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А В Т О Б І О Г Р А Ф І Я 
  

КУЦИК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
  

Народився 6 листопада 1964 р. в м. Дрогобичі Львівської області у родині 

службовців. 

Закінчив Дрогобицьку середню школу №2 в 1981 році із золотою медаллю. В 

цьому ж році вступив на лікувальний факультет Івано-Франківського медичного 

інституту, який закінчив з відзнакою в 1987 році. З 1987 по 1989 р. навчався в 

клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії, з 1989 по 1992 р. – в 

аспірантурі на кафедрі мікробіології цього ж інституту. 

В 1993 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Особливості 

імунітету при ревматизмі (клініко-експериментальні дані)» за спеціальністю 

14.00.36 - алергологія і імунологія в Українському державному медичному 

університеті ім. О.О. Богомольця (м. Київ) і отримав вчений ступінь кандидата 

медичних наук. Працював асистентом, а в 1994 році отримав вчене звання доцента 



кафедри мікробіології. З 1996 р. завідувач кафедри мікробіології, вірусології та 

імунології Івано-Франківської медичної академії. 

У 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему «Мікробіологічне 

обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових 

інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, 

фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження» 

за спеціальністю 03.00.07 -  мікробіологія в Інституті мікроібіології та імунології ім. 

І.І.Мечникова АМН України (м. Харків) і отримав вчений ступінь доктора медичних 

наук. В 2013 році отримав вчене звання професора. В 2012 році отримав звання 

почесного професора ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова 

Національної Академії медичних наук України». 

Основним напрямком наукових досліджень є дослідження проблеми 

антибіотикорезистентності умовно-патогенних мікроорганізмів, вивчення 

протимікробних та імуномодулюючих властивостей синтетичних гетероциклічних 

сполук і лікарських рослин флори України. Цьому напрямку присвячено понад 150 

наукових публікацій, серед яких і  монографія «Метіцилінрезистентні стафілококи: 

Глобальна світова проблема. Моніторинг MRSA на Прикарпатті». - 2011. - 102 с., в 

якій вперше розглянуто епідеміологічні аспекти поширення метіцилінрезистентних 

стафілококів в лікувальних закладах на території України. 

В даний час очолюю новий напрямок наукових досліджень на кафедрі 

мікробіології, вірусології та імунології – вивчення механізмів синергізму 

протимікробної дії лікарських рослин і класичних антибіотиків відносно 

полірезистентних штамів умовно-патогенних мікроорганізмів та пошук речовин з 

новим видом фармакологічної активності – модифікаторів 

антибіотикорезистентності бактерій. 

Під моїм керівництвом виконано і захищено 3 кандидатські дисертації, 

виконується 2 кандидатські дисертації. 

Є автором понад 260 друкованих наукових праць, в тому числі 15 патентів 

Укрвїни на винаходи і корисні моделі, 3 навчально-методичних посібників, 2 

інформаційних листів. 
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