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ШТАТИ  КАФЕДРИ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ, 2020-2021 н.р.
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Скрипник Н. В.                   зав. каф. 0.5 0,25 0,5 1,25 0,25 ст.  за сумісництвом професора кафедри ендокринології 

Боцюрко В. І.                           професор 0,25 0,25 0,5

Дідушко О. М.  професор 0,5 0,25 0,25 0,25 1,25 0,25 ст.  за сумісництвом професора кафедри ендокринології 

Костіцька І. О професор 0,5 0,25 0,25 1,0 0,25 ст.  за сумісництвом професора кафедри патологічної фізіології

Чернявська І.В.               доцент 0,75 0,25 1,0

Гудз І. В. асистент 0,5 0,5

Власюк Т. І. 
асистент, 

к. мед.н
0,5 0,25 0,75

Синько У. В. 
асистент, 

к. мед.н
0,5 0,5

0,5 ст.  за сумісництвом медичний центр «Медекс плюс»
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 Човганюк О.С. доцент 0,5 0,5
0,5 ст. за сумісництвом доцента кафедри ендокринології,

0,5 ст. доцента кафедри внутрішньої медицини стоматологічного 

факультету імені  проф. М.М.Бережницького

Краснопольськ

ий С.З.
доцент 0,5 0,5

0,5 ст. за сумісництвом доцента кафедри ендокринології,

0,25 ст. доцента кафедри внутрішньої медицини стоматологічного

факультету імені проф. М.М.Бережницького

Гохкаленко М.С. асистент 0,5 0,5
0,5 ст. за сумісництвом асистента кафедри ендокринології,

0,5 ст. викладача коледжу кафедри внутрішньої медицини № 2 та 

медсестринства

Ромаш Н.І. доцент 0,5 0,5
0,5 ст. за сумісництвом доцента кафедри ендокринології, 

0,5 ст. доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ІФНМУ
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Марусин О.В. доцент 0,5 0,5
0,5 ст. за сумісництвом доцента кафедри ендокринології,

1,0 ст. лікаря ендокринолога ОКЛ

ВСЬОГО ПО 

КАФЕДРІ (згідно

навчального

навантаження)

6,0 2,0 1,25 9,25
* - на час відпустки по догляду за дитиною іншого працівника

кафедри

** - на час довготривалих курсів іншого працівника кафедри



- кафедра забезпечена приміщеннями для проведення теоретичного навчання

(практичні заняття, лекції); самостійна робота; ПМК; наукова діяльність;

- навчальні кімнати (4) та кабінет зав. каф. обладнані комп’ютерними робочими

місцями ( всього 6 компютера та 2 ноутбуки);

- кафедра використовує лекційні аудиторії № 16 та №17, обладнані мультимедійним

устаткуванням;

- для практичних навичок та консультацій, самостійної роботи студентів кафедра

використовує навчально-практичний центр «Медицина» кафедри внутрішньої

медицини № 2 та медсестринства;

- міжкафедральна наукова лабораторія ІФНМУ на базі кафедри внутрішньої медицини

№ 1, клінічної алергології та імунології імені академіка Є. М. Нейка;

- комп’ютерний клас на базі кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства –

10 місць;

- Кафедра ендокринології використовує розвинену соціально-побутову інфраструктуру 

ІФНМУ: бібліотека, читальні зали, пункти громадського харчування, спортивні зали та 

спортивні майданчики, медичний пункт. Здобувачі вищої освіти забезпечені 

гуртожитком. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КАФЕДРИ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ :



Матеріальна база кафедри ендокринології 

№

з/п

Назва 

приміщення

Кількість

Площа 

приміщення,

м
2

Належність приміщень 

(університету, 

лікувальний заклад, 

оренда)

1 Навчальні приміщення, всього 113 м
2

КНП»ОКЛ Івано-

Франківської обласної

ради» оренда

В т.ч.:

1.1 Навчальна кімната №1 (ендо) (1)32 м
2

оренда

1.2 Навчальна кімната №2 а (ендо) (1)16,0 м
2

оренда

1.3 Навчальна кімната №2 б(ендо) (1)16,0 м
2

оренда

1.4 Навчальна кімната №3 (ендо) (1)16,5 м
2

оренда

1.5 Кабінет завідувача (ендо) (1) 18 м
2

оренда

1.6 Лаборантська 13,5м
2

оренда



Посилання на навчально-методичні ресурси відповідної сторінки кафедри на 

офіційному сайті ІФНМУ:

1.https://ifnmu.sharepoint.com/KE/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0

%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D

0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx?RootFolder=%2FKE%2FShared%20Documents%2F

%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0

%9A%D0%90%2F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D

0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%204%20

2.https://ifnmu.sharepoint.com/KE/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0

%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D

0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx?RootFolder=%2FKE%2FShared%20Documents%2F

ENGLISH%2Ffor%20stomatology%20of%20the%204th%20year&FolderCTID=0x01

2000303D2A098405A143BFCD22619AC98CCB&View=%7B0788F811%2D2C9D%

2D46E2%2D8C48%2DBF107EC01C14%7D

3.https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/aspirantura-

doktorantura

Інформаційне забезпечення

кафедри ендокринології  

https://ifnmu.sharepoint.com/KE/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx?RootFolder=%2FKE%2FShared%20Documents%2F%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%2F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%204%20
https://ifnmu.sharepoint.com/KE/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx?RootFolder=%2FKE%2FShared%20Documents%2FENGLISH%2Ffor%20stomatology%20of%20the%204th%20year&FolderCTID=0x012000303D2A098405A143BFCD22619AC98CCB&View=%7B0788F811%2D2C9D%2D46E2%2D8C48%2DBF107EC01C14%7D
https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/aspirantura-doktorantura


Гарагашян Ара Арменакович (1902-1969),

д.мед.н., професор, завідувач кафедри

соціальної гігієни і організації охорони здоров’я 

(1951-1969) 

засновник ендокринологічної служби на Прикарпатті

Основоположник ендокринологічної служби, 

організатор і учасник боротьби з ендемією

зобу на Прикарпатті.

Заснував обласний ендокринологічний 

диспансер у 1953 році.

Наукові дослідження: профілактика і 

лікування ендемічної зобної хвороби, 

застосування радіоактивних ізотопів в 

діагностиці і лікуванні захворювань 

щитоподібної залози.

Тема докторської дисертації:

„Ендемічна зобна хвороба в Станіславській 

області і боротьба з її ліквідацією”. 



Паращак Ганна Петрівна (1927-2013), 

д.мед.н., професор, 

завідувач курсу ендокринології (1967-1981)

В 1959 р. захистила кандидатську дисертацію на 

тему «Основний обмін і коливання вмісту 

вітаміну С в плазмі крові у хворих на ендемічну 

зобну хворобу в віковому аспекті».

Докторська дисертація Г.П. Паращак, виконана у 

1969–1971 рр. під науковим керівництвом 

професора кафедри внутрішньої медицини 

П.М. Вакалюка, на тему «Роль мікроелементів у 

розвитку виразкової хвороби шлунка і 

дванадцятипалої кишки» була успішно захищена 

в Київському медичному інституті ім. академіка 

О.О. Богомольця.

У 1973 р. Г.П. Паращак затверджена у вченому 

званні професора.

Понад 130 наукових працях, в тому числі 4 

монографії

Г.П. Паращак підготувала 4 кандидатів медичних 

наук



Випускниця Станіславського медичного 

інституту 1953 р., І.П. Ванджура 

залишилась працювати в альма-матер 

асистентом кафедри факультетської 

терапії (1953–1972), і розпочала свої 

наукові дослідження з проблем 

ендокринології та кардіології.

У 1961 р. Ірина Петрівна захистила 

кандидатську дисертацію на тему 

«Азотовий обмін у хворих на ендемічну 

зобну хворобу»

У 1971 р. захистила докторську 

дисертацю на тему «Біохімічне і 

гістохімічне вивчення атеросклерозу в 

експерименті і клініці», в 1974 р. –

присвоєння вченого звання професора

Ванджура Ірина Петрівна (1920-1997),

д.мед.н., професор, завідувач курсу 

ендокринології (1982-1985)



У 1978 р. В.І. Боцюрко захистив 

кандидатську дисертацію на тему 

«Обмін деяких мікроелементів і 

поєднаних з ними металоферментів 

при ревматизмі».

Під керівництвом наукових 

консультантів – професорів і член-

кореспондентів АМН України 

М.Д. Тронька та Є.М. Нейка, у 1996 р. 

захистив у Київському інститут 

ендокринології і обміну речовин імені 

В.П. Комісаренка докторську 

дисертацію на тему «Віддалені сомато-

генетичні ефекти інкорпорованого 

радіоактивного йоду в осіб із 

захворюваннями щитовидної залози в 

умовах ендемічної місцевості». У 

1997 р. В.І. Боцюрко отримав вчене 

звання професора

Боцюрко Володимир Іванович

д.мед.н., професор, завідувач курсу ендокринології

(1997-1997),

завідувач кафедри ендокринології (1997-2014)



В 2011 році захистила докторську дисертацію на тему 

«Роль йодного дефіциту та гіпотиреозу в розвитку 

метаболічного синдрому у хворих на цукровий діабет 2 

типу» за спеціальністю 14.01.14 – «Ендокринологія». 

Основні наукові напрями – цукровий діабет, 

метаболічний синдром, захворювання щитоподібної 

залози. Автор 159 друкованих наукових праць: з них 25 

навчально-методичного характеру та 134 наукового 

характеру, в тому числі Національний підручник із 

грифом Міністерства освіти і науки України, 2 монографії 

та 5 навчальних посібників із грифом Міністерства 

освіти і науки України. Дослідник міжнародних програм з 

вивчення нових препаратів для лікування цукрового 

діабету. Активна учасниця та доповідачка на 

міжнародних наукових форумах. Член спеціалізованої 

Вченої ради Д 26.558.01 ДУ “Інститут ендокринології та 

обміну речовин ім В. П. Комісаренка НАМН України” та 

член Правління та Президії Асоціації ендокринологів 

України, Голова Асоціації ендокринологів Івано-

Франківської області. Указом Президента України № 

241/2018 від  24 серпня 2018 року присвоєно почесне 

звання Заслужений лікар України. 

Скрипник Надія Василівна
Заслужений лікар України, д. мед. н., професор 
Завідувач кафедри ендокринології з 2014 року



Колектив кафедри ендокринології,  2017 рік 

(зліва на право – лаборант Соківка О.А., доцент Ромаш Н.І., асистент Осадчук В.П., доцент 

Вацеба Т.С., асистент  Петровська І.Н., доцент Костіцька І.О., професор Боцюрко В.І., 

завідувач кафедри, професор Скрипник Н.В., доцент Марусин О.В., асистент Чернявська І.В., 

професор Дідушко О.М., асистент Гудз І.В., робітник Тихонюк О.О.)



АВТОРЕФЕРАТИ



НАВЧАЛЬНА РОБОТА

В 2020 році розроблені та затверджені:

✓ Навчальна програма з дисципліни Ендокринологія, 221 «Стоматологія» , кваліфікація освітня «Магістр 

стоматології».

✓ Навчальна програма. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки фахівців. Рівень вищої 

освіти другий (магістерський) рівень.Кваліфікація освітня - Магістр медицини.

✓ Робоча програма: Загальна медична підготовка: Ендокринологія, 221 «Стоматологія» , кваліфікація 

освітня «Магістр стоматології».

✓ Робоча програма: Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки фахівців. Рівень вищої освіти 

другий (магістерський) рівень.Кваліфікація освітня - Магістр медицини.

✓ Силабус навчальної дисципліни: Загальна медична підготовка: Ендокринологія. Рвень вищої освіти –

другий (магістерський) рівень, кваліфікація освітня – магістр стоматології.

✓ Силабус Освітньо-професійної програми вищої освіти підготовки фахівців. Рівень вищої освіти другий 

(магістерський) рівень.Кваліфікація освітня - Магістр медицини.

✓ Силабус навчальної дисципліни: «Новітні лікувально-діагностичні аспекти діабетологіїЇ». Освітньо-

наукова програма вищої освіти підготовки фахівців.Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) 

рівень. Кваліфікація освітня - Доктор філософії.

✓ Силабус навчальної дисципліни: «Сучасні аспекти ендокринної патологіїЇ». Освітньо-наукова програма 

вищої освіти підготовки фахівців.Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень. Кваліфікація 

освітня - Доктор філософії.

✓ Силабус навчальної дисципліни: «Сучасні наукові дослідження з актуальних питань патології 

щитоподібної залози». Освітньо-наукова програма вищої освіти підготовки фахівців.Рівень вищої освіти 

третій (освітньо-науковий) рівень. Кваліфікація освітня - Доктор філософії.



7.12.2016 р. асистент, к. мед. н. Вацеба Т.С.  проведела відкрите практичне заняття з ендокринології 

студентів 4 курсу 4+ групи на тему: «Хронічна недостатність кори наднирникових залоз. Гостра 

недостатність кори наднирникових залоз. Гормонально-активні пухлини наднирникових залоз»



15 лютого  2017 року на базі кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного 

університету професор Боцюрко В.І. провів майстер клас на тему «Лабораторна діагностика 

ендокринних захворювань»



23 лютого 2017 р. на кафедрі ендокринології асистент Чернявська І.В. провела відкрите практичне 

заняття у студентів іноземного факультуту 6 курсу 56- групи на тему «Ведення хворих з синдромом 

артеріальної гіпертензії в ендокринологічній практиці»



24 березня 2017 асистент Вацеба Т.С. для студентів 86 науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю “Інновації в 

медицині” провела майстер-клас  “Використання новітніх методів лікування 

хворих з цукровим діабетом”



30 березня 2017 р. на базі кафедри ендокринології

доцент Дідушко О.М. провела майстер клас на тему «Освоєння практичних 

навичок з ендокринології  для студентів VI курсу»



4 жовтня 2017 р. д. мед. н., доцент Дідушко О.М. провела відкриту лекцію на тему: «Захворювання 

щитоподібної залози. Дифузний токсичний зоб. Йододефіцитні захворювання. Тиреоїдити: етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика, лікування. Тиреотоксичний криз, міксидематозна кома: невідкладна допомога»                 

для студентів 4 курсу медичного факультету



3 березня 2016 року на кафедрі ендокринології ІФНМУ к. мед. н. Марусин О.В. провела відкрите 

практичне заняття в студентів 6 курсу 4* групи на тему: «Ведення хворих з синдромом артеріальної 

гіпертензії в ендокринологічній практиці».



Студентка 4 курсу Семенів І.П. зайняла призове місце (ІІ місце) на Всеукраїнській олімпіаді з 
ендокринології, що відбулась в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. 
Горбачевського МОЗ України» 12-13 квітня 2018 року та призове місце (ІІ місце) на Всеукраїнській 
олімпіаді з ендокринології, що відбулась в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 4-5 квітня 2019 року



У грудні 2019 року на базі науково-практичного центру «Фізіології» Івано-Франківського національного 
медичного університету відбувся майстер-клас сумісно з кафедрою ендокринології та кафедрою 
фізіології «Новітні методи діагностики і лікування цукрового діабету» для студентів учасників СНГ 

другого-шостого курсу. 



5.12.19 Міждисциплінарний майстер-клас на тему «Сучасні методи лікування невідкладних станів у хворих 
на цукровий діабет». Даний захід проводили: Дідушко О.М. д. мед. н., професор кафедри ендокринології, 

Тітов І.І. завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, д. мед. н., професор. Були розглянуті 
новітні засоби надання невідкладної допомоги при гострих ускладненнях цукрового діабету. 



У 2020 році на базі кафедри ендокринології відбувся міжкафедральний майстер-клас на тему «Діабетична 

полінейропатія: диференційна діагностика». Заняття проводила професорка кафедри ендокринології Ірина 

Костіцька та доцентка кафедри неврології та нейрохірургії Ольга Михалойко.



Доцент Костіцька І.О. з групою студентів 4 курсув в навчально-практичному центрі 

проводить глюкозотолерантний тест 



ПАТЕНТИ ВИДАНІ ПРАЦІВНИКАМИ КАФЕДРИ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ



Результати наукових досліджень співробітників кафедри 

ендокринології  обговорювалися на міжнародних форумах 

Професор Скрипник Н. В.
➢ 17 Конгрес Европейського товариства з артеріальної гіпертензії в Мілані, 2007 р.

➢ 2-й Міжнародний конгрес «Предіабет і метаболічний синдром “,2007, Барселона

➢ Конгрес Європейського товариства кардіологів з серцевої недостатності, 2007, Гамбург;

➢ на ХХІІІ Конгресі Американського товариства з артеріальної гіпертензії  (, Нью-Орлеан, 

США, 2008);

➢ 2009 р. – на XIV Міжнародному Конгресі з реабілітації в медицині та імунореабілітації 

(Дубаї, ОАЕ),

➢ ХХІV Конгресі Американського товариства з артеріальної гіпертензії  (Сан-Франциско, 

США);

➢ Конгрес Американської асоціації з артеріальної гіпертензії (Нью-Йорк, США,2011),

➢ Європейський конгрес кардіологів (Париж, Франція, 2011),

➢ Європейська асоціація з артеріальної гіпертензії (Лондон, Великобританія, 2012).

➢ 53rd European Association for the Study of Diabetes (EASD), (Lisbon, Portugal, 2017)

➢ 41st Annual Meeting of the European Thyroid Association in Newcastle Upon Tyne, 

(Великобританія 16 – 19 вересня 2018).

➢ IDF Congress, Busan, Korea, 2-6 грудня 2019.

➢ 21st European Congress of Endocrinology (Lyon, France, 2019)

➢ 42nd Annual Meeting of the European Thyroid Association Budapest, Hungary, 07.09-10.09.2019

➢ Scientific Sessions American Diabetes Association, San Francisсo, 12-16 Jun. 2020.

➢ AdBoard  по Д2Т за участю PhD. Karalliddi Janaka (London) -Києв,  ON LINE, 4 березня 2020. 



Результати наукових досліджень співробітників кафедри 

ендокринології  обговорювалися на міжнародних форумах 

Професор Боцюрко В.І.

брав участь і доповідав на міжнародних наукових форумах у Берліні, 

Амстердамі, Відні, Празі, Римі, Флоренції, Лондоні, Стамбулі, Санкт-

Петербурзі та Маямі. Серед них – 43-тя щорічна конференція Європейської 

асоціації з питань вивчення цукрового діабету (Амстердам, Нідерланди, 

2007 р.); 44-та щорічна конференція Європейської асоціації з питань 

вивчення цукрового діабету (Рим, Італія, 2008 р.), 5-ий Європейський 

андрологічний саміт (Санкт-Петербург, Російська Федерація, 5-6 березня 

2010 р.).

Професор Дідушко О.М.

➢Європейської асоціації з питань вивчення цукрового діабету «ENDO 

BRIDGE» в Анталії (Туреччина, 2013),

➢«Европейская конференция по биологическим и медицинским наукам» 

(Відень, 2016)

➢ІІ Inteernational Scientific and Practical Conference  «Modern Methodology 

of science and education», (Warsaw, Poland, 2018)

➢80-th Scientific Sessions American Diabetes Association, Kenilworth, N.J. & 

New York, 2020. 



Професор Костіцька І.О.

➢Європейської асоціації з питань вивчення цукрового діабету «ENDO BRIDGE» в Анталії

(Туреччина, 2013),

➢NEURODIAB 2015 Annual Meeting Neuropathy Study Group of the EASD, (Ельсінор, Данія, 2015)

➢52rd Annual Meeting EASD 2016 (Німеччина, Мюнхен, 2016)

➢17th International Congress of Endocrinology jointly with the 15th Annual Conference of Chinese

Society of Endocrinology (Пекін, Китай, 2016)

➢Advanced Thechnologies & Treatments for Diabetes (Італія, Мілан, 2016),

➢IOSR, 2017 (Індія, 2017)

➢3rd International Conference of Interdisciplinary Management of Diabetes Mellitus and its

Complications. (Будапешт, 2017р)

➢19th European Congress of endocrinology (Лісабон, Португалія, 2017).

➢53rd European Association for the Study of Diabetes (EASD), (Lisbon, Portugal, 2017)

➢NEURODIAB 2017 Annual Meeting Neuropathy Study Group of the EASD, (Португалія, Коімбра,

2017)

➢20th European Congress of Endocrinology 2018 (Barcelona. Spain, 2018)

➢54th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (Берлін, Німеччина,

2018)

➢55th Annual Meeting of EASD (м. Барселона, 2019)

➢Global Diabetes Summit (м. Франкфурт, 2019)

➢Global Diabetes Summit, 25-26 жовтня 2019 р. м. Франкфурт.

➢ ІDF Congress, Busan, Korea, 2-6 грудня 2019 р.

➢19th world congress gynecological endocrinology, Florence (Italy), 4-7 березня 2020 р.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри 

ендокринології  обговорювалися на міжнародних форумах 



Міжнародні конференції

Європейський конгрес з артеріальної гіпертензії,  США, Сан-Франциско, 2009 рік

(з права на ліво – проф. Оринчак М.А., проф. Середюк Н.М.,

президент Американської асоціації з артеріальної гіпертензії Сюзанна Опаріл, проф. Скрипник Н.В.)



Стендова доповідь Скрипник Н.В., 

Конгрес з артеріальної гіпертензії, 

Лондон, 2012 рік

Європейський конгрес з артеріальної гіпертензії, 

Париж, 2011 рік



Міжнародна конференція «Endobridge» 23 – 26 жовтня 2013 року 

Анталія (Туреччина)



Науково-практична конференція, Відень, 2016.

Учасники кафедри ендокринології професор Скрипник Н.В.,   

асистент Вацеба Т.С. 

Зустріч дослідників, Відень, 2012

Професор Боцюрко В.І., доцент Дідушко О.М.



Зустріч дослідників Санк-Перербург, 2010.

(зліва направао – професор Боцюрко В.І., доцент Костіцька І.О., доцент Бабенко І.Г.



Українська делегація на зустрічі дослідників з проблем цукрового діабету у 

Маямі, США 10.12.2014



15 Конгрес ендокринологічний у Вроцлаві (Польща) 05.05.2014

(зліва на право - головний ендокринолог Польщі Андей Малевіч, професор Боцюрко В.І.,  

віце-президент Європейської асоціації ендокринологів )



EASD, Мюнхен, 2016 

Стендова доповідь доцента Костіцької І.О.



Професор Скрипник Н. В. – участь ЕСЕ, Ліон, Франція, 2019 



Професор Скрипник Н. В. – участь IDF, Корея, Пусан, 2019 



Професор Костіцька І.О. - участь EASD, Барселона 16-20 вересня 2019 року 



Науково-практична конференція "Актуальні питання захворювань щитоподібної залози та іншої 

ендокринної патології“

14 – 15 травня 2015 року  туристичний комплекс «Буковель»



Всеукраїнська конференція «Сучасний мультидисциплінарний підхід до 

діагностики та лікування дисфункції гіпоталамуса» 20 травня 2016 року



Кафедра ендокринології спільно з кафедрою фізіології  організували та провели Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію «Вплив довкілля Прикарпаття на перебіг фізіологічних процесів», 6 

квітня 2017 року



Викладачі кафедри ендокринології ІФНМУ взяли участь та виступили з доповіддю на Всеукраїнській 

конференції у м.Тернополі “Сучасний мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування хворих на 

цукровий діабет”,11 травня 2017 р.



У жовтні 2019 року кафедра ендокринології сумісно з кафедрою фізіології за сприяння ректорату 

ІФНМУ, департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, 

Українського Фізіологічного Товариства ім. П.Г.Костюка та Асоціації ендокринологів України 

провели міжнародну науково-практичну конференцію «Фізіологічні та клінічні аспекти 

ендокринної патології» Подія зібрала провідних фізіологів та спеціалістів ендокринологів України.



Наукво-практична конференція 

«Актуальні питання ендокринних хвороб у практиці сімейного лікаря» 22 травня 2019 року 

проведена спільно з кафедрою сімейної медицини ПО



Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена пам’яті 

академіка Г. О. Бабенка, 23-24 жовтня 2019 (участь проф.Скрипник Н.В. і 

проф.Боцюрко В.І. ).



Професор Володимир Боцюрко - голова регіональної ради Івано-Франківської області 

«Відзнаки за професіоналізм і милосердя «Орден Святого Пантелеймона».



ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ, ВИДАНІ  З УЧАСТЮ

СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ 



1. "Розробка препарату із порошка топінамбура і пробіотика Біфідум колі для 

лікування хворих на цукровий діабет і кишковий дисбактеріоз" (№ 

держреєстрації 01020007362). термін виконання – 2002 - 2004 рр.

2. „Метаболічний синдром. Вивчення патогенетичних особливостей, розробка 

диференційованих методів лікування” (номер держреєстрації 0107U000044); 

термін виконання – 2006 - 2011 рр.

3. «Розробка нових підходів до комплексного лікування гіпотиреозу» (номер 

державної реєстрації – 0113U005376); термін виконання – 2013-2018 рр. 

1. В 2020 році кафедра ендокринології затвердила науково-дослідну роботу на 

тему «Наукове обґрунтування та удосконалення діагностики і лікування

ендокринопатій на основі вивчення пріоритетних етіопатогенетичних

факторів та коморбідних станів» (номер держреєстрації 0120U105103).

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ



В 2020 році зареєстрована  Школа з ендокринології під 

керівництвом д.мед.н., проф., Заслуженого лікаря України 

Н. В. Скрипник. Засновник Школи з ендокринології – д. 

мед. н., професор кафедри ендокринології Івано-

Франківського національного медичного університету 

Боцюрко Володимир Іванович.

Наукова школа з ендокринології 



Професор Скрипник Н. В. Співавтор 

національного підручника -

Ендокринологія: підручник для студ. 

вищих мед. навч. закладів / [П. М. 

Боднар, Ю. І. Комисаренко, Г. П. 

Михальчишин, …, Н.В.Скрипник і ін.]; 

за ред. Ю. І. Комисаренко, Г. П. 

Михальчишин,  – 5-те вид,оновл. та 

допоан. - Вінниця : Нова Книга, 2020. –

536 С.: іл. Гриф МОЗ України Протокол 

№ 1 від 19.05.2009 для вищих 

медичних навчальних закладів ІV рівня 

акредитації.

Національний підручник



ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Кафедра Ендокринології працює на базі лікувально-профілактичних закладів

міста, що дає змогу студентам навчатися на практичних прикладах, біля ліжка

хворого, а викладачам брати безпосередню участь у наданні

висококваліфікованої допомоги населенню регіону.

Клінічні бази:

➢ Комунальне некомерційне підприємство ОКЛ Івано-Франківської обласної

ради, ендокринологічне відділення,;

➢ терапевтичний відділ Університетської клініка ІФНМУ;

➢ терапевтичне відділення № 1 КНП ЦМКЛ «Івано-Франківська центральна

міська клінічна лікарня»;

➢ для проведення наукових досліджень за принципами доказової медицини

діє 10 сертифікованих науково-дослідних лабораторій;

➢ на підставі укладених договорів при навчанні використовується сучасне

медичне обладнання та апарати комунальних та приватних лікувально-

профілактичних закладів м. Івано-Франківська. Забезпечення відповідає

ліцензійним вимогам.



Професор Боцюрко В.І. проводить обхід хворих в ендокринологічному відділенні



Обхід професора Скрипник Н.В. у ендокринологічному відділенні



Заходи з ініціативи кафедри ендокринології присвячені

Всесвітньому Дню Діабету в Івано-Франківську 



Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом 14 листопада 2019  - це провідна 

глобальна кампанія з інформування і пропаганди в сфері боротьби з діабетом, офіційно 

визнана ООН і очолювана IDF.



Проект соціальна діагностика за участю кафедри ендокринології ІФНМУ при сприянні 

«Медична Фундація Прикарпаття» 



Освоєно і впроваджено в освітній процес та клінічну практику 

застосування методики добового моніторингу рівня глікемії з 

використанням апарату іPRO, придбаним за кошти ІФНМУ



Післядипломна освіта 

●Впроваджено на кафедрі цикли стажування та  тематичного 

удосконалення:: «Ендокринна патологія у жінок репродуктивного віку», 

«Вибрані питання ендокринології» «Питання ендокринології в практиці 

сімейного лікаря», «Сучасні методи діагностики та лікування ендокринної 

патології згідно міжнародних стандартів».

●З 2003 року на базі кафедрі ендокринології Івано-Франківського 

національного медичного університету пройшли ПАЦ та ТУ 1401 слухачі.

●В 2020 році  з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в 

умовах карантину є обмеження в спілкуванні та масових заходах. Карантин 

вносить свої корективи в життя студентів та викладачів:

●Впроваджено новітній дистанційній метод навчання за допомогою платформи 

Teams. Курси тематичного удосконалення на час карантину проводяться  з 

використанням платформи Teams.



Викладачі кафедри ендокринології та слухачі передатестаційного циклу «Ендокринологія», 2006 рік 

(зліва направо викладачі – доцент Скрипник Н.В.,  професор Боцюрко В.І., доцент Бабенко І.Г.)



Викладачі кафедри ендокринології та слухачі передатестаційного циклу 

«Ендокринологія» 2010 рік (з ліва на право в центрі  викладачі – доцент Бабенко І.Г, 

професор Скрипник Н.В.)



Нарада завідувачів кафедрами ендокринології України

в Івано-Франківську, 1999 рік



Переривисті курси ендокринологів, Коломия, 2006 рік



Переривисті курси ендокринологів, Коломия, 2017 рік



Викладачі кафедри ендокринології та слухачі передатестаційного циклу «Ендокринологія»,

2005 рік 



ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

КАФЕДРИ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ІФНМУ

➢ Першочерговим завданням кафедри є підвищення рівня сучасних вимог до підготовки

висококваліфікованих лікарів, підвищення методичної майстерності науково-педагогічних

працівників кафедри; удосконалення організації та забезпечення навчально-виховного

процесу.

➢ Організація ефективної підготовки наукових кадрів.

➢ Постійна координація студентського наукового гуртка кафедри ендокринології

➢ Навчання на курсах англійської мови викладачів та складання іспиту FCE з англійської

мови на сертифікат рівня В2.

➢ Співпраця з практичною охороною здоров’я. Впровадження в навчально-методичний

процес та клінічну практику інноваційні технологій.

➢ Перспективним напрямком розвитку системи післядипломної освіти та підвищення

професійної кваліфікації лікарів на кафедрі ендокринології є безперервне професійне

навчання, а також дистанційна (у тому числі в режимі on-line) форма навчання.




