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Наукові лабораторії,  
які отримали свідоцтва про технічну компетентність (МОЗ України), 

де виконуються прикладні та фундаментальні дослідження
співробітниками університету

1. Центр біоелементології

2. Генетична лабораторія кафедри медичної біології і медичної 
генетики

3. Міжкафедральна наукова лабораторія

4. Навчально-наукова лабораторія морфологічного аналізу

5. Клініко-діагностична лабораторія лікувально-навчального
наукового структурного підрозділу «Університетська клініка»

6. Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних досліджень

7. Науково-практичний центр нейрофізіологічного дослідження

8. Наукова молекулярно-генетична лабораторія

9. Навчально-практичний центр «Фармація. Хроматографічний 
аналіз»

10. Науково-практичний центр серцево-судинної реабілітації та 
відновного лікування



«Центр біоелементології»

• Адреса: ЦК ІФНМУ, вул. Галицька, 2

• Свідоцтво про технічну компетентність №037/19 від 

• 13 червня 2019р. до 12 червня 2024р.

• Директор Центру – д.б.н., проф. Ерстенюк Г.М.

• Фахівці:

• Олексин М.М.- старший лаборант

• Вівчар В.М.- інженер-хімік

• Мартиненко С.М. – препаратор

• Центр володіє  46

методиками дослідження 



Атомно-абсорбційний 

спектрометр АА-7000 фірми 

“Shimadzu ” (Японія), з 

можливістю визначати до 70 

хімічних елементів

Кафедри ІФНМУ (12): стоматології

ПО, фармації, патофізіології,

фізіології, внутрішньої медицини

стоматологічного факультету ім.

М.М.Бережницького, онкології,

внутрішньої медицини №2 та

медсестринства, медичної біології і

медичної генетики, пропедевтики

педіатрії, дерматології та

венерології, біологічної та медичної

хімії ім. Г.О. Бабенка,

ендокринології.

- Медичний центр репродуктивного

здоровя «Данія», м. Івано-

Франківськ

-Тернопільський національний

медичний університет ім. І.Я.

Горбачевського,

-Буковинський державний

медичний університет



Показники, які вивчають 

• Про- та антиоксидантних систем

• Ліпідного, кальцій-фосфорного обміну

• Ферменти

• Метаболіти

• Енергетичний обмін

• Спектральний аналіз біологічних
субстанцій

• Аналіз рівня мікро- та макроелементів в
біологічних субстратах (Са, Си, Со, Mg,
Fe, Mn, Cd, Zп, Pb, Cr, Hg, Se)

• Хімічний аналіз води і грунтів:

визначення рН, вмісту катіонів та аніонів

У перспективі розвитку Центру:
визначення вмісту макро- та
мікроелементів у біологічних субстратах
з одночасним визначенням
металопротеїнів.



Назва лабораторії за свідоцтвом про технічну компетентність.
Навчально-практичний центр «Фармація. Хроматографічний 

аналіз»
• Адреса, корпус, кімната.

• Вул. Галицька, 124к , кімнати 127, 120.

• Термін чинності свідоцтва про технічну
компетентність:

Від 13 червня 2019 р. до 12 червня 2024 р.

• Керівник та фахівці:

• Керівник – декан фармацевтичного
факультету, доцент Федяк І. О.

• с.н.с – Ободянський М. А.,

• лаборант – Грушецька І. Й.



Прес шнековий

Перелік методик

досліджень, які виконує 

лабораторія
Визначення:

- жирно-кислотного складу олій

рослинних, екстрактів, біологічного

матеріалу;

- концентрації ерукової кислоти в

олії рослин родини хрестоцвітих;

Визначення кислотного числа в

рослинних оліях.



• Асистент кафедри  організації та 

економіки фармації і технології 

ліків Гаврищук Л.М. отримав 

сертифікат про проходження 

курсів «Можливості 

хроматографічних аналізаторів у 

випробувальних лабораторіях: 

газова та рідинна хроматографія» 

№ISTL-QM/19/2308-2780 від 

23.08.2019 на базі Міжнародної 

школи технічного законодавства і 

управління якістю, м. Київ.



Станом на грудень 2019р

виконується три наукові роботи,

понад 14 дипломних робіт.

Укладені угоди про співпрацю:

- з ПНУ ім. Василя Стефаника

- Прикарпатською державною

сільськогосподарською

дослідною станцією Інституту

сільського господарства

Карпатського регіону

Національної академії аграрних

наук України.

Перспективи:

Проводиться робота щодо

придбання нового хроматографа

фірми “Agilent”, США.



Міжкафедральна наукова лабораторія

• Адреса: Федьковича 91, 
терапевтичний корпус ОКЛ, 2 поверх, 
кабінети № 1, 2

• Керівник лабораторії:д.мед.н, проф. 
Герич П.Р

• Фахівці:

• Балан У. В., лікар-лаборант

• Іванишин Н.В. лікар-лаборант

• Термін чинності свідоцтва про 
технічну компетентність три роки: від 
28.12.2017 р. до 27.12.2020 р.

Кафедри: фізіологія, патофізіологія,

загальної практики (сімейної медицини),

стоматологія ПО, хірургічна

стоматологія, неврології та нейрохірургії,

фармакологія.

-Тернопільський національний медичний

університет ім. І.Я. Горбачевського,

-Буковинський державний медичний

університет



Напрямки виконання досліджень: 

імуноферментний (15 показників), 

біохімічний аналіз.

У перспективі збільшення кількості

визначення показників.



Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних 

досліджень

Термін чинності свідоцтва про 

технічну компетентність - №007/17 

видане 17.11.2017р, чинне до 

16.11.2020р.

Адреса: вул. Гетьмана Мазепи, 25

1-й поверх



• Керівник НДЛ мікробіологічних 

досліджень: д.мед. н., проф. Куцик Р.В.

• Фахівці:

• Куровець Л.М. – к.м.н., доцент, ст. наук. 

співробітник,

• Гаморак Г.П. – к.м.н., доцент, ст. наук. 

співробітник,

• Ворощук П.В. – ст. наук. співробітник,

• Юрчишин О.І. – к.м.н., мол. наук. 

співробітник,

• Огієнко Т.Ю. – мол. наук. співробітник,

• Процюк В.В. – мол. наук. співробітник,

• Павлюк Н.В. – мол. наук. співробітник,

• Шикета Л.М. – мол. наук. співробітник,

• Черкас Л.Б. – лаборант,

• Лотоцька М.Ю. – лаборант.

Співпраця з кафедрами: дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія,

ортопедична стоматологія, стоматологія ПО, хімія фарм. факультету, загальна

хірургія, інфекційних хвороб та епідеміології, організації та економіки фармації

і технології ліків.



Згідно з документом про галузь технічної компетентності НДЛ 

мікробіологічних досліджень виконує наступні дослідження

1. Мікроскопічне виявлення мікроорганізмів 
в біологічному матеріалі.

2. Кількісна оцінка присутності 
мікроорганізмів в біологічному 
матеріалі.

3. Визначення видового складу 
мікробіоценозів та кількісна оцінка їхніх 
окремих учасників.

4. Оцінка морфологічних, культуральних, 
біохімічних (ферментативних) 
властивостей мікроорганізмів

5. Оцінка факторів вірулентності 
мікроорганізмів та їх здатності до 
біоплівкоутворення.

Наукове співробітництво між: 
- ДП “Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова”АМН України

- Інститут  мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного   НАН України

6. Оцінка динаміки росту мікробних 

культур.

7. Оцінка чутливості мікробних культур до 

антибіотиків, синергізму комбінацій 

протимікробних препаратів.

9. Оцінка протимікробних властивостей 

гетероциклічних сполук, рослинних 

екстрактів та їхніх компонентів.

11. Вивчення компонентного складу 

рослинних екстрактів.

12. Оцінка активності факторів 

протимікробного захисту організму.



Перспективи розвитку та проблеми  

Розпрацювання напрямку: хемілюмінесценція 

лейкоцитів під час фагоцитозу



Свідоцтво про технічну 

компетентність 

від 28 грудня 2017р. до 27 

грудня 2020 р.

Лікар-лаборант – Вацеба Б.Р., 

сертифікат спеціаліста 

«лабораторна діагностика» 

(2015р.); 

лаборант– Васильчишин Н. М., 

спеціалізація «клінічна 

лабораторна діагностика» 

(2017р.).

Клініко-діагностична лабораторія Університетської 

клініки ІФНМУ

Адреса: вул. Короля Данила, 15, 

каб. 18-22 (4 кабінети)



Pentra 400 виробник «Horiba 

ABX», Франція

– автоматичний біохімічний

аналізатор

У лабораторії проводять 

дослідження  науковці 

кафедри загальної

практики (сімейної

медицини), фізичної

реабілітації та спортивної

медицини.

Перелік методик досліджень, які

виконує лабораторія:
Загальний аналіз крові, визначення

гематологічних показників, повний спектр

біохімічних показників терапевтичного

профілю.



Науково-практичний центр нейрофізіологічного

дослідження

•Адреса: вул. Матейки 34, МКЛ №1, ІІІ поверх,

неврологічне відділення.

•Видане 17.11.2017 р., чинне до 16.11.2020 р.

•Керівник – д.мед.н, професор, зав. кафедри

неврології та нейрохірургії Гриб В.А.

Фахівці:

- асист. кафедри неврології та нейрохірургії

Коваль М.В., курси інформації та стажування з

«Функціональна діагностика захворювань

нервової системи: комп’ютерна

електронейроміографія та міографія, реєстрація

викликаних потенціалів, транскраніальна

магітна стимуляція»

- асист. кафедри неврології та нейрохірургії

Ткачук Н.П., курси інформації та стажування з

«Функціональна діагностика захворювань

нервової системи: комп’ютерна

електроенцефалографія»



Напрямки діяльності:

-електроенцефалографія

-електронейроміографія

Дослідження з кафедрами:

неврології та нейрохірургії, дитяча

стоматологія, онкологія, анатомія

людини.



Наукова молекулярно-генетична лабораторія

Адреса: вул. Матейки, 22  1-поверх 
кафедри терапії та сімейної медицини ПО. 

складається з 7 кімнат
• Свідоцтво видане 17.11.2017р. Чинне до

16.11.2020р.

Керівник - д. мед. н., проф. Федоров С. В.

Фахівці:

Ст. лаборант – Ярчук І. М. (спеціалізація Клінічна
лабораторна діагностика, Сертифікат №67 ІФНМУ
дійсна до 21.06.2022 р., посвідчення спеціаліста на
право проведення вимірювань у сфері поширення
державного метрологічного нагляду (ІФНМУ))

Ст. лаборант - Михайлюк І. М. (спеціалізація
Клінічна лабораторна діагностика Сертифікат №30
ІФНМУ дійсна до 21.06.2021 р., посвідчення
спеціаліста на право проведення вимірювань у
сфері поширення державного метрологічного
нагляду (ІФНМУ)) (Декретна відпустка)

Лаборант - Вояковська Н. В. (Посвідчення
спеціаліста на право проведення вимірювань у
сфері поширення державного метрологічного
нагляду (ІФНМУ)).



Лабораторія співпрацює з науковцями кафедр терапії і

сімейної медицини ПО,  урології.

Напрямки діяльності: 

- Визначення експресії 

нетипових антигенів методом 

полімеразно-ланцюгової реакції 

в реальному часі

- Оцінка молекулярних 

особливостей органів і тканин 

методом полімеразно-

ланцюгової реакції в реальному 

часі

- Виявлення поліморфізмів у 

геномі людини методом  

полімеразно-ланцюгової реакції 

в реальному часі



Навчально-наукова лабораторія морфологічного

аналізу
Адреса: морфологічний корпус ІФНМУ, майдан

Шептицького, 21, кафедра анатомії людини, 1

поверх.

Налічує 5 кімнат: електронна мікроскопія – 2,

гістологічна та гістохімічна -1,

експериментальна операційна із виготовленням

заморожених зрізів – 1, кабінет з моделювання

експериментальної патології – 1.

Свідоцтво 051/19, термін чинності 20.11.2019 -

19.11.2024 р. 

Керівник лабораторії – д.мед.н., проф. 

Попадинець О.Г., зав. кафедри анатомії людини

Фахівці: 

1. лабораторія гістологічних та гістохімічних 

досліджень - проф. Попадинець О.Г.,  доцент 

Грищук М.І., ст. лаборант Долибʼяник Г. М. , ст. 

лаборант Лапінська Н.М., робітник Римчук О.Д. 



2. лабораторія електронно-мікроскопічного дослідження – проф. Жураківська

О.Я., доцент Перцович В.М., доц. Котик Т.Л., доц. Іваночко В.М., ст. лаборант 

Марчук О.Д.

3. експериментальна операційна із виготовленням заморожених зрізів – доцент 

Міськів В.А., доц. Юрах О.М.

4. моделювання експериментальної патології – доцент Токарук Н.С.

Угода про співпрацю з ПНУ ім. Василя Стефаника

Наукова співпраця з кафедрами: медичної біології і медичної генетики 

стоматології ПО, хірургічної стоматології, дитячої стоматології, 

патофізіології, фізіології, гістології цитології та ембріології, патологічної 

анатомії ,педіатрії, анатомії людини, дерматології та венерології ,неврології 

та нейрохірургії , загальної хірургії



Методики дослідження:
- гістологічне та гістохімічне дослідження

-виготовлення матеріалу для електронномікроскопічного

дослідження

- електронномікроскопічне дослідження

- забір матеріалу із виготовленням заморожених зрізів

- моделювання експериментальної патології

Методики морфологічних досліджень : 
монографія / Багрій
М. М., Діброва В. А., Попадинець О. Г., Грищук
М. І. ; за ред. М. М. Багрія, В. А. Діброви. –
Вінниця : Нова книга, 2016. –
328 с.

Перспективи розвитку

Придбано цифровий просвічуючий

електронний мікроскоп SEO-TEM-100 фірми

"Sumy Electron Optics" Україна.



Генетична лабораторія кафедри медичної біології 

і медичної генетики

• Адреса: майд. Шептицького,21, 

морфологічний корпус ІФНМУ, 

кафедра медичної біології та 

медичної генетики, 3 поверх. 

Складається з 4 кімнат

• Термін чинності свідоцтва про 

технічну компетентність:

• Видане 28.12. 2017 року

• Чинне до 27.12. 2020 року

• Керівник: д.мед.н.,проф.

• Козовий Р.В.

• Фахівці: ст. лаборанти 

Дрогомирецька З.І., Ерстенюк

М.П., асистент Багриновський

Р.І.,Трушевська А.М., викладач 

Павлюк О.Д.,лаборант

Книгиницька Р.В.

Оптико-електронна система Метаскан -2



Перелік методик досліджень, які виконує лабораторія:

Аналізуються:

- різноманітні біологічні матеріали:

клітини периферійної крові, кісткового

мозку, слизових оболонок,

паренхіматозних органів, букального

епітелію за допомогою цитологічного

та цитогенетичного методів;

- клітини меристематичних (твірних)

тканин рослин за допомогою Allium

cepa-тесту;

- мутації Sulfur –гена у

гетерозиготних рослин Nicotiana

tabacum (Su/+) за допомогою

фенотипових проявів.



Працівники лабораторії тісно співпрацюють:

-із спеціалізованим медико-генетичним центром 

НДСЛ “ОХМАТДИТ” м. Київ

- Інститутом спадкової патології НАМН України м. Львів

Режим  он-лайн консультації

Співпраця з кафедрами – дитячої стоматології, медичної 

біології і медичної генетики, фізіологія, анатомія, хірургія 

стоматологічного факультету.



Науково-практичний центр серцево-судинної реабілітації 

та відновного лікування (НПЦ ССРВЛ) ІФНМУ

•Адреса: 2 поверх  «Івано-Франківський обласний 

клінічний кардіологічний центр Івано-Франківської 

обласної ради», вул. Гетьмана Мазепа, 114. 

До складу НПЦ входять 3 підрозділи: 

лабораторія реабілітаційних методик, 

лабораторія функціональної діагностики, 

лабораторія відновного лікування.

•Термін чинності свідоцтва про технічну 

компетентність (від 20.11.2019р.- до 19.11.2024р.)

•Керівник: Нестерак Роксолана Вікторівна – к. мед. 

н., доцент кафедри внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства.

Фахівці: Савчук Н.В.  - к. мед.н.,, асистент кафедри 

внутрішньої медицини №2 та медсестринства;

Совтус В. І.  - асистент кафедри внутрішньої 

медицини №2 та медсестринства;

Федорняк Н. Ю. – аспірант кафедри внутрішньої 

медицини №2 та медсестринства



•

•Перелік методик досліджень, 

які виконує лабораторія
НПЦ ССРВЛ здійснює наукове

обґрунтування застосування

реабілітаційних програм, оптимізацію

комплексного лікування, реабілітації та

діагностики пацієнтів із ссс

захворюваннями:

•кардіореабілітаційні тренування хворих

із серцево-судинними захворюваннями;

•визначення толерантності до фізичних

навантажень;

•визначення динаміки артеріального

тиску;

•визначення порушень ритму та

провідності, коронарного кровотоку



Перспективи розвитку: 

розширити перелік функціональних 

методик, зокрема, комп'ютерна 

електрокардіографія, 

спіровелоергометрія.



Шляхи покращення функціонування 

науково-дослідних лабораторій

1. Активна участь адміністрації університету в 

матеріальному та нематеріальному заохочуванні  

персоналу наукових лабораторій у  тематичних курсах, 

майстер-класах та інших заходах із метою підвищення 

кваліфікації.

2. Первинне (спеціалізація) та повторне підвищення 

кваліфікації спеціалістів лабораторій залежно від 

специфіки лабораторій.



3. Підготовка лабораторій до чергової акредитації в 2020р.

1. Наукова молекулярно-генетична лабораторія

2. Міжкафедральна наукова лабораторія

3. Науково-дослідна лабораторія 

мікробіологічних досліджень 

4. Клініко-діагностична лабораторія 

Університетської клініки ІФНМУ

5. Генетична лабораторія кафедри медичної 

біології і медичної генетики


