
1. Назва лабораторії за свідоцтвом про технічну компетентність 

 

Міжкафедральна наукова лабораторія 

2. Адреса, корпус, кімната 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91 

Терапевтичний корпус, 2 поверх, кабінети N1, 2 

3. Час створення лабораторії 

з 15 жовтня 2003р.  

4. Термін чинності свідоцтва про технічну компетентність: 

Свідоцтво № 085/20 від 20.11.2020р., чинне до 19.11.2025р. 

5. Керівник та фахівці, рівень їхньої підготовки до роботи з обладнанням та 

методиками дослідження 

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

• Фахівці: 

• Балан У. В., лікар-лаборант 

• Іванишин Н.В. лікар-лаборант 

Інформація щодо фахівців, які проводять дослідження, вимірювання 

Прізвище, 

ініціали 

фахівця 

Посада 

фахівця, 

підрозділ 

лабораторії 

Вид 

досліджень, 

вимірювань, 

які 

проводить 

фахівець. 

Досвід з 

проведення 

робіт, роки 

Освіта, 

фах, рік 

закінчен-

ня 

навчаль-

ного 

закладу, 

науко-

вий 

ступінь 

Відомості 

про 

підтвер-

дження 

компетен-

тності до 

проведен-

ня дослід-

жень, 

вимірю-

вань 

(дата, 

номер 

наказу) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації 

(кваліфіка-

ційна 

категорія) 

1 2 3 4 5 6 

Герич Петро 

Романович 

Керівник 

лабораторією,  

біохімічний 

підрозділ 

Вимірювання 

у сфері 

поширення 

державного 

метрологічно

го нагляду,10 

Вища 

медична, 

лікува-

льна 

справа, 

ІФНМУ, 

2002 р., 

д-р мед. 

наук, 

проф. 

Вища 

 категорія, 

№ 3043, 

від 07.02. 

2018р. 

ПАЦ 

«Терапія» № 

21118488, від 

02.03.2017 р. 

Балан Уляна Лікар- Вимірювання Вища Вища ПАЦ 



Володи-

мирівна 

лаборант, 

біохімічний 

підрозділ 

у сфері 

поширення 

державного 

метрологічно

го нагляду,15 

медична, 

лікувальн

а справа, 

ІФНМУ, 

к.мед.н.,  

1993 р. 

 

категорія, 

№ 133 від 

05.12. 

2016 р. 

«Клінічна 

біохімія»  

№ 89286 від 

05.11.2015 р. 

Іванишин 

Наталія 

Василівна 

Лікар- 

лаборант, 

імунологічний 

підрозділ 

Вимірювання 

у сфері 

поширення 

державного 

метрологічно

го нагляду,2 

Вища 

медична, 

лікува-

льна 

справа, 

ІФНМУ, 

2002 р.  

Друга 

категорія  

№ 685-14  

від  

11.12. 

2014 р 

«Клінічна 

лабораторна 

імунологія» 

№50932  

від 

20.10.2010 р.  



 

6. Перелік методик досліджень, які виконує лабораторія 

 

Номер 

робочого 

місця 

Назва робочого 

місця 

(узагальнене 

призначення) 

Вид досліджень, назва величин,  що 

вимірюються, та об’єктів вимірювань 

1 2 3 

1 Імуноферментний  

аналіз 

Сироватка крові 

Концентрація тиреотропногогормону 

(ТТГ) 

Концентрація трийодтиронінувільного 

(Т3) 

Концентрація тироксину вільного (Т4) 

Антитіла до тіреоїдної пероксидази 

Концентрація кортизолу 

Концентрація пролактину 

Туморнекротичний фактор-α 

Концентрація Інтерлейкіну-1 β 

Концентрація Інтерлейкіну-1 

Концентрація Інтерлейкіну-2 

Концентрація Інтерлейкіну-4 

Концентрація Інтерлейкіну-6 

Концентрація Інтерлейкіну-8 

Концентрація Інтерлейкіну-10 

Концентрація ендотеліну-1 

 

2 Біохімічний аналіз Сироватка: 

Концентрація тригліцеридів 

Концентрація загального холестерину  

Концентрація трансферину  

Концентрація церулоплазміну 

 

 

 



 


