Інформація про патентно-ліцензійну діяльність університету за 2016 рік
Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової
власності (назва, держава, до
якої подано заявку, № заявки,
дата пріоритету, винахідники)

Перелік одержаних охоронних
документів
на об'єкти промислової власності
(назва, вид
та № документа, держава
патентування, винахідники, патентовласник)

Відом
ості
про
НОУХАУ

1. Назва патенту: «Спосіб гістологічної
ідентифікації острівців підшлункової залози
шляхом модифікації забарвлення аніліновим
синім-оранж G».
Держава: Україна
Патент на корисну модель 106527 U Україна,
МПК (2016.01) А61В 1/00, G01N 1/30, G01N
33/50. – № u2015 11291 опублікований:
25.04.16, Бюл. № 8..
Автори: Іванців О.Р., Багрій М.М.,
Попадинець О.Г..
Патентовласник:
Івано-Франківський
національний медичний університет.

Не
реєстр
ували
ся

2.Назва патенту: «Модифікація забарвлення
за Маллорі для виявлення посмугованих
мʼязових волокон»
Держава: Україна
Патент на корисну модель
109954 U Україна, МПК (2016.01) G01N
1/00, G01N 33/00, А61В 10/00. № u2015
10549
опублікований 26.09.16, Бюл. № 18.

Відомос
ті
про
об'єкти
авторськ
ого
права
(назва,
№
свідоцтв
а,
автори)

Відомості
про
передачу
прав
та
ліцензійні
договори
(№
охоронного
документа,
назва,
№
договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)

НДР, у процесі виконання якої
створено об'єкт інтелектуальної
(промислової) власності (назва, шифр,
строки завершення, джерела
фінансування)

Кафедра анатомії людини
Морфофункціо-нальні та цитогенетичні
особливості
органів
і
тканин
при
йододефіцитних станах, гіпотиреозі.
Керівник НДР професор Попадинець О.Г.
(2015-2017 рр.)
(бюджетні кошти);
Вікові особливості патоморфогенезу деяких
органів
нейроендокринної,
серцевосудинної, травної та дихальної систем при
цукровому діабеті.
Керівник НДР професор Жураківська О.Я.

Не
реєстр
ували
ся

(бюджетні кошти)
Кафедра анатомії людини
Морфофункціо-нальні та цитогенетичні
особливості
органів
і
тканин
при
йододефіцитних станах, гіпотиреозі.
Керівник НДР професор Попадинець О.Г.
(2015-2017 рр.)
(бюджетні кошти)

Автори: Багрій М.М., Попадинець О.Г.,
Попович Л.О., Козловська М.Г., Саган Н.Т.,
Саган О.В.
Патентовласник:
Івано-Франківський
національний медичний університет.
3.Назва патенту:
«Спосіб візуалізації
гортані»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 102761
Мпк а61в 10/00 а61в 1/24. Опубл. 25.11.15,
Бюл № 22.
Автори: Рожко М.М., Палійчук М.І.,
Палійчук І.В., Дудій П.Ф., Дудій Л.П.
Патентовласник:
Івано-Франківський
національний медичний університет.
4. Назва патенту: «Спосіб лікування хворих
на рак прямої кишки»
Держава: Україна
Патент на винахід № 111798 опублікований:
10.06.2016 р.

Кафедра стоматології ПО
Комплексна оцінка та оптимізація методів
прогнозування, діагностики та лікування
стоматологічних захворювань у населення
різних вікових груп
Керівник НДР професор Рожко М.М.
(2014-2016)
(бюджетні кошти)

Не
реєстр
ували
ся

Автори: Голотюк В.В., Юркевич Є. М.,
Ткачук Ю. Б., Голотюк В. І., Семенів П. М.,
Партикевич Ю. Д.
Патентовласник:
Івано-Франківський
національний медичний університет.
5.Назва патенту: «Спосіб діагностики
цитогенетичних змін спадкового апарату у
дітей раннього віку, хворих на ускладнену
пневмонію, у поєднанні із залізодефіцитною
анемією»
Держава: Україна
Патент на винахід № u 2015 12502,
17.12.2015
Автори: Шатинська Т.В. Синоверська О.Б.
Патентовласник:
Івано-Франківський
національний медичний університет.
6.Назва патенту: «Спосіб діагностики
антрациклінових кардіоміопатій»
Держава: Україна
патент на корисну модель №107270
опублікований 25.05.16
Автори: Шатинська Т.В., Синоверська О.Б.
Патентовласник:
Івано-Франківський

Кафедра онкології
Значення клінічних, морфологічних та
молекулярно-біологічних
маркерів
у
діагностиці, прогнозуванні особливостей
перебігу та результатів лікування раку
органів
репродуктивної
системи
та
шлунково-кишкового тракту
Керівник НДР д.мед.н. А.Є. Крижанівська
(2015-2017)
(бюджетні кошти)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра дитячих хвороб ПО
Особливості психосоматичної адаптації у
дітей із хронічною соматичною патологією.
Керівник НДР професор А.Б.Волосянко
(2012-2017)
(без бюджетного фінансування)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра дитячих хвороб ПО
Особливості психосоматичної адаптації у
дітей із хронічною соматичною патологією.
Керівник НДР професор А.Б.Волосянко
(2012-2017)

(без бюджетного фінансування)

Назва патенту: « Спосіб ранньої
діагностики артеріальної гупертензії
у дітей та підлітків з ожирінням з
різних клімато-географічних районів
проживання щодо забезпечення
йодом»
Держава: Україна
Патент на винахід № u 2016 09083,
29.08.2016
Автори: Бобрикович О.С.
Цимбаліста О.Л.
Гаріджук Л.І.
Патентовласник: ІваноФранківський національний
медичний університет.

національний медичний університет.
7.Назва
патенту:
«Спосіб
лікування
антрациклінових кардіоміопатій»
Держава: Україна
патент на корисну модель №107271
опублікований 25.05.16
Автори: Шатинська Т.В., Синоверська О.Б.
Патентовласник:
Івано-Франківський
національний медичний університет.
8.Назва патенту: « Спосіб ранньої
діагностики артеріальної гупертензії у дітей
та підлітків з ожирінням з різних кліматогеографічних районів проживання щодо
забезпечення йодом»
Держава: Україна
Патент на винахід № u 2016 09083,
29.08.2016
Автори: Бобрикович О.С. Цимбаліста О.Л.
Гаріджук Л.І.
Патентовласник:
Івано-Франківський
національний медичний університет.

Не
реєстр
ували
ся

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра дитячих хвороб ПО
Особливості психосоматичної адаптації у
дітей із хронічною соматичною патологією.
Керівник НДР професор А.Б.Волосянко
(2012-2017)
(без бюджетного фінансування)
кафедра дитячих хвороб ПО
Особливості психосоматичної адаптації у
дітей із хронічною соматичною патологією.
Керівник НДР професор А.Б.Волосянко
(2012-2017)
(без бюджетного фінансування)

9.Назва
патенту:
«Спосіб
лікування
постінсультних когнітивних порушень»
Держава: Україна
Патент України на корисну модель 104394
U, МПК (2016.01) А61К 31/00, А61Р 25/00,
А61Р 25/28 (2006.01). – № u201507618;
заявл. 30. 07. 2015, опубл. 25. 01. 2016, Бюл.
№2.
Автори і патентовласники: Герасимчук В. Р.,
Гриб В. А.

Не
реєстр
ували
ся

10.Назва
патенту:
«Спосіб
лікування
атеротромботичного ішемічного інсульту»
Держава: Україна
Патент України на корисну модель 109616
U, МПК А61К 38/00(2016.01). u201602780;
заявл. 21.03.2016; опубл. 25.08.2016;

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра неврології та нейрохірургії
«Клініко-патогенетичні аспекти діагностики
та лікування захворювань нервової системи
та обміну речовин» (№ державної реєстрації
0115U007142)
Керівник НДР професор Гриб В. А.
(термін виконання 2015-2017 рр.)
(без бюджетного фінансування)
Кафедра
неврології
та
нейрохірургії
«Клініко-патогенетичні аспекти діагностики
та лікування захворювань нервової системи
та обміну речовин» (№ державної реєстрації
0115U007142)
Керівник НДР професор Гриб В. А.

Бюл. № 16.
Автор і патентовласник: Михалойко О.Я.
11.Назва патенту: « Спосіб лікування хворих
на ішемічний інсульт в гострому періоді із
застосуванням амантадину сульфату».
Держава: Україна
Патент України на корисну модель №
110341, № u201602360; Заявл. 11.03.2016;
Опубл. 10.10.2016; Бюл. № 19.
Автори і патентовласники:
В.А. Гриб, І.І. Тітов, Г.С. Чмир, С.І. Геник
12.Назва патенту: « Спосіб медикаментозної
корекції експериментального цукрового
діабету »
Держава: Україна
Патент України на корисну модель №
107028, МПК А61К 38/00 (2016.01); заявка
№ a201511294; заявл. 16.11.2015; опубл.
25.05.2016, Бюл. № 10.
Автори і патентовласники:
Іванців О.Р.; Жураківська О.Я., Попович
Ю.І.; Міськів В. А.; Ткачук Ю.Л.
13.Назва
патенту:
«Спосіб
лікування
контрактури мімічних м´язів у дітей»
Держава: Україна
Патент України на корисну модель №
107308, А61К 31/00, А61К 31/00, А61Р 21/00,
С07К 14/42. № u201512975; заявл. 28. 12.
2015, опубл. 25. 06. 2016, Бюл. №10.
Автори і патентовласники:
Криштафович Я.Л., Пітик М.І., Ліскевич І.І.
14.Назва патенту: «Спосіб діагностики
ступеня важкості синдрому неспокійних ніг
у хворих з діабетичною поліневропатією.»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 108040
опуб.24.06.2016 р.
Автори: Ткачук Н.П., Гриб В.А.
Патентовласник:
Івано-Франківський
національний медичний університет.

Не
реєстр
ували
ся

(термін виконання 2015-2017 рр.)
(без бюджетного фінансування)
Кафедра неврології та нейрохірургії
«Клініко-патогенетичні аспекти діагностики
та лікування захворювань нервової системи
та обміну речовин»
(№ державної реєстрації 0115U007142)
Керівник НДР професор Гриб В. А.
(термін виконання 2015-2017 рр.)

Не
реєстр
ували
ся

(без бюджетного фінансування).
Кафедра анатомії людини, оперативної
хірургії і топографічної анатомії
«Патоморфологічні зміни органів та систем
при експериментальному цукровому діабеті»
Керівник НДР професор Жураківська О. Я.
(термін виконання 2015-2017 рр.)
( бюджетне фінансування).

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра неврології та нейрохірургії
«Клініко-патогенетичні аспекти діагностики
та лікування захворювань нервової системи та
обміну речовин».
Керівник НДР професор Гриб В. А.
(2013-2018)

Не
реєстр
ували
ся

(без бюджетного фінансування).
Кафедра неврології та нейрохірургії
«Клініко-патогенетичні аспекти діагностики
та лікування захворювань нервової системи
та обміну речовин».
Керівник НДР професор Гриб В. А.
(термін виконання 2013-2018)
(без бюджетного фінансування).

15.Назва патенту: «Спосіб діагностики
активності запального процесу та загрози
прогресування саркоїдозу легень»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № № 104644
МПК А61В 1/00
Заявл. 06.08.2015р. Опубл. 10.02.2016р.
Автори та патентовласник: Швець К.В.,
Островський М. М.

Не
реєстр
ували
ся

16.Назва патенту: «Спосіб стимуляції
блукаючого нерва у хворих з важким
ступенем діабетичного гастропарезу»

Не
реєстр
ували
ся

Патент на винахід №105459 Україна, МПК
А61N 5/067 (2006.01), А61N 1/36 (2006.01),
А61K 35/38 (2015.01) № u 2015 07909, заявл.
10.08.2015, опубл. 25.03.2016, Бюл.№ 6,
Автори та патентовласник: Костіцька І.О.,
Маньковський Б.М., Шаповал О.А.

17.Назва патенту: «Спосіб вирощування
розсади рути садової»
Держава: Україна
Патент на винахід
№ 110566 опубл. 12.01.2016; Бюл. № 1.
Автори та патентовласник: Мельник М.В.,
Грицик А.Р., Козак Т. І.
18.Назва патенту: «Спосіб одержання мазі з
екстрактом рути садової, яка проявляє
протизапальні властивості»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 108973 опубл.

Не
реєстр
ували
ся

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом
професійних хвороб
Підвищення
ефективності
лікування
захворювань органів дихання при дії екзо- та
ендогенних факторів на підставі вивчення їх
патогенетичних
ланок
розвитку,
прогресування
та
обґрунтування
фармакологічної корекції» 0116U006777,
Керівник НДР: професор Островський М.М.
(2016-2021)
(без спеціального фінансування)
«Оптимізація
комплексного
лікування
морфологічних
ушкоджень
травної,
ендокринної та сечостатевої систем при
цукровому діабеті»,
Керівник НДР професор Левицький В.А.
(2013-2015) (бюджетні кошти)
«Вікові особливості патоморфогенезу деяких
органів
нейроендокринної,
серцевосудинної, травної та дихальної систем при
цукровому діабеті”
Керівник НДР професор Жураківська О.Я.
(2014-2016)
(бюджетні кошти)
Кафедра фармації
Дослідження
деяких
дикорослих
і
культивованих лікарських рослин західного
регіону України та розробки лікарських
засобів на їх основі.
Керівник НДР професор Грицик А.Р.
(2009-2014 роки)
(без спеціального фінансування)
Кафедра фармації
Дослідження
деяких
дикорослих
і
культивованих лікарських рослин західного
регіону України та розробки лікарських
засобів на їх основі.

10.08.16; Бюл. №15.
Автори: Л.М. Грицик, М.В. Мельник, А.Р.
Грицик.
Патентовласник: Грицик Л.М., Мельник
М.В., Грицик А.Р.
19.Назва патенту: «Спосіб деривативної
ТШХ-очистки витягів з крові та сечі, що
містять доксиламін»
Держава: Україна
Патент на корисну модель№106265,
Опубл. 25. 04. 16, Бюл. №8.

Керівник НДР професор А.Р. Грицик
(2009-2014 роки)
(без спеціального фінансування)

Не
реєстр
ували
ся

Автори та патентовласник: Клименко Л.Ю.,
Трут С. М., Іванчук І. М.
20.Назва патенту: «Мазь з екстрактом
деревію
звичайного,
яка
проявляє
ранозагоювальні властивості»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 104563,
Опубл. 10.02.16.
Автори: Л.М. Грицик, О.В. Нейко, А.Р.
Грицик
Патентовласник Грицик Л.М., М. Нейко О.
В., Грицик А.Р.

Не
реєстр
ували
ся

21. Назва патенту: «Спосіб діагностики та
планування
ортодонтичного
лікування
пацієнтів зі звуженням зубних рядів »

Не
реєстр
ували
ся

Держава: Україна
Патент на корисну модель №109181
Опубл.: 10.08.2016 р.
Автори: Воляк Ю. М., Ожоган З.Р., Обідняк
В.З.
Патентовласник: Воляк Ю. М., Ожоган З.Р.,
Обідняк В.З.
22.Назва патенту: «Індивідуальний формувач
ясен »
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 111137 від

Кафедри біологічної та медичної хімії імені
академіка Г.О.Бабенка і мікробіології,
вірусології та імунології
Вивчення біологічної активності природних і
синтетичних гетероциклічних сполук, що
містять піридиновий, імідазольний цикли та
комплекси з біметалами, 0112U008505,
Керівник НДР: професор Ерстенюк Г.М.,
професор Куцик Р.В.
(2012-2017)
(без спеціального фінансування)
Кафедра фармації
Дослідження
деяких
дикорослих
і
культивованих лікарських рослин західного
регіону України та розробки лікарських
засобів на їх основі.
Керівник НДР професор А.Р. Грицик
(2009-2014 роки)
(без спеціального фінансування)
Кафедра ортопедичної стоматології
Клініко-експериментальне
обґрунтування
підвищення якості ортопедичного лікування
хворих із зубощелеповою патологією.
Керівник НДР професор Ожоган З.Р.
(2012-2017)
(за ініціативними планами університету)

Не
реєстр
ували

Кафедра ортопедичної стоматології
Клініко-експериментальне
обґрунтування
підвищення якості ортопедичного лікування

10.11.2016 р. Бюл. № 21.
Автори: Ожоган З.Р., Обідняк В.З., Арделі А,
Арделі О.
Патентовласник: Ожоган З.Р., Обідняк В.З.,
Арделі А, Арделі О.
23.Назва патенту: «Спосіб оцінки
рецидивуючого характеру назального
поліпозу з розвитком бронхіальної астми за
даними морфологічного дослідження поліпів
носа»
Держава: Україна
Патент на корисну модель
№ 108479 від 25.07.2016р.
Автори: Багрій М.М., Попович Л.О.,
Козловська М.Г., Дем’янчук М.В.
Патентовласник: ДВНЗ Івано-Франківський
національний медичний університет
24.Назва патенту: «Спосіб корекції
порушень вуглеводного обміну в пацієнтів з
параноїдною шизофренією при застосуванні
атипових нейролептиків»
Держава: Україна
Патент на корисну модель
№ 107269 від 25.05.2016р.
Автори:
Винник
М.І.,
Ромаш
І.Р.
Патентовласник: Ромаш І.Р., Винник М.І.
25.Назва патенту: «Спосіб ранньої
діагностики порушення вуглеводного обміну
в пацієнтів з параноїдною шизофренією»
Держава: Україна
Патент на корисну модель
№ 107267 від 25.05.2016р.
Автори: Винник М.І., Ромаш І.Р.
Патентовласник: ДВНЗ Івано-Франківський
національний медичний університет
26.Назва патенту: «Спосіб
стимуляції
репаративних процесів у хворих на тяжкі
форми генералізованого пародонтиту»
Держава: Україна
Патент на корисну модель №110451
51)МПК (2016.01) А61В 17/24 (2006.01).
Заявл. 19.01.2015р. Опубл. 25.12.2015р.
Бюл.№24.

ся

хворих із зубощелеповою патологією.
Керівник НДР професор Ожоган З.Р.,

Не
реєстр
ували
ся

Не
реєстр
ували
ся

Не
реєстр
ували
ся

Не
реєстр
ували
ся

(2012-2017)
(за ініціативними планами університету)
Кафедра
патоморфології
та
судової
медицини
"Прогнозування зовнішньо-розпізнавальних
ознак людини на основі комплексного
дослідження
дерматогліфічних
особливостей рук та ніг "
Керівник НДР: професор Михайлюк І.О.
(2017-2022)
(за ініціативними планами університету)

Кафедра психіатрії, наркологіїта медичної
психології
Ускладнення
терапії
психотропними
середниками при шизофренії та депресивних
розладах
Керівник НДР професор Винник М.І.
(2014-2019)
(за ініціативними планами університету)
Кафедра психіатрії, наркологіїта медичної
психології
Ускладнення
терапії
психотропними
середниками при шизофренії та депресивних
розладах
Керівник НДР професор Винник М.І.
(2014-2019)
(за ініціативними планами університету)
Кафедра хірургічної стоматології
«Патогенетичне обгрунтування діагностики,
лікування
і
реабілітації
хворих
на
захворювання щелепно-лицевої ділянки
запального та дистрофічного характеру з
урахуванням стану кісткової тканини і
вікового аспекту»
Керівник НДР професор Пюоик В.П.

Автори: Пюрик В.П., Огієнко С.А., Пюрик
Я.В.
Патентовласник: ДВНЗ Івано-Франківський
національний медичний університет
27.Назва патенту: «Спосіб лікування
ішемічного інсульту в відновному періоді»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 106456
Заявл. 05.11.2015р. Опубл. 25.04.2016р.
Автори: Грицюк Т. Д., Герасимчук Р. Д.
Патентовласник: ДВНЗ Івано-Франківський
національний медичний університет
28.Назва патенту: «5-[(1-Арил-4-хлоро-1Німідазол-5-іл)метил]-1,3-тіазолідин-2,4діони, які виявляють гіпоглікемічну
активність»
Держава: Україна
Патент UA 105424 U опуб. 25.03.2016 р.
Автори: Вовк М.В., Чорноус В.О., Мельник
О.Я.
Патентовласник: Інститут органічної хімії
(м.Київ). № 201506223.

(2014-2019)
(за ініціативними планами університету)

Не
реєстр
ували
ся

Не
реєстр
ували
ся

29.Назва патенту: «5-[(1-Арил-4-хлоро-1Німідазол-5-іл)метилен]-1,3-тіазолідин-2,4діони, які виявляють гіпоглікемічну
активність»
Держава: Україна
Патент UA 105425 U опуб. 25.03.2016 р.
Автори: Вовк М.В., Чорноус В.О., Мельник
О.Я.
Патентовласник: Інститут органічної хімії
(м.Київ). № 201506224.

Не
реєстр
ували
ся

30.Назва патенту: «4-хлорофеніламід 7-(4хлорофеніл)-2-оксо-2,3-дигідро-тіазоло[4,5b]піридин-5-карбонової кислоти, що
проявляє протимікробну дію»
Держава: Україна
Патент UA 108770 U опублікований

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра неврології та нейрохірургії
«Клініко-патогенетичні аспекти діагностики
та лікування захворювань нервової системи
та обміну речовин».
Керівник НДР професор Гриб В. А.
(термін виконання 2013-2016)
(без бюджетного фінансування).
Кафедри біологічної та медичної хімії імені
академіка Г.О.Бабенка і мікробіології,
вірусології та імунології
Вивчення біологічної активності природних і
синтетичних гетероциклічних сполук, що
містять піридиновий, імідазольний цикли та
комплекси з біметалами, 0112U008505,
Керівник НДР: професор Ерстенюк Г.М.,
професор Куцик Р.В.
(2012-2017)
(без спеціального фінансування)
Кафедри біологічної та медичної хімії імені
академіка Г.О.Бабенка і мікробіології,
вірусології та імунології
Вивчення біологічної активності природних і
синтетичних гетероциклічних сполук, що
містять піридиновий, імідазольний цикли та
комплекси з біметалами, 0112U008505,
Керівник НДР: професор Ерстенюк Г.М.,
професор Куцик Р.В.
(2012-2017)
(без спеціального фінансування)
Кафедра фармації
Дослідження
деяких
дикорослих
і
культивованих лікарських рослин західного
регіону України та розробки лікарських
засобів на їх основі.
Керівник НДР професор Грицик А.Р.

25.07.2016 р.
Автори: Лозинський А.В., Лесик Р. Б., Куцик
Р. В., Засідко В. В., Деркач Г.О.
Патентовласник: Львівський національний
медичний університет
31.Назва патенту: «Біодеградуюча полімерна
плівка «Біодеп-нано»
Держава: Україна
Патент на корисну модель опуб.10.10.2016р.
Автори: Попадюк О.Я., Геник С.М.,
Нечитайло М.Ю.,Мельник В., МельникД.О.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет
32.Назва патенту: «Спосіб лікування
доброякісних новоутворень шкіри»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 109795 МПК
А61К 33/00 Опуб.12.09.2016р.
Автори: Сенишин Н.Ю., Гавриш Ж.П.
Патентовласник: Сенишин Н.Ю. ГавришЖ.П
33.Назва
патенту:
«Cпосіб
немедикаментозного лікування діабетичного
гастропарезу»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 105458 UА
Заявл. 10.08.15р. Опубл. 25.03.16р.
Автори та патентовласник: Костіцька І.О.,
Маньковський
Б.М.,
Гриневич
Р.Й.,
Шаповал О.А.
34.Назва патенту: «Спосіб моделювання
підшкірного абсцесу»
Держава: Україна
Патент на корисну модель №107754, Заявл.
№ u 2015 11524, опубл. 24.06.2016р.
Бюл. №12
Автори: Кавин В.О., Попович Ю.Л., Федорак
В.М., Книгиницький В.Ф
Патентовласник:
Івано-Франківський
національний медичний університет

(2009-2014 роки)
(без спеціального фінансування)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра загальної хірургії
«Розробка та удосконалення хірургічних
технологій прискореного одужання при
найбільш поширених захворюваннях органів
черевної порожнини».
Керівник НДР професор Гудз І.І.
(2017-2022)
(за ініціативними планами університету)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра дерматології та венерології
«Вивчення впливу хронічних дерматозів на
функції шкіри»
Керівник НДР: Александрук О.Д.
(2017-2022)
(за ініціативними планами університету)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра ендокринології
Розробка нових підходів до комплексного
лікування гіпотеріозу
Керівник НДР: Боцюрко В.І.
(2013-2018)
(без бюджетного фінансування)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра
оперативної
хірургії
та
топографічної анатомії
«Вікові особливості патоморфогенезу деяких
органів
нейроендокринної,
серцевосудинної, травної та дихальної систем при
цукровому діабеті» (номер держреєстрації
0116U003598)
Керівник НДР професор Попович Ю.Л.
(2017-2022)
(за ініціативними планами університету)

Патент України: «Спосіб
прогнозування ефективності
комбінованого лікування хворих на
рак прямої кишки із врахуванням
супероксид-генеруючої активності
нейтрофільних гранулоцитів»
Держава: Україна
Заявка на патент на винахід
№ a 201504493,
дата подання 08.05.2015р.
Автори: Голотюк В.В., Бурлака А.П.
Заявники: ДВНЗ «ІваноФранківський національний
медичний університет», Інститут
експериментальної патології,
онкології і радіобіології ім.
Р.Є.Кавецького НАН України
Патент України: ««Спосіб лікування
хворих на рак прямої кишки»
Держава: Україна
Заявка на патент на винахід, № а
2015 03385 від 10.04.2015р..
Автори: Голотюк В. В., Юркевич Є.
М., Ткачук Ю. Б., Голотюк В. І.,
Семенів П. М., Партикевич Ю. Д.,
Патентовласники: ДВНЗ «ІваноФранківський національний
медичний університет», Інститут
експериментальної патології

35.Патент України: «Спосіб прогнозування
ефективності комбінованого лікування
хворих на рак прямої кишки із врахуванням
супероксид-генеруючої активності
нейтрофільних гранулоцитів»
Держава: Україна
Заявка на патент на винахід
№ a 201504493,
дата подання 08.05.2015р.
Автори: Голотюк В.В., Бурлака А.П.
Заявники: ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет»,
Інститут експериментальної патології,
онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького
НАН України

Не
реєстр
ували
ся

36.Патент України: ««Спосіб лікування
хворих на рак прямої кишки»
Держава: Україна
Заявка на патент на винахід, № а 2015 03385
від 10.04.2015р..
Автори: Голотюк В. В., Юркевич Є. М.,
Ткачук Ю. Б., Голотюк В. І., Семенів П. М.,
Партикевич Ю. Д., Патентовласники: ДВНЗ
«Івано-Франківський національний
медичний університет», Інститут
експериментальної патології

Не
реєстр
ували
ся

37.Назва патенту: «Спосіб профілактики
розвитку післяопераційного гіпопаратиреозу
при операціях на щитоподібній залозі»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 105652
Заявка від 25.03.2016 опубл. 25.03.2016
Автори та патентовласник: Скрипко В.Д.,
Пасько А.Я.

Не
реєстр
ували
ся

38.Назва патенту: «Спосіб одномоментного
активного мульти-фокального дренування
післяопераційної рани при тіреоїдектомії»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 106379
Заявка від 25.03.2016 опуб. 25.04.2016
Автори та патентовласник: Скрипко В.Д.,

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра онкології
Значення клінічних, морфологічних та
молекулярно-біологічних маркерів в
діагностиці, прогнозуванні особливостей
перебігу та результатів лікування раку органів
репродуктивної системи та шлунковокишкового тракту
Керівник НДР: Крижанівська А.Є.
(2015-2017)
(бюджетні кошти)

Кафедра онкології
Значення клінічних, морфологічних та
молекулярно-біологічних маркерів в
діагностиці, прогнозуванні особливостей
перебігу та результатів лікування раку органів
репродуктивної системи та шлунковокишкового тракту
Керівник НДР: Крижанівська А.Є.
(2015-2017)
(бюджетні кошти)
Кафедра хірургії ПО
«Розробка та удосконалення хірургічних
технологій прискореного одужання при
найбільш поширених захворюваннях органів
черевної порожнини»
Керівник НДР професор Ткачук О.Л.
(2017-2022)
(за ініціативними планами університету)
Кафедра хірургії ПО
«Розробка та удосконалення хірургічних
технологій прискореного одужання при
найбільш поширених захворюваннях органів
черевної порожнини»
Керівник НДР професор Ткачук О.Л.

Пасько А.Я.
39.Назва патенту: «Спосіб профілактики і
лікування
післяопераційного
гіпопаратиреозу»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 107553
Заявка від 10.06.2016. опуб. 10.06.2016
Автори та патентовласник: Скрипко В.Д.,
Пасько А.Я.

Не
реєстр
ували
ся

40.Назва патенту: «Спосіб ендоскопічної
атипової папілотомії»
Держава: Україна
Патент на корисну модель
№ 105635.
Україна. МПК (2006.01) А 61 В 6/03,
Опубл. 25.03.2016
Автори: С. М. Гедзик
Патентовласник:
Івано-Франківський
національний медичний університет.
41.Назва патенту: «Пристрій для пункцій
стандартними ін’єкційними голками»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 111679
Заявл. 27.03.2015р. Опубл. 25.05.2016р.
Бюл.№10
Автори: Іванов С.О., Іванова Н.С.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.
42.Назва патенту: «Спосіб діагностики та
планування ортодонтичного лікування
пацієнтів зі звуженням зубних рядів »
Держава: Україна
Патент на корисну модель №109181,
Опубл. 10.08.2016
Автори: Воляк Ю. М., Ожоган З.Р., Обідняк
В.З.
Патентовласник: Воляк Ю. М., Ожоган
З.Р.,Обідняк В.З.
43.Назва патенту: «Спосіб вимірювання
тиску в загальній жовчовивідній протоці»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 109547.
Україна. МПК (2016.01) А 61 В 17/00, G01L
7/00, Заявка № u 201602279

Не
реєстр
ували
ся

(2017-2022)
(за ініціативними планами університету)
Кафедра хірургії ПО
«Розробка та удосконалення хірургічних
технологій прискореного одужання при
найбільш поширених захворюваннях органів
черевної порожнини»
Керівник НДР професор Ткачук О.Л.
(2017-2022)
(за ініціативними планами університету)
Кафедра хірургії ПО
«Розробка та удосконалення хірургічних
технологій прискореного одужання при
найбільш поширених захворюваннях органів
черевної порожнини»
Керівник НДР професор Ткачук О.Л.
(2017-2022)
(за ініціативними планами університету)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра стоматології ПО
Комплексна оцінка та оптимізація методів
прогнозування, діагностики та лікування
стоматологічних захворювань у населення
різних вікових груп
Керівник НДР професор
М.М.Рожко(2014-2016)
(бюджетні кошти)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра ортопедичної стоматології
Клініко-експериментальне обґрунтування
підвищення якості ортопедичного лікування
хворих із зубощелеповою патологією.
Керівник НДР професор Ожоган З.Р.,
(2012-2017)
(за ініціативними планами університету)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра хірургії № 2 та кардіохірургії
«Розробка і впровадження нових технологій
хірургічного лікування хворих з гострою
хірургічною патологією органів черевної
порожнини та їх ускладненнями
Керівник НДР: Шевчук І.М.

Опубл. 25.08.2016.
Бюл. № 16.
Автори: Пилипчук В.І., Копчак В.М.,
Шевчук І.М.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.
44.Назва патенту: «Спосіб прогнозування
виживання хворих із вперше діагностованою
фібриляцією передсердь та
інсулінорезистентністю»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 105048 UА
Опубл. 25.02.2016 р.
Автори і патентовласник: Василечко М.М.,
Оринчак М.А., Вакалюк І.П.
45.Назва патенту: «Пристрій для здійснення
судинних дентальних анестезій»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 111677
Заявл. 19.03.2015р. Опубл. 25.05.2016
Бюл. №10
Автори: Іванов С.О., Іванова Н.С.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.
46.Назва патенту: «Спосіб діагностики
ендотеліальної дисфункції та її корекції у
хворих на гострий епідидиміт»
Держава: Україна
Патент на корисну модель №106446 Опубл.
25.04.2016 Бюл. №8
Автори: Литвинець Є.А., Балабаник В.Р.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.
47.Назва патенту: «Спосіб візуалізації С1 та
С2 хребців»
Держава: Україна
Патент на корисну модель №102808
МПК А61В 6/03; А61В 1/00заяв.17.04.15.
опубл. 25.11.15.
Бюл. № 22.
Автори: Рожко М.М., Палійчук М.І.,
Палійчук І.В., Дудій П.Ф., Дудій Л.П.
Патентовласник: Івано-Франківський

(2014-2019)
(за ініціативними планами університету)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра внутрішньої медицини
стоматологічного факультету
Захворювання внутрішніх органів у сучасних
умовах, за поєднаної патології та ураження
органів-мішеней: особливості перебігу,
діагностики та лікування
Керівник НДР професор Вірстюк Н.Г.
(2015-2020)
(за ініціативними планами університету)
Кафедра стоматології ПО
Комплексна оцінка та оптимізація методів
прогнозування, діагностики та лікування
стоматологічних захворювань у населення
різних вікових груп
Керівник НДР професор М.М.Рожко
(2014-2016)
(бюджетні кошти)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра урології
«Клініко-патогенетична характеристика
патологічних станів сечовидільної системи і
чоловічих статевих органів та обґрунтування
ефективних методів лікування»
Керівник НДР: Литвинець Є.А.
(2014-2019)
(за ініціативними планами університету)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра стоматології ПО
Комплексна оцінка та оптимізація методів
прогнозування, діагностики та лікування
стоматологічних захворювань у населення
різних вікових груп
Керівник НДР професор Рожко М.М.
(2014-2016)
(бюджетні кошти)

національний медичний університет.
48.Назва патенту: : «Спосіб модифікації
клаптевої операції Цішинського-ВідманаНеймана при хірургічному лікуванні
генералізованого пародонтиту з
використанням матеріалу на основі
штучного гідроксіапатиту та β-трикальцій
фосфату»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 107925
Автори та патентовласник: Ярмощук І.Р.,
Рожко М.М., Пелехан Л.І..

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра стоматології ПО
Комплексна оцінка та оптимізація методів
прогнозування, діагностики та лікування
стоматологічних захворювань у населення
різних вікових груп
Керівник НДР професор Рожко М.М.
(2014-2016)
(бюджетні кошти)

49.Назва патенту: «Спосіб поетапного
лікування хворих на генералізований
пародонти ІІ-ІІІ ступеня методом
мукогігівоостеопластики (спосіб
мукогігівоостеопластики Пюрика-Огієнка)».
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 109132
Україна, (51)МПК (2016.01) А61В 17/24
(2006.01).
Заявл. 02.032.2016р. Опубл. 10.08..2016р.
Бюл.№15.
Автори: Пюрик В.П., Огієнко С.А., Пюрик
Я.В., Огієнко Т.А.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра хірургічної стоматології
«Патогенетичне обгрунтування діагностики,
лікування
і
реабілітації
хворих
на
захворювання щелепно-лицевої ділянки
запального та дистрофічного характеру з
урахуванням стану кісткової тканини і
вікового аспекту»
Керівник НДР професор Пюоик В.П.
(2014-2019)
(без бюджетного фінансування)

50.Назва патенту: «Спосіб комплексного
лікування хворих на генералізований
пародонти ІІ-ІІІ ступеня з корегуванням
ефективності репаративних процесів
генералізованого пародонтиту» .
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 108774
Україна, (51)МПК (2016.01) А61В 17/24
(2006.01).
Заявл. 25.02.2016р.
Опубл. 25.07..2016р.
Бюл.№14.
Автори: Пюрик В.П., Огієнко С.А., Пюрик
Я.В., Огієнко Т.А.

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра хірургічної стоматології
«Патогенетичне обгрунтування діагностики,
лікування
і
реабілітації
хворих
на
захворювання щелепно-лицевої ділянки
запального та дистрофічного характеру з
урахуванням стану кісткової тканини і
вікового аспекту»
Керівник НДР професор Пюрик В.П.
(2014-2019)
(без бюджетного фінансування)

Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.
51.Назва патенту: модель
«Спосіб
модифікацій
клаптевої
операції
Цішинського-Відмана-Неймана
при
хірургічному лікуванні генералізованого
пародонтиту з використанням матеріалу на
основі штучного гідроксіапатиту та βтрикальцій фосфату».
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 107925
Україна, (51)МПК (2016.01) А61В 17/00
(2006.01).
Заявл. 28.12.2015р. Опубл. 24.06.2016р.
Бюл.№12.
Автори: Проць Г.Б., Пюрик В.П., Ярмошук
І.Р., Солоджук Ю.І.
Патентовласник:
Івано-Франківський
національний медичний університет.
52.Назва патенту: «Спосіб корекцій
остеогенезу при лікуванні хворих на тяжку
форму генералізованого пародонтиту».
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 105402
Україна, (51)МПК (2016.01) А61В 17/24
(2006.01).
Заявл. 26.01.2015р. Опубл. 25.03..2016р.
Бюл.№6
Автори: Пюрик В.П., Огієнко С.А., Пюрик
Я.В.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.
53.Назва патенту: : «Спосіб
підвищення
стійкості і еластичності пародонтальної
сполучної тканини при хірургічному
лікуванні лікуванні хворих на
генералізований пародонти ІІІ ступеня».
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 105689
Україна, (51)МПК (2016.01) А61В 17/24
(2006.01).
Заявл. 06.11.2015р. Опубл. 25.03..2016р.
Бюл.№6.
Автори: Пюрик В.П., Огієнко С.А., ПюрикЯ

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра хірургічної стоматології
«Патогенетичне обгрунтування діагностики,
лікування
і
реабілітації
хворих
на
захворювання щелепно-лицевої ділянки
запального та дистрофічного характеру з
урахуванням стану кісткової тканини і
вікового аспекту»
Керівник НДР професор Пюрик В.П.
(2014-2019)
(без бюджетного фінансування)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра хірургічної стоматології
«Патогенетичне обгрунтування діагностики,
лікування
і
реабілітації
хворих
на
захворювання щелепно-лицевої ділянки
запального та дистрофічного характеру з
урахуванням стану кісткової тканини і
вікового аспекту»
Керівник НДР професор Пюрик В.П.
(2014-2019)
(без бюджетного фінансування)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра хірургічної стоматології
«Патогенетичне обгрунтування діагностики,
лікування
і
реабілітації
хворих
на
захворювання щелепно-лицевої ділянки
запального та дистрофічного характеру з
урахуванням стану кісткової тканини і
вікового аспекту»
Керівник НДР професор Пюрик В.П.
(2014-2019)
(без бюджетного фінансування)

Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.
54.Назва патенту: «Спосіб поєднання
остепластики зі збільшенням висоти
коміркового відростка верхньої щелепи при
синус-ліфті».
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 107268
Україна, (51)МПК (2016.01) А61В 17/00
(2006.01).
Заявл. 16.12.2015р. Опубл. 25.05.2016р.
Бюл.№10.
Автори: Проць Г.Б., Пюрик В.П.,
Ничипорчук Г.П., Ярмошук І.Р.,
Солоджук Ю.І.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.
55.Назва патенту: «Спосіб видалення коренів
нижніх молярів»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 110643
Заявл. 05.02.2016р. Опубл. 25.10.2016р.
Бюлт.№20
Автори: Кононенко Ю.Г., Катеринюк В.О.,
Рожко М.М., Палійчук І.В., Катеринюк О.Г.,
Василишин У.Р., Палійчук В.І.,
Катеринюк В.Ю.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.
56.Назва патенту: «Елеватор для видалення
коренів нижніх зубів при запальних
захворюваннях тканин пародонта»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 110292
Заявл. 05.02.16р. Опубл. 10.10.16р.
Бюл №19
Автори: Кононенко Ю.Г., Палійчук І.В.,
Рожко М.М., Палійчук В.І.,
Палійчук М.І., Мельничук А.С.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.
57.Назва патенту: «Спосіб модифікації
клаптевої операції Цішинського-ВідманаНеймана при хірургічному лікуванні

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра хірургічної стоматології
«Патогенетичне обгрунтування діагностики,
лікування
і
реабілітації
хворих
на
захворювання щелепно-лицевої ділянки
запального та дистрофічного характеру з
урахуванням стану кісткової тканини і
вікового аспекту»
Керівник НДР професор Пюрик В.П.
(2014-2019)
(без бюджетного фінансування)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра стоматології ПО
Комплексна оцінка та оптимізація методів
прогнозування, діагностики та лікування
стоматологічних захворювань у населення
різних вікових груп
Керівник НДР професор Рожко М.М.
(2014-2016)
(бюджетні кошти)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра стоматології ПО
Комплексна оцінка та оптимізація методів
прогнозування, діагностики та лікування
стоматологічних захворювань у населення
різних вікових груп
Керівник НДР професор Рожко М.М.
(2014-2016)
(бюджетні кошти)

Не
реєстр
ували

Кафедра стоматології ПО
Комплексна оцінка та оптимізація методів
прогнозування, діагностики та лікування

генералізованого пародонту з використанням
матеріалу на основі штучного
гідроксіапатиту та β- три кальцій фосфату»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 107925
Заявл. 28.12.2015р. Опубл. 24.06.2016р.
Бюл. №12
Автори: Ярмошук І.Р., Рожко М.М.,
Пелехан Л.І.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.
58.Назва патенту: «Спосіб візуалізації кісток
зап’ястка»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 110645
Заявл. 15.02.2016р. Опубл. 25.10.2016р.
Бюл.№20
Автори: Палійчук В.І., Палійчук М.І.,
Палійчук І.В., Рожко М.М., Дудій П.Ф.,
Дудій Л.П., Уляшкевич А.І.,
Єрмакова Ю.В., Деренько О.В.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.
59.Назва патенту: «Спосіб візуалізації
дистальних відділів променевої і ліктьової
кістки, дистального променево-ліктьового та
променево-зап’ястного суглобів»
Держава: Україна
Патент на корисну модель №110646
Заявл. 15.02.2016р.Опубл.25.10.2016р.
Бюл. № 20
Автори: Палійчук В.І., Палійчук М.І.,
Палійчук І.В., Рожко М.М.,
Дудій П.Ф., Дудій Л.П.,
Уляшкевич А.І., Єрмакова Ю.В.,
Деренько О.В.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.
60.Назва патенту: «Спосіб комплексного
лікування хворих на генералізований
пародонти II-III ступеня»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 111458
Україна, (51)МПК (2016.01) А61В 17/24

ся

стоматологічних захворювань у населення
різних вікових груп
Керівник НДР професор Рожко М.М.
(2014-2016)
(бюджетні кошти)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра стоматології ПО
Комплексна оцінка та оптимізація методів
прогнозування, діагностики та лікування
стоматологічних захворювань у населення
різних вікових груп
Керівник НДР професор Рожко М.М.
(2014-2016)
(бюджетні кошти)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра стоматології ПО
Комплексна оцінка та оптимізація методів
прогнозування, діагностики та лікування
стоматологічних захворювань у населення
різних вікових груп
Керівник НДР професор Рожко М.М.
(2014-2016)
(бюджетні кошти)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра хірургічної стоматології
«Патогенетичне обгрунтування діагностики,
лікування
і
реабілітації
хворих
на
захворювання щелепно-лицевої ділянки
запального та дистрофічного характеру з
урахуванням стану кісткової тканини і

(2006.01). А31/00
А61Р 1/02(2006.01)
Заявл. 07.09.2015р. Опубл. 25.04.2016р.
Бюл.№ 8
Автори та патентовласник: Пюрик В.П.,
Огієнко С.А., Пюрик Я.В.
61.Назва патенту: «Спосіб профілактики
ускладнень ендовенозної лазерної коагуляції
при лікування варикозної хвороби»
Держава Україна
Патент на корисну модель № 111073
МПК А61В 18/20 (2006.01
Опубл. 25.10.2016
Б’юл. № 20
Автор та патентовласник: Криса Б.В.
62.Назва патенту: «Спосіб діагностики
новоутворення межистіння»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 105664
Заявл. 28.10.2015р. Опубл. 25.03.2016р.
Бюл. № 6
Автори: Шевчук І.М, Сніжко С.С., Рижик
В.М.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.
63.Назва патенту: «Cпосіб профілактики
карієсу зубів у дітей»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 108253 МПК
А61 К 6/00, А61 Q 11/00
Заявл. 15.01.2016р. Опубл. 11.07.2016р.
Бюл. №17.
Автори та патентовласник: Октисюк Ю.В.,
Рожко М.М., Задорожна І.В., Петрунів В.Б.
64.Назва патенту: «Cпосіб оцінки
ефективності лікування генералізованого
пародонтиту з урахуванням вивчення
патологічної рухомості зубів методом
періотестометрії»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 109902 МПК
А61 В 9/00
Заявл. 06.04.2016р. Опубл. 12.09.2016р.

вікового аспекту»
Керівник НДР професор Пюоик В.П.
(2014-2019)
(без бюджетного фінансування)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра хірургії № 2 та кардіохірургії
«Розробка і впровадження нових технологій
хірургічного лікування хворих з гострою
хірургічною патологією органів черевної
порожнини та їх ускладненнями
Керівник НДР: Шевчук І.М.
(2014-2019)
(за ініціативними планами університету)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра хірургії № 2 та кардіохірургії
«Розробка і впровадження нових технологій
хірургічного лікування хворих з гострою
хірургічною патологією органів черевної
порожнини та їх ускладненнями
Керівник НДР: Шевчук І.М.
(2014-2019)
(за ініціативними планами університету)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра дитячої стоматології
Сучасні підходи до збереження
стоматологічного здоров’я у населення
Прикарпаття
Керівник НДР: Мельничук Г.М.
(2015-2020)
(за ініціативними планами університету)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра дитячої стоматології
Сучасні підходи до збереження
стоматологічного здоров’я у населення
Прикарпаття
Керівник НДР: Мельничук Г.М.
(2015-2020)
(за ініціативними планами університету)

Бюл.№ 17.
Автори та патентовласники: Матвійків Т.І.,
Октисюк Ю.В.
65.Назва патенту: «Спосіб комплексного
лікування хворих на генералізований
пародонти ІІ-ІІІ ступеня».
Держава: Україна
Патент на корисну модель №111458
(51)МПК (2016.01) А61В 17/24 (2006.01).
Заявл. 07.09.2015р. Опубл. 25.12.2015р.
Бюл. № 8.
Автори: Пюрик В.П., Огієнко С.А., Пюрик
Я.В.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.
66.Назва патенту: «Спосіб профілактики
атрофії альвеолярного відростка верхньої та
нижньої щелепи після видалення зуба у
хворих на генералізований пародонтит».
Держава Україна
Патент на корисну модель №27845З А/16
(51)МПК (2016.01) А61В 17/00 (2006.01).
Заявл. 17.11.2015р. , Опубл. 25.05.2016р.
Бюл.№10.
Автори: Пюрик В.П., Огієнко С.А., Пюрик
Я.В. , Огієнко Т.Ю.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра хірургічної стоматології
«Патогенетичне обгрунтування діагностики,
лікування
і
реабілітації
хворих
на
захворювання щелепно-лицевої ділянки
запального та дистрофічного характеру з
урахуванням стану кісткової тканини і
вікового аспекту»
Керівник НДР професор Пюоик В.П.
(2014-2019)
(без бюджетного фінансування)

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра хірургічної стоматології
«Патогенетичне обгрунтування діагностики,
лікування
і
реабілітації
хворих
на
захворювання щелепно-лицевої ділянки
запального та дистрофічного характеру з
урахуванням стану кісткової тканини і
вікового аспекту»
Керівник НДР професор Пюоик В.П.
(2014-2019)
(без бюджетного фінансування)

67.Назва патенту: «Спосіб одержання сухого
продукту топінамбуру»
Держава Україна
Патентна корисну модель 103305, МКП
А23L 1/025 (2006/01).
Заявл. 15.06.15; Опубл. 10.12.2015,
Бюл. № 23.
Автори: Касіянчук В.Д., Вололшинюк І.М.,
Довбенко М.В., Боцюрко В.І.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра ендокрінології
Розробка нових підходів до комплексного
лікування гіпотеріозу
Керівник НДР: Боцюрко В.І.
(2013-2018)
(без бюджетного фінансування)

68.Назва
патенту:
„Спосіб
фіксації
сухожилка глибокого згинача до нігтьової

Не
реєстр

Кафедра травматології

фаланги“. Держава: Україна
Патент на корисну модель № 101698,
Публікація відомостей 25.09.2015 р.,
Бюл. №18
Автори: Омельчук В.П., Омельчук І.В.
Патентовласник:
Івано-Франківський
національний медичний університет.

ували
ся

Ініціативна КНДР кафедри травматології:
„Шляхи оптимізації репаративної реґенерації
кістково-м’якотних структур та реабілітації
хворих з ураженнями органів опори та руху
в залежності від структурнофункціонального стану тканин та умов
фіксації“
Керівник НДР професор Сулима В.С.
(2014-2019)
(без бюджетного фінансування)

69.Назва патенту: « Конусоподібний бор
Кононенка Ю.Г. для препарування зубів під
металокерамічні коронки»
Держава Україна
Патент на корисну модель № u 2015 03178;
опубл. 10.09.2015, Бюл. № 17.
Автори та патентовласники: Кононенко Ю. Г

Не
реєстр
ували
ся

70.Назва патенту: «Металевий циліндрскальпель для видалення «капюшона» над
третім моляром нижньої щелепи»
Держава Україна
Патент на корисну модель 101218, МПК
(2015.01) А61/В 17/3211. (2006.01), А61/C
3/00.
Заявл. 14.04.2015; опубл. 25.08.2015,
Бюл№ 16.
Автори та патентовласники: Палійчук І.В.,
Рожко М.М., Палійчук В.І., Палійчук М.І.

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра стоматології ПО
Комплексна оцінка та оптимізація методів
прогнозування, діагностики та лікування
стоматологічних захворювань у населення
різних вікових груп
Керівник НДР професор Рожко М.М.
(2014-2016)
(бюджетні кошти)
Кафедра стоматології ПО
Комплексна оцінка та оптимізація методів
прогнозування, діагностики та лікування
стоматологічних захворювань у населення
різних вікових груп
Керівник НДР професор Рожко М.М.
(2014-2016)
(бюджетні кошти)

71.Назва патенту: «Індивідуальний
одноразовий металевий ковпачок для
видалення «капюшона» над третім моляром
нижньої щелепи»
Держава Україна
Патент на корисну модель 101774, МПК
(2015.01) А61/В 17/3211. (2006.01), А61/C
3/00.
Заявл. 24.04.2015; опубл. 25.09.2015,
Бюл. № 18.
Автори та патентовласники: Кононенко Ю.
Г. ; Палійчук І.В., Рожко М.М., Палійчук
В.І., Палійчук М.І.

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра стоматології ПО
Комплексна оцінка та оптимізація методів
прогнозування, діагностики та лікування
стоматологічних захворювань у населення
різних вікових груп
Керівник НДР професор Рожко М.М.
(2014-2016)
(бюджетні кошти)

72.Назва патенту: «Спосіб хірургічного
лікування хронічного панкреатиту,
ускладненого жовчнокам’яною хворобою»
Держава: Україна
Патент на корисну модель № 101713. МПК
(2015.01) А 61 В 17/00,
Заявка № u 201503315 від 09.04.2015.
Опубл. 25.09.2015. Бюл. № 18.
Автори: Пилипчук В.І., Копчак В.М.,
Шевчук І.М.
Патентовласник: Івано-Франківський
національний медичний університет.

Не
реєстр
ували
ся

Кафедра хірургії № 2 та кардіохірургії
«Розробка і впровадження нових технологій
хірургічного лікування хворих з гострою
хірургічною патологією органів черевної
порожнини та їх ускладненнями
Керівник НДР: Шевчук І.М.
(2014-2019)
(за ініціативними планами університету)

Науковий відділ ІФНМУ.

