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Сфера наукових інтересів: дослідження  механізмів нейро-гуморальної 

регуляції діяльності серцево-судинної, дихальної та травної систем в нормі та при 
патології. 

 
Він створив нову концепцію про те, що гіпоталамус відіграє провідну і 

координуючу роль у нейро-гуморальній регуляції кровопостачання і тканинного 
дихання органів шлунково-кишкового тракту, зокрема печінки: завдяки 
диференційованим впливам на функціональні елементи органа він змінює нервовим 
шляхом (терміново), або ж із залученням гормонів (впродовж тривалого часу) його 
кисневий баланс і кровопостачання під час реалізації гомеостатичних і поведінкових 
реакцій організму. 

 

У нинішній час викладає на кафедрі фізіології та анатомії ННЦ «Інститут біології 

та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка: 

 
Обов'язкові навчальні дисципліни: «Фізіологія крові та дихання»,  «Фізіологія 
кровообігу» «Фізіологія кризових станів організму людини» (освітній ступінь 
"Бакалавр", спеціальність "Біологія" за програмою підготовки "Біологія", спеціалізація 
фізіологія людини і тварин). 



Дисципліна вільного вибору студентів: «Фізіологія регіонарного кровообігу» 
(освітній ступінь "Магістр", спеціальність "Біологія" за програмою підготовки 
"Біологія", фізіологія людини і тварин). 
 
Впродовж тривалого часу викладав: 
Обов'язкові навчальні дисципліни: «Анатомія людини», «Фізіологія людини і 
тварин» - для студентів біологів,  
«Анатомія і еволюція нервової системи» та «Фізіологія центральної нервової 
системи» для студнентів психологів і соціологів КНУ.  
 

ДЕТАЛЬНІШЕ… 
Академічні ступені:  
1975 р. – кваліфікація біолог-фізіолог людини і тварин, викладач біології і хімії. 

Закінчив біологічний факультет Київського держуніверситету ім. Т.Г. 
Шевченка. Диплом А-ІІ № 030475. 

1984 р. – науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.13. – 
фізіологія людини і тварин (тема дисертаційної роботи «Вплив подразнення 
структур гіпоталамуса і довгастого мозку на кровообіг в печінці», науковий 
керівник д.б.н., проф. Цибенко В.О.). Диплом  БЛ  №  013863.     

1994 р. – вчене звання старший науковий співробітник зі спеціальності 03.00.13 – 
фізіологія людини і тварин. Атестат  СН № 000861.   

2003 р. – науковий ступінь доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.13. – 
фізіологія людини і тварин (тема дисертаційної роботи «Нейрогуморальна 
регуляція кровообігу і дихання печінки», науковий консультант д.б.н., проф. 
Цибенко В.О.) Диплом  ДД №  003015. 

2014 р. – вчене звання професор зі спеціальності 03.00.13. – фізіологія людини і 
тварин. Атестат 12 ПР № 009667. 

 
Освіта: 
1964 - 1968 рр. – навчання у Макарівському медичному училищі (Київська область), 

яке закінчив «з відзнакою». Диплом К № 805557. Отримав кваліфікацію 
фельдшера. 

1969 - 1975 рр. – навчання на біологічному факультеті Київського держуніверситету 
ім. Т.Г. Шевченка. 

1980 - 1983 рр. – навчання в аспірантурі при кафедрі фізіології людини і тварин 
біологічного факультету Київського держуніверситету ім. Т.Г. Шевченка. 

 
Професійна кар’єра: 
1968 -1972 р.р. – після стажування (впродовж 6 місяців) в Інституті серцево-судинної 

хірургії АМН України (нині ім. акад..М.М. Амосова) та  в Інституті гематології 
АМН України працював фельдшером-реаніматологом спеціалізованих 
реанімаційних бригад Центральної станції швидкої медичної допомоги м. 
Києва. 

1972 -1974 рр. – інженер Науково-дослідної лабораторії КДУ ім. Т.Г. Шевченка. 
1974 -1980 рр. – старший інженер, що виконує науково-технічні розробки, відділу 

медико-біологічних проблем Київського філіалу Всесоюзного НДІ хімічної 
промисловості. 

1981 -1983 рр. – молодший науковий співробітник (за сумісництвом, під час навчання 
в аспірантурі) Науково-дослідної частини КДУ ім. Т.Г. Шевченка. 

1983 –1987 рр. – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту 
фізіології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.  



1987 –1990 рр. - науковий співробітник НДІ фізіології Київського державного 
університету ім. Т.Г. Шевченка.  

1990 – 2006 рр. – старший науковий співробітник НДІ фізіології імені академіка Петра 
Богача Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

2006 – 2010 рр. – завідувач НДЛ фізіологічної кібернетики та психфізіології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 2011 – 2015 рр. - завідувач відділу фізіології кровообігу НДІ фізіології імені акад. 
Петра Богача ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.  

2016. по 28.02.2018 р.р. - науковий керівник науково-дослідної теми 16ДП036-05  
(провідний науковий співробітник). 

2018 р. і до нинішнього часу – старший науковий співробітник Інституту високих 
технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 
 
1983 – 2002 рр. - викладач (на добровільних засадах) кафедри фізіології людини і 

тварин біологічного факультету КНУ  імені Тараса. Шевченка. 
2003 -  2006 рр.  – доцент (за сумісництвом) ) кафедри фізіології людини і тварин 

біологічного факультету КНУ  імені Тараса. Шевченка. 
2006 – до нинішнього часу професор (за сумісництвом) кафедри фізіології людини та 

тварин ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ  імені Тараса. Шевченка. 
 
 
Гранти, нагороди, членство у Спеціалізованих вчених радах, наукових 
товариствах: 
1995 р. отримує грант-запрошення для участі у Міжнародному симпозиумі по 

іннервації органів ШКТ до Японії (м. Мацуяма), де представляє доповідь 
присвячену ролі різних рівнів ЦНС у регуляції кровообігу і тканинного дихання 
печінки.  

1997 р. та у 1999 р. він отримує гранти-запрошення на Фальк-симпозиуми по 
захворюваннях печінки до Німеччини (м. Фрайбург) і Швейцаріїї (м. Базель) 
відповідно та робить доповіді стосовно механізмів виникнення та розвитку 
одного з найтяжчих захворювань –  портальної гіпертензії.  

2004 р. за науково-дослідну роботу по з’ясуванню механізмів виникнення та розробку 
спосбу лікування тяжкого захворювання печінки та інших органів ШКТ – 
портальної гіпертензії отримав Відзнаку Київського міського голови у напрямі 
“Діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань”. Результати 
отриманих  досліджень опубліковані у колективній монографії «Актуальні 
аспекти внутрішньої медицини».  

 
Входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім 
О.О. Богомольця НАН України по захисту докторських і кандидатських дисертацій та 
впродовж 15 років входив до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 при 
КНУ. Постійно виступає офіційним опонентом дисертаційних робіт.  
Під його керівництвом успішно захищено 8 кандидатських дисертацій та понад 100 
дипломних робіт. Нині є науковим керівником 2-х кандидатських дисертацій.  
Проф. П.І. Янчук неодноразово обирався співголовою секційних засідань 
Міжнародних та вітчизняних з’їздів і конференцій. Він є членом Українського 
фізіологічного товариства та входить до складу редколегії «Фізіологічного журналу». 

Публікації: наукові монографії – 2; навчальні посібники - 5; свідоцтв та патентів на 
винаходи – 5; статті у зарубіжних та фахових журналах - 135. Всього наукових 



публікацій разом з тезами доповідей на міжнародних і вітчизняних симпозіумах та 
конференціях - понад 300. 
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Навчальний посібник: 
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