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(назва установи / закладу)

№
п/п

№ держ. 
реєстрації

Код
програмної

класифікації
видатків
бюджету,
характер

НДР

Назва НДР
Строки
виконай

ня

Керівник НДР, 
відповідальний 

виконавець, 
підрозділ, 

що виконує НДР

Обсяги 
фінансування 

за рахунок 
коштів 

державного 
бюджету 

у 2022 році, 
тис. грн.

Очікуванні результати 
та їх можливий вплив 

на показники здоров’я населення, 
очікуваний економічний ефект 

від впровадження тощо

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 012Ш 109242 2301020

прикладна
Комплексне
морфофункціо-
нальне
дослідження та
обгруннтування
застосування
сучасних
технологій для
лікування та
профілактики
стоматологічних
захворювань

2021-2023
рр.

Керівник НДР -  
Лауреат державної 
премії України у 
галузі науки і 
техніки, Заслужений 
діяч науки і техніки 
України, доктор 
медичних наук, 
професор 
Рожко Микола 
Михайлович, 
відповідальний 
виконавець - 
кандидат медичних 
наук, доцент 
Попович Зоряна

75,00 Суть роботи полягає у розробці нових 
методів лікування стоматологічних 
захворювань шляхом розробки сучасних 
інноваційних біодеградуючих матеріалів 
на основі біополімерів. Актуальність 
застосування таких матеріалів є значною 
у багатьох галузях стоматології: у 
ортопедичній стоматології - при атрофії 
та резорбції кісткової тканини, у 
хірургічній стоматології -  для 
реабілітаційного лікування онкологічних 
хворих, у терапевтичній стоматології -  
для лікування захворювань пародонту. 
Головним напрямком дослідження є 
вивчення стану тканин протезного ложа 
в залежності від виду ортопедичних 
конструкцій, базуючись на вивченні



     Богданівна,  

кафедра 

стоматології 

післядипломної 

освіти  

 

 

 

структури тканин та розробки сучасних 

методів підготовки протезного ложа з 

використанням біополімерних 

мікроволокнистих нетканих матриксів з 

термопластичних біополімерів на основі 

полікапролактону та полілактиду, 

застосування новітніх методів ортопедичного 

лікування.  

Розроблені та запропоновані матеріали на 

основі біополімерів дадуть можливість значно 

покращити якість надання лікувальної 

допомоги, зменшити кількість ускладнень, 

скоротити терміни лікування та покращити 

якість життя населення.  

Медичний ефект: за результатами виконання 

роботи буде розроблено та запропоновано до 

широкого впровадження нові методи 

лікування стоматологічних захворювань, що 

прогнозовано приведе до зменшення кількості 

ускладнень та кількості відвідувань, 

скорочення тривалості лікування, покращення 

якості життя пацієнта. 

Соціальний ефект: розроблені методи 

діагностики, лікування та профілактики  

дадуть можливість збереження не тільки 

стоматологічного, а і соматичного здоров’я 

населення, реабілітаційно-відновне лікування 

за рахунок збереження та відновлення 

естетики сприятиме покращенню можливостей 

для професійної реалізації та соціальної 

адаптації, суспільної реалізації, професійної 

придатності (особливо - вчителі, працівники 

творчих професій, публічна діяльність тощо), 

що покращить якість життя населення. 



2. 0119U100571 2301020 

прикладна 

 

Перебіг 

інфекційних 

хвороб на тлі 

супутньої  

патології,  

поєднаних 

хронічних 

інфекцій та 

інвазій, корекція 

лікування 

2021-2023 

рр 

Керівник НДР – 

доктор медичних 

наук, професор  

Пришляк 

Олександра 

Ярославівна,  

відповідальний 

виконавець – 

доктор медичних 

наук, доцент  

Грижак Ігор 

Гнатович, 

кафедра 

інфекційних 

хвороб та 

епідеміології 

 

100,00 Суть наукового дослідження полягає в 

дослідженні перебігу інфекційних 

захворювань на тлі різноманітної коморбідної 

патології як неінфекційного, так і 

інфекційного генезу, з'ясовуватимуться 

додаткові патогенетичні особливості. Будуть 

розроблені схеми корекції та оптимізації 

лікування COVID-19 на тлі цукрового діабету 

II типу, хронічних вірусних гепатитів В+С та 

BIJI-інфекції; дорослих хворих на кір. 

Дослідження будуть проводитися за 

допомогою сучасних методів як 

загальноприйнятих, таких як ІФА, ПЛР для 

уточнення діагнозу інфекційної хвороби, так і 

спеціальних: еластографії печінки, нирок, ПЛР 

для визначення поліморфізму генів, ІФА для 

визначення простагландинів, ендотеліну-1, 

капіляроскопії.  

Індикатори ефективності; у хворих на COVID-

19  буде зменшення кількості хворих, які 

потребують кисневої терапії, зменшення 

тривалості перебування на кисневій підтримці, 

скорочення кількості днів перебування у 

стаціонарі, стабілізація рівнів глюкози; 

У ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на хронічний 

гепатит В+С,  буде зменшення ступеня 

фіброзу печінки, покращення її 

функціональних лабораторних та 

інструментальних (УЗД) показників, 

покращення якості життя пацієнтів; 

У дорослих хворих на кір будуть 

 встановлені клініко-лабораторні  



предиктори важкого перебігу захворювання, 

зменшення кількості і вираженості 

ускладнень, скорочення кількості ліжкоднів. 

Отримані результати будуть впроваджені в 

практику інфекційних стаціонарів та дадуть 

змогу підвищити ефективність лікування, 

зменшити його тривалість та отримати 

позитивний економічний та соціальний 

ефекти. 

3.  2301020 

прикладна 

Зміни 

внутрішніх 

органів у 

віддалений 

період 

коронавірусної 

хвороби з 

врахуванням 

супутньої 

патології  

 

 

2022-2024 

рр 

Керівник НДР – 

доктор медичних 

наук, професор  

Вірстюк Наталія 

Григорівна, 

відповідальний 

виконавець – 

кандидат медичних 

наук, доцент 

Василечко Мар’яна 

Михайлівна, 

кафедра 

фармакології та 

внутрішньої 

медицини №3 імені 

професора 

М.М.Бережницького 

 

75,00 Вірус SARS-CoV-2 викликає оксидативний 

стрес із розвитком 

цитокінового/брадикінінового шторму з 

посиленням системного запалення, 

ендотеліальної дисфункції, порушенням 

гемостазу та активує фіброзувальні процеси з 

розвитком фіброзу легень тощо.  

Метою роботи є підвищення ефективності 

діагностики і лікування захворювань 

внутрішніх органів у віддалений період 

коронавірусної хвороби на основі вивчення 

клінічно-патогенетичних особливостей 

ураження серця, судин, нирок та печінки з 

врахуванням супутньої патології – ожиріння та 

цукрового діабету 2-го типу, розробки та 

впровадження концепції диференційованого 

підходу до прогнозування перебігу, нових 

підходів до немедикаментозної й 

медикаментозної терапії та профілактики 

ускладнень. 

Запропоноване наукове дослідження 

дозволить розробити концепцію ураження 

серцево-судинної системи, 

  



нирок, печінки у віддалений період 

коронавірусної хвороби з врахуванням 

супутньої патології, планується розробити 

алгоритми обстеження пацієнтів з 

використанням нових діагностично-

прогностичних показників з метою ранньої 

діагностики уражень серцево-судинної 

системи, нирок, печінки у віддалений період 

коронавірусної хвороби за наявності супутньої 

патології. 

Новими будуть розроблені диференційовані 

схеми медикаментозного та 

немедикаментозного лікування, профілактики 

та реабілітації при захворюваннях внутрішніх 

органів, зокрема серця, нирок і печінки у різні 

терміни віддаленого періоду коронавірусної 

хвороби з врахуванням супутньої патології, 

зокрема цукрового діабету та ожиріння. 

4. 0121U113918 2301020 

фундамен-

тальне 

дослідження 

Особливості 

патоморфогенез

у деяких органів 

нервової та 

репродуктивної 

систем при 

цукровому 

діабеті та його 

корекції в 

умовах 

хронічного 

стресу 

2022-2024  

рр. 

Керівник НДР –  

доктор медичних 

наук, професор  

Жураківська 

Оксана 

Ярославівна, 

відповідальний 

виконавець – 

кандидат медичних 

наук, доцент 

Антимис Ольга 

Василівна, 

кафедра анатомії 

людини 

 

100,00 Суть розробки полягає у вивченні 

особливостей патоморфогенезу деяких  

органів нервової і статевої систем при 

цукровому діабеті 1-го типу та його корекції в 

умовах хронічного стресу.  

Метою наукового дослідження є  

розробити концепцію патоморфогенезу 

діабетичних нейропатій, оваріопатій та 

тестикулопатій при цукровому діабеті              

1-го типу за умов хронічного стресу та 

патогенетично обґрунтувати принципи їх 

корекції. 

Дане дослідження дозволить на мікро- та 

ультраструктурному рівнях виявити  

 

 



зміни в кровоносному руслі і структурних 

компонентах яєчок та  

яєчників при цукровому діабеті в умовах 

хронічного стресу, що розширить знання про 

патоморфологічні механізми виникнення 

діабетичних тестикуло- та оваріопатій в 

умовах коморбідної патології. Ці дані 

виступатимуть як морфологічне підґрунтя для 

розробки нових перспективних напрямків 

лікування та профілактики уражень цих 

органів, чоловічого і жіночого безпліддя, а 

також вихідними даними в  

дослідженнях різних антидіабетичних 

лікарських засобів. 

Дослідження динаміки закономірностей 

розвитку структурних змін органів нервової та 

статевої систем при цукровому діабеті та його 

корекції буде проводитись за допомогою 

комплексу сучасних методів: гістологічних, 

гістохімічних, імуногістохімічних, 

електронномікроскопічних та біохімічних. 

З’ясування алгоритму механізмів  

клітинного та тканинного ураження при 

цукровому діабеті дасть змогу розробити і 

патогенетично обґрунтувати нові заходи, 

скеровані на профілактику, ранню діагностику 

та комплексне лікування діабетичних 

енцефалопатій, нейропатій, чоловічого і 

жіночого безпліддя, що призведе до 

зменшення економічних витрат на лікування 

даних патологічних станів.  

Запропоноване наукове дослідження буде  

 

 



базуватися на сучасному підході до вивчення 

метаболічних і регуляторних систем 

організму, які забезпечують механізми 

адаптації при цукровому діабеті 1-го типу в 

умовах хронічного стресу. Проведені 

дослідження дозволять на мікро- та 

ультраструктурному рівнях виявити 

морфофункціональні зміни в нейронах кори 

головного мозку, клітинних елементах 

яєчників та яєчок, а це, в свою чергу, 

розширить і поглибить знання про 

патогенетичні механізми порушення 

нейрогуморальних процесів в організмі при 

цукровому діабеті 1-го типу та його корекції. 

Соціальна та економічна ефективність полягає 

в тому, що виявлені структурні порушення 

слугуватимуть теоретичною основою для 

удосконалення існуючих та розробки нових 

патогенетично обґрунтованих методів 

лікування цукрового діабету а його 

ускладнень. Отримані результати наукової 

роботи можуть широко використовуватись в 

неврології для прогнозування виникнення і 

перебігу енцефалопатій, в андро- та гінекології 

для попередження та лікування чоловічого і 

жіночого безпліддя при цукровому діабеті. 

 

  



Ініціативно-пошукова тематика Університету 

№ 

пп 

№ державної 

реєстрації 

Назва НДР Строки 

виконання 

Підрозділ, що 

виконує НДР 

Керівник НДР  Обсяг 

фінансуванн

я  

по темі 

 (тис.грн.) 

Очікувані результати та їх 

вплив на показники здоров’я 

населення, очікуваний 

економічний ефект від 

впровадження, кількість 

наукових праць тощо 

5 0117U002600 Вивчення впливу 

дерматозів на функції 

шкіри 

2016-2022рр 

 

Кафедра 

дерматології та 

венерології 

Доцент 

Александрук 

Олександр 

Дмитрович 

Відповідальний 

виконавець –  

доцент 

Волошинович 

Мар’ян Степанович  

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

удосконалити методики лікування 

атопічного дерматиту, екземи, 

псоріазу та папіломавірусної 

інфекції на підставі встановлення 

нових закономірностей 

патогенезу захворювання. 

6 0116U006777 Підвищення ефективності 

лікування захворювань 

органів дихання при дії 

екзо- та ендогенних 

факторів на підставі 

вивчення їх 

патогенетичних ланок 

розвитку, прогресування 

та обґрунтування 

фармакологічної корекції 

2016-2022рр Кафедра 

фтизіатрії та 

пульмонології з 

курсом 

професійних 

хвороб 

Професор 

Островський 

Микола 

Миколайович 

Відповідальний 

виконавець –  

доцент Корж 

Галина Зіновіївна 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

підвищення ефективності 

лікування хворих на хронічний 

бронхіт, ускладнений вторинними 

бронхоектазами на основі 

вивчення клініко-патогенетичних 

особливостей їх перебігу шляхом 

корекції ендобронхіальних 

факторів неспецифічної 

резистентності, локальної імунної 

відповіді та напруження 

неоколагенезу. Підвищення 

ефективності лікування хворих на 

інфільтративний туберкульоз у 

поєднанні з хронічним бронхітом.  



7 0117U004777 Прогнозування 

зовнішньо-

розпізнавальних ознак 

людини на основі 

комплексного 

дослідження 

дерматогліфічних 

особливостей рук та ніг 

2017-2022рр Кафедра судової 

медицини 

Доцент  

Козань Наталія 

Миколаївна. 

Відповідальний 

виконавець – 

асистент 

Коцюбинська Юлія 

Зіновіївна 

. 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

розробити концепцію 

прогностичної оцінки загальних 

фенотипічних ознак людини 

(енторасова належність, стать, 

антропоскопічні та 

антропометричні параметри) на 

основі фенотипології папілярного  

рельєфу пальців рук та ніг, а 

також дерматогліфічного 

малюнка стоп та кистей. 

8 0117U001669 Обгрунтування стратегій 

і технологій поліпшення 

стану здоров’я та 

забезпечення потреб 

населення у якісній 

медичній допомозі 

2017-2022рр Кафедра 

соціальної 

медицини та 

громадського 

здоров’я 

Професор 

Децик Орина 

Зіновіївна 

Відповідальний 

виконавець – 

доцент Золотарьова 

Жанна Миколаївна 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

обґрунтувати стратегії та 

розробити і впровадити 

організаційні технології 

управління здоров’ям та якістю 

медичної допомоги населенню. 

9 0117U001758 Патогенетичні механізми 

розвитку змін в органах 

дихальної, ендокринної, 

нервової систем при 

змодельованих 

патологічних станах та їх 

корекція 

2017-2023рр Кафедра 

патофізіології 

Професор 

Заяць Любомир 

Мирославович 

Відповідальний 

виконавець –  

доцент Ящишин 

Зіновій 

Миколайович  

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

встановити патогенетичні 

механізми розвитку змін в 

органах дихальної, ендокринної, 

нервової систем при 

змодельованих патологічних 

станах та їх корекцію. 



10 0118U003873 Клініко-

експериментальне 

обґрунтування нових 

методів діагностики, 

профілактики та 

ортопедичного лікування 

стоматологічних 

захворювань у населення 

Івано-Франківської 

області 

2017-2022рр Кафедра 

стоматології 

післядипломної 

освіти  

Професор 

Палійчук Іван 

Васильович, 

професор 

Ерстенюк Ганна 

Михайлівна 

Відповідальний 

виконавець –  

доцент Попович 

Зоряна Богданівна 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

розробити нові методи 

діагностики, профілактики та 

ортопедичного лікування 

стоматологічних захворювань у 

пацієнтів на основі вивчення 

клінічних, біохімічних, 

імунологічних, мікробіологічних, 

рентгенологічних показників.  

Зниження приросту 

стоматологічних захворювань до 

10-15%. 

11 0119U000448 Розробка і вдосконалення 

організаційно-

методичних основ 

фізичної терапії у хворих 

із захворюваннями 

черевної порожнини та 

нервової системи 

2018-2022рр Кафедра 

фізичної 

реабілітації, 

ерготерапії з 

курсом 

фізичного 

виховання 

Професор  

Чурпій Ігор 

Костянтинович 

Відповідальний 

виконавець –  

доцент Голод 

Наталія Романівна 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати:  

науково обґрунтувати та 

розробити концепцію фізичної 

терапії у хворих із 

захворюваннями черевної 

порожнини та нервової системи, 

удосконалення реабілітаційного 

процесу на різніх реабілітаційних 

етапах. 

12 0119U003551 Морфо-функціональна 

характеристика деяких 

органів нервової, 

ендокринної, травної та 

статевої систем при 

цукровому діабеті в 

умовах хронічного стресу 

2019-2024рр Кафедра 

анатомії людини 

Професор  

Жураківська 

Оксана Ярославівна 

Відповідальний 

виконавець –  

доцент Міськів 

Василь Андрійович 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати:  

встановити патоморфогенез 

окремих органів нервової, 

ендокринної, травної та статевої 

систем при цукровому діабеті в 

умовах хронічного стресу. 



13 0118U003809 Дослідження 

культивованих і 

дикорослих лікарських 

рослин Західного регіону 

України та розробка 

технологій їх 

застосування з 

лікувальною метою 

 

2018-2023рр Кафедра 

фармацевти-

ного 

управління, 

технології ліків 

та 

фармакотерапії 

Професор 

Грицик Андрій 

Романович 

Відповідальний 

виконавець – 

д.фарм.н. 

Водославський 

Василь 

Мирославович 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

фармакогностичне дослідження 

рослин роду Катальпа, Еспарцет, 

Горлянка, Вербена, Воловик, 

Верес, Сосна, Деревій, астранції 

великої, підлісника європейського, 

українських форм роду Betonica L. 

Та встановлення можливості 

створення лікарських засобів на 

основі біологічно активних 

речовин досліджуваної сировини. 

Розробка технологічних параметрів 

отримання екстрактів лікарської 

рослинної сировини та їх 

стандартизація; вивчення 

фармакологічних властивостей 

екстрактів лікарської рослинної 

сировини та їх стандартизація; 

встановлення діагностичних 

морфолого-анатомічних ознак 

лікарської рослинної сировини та 

їх стандартизація; проведення 

інтродукції, вивчення акліматизації 

та визначення умов культивування  

лікарських рослин та їх 

стандартизація; встановлення 

термінів придатності сировини на 

основі моніторингу показників 

якості; розробка проектів методик 

контролю якості на сировину, 

одержану субстанцію, інструкції із 

заготівлі та сушіння лікарської 

рослинної сировини. 



14 0119U002847 Онтогенетичні 

особливості 

морфофункціонального 

стану органів і тканин в 

умовах йододефіциту, 

гіпотиреозу  

 

2019-2024рр Кафедра 

анатомії людини 

Професор  

Попадинець Оксана 

Григорівна 

Відповідальний 

виконавець –  

доцент Котик Тарас 

Любомирович 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

встановити особливості 

онтогенетичних аспектів 

динаміки структурних змін 

органів і тканин опорно-рухового 

апарату, серцево-судинної, 

травної, сечовидільної систем в 

умовах йододефіциту, при 

споживанні природних 

струмогенів, при індукованому 

гіпотиреозі. 

15 0120U105103 Наукове обґрунтування 

та удосконалення 

діагностики і лікування 

ендокринопатій на основі 

вивчення пріоритетних 

етіопатогенетичних 

факторів та коморбідних 

станів 

2019-2024рр Кафедра 

ендокринології 

Професор  

Скрипник Надія 

Василівна 

Відповідальний 

виконавець –  

д.мед.н.Вацеба 

Тамара Сергіївна 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

підвищити ефективність 

діагностики і лікування хворих на 

вузловий зоб, враховуючи його 

клініко-метаболічні особливості, 

макро- та мікроелементне 

забезпечення населення в умовах 

йодної недостатності; дослідити 

провідні чинники ризику, 

механізмів розвитку та 

особливостей перебігу 

онкологічних захворювань у 

хворих на цукровий діабет 1 та 2 

типу для визначення основних 

клініко-діагностичних критеріїв 

формування онкологічної 

патології у цієї категорії 

пацієнтів. 



16 0119U003667 Комплексне дослідження 

морфологічних, 

функціональних та 

клінічних особливостей 

тканин протезного ложа 

та їхнє значення при 

ортопедичному лікуванні 

знімними конструкціями 

зубних протезів 

2019-2024рр Міжкафедраль-

на НДР 

(кафедра 

стоматології 

післядипломної 

освіти,  

кафедра 

фізіології, 

кафедра 

анатомії 

людини) 

Професор  

Рожко Микола 

Михайлович, 

співкерівники: 

професор Воронич-

Семченко Наталія 

Миколаївна, 

 професор  

Попадинець Оксана 

Григорівна. 

Відповідальний 

виконавець – 

 професор  

Дмитришин Тетяна 

Миколаївна 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

розробка нових методів 

діагностики, профілактики та 

ортопедичного лікування 

часткових та повних дефектів 

зубних рядів знімними 

конструкціями зубних протезів на 

основі вдосконалення існуючих 

класифікацій стану слизової 

оболонки тканини протезного 

ложа та рівня атрофії коміркового 

відростку верхньої щелепи та 

частини нижньої щелепи;  

встановлення взаємозв’язку 

морфофункціональних 

особливостей тканин протезного 

ложа із віковими змінами, 

стоматологічним, соматичним 

статусом  пацієнтів. 

17 0121U109258 Стратегія  прискореного 

відновлення у 

післяопераційному 

періоді при 

малоінвазивних 

операціях на органах 

черевної порожнини та 

венах нижніх кінцівок 

2020-2025рр Кафедра хірургії 

післядипломної 

освіти  

Професор 

Ткачук Олег 

Любомирович 

Відповідальний 

виконавець –  

доцент Атаманюк 

Олег Юрійович 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

покращити безпосередні та 

віддалені наслідки 

малоінвазивних  операцій на 

органах черевної порожнини та на 

венах нижніх кінцівок, шляхом 

обґрунтованого застосування 

новітніх фізичних та 

енергетичних технологій у 

лапароскопії та лазерній 

коагуляції тканин. 



18 0120U002106 Розробка алгоритмів 

відновного лікування 

кардіоваскулярних 

захворювань за умов 

коморбідності 

2020-2025рр Кафедра 

внутрішньої 

медицини №2 та 

медсестринства 

Професор 

Вакалюк Ігор 

Петрович 

Відповідальний 

виконавець – 

професор 

Середюк Нестор 

Миколайович 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

розробка алгоритму відновного 

лікування за умови коморбідності 

на основі вивчення клінічних, 

інструментальних та біохімічних 

ланок розвитку ішемічної хворо-

би серця, артеріальної гіпертензії, 

серцевої недостатності, порушень 

ритму та провідності захворювань 

міокарда. 

19 0121U109999 Клініко-рентгено-

лабораторні паралелі в 

оптимізації діагностичної 

та лікувальної тактики 

при запальних 

захворюваннях 

дихальних шляхів та вуха 

2020-2026рр Кафедри 

оториноларин-

гології;  

радіології та 

радіаційної 

медицини  

Професор 

Попович Василь 

Іванович,  

професор  

Дудій Петро 

Федорович 

Відповідальний 

виконавець – 

доцент Кошель 

Іванна Василівна 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: вивчення 

бактеріального спектру після 

вірусних риносинуситів та оцінка 

клініко-бактеріологічної 

ефективності полівалентного 

бактеріофага в стратегії 

відкладеного призначення 

антибіотиків у порівнянні з 

пацієнтами, які отримують 

стандартну терапію гострого 

післявірусного риносинуситу. 

20 0121U108832 Променева, клініко-

лабораторна діагностика 

та морфопатогенез 

органів та систем при 

дифузному 

альвеолярному 

пошкодженні легень 

2020-2023рр Кафедри 

радіології  та 

радіаційної 

медицини; 

анатомії людини 

Професор 

Рижик Валерій 

Миколайович, 

професор 

Попадинець Оксана 

Григорівна. 

Відповідальний 

виконавець – 

доцент  

Мацькевич Вікторія 

Миколаївна 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

оптимізувати морфологічне та 

променеве дослідження органів та 

систем при дифузному 

альвеолярному пошкодженні 

легень. Дослідження стане 

фундаментальним науковим 

підґрунтям для розробки нових 

шляхів фармакологічної корекції 

стану імунної, серцево-судинної, 

ендокринної систем та 

метаболічних розладів у пацієнтів 

з COVID-19. 



21 0121U109269 Розробка діагностичної 

тактики та патогенетичне 

обґрунтування 

ефективних методів 

збереження та 

відновлення 

репродуктивного 

потенціалу та 

покращення параметрів 

якості життя жінки при 

акушерській та 

гінекологічній патології 

2021-2026рр Кафедри 

акушерства та 

гінекології імені 

професора 

І.Д.Ланового; 

акушерства та 

гінекології 

післядипломної 

освіти 

Професор 

Геник Наталія 

Іванівна, 

професор  

Макарчук Оксана 

Михайлівна. 

Відповідальний 

виконавець –доцент 

Кінаш Наталія 

Миронівна 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати:  

відновлення репродуктивного 

здоров’я та покращення якості 

життя у жінок на фоні 

гінекологічної та 

екстрагенітальної патології 

шляхом оптимізації 

прегравідарної підготовки, 

моніторингу вагітності та корекції 

виявлених порушень. 

22 0121U109033 Індивідуалізація 

лікування раку органів 

репродуктивної системи 

та шлунково-кишкового 

тракту шляхом вивчення 

прогностичних факторів 

та удосконаленням 

методів діагностики  

2021-2026рр Кафедра 

онкології 

Професор 

Крижанівська Анна 

Євстахіївна 

Відповідальний 

виконавець – 

професор Голотюк 

Володимир 

Володимирович 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

підвищити ефективність 

комбінованого і комплексного 

лікування хворих на рак органів 

травлення і репродуктивної 

системи шляхом 

індивідуалізованого вибору 

комплексу нелад’ювантних і 

ад’ювантних терапевтичних 

заходів з урахуванням клінічних, 

морфологічних та молекулярно-

біологічних прогностичних 

маркерів. 

23 0121U110066 Роль нейрон-гуморальної 

регуляції та ендокринної 

системи у виникненні 

структурно-

функціональних змін у 

серці, судинах і нирках 

2021-2026рр Кафедра 

клінічної 

фармакології та 

клінічної 

фармації 

Професор 

Купновицька Ірина 

Григорівна 

Відповідальний 

виконавець –доцент 

Фітковська Ірина 

Петрівна 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

вивчити роль інтраренальних та 

нейрогормональних змін, 

системного запалення, гормонів 

жирової тканини у розвитку 

структурно-функціональних змін 

у серці, судинах і нирках. 



24 0121U110512 Сучасні механізми 

розвитку патологічних 

станів нижніх сечових 

шляхів і чоловічих 

статевих органів та 

обґрунтування 

ефективних методів їх 

корекції 

2021-2026рр Кафедра 

урології 

Професор 

Зеляк Микола 

Володимирович, 

професор Соломчак 

Дмитро Богданович 

Відповідальний 

виконавець – 

доцент Вінтонів 

Оксана Романівна  

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

удосконалити діагностику та 

підвищити ефективність 

лікування хворих з патологією 

сечової та чоловічої статевої 

систем (пієлонефрит вагітних, 

сечокам’яна хвороба, еректильна 

дисфункція, статеві розлади, 

хронічний простатит, гострий 

епідидиміт) на основі 

комплексної оцінки стану 

біоелементів у біосубстратах, 

ендотеліальної функції судин, 

імунної та антиоксидантної 

систем. 

25 0121U110172 Удосконалення 

профілактики, 

діагностики і лікування 

ускладнень хірургічних 

втручань при вродженій 

та набутій абдомінальній 

і колоректальній 

патології у дітей 

2021-2026рр Кафедра хірургії 

№1 та дитячої 

хірургії 

Професор 

Фофанов 

Олександр 

Дмитрович 

Відопідальний 

виконавець –  

асистент Дідух Іван 

Миколайович 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

підвищити ефективність 

діагностики, лікування та 

профілактики ускладнень після 

реконструктивно-відновних 

операцій у дітей з вродженою та 

набутою абдомінальною і коло 

ректальною патологією шляхом 

удосконалення методів 

оперативного лікування, корекції 

метаболічних порушень та 

покращення якості життя. 



26 0121U111129 Стан здоров’я та 

особливості адаптації 

дітей Прикарпаття із 

соматичними 

захворюваннями, їх 

профілактика 

2021-2026рр Кафедри: 

пропедевтики 

педіатрії;  

дитячих хвороб 

післядипломної 

освіти 

Професор 

Кочерга Зоряна 

Ростиславівна 

Відповідальний 

виконавець - 

проесор 

Синоверська Ольга 

Богданівна 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

підвищити ефективність 

проведення профілактичних 

заходів у дітей, що проживають у 

різних регіонах Прикарпаття, 

шляхом поглибленого вивчення 

обмінних процесів, адаптаційних 

можливостей, якості життя та 

розробка індивідуалізованих 

профілактичних програм для 

дітей в рамках роботи «школа 

здорової дитини». 

27 0121U110748 Долсідження 

протимікробної 

активності екстрагованих 

комплексів лікарських 

рослин та синтетичних 

гетероциклічних сполук 

відносно мікроорганізмів 

з різними механізмами 

антибіотикорезистент-

ності 

2021-2026рр Кафедра 

мікробіології, 

вірусології та 

імунології   

Професор  

Куцик Роман 

Володимирович 

Відповідальний 

виконавець – 

к.мед.н. Юрчишин 

Оксана Ігорівна 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

мікробіологічне обґрунтування 

створення нових засобів для 

лікування гнійно-септичних 

інфекцій, спричинених 

антибіотикорезистентними 

штамами умовно-патогенних 

мікроорганізмів на основі 

вивчення протимікробної 

активності лікарських рослин 

флори України та синтетичних 

гетероциклічних сполук. 

28 0121U109419 Клініко-патогенетичні 

паралелі діагностики, 

лікування та 

профілактики судинниї та 

нейродегенеративних 

захворювань нервової 

системи 

2021-2026рр Кафедра 

неврології та 

нейрохірургії 

Професор 

Гриб Вікторія 

Анатоліївна 

Відповідальний 

виконавець – 

доцент Геник Софія 

Ігорівна 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

удосконалити та обґрунтувати 

методи діагностики, лікувальних 

підходів, профілактичних заходів 

при судинних та 

нейродегенеративних 

захворюваннях нервової системи. 



29 0121U108893 Структурні та 

функціональні зміни 

внутрішніх органів при 

хронічних неінфекційних 

захворюваннях: 

можливості 

медикаментозної корекції 

2021-2026рр Кафедра терапії 

і сімейної 

медицини 

післядипломної 

освіти 

Професор  

Федоров Сергій 

Валерійович 

Відповідальний 

виконавець  

асистент Нищук-

Олійник Наталія 

Богданівна 

 

Без 

спеціального 

фінансуваня 

Очікувані результати: розробка 

критеріїв оцінки ефективності та 

безпечності лікування хворих на 

цукровий діабет 2 типу, 

ускладненого хронічною 

серцевою недостатністю при 

наявності у хворих 

інсулінорезистентності, 

надлишкової маси тіла та 

ожиріння, артеріальної 

гіпертензії, ішемічної хвороби 

серця та їх поєднання, що 

сприятиме більш тривалому 

збереженюю працездатності 

хворих та тривалості їхнього 

життя. 

30 0121U111293 

 

Роль 

гастроінтестинальних, 

ендокринних та гормонів 

жирової тканини в 

розвитку коморбідної 

патології внутрішніх 

органів і розробка та 

обґрунтування 

диференційованих 

методів лікування 

2021-2026рр Кафедра 

загальної 

практики 

(сімейна 

медицина) 

Професор 

Міщук Василь 

Григорович 

Відповідальний 

виконавець – 

к.мед.н. Шаламай 

Уляна Петрівна 

Без 

спеціального 

фінансуваня 

Очікувані результати: вивчення 

механізмів взаємообтяжуючого 

впливу різних патологій при їх 

комор бідності, додаткових 

патогенетичних механізмів 

розвитку такої поєднаної 

патології дозволить доповнити 

стандартні протоколи лікування 

цих нозологій. 



31 0121U111146 Диференційовані підходи 

до лікування і 

профілактики 

стоматологічного 

захворювання у 

населення Прикрпаття 

2021-2026рр Кафедра дитячої 

стоматології 

Професор  

Мельничук Галина 

Михайлівна 

Відповідальний 

виконавець – 

доцент Пюрик 

Ярослав 

Васильович 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: підвищити 

ефективність профілактики і 

лікування стоматологічного 

здоров’я населення Прикарпаття 

шляхом вивчення етіологічних 

чинників і патогенетичних 

механізмів розвитку цих хвороб 

та розробити удосконалені 

способи їх первинної і вторинної 

профілактики та лікування 

32 0121U110770 Підвищення ефективності 

морфологічної 

діагностики захворювань 

у дорослих та дітей за 

наявності коморбідної 

патології 

2021-2026рр Кафедра 

патологічної 

анатомії 

Професор  

Кіндратів Ельвіра 

Олександрівна 

Відповідальний 

виконавець – 

доцент.Гурик 

Зоряна Ярославівна 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

оптимізувати морфологічну 

діагностику захворювань у 

дорослих та дітей на основі 

вивчення клініко-патогенетичних, 

структурно-функціональних 

особливостей органів та тканин за 

наявності коморбідної патології 

для обґрунтування вибору 

адекватних методів профілактики 

та захворювання 

33 0121U111666 Комплексне лікування 

хірургічних захворювань 

із врахуванням 

індивідуалізованого 

підходу до пацієнта 

2021-2026рр Кафедра хірургії 

стоматологіч-

ного факультету 

Професор 

Пиптюк Олександр 

Володимирович 

Відповідальний 

виконавець 

доцент Телемуха 

Ссятослав 

Богданович 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: підвищення 

ефективності діагностики і 

лікування хірургічних хворих 



34 0121U113435 Обґрунтування підходів 

до діагностики та 

лікування пацієнтів із 

судинно хірургічною 

патологією 

2021-2026рр Кафедра 

загальної 

хірургії 

Професор 

Гудз Іван 

Михайлович 

Відповідальний 

виконавець 

доцент Деб’як 

Юрій Миколайович 

 

 

 

 

 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: розробка 

методу лікування порушень 

артеріального, венозного та  

мікроциркулярного кровоплину 

35 0121U111673 Клініко-патогенетичне 

обґрунтування 

застосування методів 

медичної реабілітації 

курорту «Моршин» у 

лікуванні захворювань 

внутрішніх органів 

2021-2026рр Кафедра 

внутрішньої 

медицини №1, 

клінічної 

імунології та 

алергології імені 

академіка 

Є.М.Нейка 

Професор 

Яцишин Роман 

Іванович, 

професор 

Вакалюк Ігор 

Петрович, 

професор 

Скрипник Надія 

Василівна, 

професор 

Чернюк Наталія 

Володимирівна 

Відповідальний 

виконавець – 

доцент Михалойко 

Ірина Степанівна 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

покращення ефективності 

лікування захворювань 

внутрішніх органів, запобігання 

виникнення побічних ефектів від 

медикаментозного лікування, 

покращення якості та тривалості 

життя хворих 

 



36 0121U113917 Стан адаптаційно-

регуляторних ресурсів у 

студентів-медиків із 

проявами соматоформної 

вегетативної дисфункції: 

шляхи оптимізації їх 

медичного 

обслуговування 

2021-2026рр Кафедра 

медицини 

катастроф та 

військової 

медицини 

Професор 

Левченко Валерій 

Анатолійович 

Відповідальний 

виконавець –

асистент 

Максим’як Мар’яна 

Вікторівна 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: прозробити 

патогенетичного обґрунтовані 

шляхи оздоровлення молодих 

людей з розладами адаптації на 

фоні соматоформної вегетативної 

дисфункції.Запропонувати нову 

тактику лікування проявів  

соматоформної вегетативної 

дисфункції в амбулаторних 

умовах. 

37 0121U111598 Морфо-функціональні 

зміни органів і систем 

організму під впливом 

протипухлинних 

препаратів та за умов їх 

корекції 

2021-2026рр Кафедра 

гістології, 

цитології та 

ембріології 

Професор 

Геращенко Сергій 

Борисович 

Відповідальний 

виконавець – 

професор 

 Дельцова Олена 

Іванівна 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

встановлення закономірностей 

структурно-функціональних змін 

органів нервової, травної, 

репродуктивної, імунної систем 

організму за умов токсичного 

впливу антибластомних 

хіміопрепаратів та за умов 

корекції. 

 

38 0121U113110 Комплексні методи 

хірургічної підготовки 

хворих до ортопедичної 

реабілітації  з 

використанням методик 

остеопластики і 

імплантації з 

урахуванням процесів 

загального та 

дистрофічного характеру 

щелепно-лицевої ділянки 

2021-2026рр Кафедра 

хірургічної 

стоматології 

Професор 

Пюрик Василь 

Петрович 

Відповідальний 

виконавець – 

д.мед.н. Проць 

Галина Богданівна 

 

Без 

спеціального 

фінансування 

Очікувані результати: 

покращити ефективність 

лікування хворих з 

генералізованим пародонти том 

шляхом комплексної хірургічної 

підготовки хворих до 

ортопедичного лікування та 

розробки науково обґрунтованих 

діагностичних та індивідуальних 

лікувально-реабілітаційних 

заходів в залежності від стану 

тканин протезного ложа. 



39 0121Ш 13110 Удосконалення 2022-2027 Кафедра хірургії Професор Без Очікувані результати:
хірургічної тактики при №2 та Шевчук Ігор спеціального вивчити клініко-радіологічну
захворюваннях органів кардіохірургії Михайлович фінансування та лабораторну характеристику
нейроендокринної В ідпові дальний хворих на захворювання
системи з метою виконавець - органів нейроендокринної
покращення результатів доцент Кузенко системи, визначити роль,
лікування та поліпшення Роман Тарасович значення і характер
якості життя пацієнтів етіопатогенетичного зв’язку 

структурних та запальних змін 
і на основі оцінки клінічних, 
радіологічних, пункцій них та 
морфологічних показників 
вдосконалити методи 
диференціальної діагностики та 
покращити результати 
лікування.


