічними 

об’єктами різних рівнів організації; феноменології променевого ураження на 

клітинному та організменному рівнях; ознайомлення з методами радіаційної 

модифікації біоструктур, вивчення основ радіопротекторного захисту 

організму від іонізуючого випромінювання, а також сучасних методів 

діагностики, профілактики та лікування радіаційних уражень. Засвоєння курсу 

формує підходи до свідомого застосування властивостей різних видів 

іонізуючих випромінювань при розробці та застосуванні сучасного 

високотехнологічного медичного обладнання і фізичних методів медичної 

діагностики і терапії. 

3. Medical and biological physics (практичні заняття для іноземних студентів 

медичного факультету, 60 год.) 

Анотація курсу: Метою викладання даного курсу э формування системних 

знань про фізичні властивості та фізичні процеси, що перебігають у 

біологічних об’єктах, у тому числі в організмі людини, які необхідні для 

засвоєння інших учбових дисциплін та формування професійних компетенцій 

майбутніх лікарів. Засвоєння курсу формує підходи до опанування методами 

математичної статистики; вивчення фізичних явищ, які перебігають у 

біологічних системах, фізичних властивостей цих систем, фізико-

математичних основи процесів життєдіяльності; вивчення специфіки взаємодії 

фізичних факторів з біологічними структурами, що є основою існуючих 

методів діагностики, терапії і хірургі; засвоєння принципів роботи та 

можливості медичної техніки, що використовується у медичній діагностиці та 

терапії. 
 


