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Найважливіші наукові досягнення, що передували формуванню 

Прикарпатської наукової кардіологічної школи: 

•  Організація невідкладної допомоги хворим на інфаркт міокарда: 

створення блоків (палат) реанімації та інтенсивної терапії, спеціалізованих 

протиінфарктних бригад  швидкої медичної допомоги  в м. Івано-

Франківську (1975-1980). 

•  Організація Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного 

диспансера (1978),  центра (2019). 

•  Застосування системного тромболізу в лікуванні гострого інфаркта 

міокарда (1985). 

•  Впровадження  засобів метаболітотропної терапії в регіональні протоколи 

надання медичної допомоги пацієнтам зі  STEMI/NSTEMI (1991-2020). 

•  Розробка заходів по виявленню і лікуванню артеріальної гіпертензії серед 

населення області (1975-2010). 

•  Участь в організації догоспітального тромболізу (фібринолізу) (2000-

2020). 

•  Формування регіональних протоколів надання медичної допомоги при 

STEMI/NSTEMI (2000-2020). 

 

Найважливіші наукові досягнення за останні 5 років: 

•  Участь в організації реперфузійного  центра  на базі ОККЦ  для 

проведення первинного через шкірного коронарного втручання (2019). 

•  Розробка заходів щодо ранньої (ПМК-КатЛаб – 90 хв)реваскуляризації 

пацієнтів зі STEMI (2015-2020). 

•  Розробка і впровадження заходів щодо повної реваскуляризації у 

пацієнтів із багато судинним ураженням (2020). 

•  Розробка і впровадження заходів щодо надання медичної допомоги 

пацієнтам зі STEMI/NSTEMI в умовах локдауну по COVID-19(2020). 

 

Визнання наукової школи академічною та громадською спільнотою: 

•  Грамота  Верховної Ради України «За заслуги перед Українським 

народом» (№ 934, 2010). 

•  «Орден Святого Пантелеймона» (в номінації найкращий лікар), 2020. 

•  «Грамота Папи Римського Franceso за здобутки в медицині, 2017. 

•  Медалі НАМН України та ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска» 

НАМН України (2001, 2018). 

 

Перелік докторів і кандидатів наук/докторів філософії, підготовлених 

за останні 5 років із зазначенням назви дисертацій та прізвища 

наукового керівника/консультанта: 

1.  Федорченко Михайло Володимирович, тема дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії: «Ефективність фармакологічного 

посткондиціювання у пацієнтів зі STEMI/NSTEMI», науковий керівник – 

д.мед.н., проф. Середюк Н.М. 
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2.  Вацеба Мар'яна Остапівна, тема дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук: «Поєднання ессенціальної артеріальної 

гіпертензії, ожиріння та подагри: клініко-патогенетичні механізми перебігу 

та лікування», науковий керівник – д.мед.н., проф. Середюк Н.М. 

3.  Курилів Галина Миколаївна, тема дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук: «Модифікація факторів, що впливають 

на ендотеліальну дисфункцію у хворих на хронічну серцеву недостатність», 

науковий керівник – д.мед.н., проф. Середюк Н.М. 

4. Деніна Руслана Валентинівна, тема дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук: «Клініко-патогенетичні особливості 

перебігу і лікування серцевої недостатності у хворих на повторні інфаркти 

міокарда», науковий керівник – д.мед.н., проф. Середюк Н.М. 

5.  Лучко Оксана Романівна, тема дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук: «Субклінічні ознаки ураження судин у хворих на 

артеріальну гіпертензію з хронічним пієлонефритом: способи корекції 

коморбідної патології», науковий керівник – д.мед.н., проф. Середюк Н.М. 

 

Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 

років: 

Практичне використання 

•  Програма клініко-психологічної реабілітації кардіологічних хворих 

шляхом оптимізації внутрішньої картини здоров'я // Методичні 

рекомендації // Вакалюк І.П., Вірстюк Н.Г., НестеракР.В., 2018. 

•  Кардіореабілітація та  реваскуляризації міокарда  // дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора  медичних наук // Нестерак Р.В., 2020; науковий 

консультант проф. Сіренко Ю.М. 

Впровадження: 

•   Лікування гострого інфаркту міокарда з використанням засобів 

фармакологічного пост кондиціювання/ Федорченко М.В., Середюк Н.М., 

Петровський Р.В. // Івано-Франківськ, ОККЦ, 2020. 

•   Оцінка показників ліпідного обміну, рівня сечової кислоти у хворих на 

есенціальну гіпертензію ІІ ступеня з ожирінням та подагрою / Вацеба М.О., 

Середюк Н.М. // Івано-Франківськ, ОККЦ, 2014. 

•   Підвищення ефективності лікування хворих на есенціальну артеріальну 

гіпертензію ІІ ступеня з ожирінням та подагрою із використанням лозартану 

та мельдонію дигідрату шляхом впливу на клініко-патогенетичні 

особливості перебігу коморбідної патології  / Вацеба М.О., Середюк Н.М. // 

Івано-Франківськ, ОККЦ, 2014. 

•   Курилів Г.М., 

•   Деніна Р.В., 

•   Оцінка жорсткості (ригідності) артерій у хворих на хронічний 

пієлонефрит з артеріальною гіпертензією / Лучко О.Р., Середюк Н.М. // 

Івано-Франківськ, ОККЦ, 2013. 
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Перелік патентів, авторських свідоцтв, рацпропозицій, отриманих 

протягом останніх 5 років: 

Патенти: 

•  Спосіб діагностики та оцінки ефективності лікування повторних  і 

третинних інфарктів міокарда //Деніна Р.В., Середюк Н.М.// Патент України 

на корисну модель № u75005, 2015. 

•  Модифікація ризику серцево-судинних ускладнень у хворих на 

артеріальну гіпертензію з ішемічною хворобою серця // Методичні 

рекомендації  (№ держ. реєстрації 0112U003864) //Середюк Н.М.,  

Нестерак Р.В., Галюк Н.М., Федорченко М.В., 2016. 

• Лікування гострого інфаркту міокарда з використанням засобів 

фармакологічного посткондиціювання // Методичні рекомендації  

//Середюк Н.М., Вакалюк І.П., Федорченко М.В., 2019. 

•  Спосіб оптимізації лікування хронічної серцевої недостатності у хворих із 

повторним/третинним інфарктом міокарда // Інформаційний лист// Вакалюк 

І.П, Середюк Н.М., Деніна Р.В., 2019. 

•  Спосіб оптимізації відновного лікування хворих після інфаркту міокарда  

з врахуванням сумарного серцево-судинного ризику // Методичні 

рекомендації// Вакалюк І.П, Середюк Н.М., Тимочко Н.Б., 2019. 

•  Спосіб лікування і профілактики респіраторного синдрому у хворих на 

артеріальну гіпертензію ІІ стадії при тривалому використанні інгібіторів 

АПФ // Інформаційний лист // Вакалюк І.П, Середюк Н.М., Совтус В.І., 

2019. 
•  Спосіб оптимізації антигіпертензивної терапії у хворих із поєднанням 
ессенціальної артеріальної гіпертензії, ожиріння та подагри // 
Інформаційний лист //  Вакалюк І.П, Середюк Н.М., Вацеба М.О., 2019. 
•  Спосіб підвищення ефективності лікування хворих на хронічну серцеву 
недостатність шляхом модифікації факторів, що впливають на 
ендотеліальну дисфункцію // Інформаційний лист//Вакалюк І.П, Середюк 
Н.М., Курилів Г.М., 2019. 

•  Спосіб покращення функціонального стану та кардіогемодинаміки правих 

відділів серця у хворих на некомпенсоване хронічне легеневе серце в 

поєднанні з АГ // Методичні рекомендації// Вакалюк І.П, Середюк Н.М., 

Середюк В.Н., 2019. 

 

Перелік опублікованих монографій, методичних рекомендацій, 

інформаційних листів за останні 5 років: 

•  Nestor M.Seredyuk. Internal medicine: textbook: in 2 books. Book 1. Deseases 

of the Cardiovascular and Respiratory Systems. N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, 

R.I. Yatsyshyn, M.M., Ostrovskyy, V.N. Serediuk, S.V. Fedorov et al. - Kyiv: 

AUS Мedicine Publishing, 2019. - 664 p. 
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• Nestor M.Seredyuk. Internal medicine: textbook: in 2 books. Book 2. 
N.M.Seredyuk,  I.P.Vakaliuk, R.I.Yatsychyn, Ostrovskyy, V.N. Serediuk,  et al. – 
Kyiv:  AUS Мedicine Publishing, 2020. - 464 p. 
•  Джон Р. Хемптон. ЕКГ у практиці - The ECG in Practice - ЭКГ в практике: 
навчальний посібник / Джон Р. Хемптон; переклад 6-го англ. видання. 
Наукові редактори перекладу Н. М. Середюк, О.З. Скакун. — К.: ВСВ 
«Медицина», 2018. -560с. 
•  Джон Р. Хемптон. Основи ЕКГ- The ECG Mode Easy: пер.9-го англ.вид. : 
укр., англ.. / Джон Р. Хемптон,  Джоанна Хемптон. Наукові редактори 
перекладу Н. М. Середюк, О.З. Скакун. — К.: ВСВ «Медицина»,2020. – 
234с. 
•  Хемптон Джон. 150 випадків ЕКГ=150 ECG Cases: пер. 5-го англ.вид: 
двомовне вид.:укр., англ. / Джон Хемптон, Девід Едлем, ДжоаннаХемптон; 
наук. ред. пер. Нестор Середюк; пер. з англ. Олексія Скакуна.  — К.: ВСВ 
«Медицина», 2020. – 344с. 

• Лікування гострого інфаркту міокарда з використанням засобів 

фармакологічного посткондиціювання // Середюк Н.М., Вакалюк І.П., 

Федорченко М.В. // Методичні рекомендації. Івано-Франківськ, 2019. – 14с. 

•  Спосіб оптимізації відновного лікування хворих після інфаркту міокарда  

з врахуванням сумарного серцево-судинного ризику // Вакалюк І.П,  

Середюк Н.М., Тимочко Н.Б.// Методичні рекомендації, 2019. 

 

Перелік та кількість опублікованих статей у виданнях, що 

індексуються науко метричними базами Scopus та Web of  Science, за 

останні 5 років: 

•  Seredyuk N.M. Inffluence of trimetaridine and levocarnitine on clinical course,       

   structural and functional changes and myocardial fibrosis in patients with       

   myocardial infarction //  M.V.Fedorchtnko,  N.M.Seredyuk, R.V.Petrovckiy/    

   Wiadomosci lekarskie. 2019; 72 (11 cz 1): 2094-2098. 

•  Короновірусна хвороба (COVID-19):особливості перебігу        

   та лікування інфаркта міокарда і серцевої недостатності // Н. М. Середюк,  

   В.Н.Середюк, О.З.Скакун,  Я.Л.Ванджура ,  І.З.Твердохліб/ Art of     

   Medicine. 2020; 3 (15): 182-188.  

•  Seredyuk N, Matlakh A, Vandzhura Y, Bielinskyi M, Skakun O, Denina R.  

   Multi-Vessel Coronary Artery Disease: Choice of Myocardial  

   Revascularization Strategy. Galician Medical Journal. 2020; 27(4):E202041.  

   https://doi.org/ 10.21802/gmj.2020.4.1 

•  Nestor Seredyuk Wellens syndrome focus on diagnosis and choice of  

   myocardial revascularization strategy / Nestor Seredyuk, Vitalii Serediuk,  

   Yaroslava Vandzhura, Oleksii Skakun, Viktoriia Parakhoniak // Архів    

   клінічної медицини, Івано-Франківськ. 2020; 2: 31-36. 

•  Середюк Н. М. Ефективність метаболічного впливу мельдонію дигідрату  

    при коморбідних станах- артеріальній гіпертензії, ожирінні та подагрі //  

    І.П.Вакалюк,  Н.М.Середюк, М.О.Вацеба / Art of Medicine. 2019; 1(9): 27-  
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    31. 

Перелік опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН 

України, в українських та закордонних реферованих журналах  за 

останні 5 років: 

•  Seredyuk N.M. Inffluence of trimetaridine and levocarnitine on clinical course,       

   structural and functional changes and myocardial fibrosis in patients with       

   myocardial infarction//  M.V.Fedorchtnko,  N.M.Seredyuk, R.V.Petrovckiy/    

   Wiadomosci lekarskie. 2019; 72 (11 cz 1): 2094-2098. 

•  Короновірусна хвороба (COVID-19):особливості перебігу        

   та лікування інфаркта міокарда і серцевої недостатності // Н. М. Середюк,  

   В.Н.Середюк, О.З.Скакун,  Я.Л.Ванджура ,  І.З.Твердохліб/ Art of     

   Medicine. 2020; 3 (15): 182-188.  

•  Seredyuk N, Matlakh A, Vandzhura Y, Bielinskyi M, Skakun O, Denina R.  

   Multi-Vessel Coronary Artery Disease: Choice of Myocardial  

   Revascularization Strategy. Galician Medical Journal. 2020; 27(4):E202041.  

   https://doi.org/ 10.21802/gmj.2020.4.1 

•  Nestor Seredyuk Wellens syndrome focus on diagnosis and choice of  

   myocardial revascularization strategy / Nestor Seredyuk, Vitalii Serediuk,  

   Yaroslava Vandzhura, Oleksii Skakun, Viktoriia Parakhoniak // Архів  

   клінічної медицини, Івано-Франківськ. 2020; 2: 31-36. 

•  Середюк Н. М. Ефективність метаболічного впливу мельдонію дигідрату  

    при коморбідних станах- артеріальній гіпертензії, ожирінні та подагрі //  

    І.П.Вакалюк,  Н.М.Середюк, М.О.Вацеба / Art of Medicine. 2019; 1(9): 27-  

   31. 

•  Середюк Н.М. До діагностики COVID-19 – асоційованого пошкодження  

   міокарда у пацієнтів зі STEMI/NSTEMI // Н.М. Середюк, А.Я.Матлах,  

   Р.В.Петровський, Р.В.Деніна, Я.Л.Ванджура, М.В.Бєлінський, О.З.Скакун.  

   Український кардіологічний журнал. 2020; 27(2) : 58-59. 

•  Середюк Н.М. Антикоагуляція та кардіопротекція після коронарного   

   стентування пацієнтів зі STEMI/NSTEMI  з ФП // Н.М. Середюк,   

   А.Я.Матлах, Я.Л.Ванджура, Р.В.Деніна, В.Л.Процик, М.Я.Гнатик,  

   О.С.Діденко, В.Д.Королюк, Л. Р. ПетровськА,  М.В.Бєлінський.   

  Український кардіологічний журнал. 2020; 27(2). 

•  Середюк Н. М. Застосування прогностичних шкал у сучасній   

   кардіологічній практиці// І.П.Вакалюк,  Н.М.Середюк, Р.В.Деніна,    

   Г.Г.Барила, І.К.Чурпій, О.В.Янів/ Art of Medicine. 2020; 1(13): 180-194.  
• Середюк Н. М.  Випадок успішної перикардектомії з дренуванням   
  перикардіальної порожнини в пацієнтів з мультиморбідністю//   
  Н.М.Середюк, А.В.Судус, І.М. Будзан та ін. / Кардіохірургія та  
  інтервенційна кардіологія. 2018; 1 : 45-49.  

•  Середюк Н.М. Вплив ремоделювання та гіпертрофії лівого шлуночка на  

   розвиток AHRE, фібриляцію/тріпотіння передсердь у хворих з ІХС та  

   артеріальною гіпертензією. // Середюк Н.М., О.С.Вербовська,  

   В.М. Казьмірук, Скакун О.З., Андрійців З.С. Український кардіологічний  
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   журнал. 2018; 1: 152-153. 

•  Середюк Н.М. Вплив терапії інгібіторами АПФ та БРА-ІІ на структурно- 

   функціональний стан лівих відділів серця і кардіогемодинаміку у хворих  

   на некомпенсоване хронічне легеневе серце. // В.Н. Середюк, І.П.Вакалюк,  

   Н.М. Середюк. Український кардіологічний журнал. 2016; 1: 63-64. 
 

Перелік наукових конференцій, ініційованих науковою 

школою(оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років: 

•   Конференція спільно з Асоціацією аритмологів України –of line  
(проф.Сичов О.С. – ННЦ «Інститут кардіології ім.акад. М.Д.Стражеска» 
НАМН України), 2016-2019рр. 
•  Конференція спільно з Асоціацією лікарів-інтерністів України – of line 
(чл.кор. НАМН України, проф.Нетяженко В.В.), 2016-2020рр. 
•   Конференція «Мистецтво лікування: післядипломний курс професійного 
удосконалення» спільно з Асоціацією превентивної та антиейджинг-
медицини (проф.Барна О.М. of line 2016-2019рр; on line 2020р). 
•   Конференція спільно з Асоціацією лікарів Прикарпаття - on line 2020р. 
•   Конференція спільно з кафедрою терапії і післядипломної освіти ІФНМУ 
(проф.Федоров С.В.),  - on line 2020р. 
 

Перелік доповідей на наукових конференціях різного рівня, в 

т.ч.міжнародних, за останні 5 років: 

•  Діагностика COVID-19 – асоційованого пошкодження міокарда у 
пацієнтів зі STEMI/NSTEMI //ХХІ Національний Конгрес Кардіологів 
України, on line,  Київ, 2020. 
•  Антикоагуляція та кардіопротекція після коронарного стентування 
пацієнтів зі STEMI/NSTEMI  з фібриляцією передсердь  //ХХІ Національний 
Конгрес Кардіологів України, on line,  Київ, 2020. 
•  Особливості діагностики та лікування пацієнтів зі STEMI/NSTEMI, 
асоційованих з COVID-19 //ХVIIІ Конгрес Світової Федерації Українських 
Лікарських Товариств, on line,  Івано-Франківськ, 2020. 
•  Прикарпатська терапевтична школа: витоки, становлення, погляд у 
майбутнє //ХVIIІ Конгрес СФУ ЛТ, on line,  Львів-Івано-Франківськ, 2020. 
•  Інгібітори  АПФ, COVID-19: позитиви і негативи менеджменту пацієнта  
// Конференція Асоціації превентивної та антиейджинг-медицини, on line,  
Івано-Франківськ, 2020. 
•  Нові рекомендації Конгресу ESC-2019: хронічний коронарний синдром,  
on line,  Івано-Франківськ, 2020. 
•  FFR- керована ЧКВ- реваскуляризація міокарда: чи потрібно стентувати 
цей стеноз? // Конференція клінічного лікувально-діагностичного центру 
SIMED GRUP, of  line,  Івано-Франківськ, 2020. 

•  Синдром Бланда-Уайта- Гарланда/ALCAPA у дорослих  

в реальній лікарській практиці  //VII  Українська наукова-практична 

конференція "Хвороби-сирітки в кардіології",  of  line,   Львів, 2019. 

•  Вазопротекція у пацієнтів з хронічним коронарним синдромом  // курси 

тематичного удосконалення Чернівецької області, of  line, 2018. 
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•  Тромботичні та геморагічні ускладнення STEMI, асоційовані з ЧКВ  // 

курси тематичного удосконалення кардіологів Львівської області, of  line, 

2017. 

•  Значення дисліпідемій у реальній клінічній практиці  // курси тематичного 

удосконалення кардіологів, Українська ліпідна школа, Івано-Франківськ, of  

line, 2019. 

•  Відеопрезентація: гострі коронарні синдроми - діагностика, невідкладна 

допомога, антитромботична терапія (у 3-х частинах)  // вебінар для 

кардіологів і студентів V-VI курсів Івано-Франківського мед університету., 

on line, 2020. 

•  Особливості перебігу та лікування АГ у пацієнтів з COVID-19 // вебінар 

Асоціації Лікарів Карпатського регіону, on line, 2020. 

•  Актуальні питання серцевої недостатності в умовах локдауну по COVID-

19 // вебінар Асоціації Лікарів Карпатського регіону, on line, 2020. 

•  Аневризма правої коронарної артерії: у фокусі STEMI, коронарне 

стентування  // науково-практична конференція з міжнародною участю  

« Хвороби-сирітки в кардіології» , on  line,   Львів, 2020. 

•  Конгрес експертів щодо удосконалення антитромботичної терапії у 

пацієнтів з хронічною ІХС  // курси тематичного удосконалення , of  line, 

Івано-Франківськ, 2019. 

•  Трансторакальна  ехокардіографія (інтерактивна), Івано-Франківськ, of  

line, 2019. 
•  Вазопротекція у пацієнтів із ІХС: можливості контролю стабільності 
коронарного кровоплину  //ХХ Національний Конгрес Кардіологів України, 
of line,  Київ, 2019. 

•  Нові Європейські стандарти артеріальної гіпертензії  // курси тематичного 

удосконалення кардіологів  Івано-Франківської області , of  line, Івано-

Франківськ, 2019. 

•  WMSI: систолічна екскурсія міокарда  у реваскуляризованих та 

нереваскуляризованих пацієнтів  // науково-практична конференція КЛДЦ 

«Сімедгруп», of  line, 2019. 

•  Серцеві блокади індуковані тахікардією у реальній клінічній практиці  // 

науково-практична конференція,  of  line, 2019. 

•  Антикоагуляція після коронарного стентування при ФП/ТП  // науково-

практична конференція, Івано-Франківськ , on line, 2019. 

•  Надшлуночкові тахіаритмії: діагностика, особливості лікування  в 

залежності від варіанту аритмії  // Workshop  для кардіологів Івано-

Франківської області , of  line, Івано-Франківськ, 2019. 
•  Re-entry тахіаритмії з участю додаткових шляхів проведення: анти 
коагуляція та метаболітотропне потенціювання анти аритмічного лікування 
// ХVII Національний Конгрес Кардіологів України, of line,  Київ, 2017. 
•  Вплив варіантів ремоделювання та гіпертрофії лівого шлуночка на 
розвиток ANRE, фібриляції/тріпотіння передсердь у хворих з ІХС та АГ // 
ХVIIІ Національний Конгрес Кардіологів України, of line,  Київ, 2018. 
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•  Антитромболітична терапія після стентування коронарних артерій у 
хворихз гострим коронарним синдромом та ФП/ТП // ХІV Національний 
Конгрес Кардіологів України, of line,  Київ, 2016. 
•  Міокардіальні містки та ІХС- це різні проблеми чи одна і та ж? // ІV 
Українська науково-практична конференція «Хвороби – сирітки в 
кардіології, of line,  Львів, 2016. 


