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1. Назва науково-дослідної школи.  
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перетворень органів та тканин 
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професор Мельман Юхим Петрович 

2.2. Керівник (прізвище, ім'я, по батькові та місце роботи). 

професор Попадинець Оксана Григорівна, завідувач кафедри анатомії 

людини  
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вагомий особистий внесок у розвиток науки Прикарпаття та з нагоди 

професійного свята – Дня науки (2014). 

 

Список праць (за останні 5 років). 

 

1. Саган Н.Т. Вплив йододефіциту і гіпотиреозу на різні органи: теоретичний 

і клінічний аспекти / Н.Т. Саган,, О.Г. Попадинець, Н.М. Дубина // Вісник 

проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2, Т.2 (129). – С. 296-300.  

2. Барчук Р.Р. Морфофункціональні особливості великих слинних залоз в 

умовах норми та патології / Р.Р. Барчук, О.Г. Попадинець, М.Б. Пастух // 

Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2, Т.1 (128). – С. 318-322.  

3. Yurakh О.М. Morphofunctional peculiarities of sciatic nerve fibers under the 

action of exogenous factors / О.М. Yurakh, O.H. Popadynets, H.Yu Yurakh // 

Галицький лікарський вісник. – 2016. – Т.23, №2. – С. 80-82. 

4. Morphofunctional peculiarities of the arteries in general deep hypothermia / 

O.H. Popadynets, Elmezughi F.M., Sobol L.V., Dubyna N.M. // Galician Medical 

Journal. – 2016. – № 3, Vol. 23. – P. 70-72. http://doi.org/10.21802/gmj.2016.3.7. 

5. Юрах О.М. Морфофункціональні зміни сідничого нерва при 

травматичному ушкодженні та особливості його репаративних змін / О.М. 

Юрах, О.Г. Попадинець, Г.Ю. Юрах // Світ медицини та біології. – 2016. – № 

3 (57). – С. 170-174.  

6. Structural-functional peculiarities of the urinary bladder in postnatal ontogenesis 

/ H. Ersteniuk, O. Popadynets, M. Hryshchuk, N. Dubyna // Archive of clinical 

medicine. – 2016. – Vol.22, Issue 2. E201626. DOI: 10.21802/acm.2016.2.6. 

7. Effect of hyperglycemia on the excretory ducts of the submandibular gland 

(histologic study) / H. Ersteniuk, T. Kotyk, N. Dey, O. Yurakh, O. Popadynets // 

Galician Medical Journal. – 2016. – Vol. 23, Issue 4. E201649. DOI: 

10.21802/gmj.2016.4.9. 

8. Структурні особливості артерій в умовах впливу холодового фактора / 

Фарадж Мусбах Ельмезугі, Попадинець О.Г., Соболь Л.В. [та ін.] // Світ 

медицини та біології. – 2016. – № 3 (57). – С. 142–146.  

9. Дідушко О.М., Попадинець О.Г. Морфологічне підгрунтя порушення 

функції нирок у хворих на гіпотиреоз / О.М. Дідушко, О.М. Попадинець // 

Буковинський медичний вісник. – 2016. – Т.20, №1 (77). – С. 26-29. 

10. Морфофункціональний стан слизової оболонки ротової порожнини в 

умовах впливу екзо- та ендогенних факторів / І.М. Ананевич, О.Г. 

Попадинець, Л.В. Соболь, Н.В. Дубина // Вісник проблем біології і 

медицини. – 2016. – Вип. 2, Т.1 (128). – С. 306-310. 

11. Характер морфофункціональних змін в передміхуровій залозі, 

зумовлених етаноловою інтоксикацією / В.Б. Грицуляк, Н.П. Долинко, О.Г. 

Попадинець, М.Б. Пастух, О.Є. Халло // Вісник проблем біології і медицини. 

– 2016. – Вип. 2, Т.2 (129). – С. 70-73. 

12. Морфофункціональний стан скронево-нижньощелепного суглоба в 

умовах норми та патології / Р.С. Воянський, О.Г. Попадинець, О.В. Саган, 

http://doi.org/10.21802/gmj.2016.3.7


Н.М. Дубина // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2, Т.2 

(129). – С. 26-30. 

13. Особливості реакції-відповіді органів сечо-статевої системи в умовах 

експериментально змодельованих станів / О.Г. Попадинець, О.М. Дідушко, 

Н.В. Олійник, А.Б. Гречин, Н.М. Дубина // Вісник проблем біології і 

медицини. – 2016. – Вип. 2, Т.2 (129). – С. 268-271. 

14. Структурні зміни ендотелію ендокарда лівого шлуночка щурів у 

післястресовому періоді / І.М. Лучко, Т.В. Гуранич, О.Г. Попадинець [та ін.] 

//Art of medicine. – 2017. – № 4 (4). – С. 19–23.  

15. Popadynets O.G. Medical and social problem of hematologic diseases of 

Ukrainian population // Світ медицини та біології. – 2017. – №3 (61). – С.181-

184. 

16. Вивчення протизапальної активності та гострої токсичності екстрактів 

сосни звичайної / О.Г. Попадинець, А.Р. Грицик, Т.П. Мандзій // 

Фармацевтичний журнал. – 2017. – №3-4. – С. 89-96.  

17. Огієнко С.А., Пюрик В.П., Попадинець О.Г. Ультраструктурний стан 

пародонта при удосконаленні клаптевої операції у лікуванні хворих на 

генералізований пародонтит / С.А. Огієнко, В.П. Пюрик, О.Г. Попадинець // 

Клінічна стоматологія. – 2017. – №4 (21). – С. 11-21. 

18. Морфофункціональні особливості ендокарда шлуночків, магістральних 

артерій у нормі та при дії різноманітних факторів. // Соболь Л. В., 

Попадинець О. Г. // Галицький лікарський вісник, 2019, Т. 26, №2; 48-55. 

19. Mandziy TP, Popadynets OH, Hrytsyk AR. Determination of acute toxicity of 

ointment with pinus sylvestris extract. Світ медицини та біології. 2020, № 1 (71); 

197-200. 

20. Кластерний аналіз мієлінових нервових волокон периферійного нерва // 

Юрах О.М., Попадинець О. Г., Юрах Г.Ю. та ін. // Архів клінічної медицини, 

2020, Т. 26, №1; 4-9 

21. The histological and ultrastructural changes of arteries in patients with non-

traumatic lower limbs amputations / S. Vasyliuk, O. Popadynets, N. Pavliuk [et al.]  

//Osterreichisches Multiscience Journal. – 2020. – № 29. – P. 3–5. 

22. Morphology of the submandibular glands acini of rats in diabetes mellitus / 

Tokaruk N.S., Popadynets O.H., Bedei V.I. [et al.]  // Патологія. – 2020. – Т.17, 

№ 3 (50). – P. 384–389. 

 

Знання іноземних мов:  

англійська, російська.  

 

Досвід експертної діяльності (наукове опонування, редагування, робота в 

експертних групах, спеціалізованих вчених радах): 

 

Член Спеціалізованої Вченої ради Д 20.601.02 (спеціальність 14.03.01 – 

нормальна анатомія) у відповідності з Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11.07.2017 року № 996 (додатки 1 і 2) «Про затвердження рішень 



Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених 

рад від 26 червня 2017 року».  

Член Спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 при ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського». 

 

Офіційний опонент дисертаційних робіт: 

1. Пентелейчук Наталія Петрівна «Структурна організація сухожилкових 

струн передсердно-шлуночкових клапанів серця у плодів, новонароджених і 

дітей грудного віку», подана до офіційного захисту у спеціалізовану вчену 

раду Д 58.601.01 при ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет умені О.Я. Горбачевського» на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.  

2. Нестерук Сергій Олександрович «Вікові закономірності ремоделювання 

структур сечового міхура при гострій затримці сечі в умовах пострезекційної 

легеневої гіпертензії», подана до офіційного захисту у спеціалізовану вчену 

раду Д 58.601.01 при ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет умені О.Я. Горбачевського» на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.  

3. Ярмоленко Ольга Сергіївна «Морфофункціональні перетворення міокарда 

за умов гіпоосмолярної гіпергідратації організму у віковому аспекті», подана 

до офіційного захисту у спеціалізовану вчену раду Д 55.051.05 при 

Сумському державному університеті на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.  

4. Посоленик Лариса Ярославівна «Вікові особливості ремоделювання 

структур піднижньощелепної залози при пострезекційній легеневій 

гіпертензії», подана до спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 при 

державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – 

нормальна анатомія.  

5. Юрик Ігор Ігорович «Особливості ремоделювання судинного русла задніх 

кінцівок щурів до репродуктивного та репродуктивного віку за умов 

гіперурикемії і гіперхолостеролемії», подана до офіційного захисту у 

спеціалізовану вчену раду Д 58.601.01 при ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет умені О.Я. Горбачевського» на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – 

нормальна анатомія.  

6. Васильчишина Алла Володимирівна «Топографо-анатомічні особливості 

сідничної ділянки в перинатальному періоді онтогенезу людини», подана до 

офіційного захисту у спеціалізовану вчену раду К 76.600.01 при ВДНЗ 

«Буковинський державний медичний університет» МОЗ України на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – 

нормальна анатомія.  

7. Яворська-Скрабут І.М. «Особливості морфофункціональної перебудови 

тканин і судинного русла великих слинних залоз щурів при гіперглікемії». 



К.мед.н., 14.03.01- нормальна анатомія. Спеціалізована вчена рада Д 

58.601.01 у Державному вищому навчальному закладі «Тернопільський 

державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».  

8. Марʼєнко Наталія Іванівна «Будова та індивідуальна анатомічна мінливість 

півкуль мозочка людини». К.мед.н., 14.03.01 - нормальна анатомія. 

Спеціалізована вчена рада Д 64.600.03 при Харківському національному 

медичному університеті.  

9. Гузік Олександра Володимирівна «Морфогенез та анатомічні особливості 

шийки матки в пре- і постнатальному онтогенезі людини». К.мед.н., 14.03.01 

- нормальна анатомія. Спеціалізована вчена рада Д 05.600.02 Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України.  

10. Покотило Віра Юріївна «Морфологічні особливості міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла під впливом опіоїду в експерименті», подана 

до офіційного захисту у спеціалізованій вченій раді Д 20.601.02 Івано-

Франківського національного медичного університету на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 - нормальна 

анатомія.  

11. Боягіна Ольга Дмитрівна «Індивідуальна варіативність статевого 

диморфізму мозолистого тіла людей у віковому аспекті», подана до 

офіційного захисту у спеціалізованій вченій раді Д 64.600.03 при 
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Горбачевського МОЗ України. 

14. Пліс С.Ю. «Особливості морфогенезу та будови нижньої щелепи в 

пренатальному періоді онтогенезу людини». К. мед. н., 14.03.01 – нормальна 

анатомія. Спеціалізована вчена рада К 76.600.01 при ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» МОЗ України. 

 

Проф. Попадинець О.Г. провела рецензування: 

1. Рецензія на монографію «Ембріогенез сечо-статевих органів». Автори: 

Хмара Т.В., Грицуляк Б.В., Проняєв Д.В., Марчук О.Ф., Заморський І.І., 

Марчук Ф.Д., Візнюк В.В. 



2. Рецензія на монографію «Морфологія шлунка щурів при введенні 

препарату плаценти на тлі гострого експериментального гастриту». 

Автори: Білаш С.М., Проніна О.М., Коптев М. М. 

3. Рецензія на монографію «Гісто-топографічні особливості лобової 

пазухи людини в нормі». Автори: Сербіна С.І., Єрошенко Г.А., 

Свінцицька Н.Л., Совгиря С.М., Винник Н.І. 

4. Рецензія на монографію «Морфофункціональна організація червоного 

кісткового мозку щурів у нормі» Автори: Борута Н.В., Білаш С.М., 

Шепітько В.І. 

5. Рецензія на підручник «Анатомія людини для стоматологів» Автори: 

Федонюк Я.І., Герасимюк І.Є., Хмара Т.В., Федонюк Л.Я., Ющак М.В. 

6. Рецензія на інформаційний лист про нововведення у сфері здоров'я 

«Спосіб виявлення глікопротеїнових комплексів еритробластного 

острівця червоного кісткового мозку на напівтонких зрізах». Автори: 

Борута Н.В., Білаш С.М., Шепітько В.І., Лисаченко О.Д., Єрошенко Г.А., 

Стецука Є.В. 

 

Проф. Попадинець О.Г. надала експертну оцінку науково-технічної розробки 

за державним замовленням «Визначення ключових точок і можливостей 

модуляції тканинних реакцій при ураженнях різного ґенезу» (науковий 

керівник НТР член-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Чайковський Ю.Б. – 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)  

 

 

2.3. Кількісно-кваліфікаційний склад наукової школи (осіб) 

Назва категорії Кількість 

академіки Академій наук (державного статусу) - 

Члени-кореспонденти Академій наук (державного статусу) - 

академіки інших академій (вказати яких) - 

Дійсні члени НТШ - 

професори 8 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук 8 

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії - 

доценти 11 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук - 

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії 11 

старші викладачі - 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук - 

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії - 

асистенти 3 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук - 

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії - 

докторанти 1 

аспіранти 1 



здобувачі 3 

інтерни - 

магістри - 

 

Примітка: одна особа може бути включена у різні категорії. Наприклад, 

коли доцент є докторантом; або коли професор є академіком чи членом-

кореспондентом Академії наук. 

 

2.4. Характеристика наявних наукових лабораторій, експериментальних 

баз. 

 

Навчально-наукова лабораторія морфологічного аналізу. 

База – морфологічний корпус Івано- Франківського національного медичного 

університету, майдан Шептицького, 21, м Івано-Франківськ, 76018, кафедра 

анатомії людини.  

Свідоцтво про технічну компетентність 051/19, термін чинності 20.11.19 -

19.11.24 р.  

Керівник лабораторії – д.мед.н., проф. Попадинець О.Г., завідувач кафедри 

анатомії людини.  

У лабораторії виконуються гістологічне та гістохімічне дослідження,  

електронномікроскопічне дослідження, забір матеріалу із виготовленням 

заморожених зрізів, проводиться моделювання експериментальної патології. 

 

 

З. Наукові досягнення школи 

3.1. Найважливіші наукові досягнення за час існування школи; 

 

Основними напрямками було вивчення особливостей гемомікроциркуляції, 

нейропатій в умовах змодельованих патологій.  

 

3.2. Найважливіші наукові досягнення за останні 5 років. 

Виконуються науково-дослідні роботи. 

«Онтогенетичні особливості морфофункціонального стану органів і 

тканин в умовах йододефіциту, гіпотиреозу» (керівник – д.мед.н., проф. 

Попадинець О.Г.) 

Запатентована нами модель розвитку йододефіциту, коли крім базової 

дієти додаються природні струмогени, наближає до реальних умов, а 

враховуючи гомологічність в будові органів, є можливість екстраполяції 

отриманих результатів на людину. Дослідження вікової динаміки 

закономірностей розвитку структурних змін органів опорно-рухового 

апарату, серцево-судинної, травної, сечовидільної систем в умовах 

йододефіциту, при споживанні природних струмогенів, при індукованому 

гіпотиреозі проводиться за допомогою комплексу сучасних загальних 



гістологічних (забарвлення гематоксиліном і еозином) і спеціальних 

гістохімічних (забарвлення фукселіном за Хартом (виявлення еластичних 

волокон), трихромне забарвлення за Масоном (ідентифікація колагенових 

волокон), альціановим синім за Стідменом (виявлення глікозаміногліканів 

(ГАГ)), толуїдиновим синім (візуалізація мастоцитів)), субмікроскопічного та 

цитогенетичних і біохімічних (визначення рівня ТТГ, Т3, Т4 в крові щурів, 

визначення рівня оксипроліну, холестерину, Са, Мg, Р – в крові, рівня йоду – 

в сечі, визначення вмісту L-амілази, колагенази, еластази –в гомогенаті) 

методів.  

Структурні зміни верифіковані кількісними параметрами 

гістометричного дослідження із статистичною обробкою даних. 

Морфологічні зміни у досліджуваних складових на етапах експерименту 

об’єктивно аргументовані показниками біохімічних маркерів. 

Отримані результати, задокументовані візуальними підтвердженнями 

(мікрофотографії світлооптичного та електронномікроскопічного 

дослідження), сприятимуть популяризації профілактичних заходів – доведуть 

необхідність споживання продуктів, збагачених йодом, що матиме медичну 

та соціально-економічну користь. Так, прогнозована користь запровадження 

оптимального йодного харчування в Україні становитиме близько 205 млн. 

дол. США за 10 років (припущення, що 90% населення вживатимуть 

йодовану сіль і економія від втрат продуктивності праці становитиме 

принаймні 80% від розрахункових 36,5 млн. дол. США). При цьому 

враховується, що користь зростатиме поступово і сягне максимального 

значення на п’ятий рік впровадження. 

«Морфо-функціональна характеристика деяких органів нервової, 

ендокринної, травної та статевої систем при цукровому діабеті в умовах 

хронічного стресу» (науковий керівник – проф. Жураківська О.Я.). Суть 

полягає полягає у вивченні особливостей морфо-функціональних змін 

аденогіпофіза, надниркових та щитоподібної залоз, жувальних м’язів, тонкої 

кишки, яєчників, яєчок, при цукровому діабеті 1-го типу за умов хронічного 

стресу, що дозволить розкрити алгоритми механізмів клітинного ураження 

даних органів та розробити концепцію патоморфогенезу діабетичних 

нейроендокринопатій, міопатій, оваріо- та тестикулопатій. Проведені 

морфологічні дослідження дозволять передбачити розвиток можливих 

ускладнень у досліджуваних органах на різних стадіях захворювання та 

послужать морфологічним підґрунтям для удосконалення існуючих та 

розробки нових патогенетично обґрунтуваних методів корекції діабетичних 

нейроендокринопатій, міопатій, оваріо- та тестикулопатій. 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 як цукрового діабету так і порушення адаптації під впливом 

стресорного фактора та їх ускладнень, зокрема, отримані результати наукової 

роботи можуть широко використовуватись в ендокринології для 

прогнозування виникнення і перебігу нейроендокринопатій, в 



гастроентерології для попередження розвитку діабетичних ентеропатій, в 

андро та гінекології для попередження та лікування безпліддя при цукровому 

діабеті та хронічному стресі. Оприлюднення результатів на наукових 

форумах, публікація статей та тез, інформаційних листів сприятимуть 

підвищенню рівня інформованості з питань негативних наслідків, до яких 

приводить цукровий діабет та хронічний стрес, а це сприятиме ранньому 

зверненню хворих та зменшить витрати на лікування запущених форм 

захворювання та зменшить частоту виникнення ускладнень. 

 

3.3. Індекс Гірша науковців школи; 

Прізвище, ініціали Google Scholar Scopus Web of Science 

Попадинець О. 0 0 1 

Грищук М. 0 0 1 

Котик Т. 5 2 1 

Жураківська О. 4 0 1 

Міськів В. - - 1 

Ковальчук Л. - 2 2 

Кіцера Н. 6 - 3 

Геращенко С. - 0 0 

Воронич-Семченко Н. 5 1 - 

Гуранич Т. - 0 - 

Побігун Н. 2 - - 

3.4. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших 

джерел фінансування за останні 5 років;  

 

Професор Попадинець О.Г. – науковий керівник держбюджетної теми 

«Морфофункціональні та цитогенетичні особливості органів і тканин при 

йододефіцитних станах, гіпотиреозі» (номер держреєстрації 0114U005624). 

Роки виконання 2015-2017 рр. 

Проф. Жураківська О.Я. – науковий керівник держбюджетної теми “Вікові 

особливості патоморфогенезу деяких органів нейроендокринної, серцево-

судинної, травної та дихальної систем при цукровому діабеті” (номер 

держреєстрації 0116U003598).Терміни виконання: 2016-2018 роки. 

 

3.5. Участь у грантових міжнародних програмах, міжнародних наукових 

проектах за останні 5 років; 



 

3.6. Визнання наукової школи академічною та громадською спільнотою 

(Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів 

України, Верховної ради, почесні звання, дипломи, грамоти тощо за 

останні 5 років).  

 

Проф. Жураківська О.Я. нагороджена в 2019 році грамотою Івано-

Франківського національного медичного університету з нагоди професійного 

свята «День науки». 

 

3.7. Перелік докторів і кандидатів наук/докторів філософії, 

підготовлених за останні 5 років із зазначенням назви дисертацій та 

прізвища наукового керівника/консультанта; 

 

Науковий керівник професор Попадинець О.Г.: 

Саган Назар Тарасович, к.мед.н., 14.03.01 – нормальна анатомія, 

«Морфофункціональні особливості жувальних мʼязів в умовах вікової норми, 

при йододефіцитних станах, гіпотиреозі» (2019).  

 

Науковий керівник професор Жураківська О.Я.: 

Токарук Н.С. «Морфофункціональна характеристика сечового міхура щурів у 

нормі та при експериментальному цукровому діабеті» присуджено науковий 

ступінь кандидата медичних наук, 14.03.01 – нормальна анатомія. Диплом 

№039481  від 13.12.2016. 

Атаманчук О.В. «Особливості структурної організації язика в нормі та при 

експериментальному цукровому діабеті», присуджено науковий ступінь 

кандидата медичних наук, 14.03.01 – нормальна анатомія. Диплом №041538  

від 27.04.2017. 

Ткачук Ю.Л. «Морфофункціональні зміни гіпофізарно-надниркової системи 

при експериментальному цукровому діабеті та його корекції», присуджено 

науковий ступінь кандидата медичних наук, 14.03.01 – нормальна анатомія. 

Диплом № 048047 від 05.07.2018. 

Град А.О. «Морфо-функціональна характеристика жувального м’яза в нормі 

та при експериментальному цукровому діабеті», присуджено науковий 

ступінь кандидата медичних наук, 14.03.01 – нормальна анатомія. Диплом № 

051723 від 23.04.2019. 

Боднарчук Ю.В. «Вікові особливості морфофункціональних змін печінки при 

експериментальному цукровому діабеті», присуджено науковий ступінь 

кандидата медичних наук, 14.03.01 – нормальна анатомія. Диплом № 054764 

від 16.12.2019. 

Власюк Т.І. «Морфо-функціональна характеристика міокарда при 

експериментальному цукровому діабеті та його корекції», присуджено 

науковий ступінь кандидата медичних наук, 14.03.01 – нормальна анатомія. 

Диплом № 055665 від 26.02.2020 р. 

 



3.8. Практичне використання отриманих наукових результатів за 

останні 5 років (перелік актів впровадження, галузевих нововведень); 

 

1. Акт впровадження матеріалів дисертаційної роботи «Морфологічна 

характеристика щитоподібної залози при експериментальній 

дегідратації організму» (анатомо-експереминтальне дослідження). 

Автор: асистент кафедри морфології Сумського державного університету 

Хоменко І. В. м. Суми. 

2. Акт впровадження матеріалів дисертаційної роботи «Вікові особливості 

ремоделювання м’язів язика у експериментальних тварин при 

десквамативному глоситі». Автор: асистент кафедри анатомії людини 

Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. 

Горбачевського Боднарчук І.В. м. Тернопіль. 

3. Акт впровадження матеріалів дисертаційної роботи «Закономірності 

морфогенезу внутрішніх жіночих статевих органів у перинатальному 

періоді онтогенезу». Автор: доцент кафедри анатомії, клінічної анатомії 

та оперативної хірургії ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет» Проняєв Д.В. м. Чернівці. 

4. Акт впровадження матеріалів дисертаційної роботи «Вікові особливості 

будови бічних шлуночків головного мозку людини». Автор: аспірант 

кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» Колесник В.В. м. 

Чернівці. 

5. Акт впровадження матеріалів дисертаційної роботи «Морфологічна 

реорганізація сім’яників при експериментальній термічній травмі та 

застосуванні субстрата ліофілізованої ксеношкіри». Автор: заочний 

аспірант кафедри гістології та ембріології Тернопільського національного 

медичного університету ім. І.Я. Горбачевського Муха С.Ю. м. Тернопіль. 

6. Акт впровадження матеріалів дисертаційної роботи «Особливості 

морфогенезу і становлення топографії структур міжребрових 

просторів у пренатальному періоді онтогенезу людини». Автор: 

аспірант кафедри гістології, цитології та ембріології ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет» Окрім І.І. м. Чернівці. 

7. Акт впровадження матеріалів дисертаційної роботи «Розвиток та 

синтопія окремих органів шиї у ранньому періоді онтогенезу 

людини». Автор: аспірант кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» 

Лопушняк Л.Я. м. Чернівці. 

8. Акт впровадження матеріалів дисертаційної роботи «Топографо-

анатомічні особливості структур передньої стегнової ділянки у 

плодовому періоді розвитку людини». Автор: аспірант кафедри 

гістології, цитології та ембріології ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет» Григор’єва П.В. м. Чернівці. 

9. Акт впровадження матеріалів дисертаційної роботи «Морфологічні 

особливості двостулкового і тристулкового клапанів серця в нормі та 



за умов тривалого впливу опіоїду в експерименті». Автор: асистент 

кафедри анатомії людини  Львівського національного медичного 

університету ім.. Данила Галицького Симівська Р.Р. м. Львів. 

10.  Акт впровадження матеріалів дисертаційної роботи «Структурна 

організація матки за умов фізіологічної норми та при дії налбуфіну» 

(експериментальне дослідження). Автор: асистент кафедри нормальної 

анатомії Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького Іванків Я.Т. м. Львів. 

11. Акт впровадження матеріалів дисертаційної роботи «Особливості 

морфогенезу та топографії структур під'язикових трикутників 

передньої шийної ділянки в пренатальному періоді онтогенезу 

людини». Автор: асистент кафедри гістології, цитології та ембріології 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»  

Попова І.С. м. Чернівці. 

 

3.9. Перелік патентів, авторських свідоцтв, рацпропозицій, отриманих 

протягом останніх 5 років;  

 

1. Пат. 99053 U Україна, МПК (2015.01) G01N 33/00. Спосіб гістологічної 

ідентифікації гладких міоцитів судинної стінки шляхом модифікації 

забарвлення за Маллорі / Іванців О.Р., Багрій М.М., Попадинець О.Г. – № 

u2014 14221; заявл. 31.12.14; опубл. 12.05.15, Бюл. № 9.  

2. Пат. 109954 U Україна, МПК (2016.01) G01N 1/00, G01N 33/00, А61В 

10/00. Модифікація забарвлення за Маллорі для виявлення посмугованих 

мʼязових волокон / Багрій М.М., Попадинець О.Г., Попович Л.О., Козловська 

М.Г., Саган Н.Т., Саган О.В. – № u2015 10549; заявл. 29.10.15; опубл. 

26.09.16, Бюл. № 18.  

3. Пат. 111647 U Україна, МПК (2016.01) А61В 5/00, А61В 10/00. Спосіб 

моделювання йододефіцитних станів з додаванням струмогенних продуктів / 

Попадинець О.Г., Саган О.В., Барчук Р.Р, Воянський Р.С., Саган Н.Т., 

Ананевич І.М., Олійник Н.В., Соболь Л.В., Гвоздик Н.В., Репецька О.М. – № 

u201602500; опубл. 25.11.16, Бюл. № 22).  

4. Пат. 102664 Україна, МПК А61В 5/107 (2015.01). Спосіб 

напівавтоматизованого визначення діаметра просвіту і товщини стінки 

гемосудин / Котик Т. Л., Токарук Н. С., Попадинець О. Г., Юрах О. М.; 

заявники і патентовласники Котик Т. Л., Токарук Н. С., Попадинець О. Г., 

Юрах О. М. – №u201504992; заяв. 21.05.2015; опубл. 10.11.2015, Бюл. №21.  

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59192 від 

07.04.2015. Комп’ютерна програма “Набір інструментів для морфометрії 

гемосудин “Vessels MorphoTools for ImageJ” (“VesselsMorphoTools for 

ImageJ”). Автори Котик Т. Л., Токарук Н. С., Попадинець О. Г., Юрах О.М.  



6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96074 

«Комп’ютерна програма «Anatomy MCQ Bank»». Автори: Котик Т.Р., 

Грищук М.І., Попадинець О.Г., Бедей  В.І. (дата реєстрації 17.02.2020). 

7. Жураківська ОЯ, Попович ЮІ, Іванців ОР, Міськів ВА, Білінський ІІ, Заяць 

ЛМ, Романюк СП, Кавин ВО, Багайлюк ЛБ, Свистак ОД. винахідники; ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» власник. Cпосіб 

моделювання хронічного імобілізаційного стресу на фоні розвитку 

експериментального цукрового діабету. Патент на корисну модель № 121 

970, заявл. 15.06.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24. 

 

8. Власюк ТІ, Жураківська ОЯ, Іванців ОР. Костіцька І.О., Ткачук Ю.Л. 

винахідники; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» власник. Спосіб медикаментозної корекції експериментальної 

діабетичної кардіоміопатії. Патент на корисну модель № 130 590; 

заявл.12.07.2018; опублік.10.12.2018, бюл.23. 

 

9. Боднарчук ЮВ, Жураківська ОЯ, Іванців ОР. винахідники; ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» власник. Спосіб 

виявлення включень глікогену в напівтонких зрізах гепатоцитів печінки. 

Патент на корисну модель №130 605; заявл.06.08.2018, опублік.10.12.2018, 

бюл.23. 

 

10. Попель СЛ, Жураківська ОЯ, Дума ЗВ, Кошкін ОЄ, Баскевич ОВ, 

Жураківський ВМ, Іванців ОР винахідники; ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» власник. Спосіб гістологічної 

ідентифікації нервово-м’язових закінчень скелетних м’язів шляхом 

модифікації забарвлення кобальт-сульфідним розчином. Патент на корисну 

модель № 130 567; заявл.02.07.2018, опублік.10.12.2018, бюл.23. 

 

11. Пат.132274 Спосіб діагностики стану гісто-гематичного бар’єру різних 

органів і тканин / Жураківська О.Я., Попель С.Л., Мицкан Б.М., Іванців О.Р., 

Град А.О., Жураківський В.М., Лісовський Б.П.; заявник і патентовласник 

Івано-Франківський національний мед. ун-т. – № u2018 07358; 

заявл.02.07.2018., опубл. 25.02.2019, Бюл. № 4. 

 

12. Пат. 130894. Спосіб визначення морфологічного стану острівців 

підшлункової залози в експериментальних тварин / Іванців О.Р.; Жураківська 

О.Я., Попович Ю. І., Міськів В.А., Жураківський В.М.; заявник і 

патентовласник Івано-Франківський національний мед. ун-т. – № u2018 

07820; заявл.12.07.2018, опубл. 26.12.2018, Бюл.№24. 

 

13. Пат. 144857. Спосіб забарвлення напівтонких зрізів периферійних нервів / 

Жураківська О.Я., Щур М.Б.; заявник і патентовласник Івано-Франківський 



національний мед. ун-т. – № u2020 03576; заявл.15.06.2020, опубл. 

26.10.2020, Бюл.№20. 

 

3.10. Перелік опублікованих монографій, методичних рекомендацій, 

інформаційних листів за останні 5 років; 

 

1. Патоморфологія та гістологія: атлас Вінниця: Нова книга, 2016. – 800 с.: іл. 

ISBN 978-966-382-576-2 За ред.: Зербіно Д.Д., Багрія М.М., Боднара Я.Я., 

Діброви В.А. 

2. Багрій М.М., Діброва В.А., Попадинець О.Г., Грищук М.І. Методики 

морфологічних досліджень: монографія. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 328 с. 

ISBN 978-966-382-594-6.).  

3. Atlas of Human Anatomy, 7th edition/ Атлас Анатомії людини: 7-е видання / 

Френк Г. Неттер (дві мови). Наукові редактори перекладу : Л.Р. Матешук-

Вацеба, І.Е. Герасимюк, В.В. Кривецький, О.Г. Попадинець. – Видавництво: 

Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2020 рік, 736 

сторінок. 

4. Гострий гнійний медіастиніт: монографія / Клінічна анатомія середостіння 

і плевральної порожнини (Попадинець О.Г., Гнатюк М.С.), за ред.. Шевчук 

І.М., Сніжко С.С., Шевчук М.М. – Івано-Франківськ:: вид-цтво ІФНМУ, 

2020. – 331 с. ISBN 978-617-7505-36-4).  

 

3.11. Перелік та кількість опублікованих статей у виданнях, що 

індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, за 

останні 5 років. 

 

1. Popadynets O.G. Medical and social problem of hematologic diseases of 

Ukrainian population // Світ медицини та біології. – 2017. – №3 (61). – С.181-

184. 

2. Mandziy TP, Popadynets OH, Hrytsyk AR. Determination of acute toxicity of 

ointment with pinus sylvestris extract. Світ медицини та біології. 2020, № 1 (71); 

197-200. 

3. Morphology of the submandibular glands acini of rats in diabetes mellitus / 

Tokaruk N.S., Popadynets O.H., Bedei V.I. [et al.]  // Патологія. – 2020. – Т.17, 

№ 3 (50). – P. 384–389. 

4. Kozovyy R., Kovalchuk L., Kitsera N. Cytogenetic and clinical features of 

longlivers with osteoarthritis from Precarpathian region (West Ukraine) for 

1998-2014yy Arch Clin Exp Orthop. 2019; 3: 001-007. 

https://doi.org/10.29328/journal.aceo.1001005. 

5. Kitsera N, Kozovyi R, Kovalchuk L, Kozan N, Han R, Kozova I. Cherniuk N. 

The Importance of Socio-Psychological Factors and Lifestyle in Shaping Health 

And Life Expectancy Among Longlivers from Precarpathian Region (West 

Ukraine). EC Paediatrics 2020. Volume 9 Issue 5:Р. 41-47. 

https://www.ecronicon.com/ecpe/ECPE-09-00707.php 

https://doi.org/10.29328/journal.aceo.1001005
https://www.ecronicon.com/ecpe/ECPE-09-00707.php


6. Kozovyi R, Kovalchuk L,Kitsera N. The frequency and spectrum of birth 

defects among 486 longlivers from Ivano-Frankivsk region (West Ukraine). 

Trends Med. 2020.V.20 P.1-4 doi: 10.15761/TiM.1000245 

https://www.oatext.com/pdf/TiM-20-245.pdf Impact Factor: 2.2 

7. Kozovyi R. V,Kozova I.L., Kitsera N.I., Kovalchuk L.E., Vakalyuk I.P. Studyng 

the students educationals motivation level of Ivano-Frankivsk natijnal medical 

university. Annali d’Italia Scientific Journal of Italy.- 2020.-Vol. 1, №4. 

8. Functional state of the liver rats under conditions of streptozotocin-induced 

diabetes /Y.V.Bondarchu, O. Y. Zhurakivska, V.A. Miskiv, V. M. Pertsovych, V. 

M. Zhurakivsky, Z. R. Kocherha // World of medicine and biology. – 2017. – №1. 

– С.103-105. 

9. Three-dimensional structure of the lingual papillae of healthy rats and rats with 

experimental diabetes mellitus (in the context of mechanism of development of 

diabetic glossitis)/ S.L. Popel,  O.V. Baskevich,  V.M. Zhurakivskyi,  O.Y. 

Zhurakivska et all.  // Regul. Mech. Biosyst. – 2017. – № 1. – Р. 58–65. doi: 

10.15421/021711. 

10. Morphological and functional changes of masticatory muscle neuromuscular 

junctions in the later periods of streptozotocin diabetes mellitus course / O.Ya. 

Zhurakivska, A.O. Grad, S.L. Popel, I.T. Zaiats et all. // World of medicine and 

biology. – 2017. – №3 – Р. 108-114. 

11. Structural changes of endocrine system of myocardium during the 

streptozotocin diabetes mellitus / O.Ya. Zhurakivska, T.I. Mykulets, U.M. 

Dutchak, Ya.I. Klypych et all. // World of medicine and biology. – 2018. – № 1. – 

Р. 126-130.  

12. Morphofunctional changes in the liver of 24-month-old rats in the early stages 

of experimental diabetes mellitus development / O.Ya. Zhurakivska, Yu.V. 

Bodnarchuk, V.M. Pertsovych, H.B. Kulynych, V.A. Мiesoiedova // World of 

medicine and biology. – 2018. – № 3. –  Р. 152-156. 

13. Urbanovych AM., Kostitska IO., Zhurakivska OYa. Prediction of arterial 

hypertension development in patients with newly diagnosed type 2 diabetes 

mellitus using logistic regression World of medicine and biology. 2019. 2 (68): 

131-135. doi: 10.26724/2079-8334-2019-2-68-131-134. 

14. Kostitska IO, Mankovsky BM, Urbanovych АМ, Zhurakivska OY, 

Tymoshchuk OV, Basiuha IO. Risk factors and early detection of gastroparesis in 

patients with type 2 diabetes mellitus. Regul. Mech. Biosyst. 2019. 10(1): 56–62. 

doi: 10.15421/021909. 

15. Tymoshchuk OV, Zhurakivska OY, Derpak VV, Kostitska IO, Tokar IT. 

Special aspects of the efficient daily routine of students at modern educational 

establishments of different types. Wiadomości Lekarskie. 2020; LXXIII (7): 1516-

1521. doi: 10.36740/WLek202007138. 

16. Kindrativ EO, Chuiko NY, Zhurakivska OY. Special aspects of steroid 

hormone receptors’ expression in cases of cervical intraepithelial neoplasia 

depending on the papillomavirus infection progression in women with infertility. 

Regul. Mech. Biosyst., 2020; 11(3): 349–353. doi: 10.15421/022053 

https://www.oatext.com/pdf/TiM-20-245.pdf


17. Zhurakivska OYa, Koshkin OYe, Tkachuk YL, Rudyak OM, Knyazevych-

Chorna TV. Age characteristics of morphogenesis of diabetic myopathies. 

Problems of endocrine pathology. 2020; 4: 115-123. doi: 10.21856/j-

PEP.2020.4.15. 

 

3.12. Перелік опублікованих статей у виданнях, рекомендованих MOH 

України, в українських та закордонних реферованих журналах за 

останні 5 років; 

 

1. Хомик М., Мельничук Г., Ковальчук Л. Перспективи дослідження 

спадкової схильності до виникнення і розвитку генералізованого 

пародонтиту Терапевтична стоматологія. 2016; 4: 28─33. 

2. Літинська О.,  Мельничук Г., Ковальчук Л. Перспективи вивчення 

генетичних і епігенетичних чинників у виникненні та розвитку карієсу зубів.  

Клінічна стоматологія. 2016;3 (16): 10─14. 

3. Федоров С.,  Глушко Л., Ковальчук Л.  Особливості цитогенетичного 

статусу хворих із хронічною серцевою недостатністю.Український 

кардіологічни й журнал. 2016; 3 (Додаток: матер. XYII Національного кон. 

кардіологів України) 2016; 203. 

4. Shalamay U., Kovalchuk , M. Voronych-Semchenko N.P. Immunogenetic status 

of children with mild iodine deficiency, latent iron deficiency and in their  

Галицький лікарський вісник. 2017; 4:  

5. Kozovyj RV, Kovalchuk LE, Erstenjuk HM. Генетичні особливості 

функціонування глутатіонової системи у довгожителів Прикарпаття хворих 

на коморбідну патологію: артеріальну гіпертензію та остеоартроз. Faktory 

experymentalnoji evoljuciji organizmiv. Zbirnyk naukoykh prats NANU. 2018; 

23:197-201.  

6. Kocherga ZR, Kovalchuk LE. Cytogenetycni aspect nestabilnosti genomu  

novonarodzhenykh riznykh ekolohichnykh rajoniv Ivano-Frankivskoji oblasti. 

Faktory experymentalnoji evoljuciji organizmiv. Zbirnyk naukoykh prats NANU. 

2018;23:202-7.  

7. Khomyk M, Melnychuk H, Kovalchuk L. Dynamic of cytomorphometric 

indicators in the epitheliocytes of the mucous membrane of the oral cavity of 

patients with generalized periodontitis under the influence of the treatment. The 

Pharma Innovation Journal. 2019, 8(4):172-175. 

8. Хомик МІ, Ковальчук ЛЄ, Мельничук ГМ, Ястребова ОС. Каріологічні 

показники букальних епітеліоцитів слизової оболонки ротової порожнини у 

здорових та хворих на генералізований парадонтит. Інновіації в стоматології. 

2019;1:7-12. 

9. Хомик МІ, Ковальчук ЛЄ, Мельничук ГМ. Гендерні особливості спектра 

хромосомних аберацій у ліифоцитах периферичної крові здорових осіб і 

паціентів, хворих на генералізований пародонтит. Український 

стоматологічний альманах. 2019;  1:10-15 



10. Хомик МІ, Ковальчук ЛЄ, Мельничук ГМ. Зміни цитоморфометричних 

показників в епітеліоцитах слизової оболонки ротової порожнини хворих на 

генералізований пародонтит. Галицький лікарський вісник. 2019. 26. 1: 35-38 

11. Камінський ВЯ, Ковальчук ЛЄ, Яцишин РІ. Оцінка асоціацій між 

хронічною хворобою нирок: гломерулонефритом із нефротичним синдромом 

і групами крові систем АВ0 і резус. Клінічна та профілактична медицина. 

2019;3-4(9-10):53-60.  

12. Kovalchuk L, Kitsera N. Cytogenetic and clinical features of longlivers with 

osteoarthritis from Precarpathian region (West Ukraine) for 1998-2014yy. 

Archives of Clinical and Experimental Orthopaedics.2019; 3: 1-7. 

13. Kozova IL., Kitsera NI., Kovalchuk LE., Vakalyuk IP. Studyng the students 

educationals motivation level of Ivano-Frankivsk natijnal medical university. 

Annali d’Italia Scientific Journal of Italy.2020; 1, 4:1-9. 

14. Кошкін ОЄ, Жураківська ОЯ. Вікові особливості морфологічних змін 

нейром’язових з’єднань скроневого м’яза при експериментальному 

цукровому діабеті. Вісник проблем біології і медицини. 2020;3:232-237.doi: 

10.29254/2077-4214-2020-3-157-232-237. 

15. Морфофункціональні зміни надниркових залоз у ранні терміни розвитку 

стрептозотоцинового цукрового діабету / О.Я. Жураківська, В.М. 

Жураківський, В.А. Міськів, У.М. Дутчак, Г.Б. Кулинич, Ю.Л. Ткачук // 

Клінічна анатомія та оперативна хірургія.– 2019. – № 2. С. 82-88. 

16. Кошкін О.Є., Жураківська О.Я. Гісто-ультраструктурні зміни скроневого 

м'яза в ранні терміни розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету // 

Morphologia. – 2019. – №3. – С. 60-66. 

17. Щур М.Б., Жураківська О.Я. Морфологічна характеристика зорової кори 

при експериментальному цукровому діабеті // Morphologia. – 2019. – №3. – С. 

170-176. 

18. Особливості морфо-функціональної перебудови гіпоталамо-

нейрогіпофізарної системи нестатевозрілих щурів на ранніх стадіях розвитку 

експериментального цукрового діабету / О.Я. Жураківська, Ю.І. Попович, 

І.Ю. Олійник, В.А. Міськів та ін. // Вісник проблем біології і медицини. – 

2018. – № 3. С. 288-294. 

19. Зміни слизової оболонки язика щурів у віддалені терміни перебігу 

експериментального цукрового діабету / О.Я. Жураківська, О.В. Атаманчук, 

В.А. Міськів, І.О. Костіцька та ін. // Прикарпатський вісник НТШ. Пульс. – 

2018. – №7-8 – С. 75-84. 

20. Жураківська О.Я. Морфологічні зміни кровоносного русла міокарда при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті та його корекції // Жураківська О.Я., 

Микулець Т.І., Жураківський В.М. // Актуальні проблеми сучасної медицини: 

Вісник Української медичної стоматологічної академії.  – 2017. – Т. 17, Вип. 

1 (57). – С. 229–233.  

21. Град А.О. Морфологічна перебудова жувального м’яза у віддалені 

терміни перебігу цукрового діабету І типу / А.О. Град, О.Я. Жураківська // 

Актуальні проблеми сучасної медицини: вісник Української медичної 

стоматологічної академії. – 2017. – Т. 17, Вип. 4 (60). – С. 23-27. 



22. Перспективи застосування магнітолазерної терапії при лікуванні 

експериментальної нейропатії / Н.І. Шовкова, О.Я. Жураківська, Ю.І. 

Попович, В.А. Міськів та ін. // Клінічна та експериментальна патологія. – 

2017. – Т.16, №4. – С.107-114. 

23. Морфофункціональна організація панкреатичних острівців щурів 24–

місячного віку та їх перебудова на 56–ту добу розвитку експериментального 

цукрового діабету / В. А. Міськів, О. Я. Жураківська,  О. Р. Іванців та [ін.] // 

Буковинський медичний вісник. – 2016. – Т. 20, № 3 (79). – С. 124–127. 

24. Град А.О. Морфологічна характеристика гемосудин жувальних м'язів при 

цукровому діабеті / А.О. Град , О.Я. Жураківська // Клінічна та 

експериментальна патологія. – 2016. – Т. XV, №5 (56), Ч.2. – С. 22–26. 

25. Микулець Т.І. Структурна перебудова секреторних передсердних 

кардіоміоцитів на 28-му добу стрептозотоцинового цукрового діабету / Т.І. 

Микулець, О.Я. Жураківська // Клінічна та експериментальна патологія. – 

2016. – Т. XV, №5 (56), Ч.2. – С. 49–53. 

 

3.13. Перелік угод із науковцями з інших університетів, академічних та 

наукових установ; 

 

1. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

(кафедра анатомії і фізіології людини та тварин) 

2. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 

3. НДР «Пошук маркерів диференційної діагностики різних варіантів синдрому 

дисплазії сполучної тканини»  № держреєстрації 0117U000684 згідно угоди про 

науково-медичну співпрацю між ДУ “Інститут спадкової патології НАМН 

України” (м. Львів) та Івано-Франківським національним медичним 

університетом від 21.12.2018 р. 

4. НДР на 2020-2022 рр “Поширеність та спектр природжених вад розвитку 

в родинах з різноманітною спадковою та мультифакторною патологією” 

№ держреєстрації 0119U003647 Державний замовник: Національна академія 

медичних наук України На 2020 рік заплановано фрагмент безоплатно згідно 

угоди про науково-медичну співпрацю між ДУ “Інститут спадкової патології 

НАМН України” (м. Львів) та Івано-Франківським національним медичним 

університетом від 21.12.2018 р.  

 

3.14. Перелік наукових конференцій, ініційованих науковою школою 

(оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років; 

 

Професор Попадинець О.Г. відповідальна за організацію та проведення 

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фундаментальні 

науки – практичній медицині: морфофункціональні методи дослідження 

онтогенетичних перетворень, фізіологічних та метаболічних процесів, 

змодельованих патологічних станів, при захворюваннях внутрішніх органів», 

присвяченої 80-річчю з Дня народження професора Шутки Богдана 

Васильовича (30 вересня-01 жовтня 2020 р.).  



 

3.15. Перелік доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому 

числі міжнародних, за останні 5 років; 

 

1. Structural changes in the mucous membrane of the palate and cheek during 

different terms of modeled hypothyroidism / Ananevych I.M., Popadynets O.H., 

Sahan O.V., Pertsovych V.M., Dubyna N.M. // The Third International Scientific 

Congress of Scientists of Europe and Asia. – 19-20 Аpril 2018. – Vienna, Austria. 

– Р. 9-14. 

2. Morphofunctional changes in salivary glands during the 14th and 21st day of 

simulated hypothyroidism / Barchuk R.R., Popadynets O.H., Pastukh M.B., 

Dubyna N.M. // The Third International Scientific Congress of Scientists of 

Europe and Asia. – 19-20 Аpril 2018. – Vienna, Austria. – Р. 14-19. 

3. Peculiarities of gingival structure in hypothyroidism / Hvozdyk N.V, 

Repetska O.M., Popadynets O.H., Pertsovych V.M., Dubyna N.M. // The Third 

International Scientific Congress of Scientists of Europe and Asia. – 19-20 Аpril 

2018. – Vienna, Austria. – Р. 19-24. 

4. Peculiarities of morphofunctional changes of small intestine in 

hypothyroidism / Lazurkevych O.V., Popadynets O.H., Hryshchuk M.I., Dubyna 

N.M. // The Third International Scientific Congress of Scientists of Europe and 

Asia. – 19-20 Аpril 2018. – Vienna, Austria. – Р. 541-545. 

5. Morphofunctional peculiarities of kidneys in hypothyroidism in terms of 

hypothermia / Oliynyk N.V., Popadynets O.H., Hryshchuk M.I., Marchuk O.D., 

Dubyna N.M. // The Third International Scientific Congress of Scientists of 

Europe and Asia. – 19-20 Аpril 2018. – Vienna, Austria. – Р. 30-35. 

6. Assessment of hemomicrocirculatory bed and structural components of 

masticatory muscles in experimental hypothyroidism / Sahan N.T., Popadynets 

O.H., Lapinska N.M., Dubyna N.M. // The Third International Scientific 

Congress of Scientists of Europe and Asia. – 19-20 Аpril 2018. – Vienna, 

Austria. –  Р. 35-40. 

7. Ultrastructural changes of the arterial walls in hypothyroidism / Sobol L.V., 

Popadynets O.H., Pertsovych V.M., Marchuk O.D., Dubyna N.M. // The Third 

International Scientific Congress of Scientists of Europe and Asia. – 19-20 Аpril 

2018. – Vienna, Austria. –  Р. 40-47. 

8. Hypothyroidism-induced structural peculiarities of the temporomandibular 

joint / Voyansky R.S., Popadynets O.H., Sahan O.V., Hryshchuk M.I., Dubyna 

N.M. // The Third International Scientific Congress of Scientists of Europe and 

Asia. – 19-20 Аpril 2018. – Vienna, Austria. – Р. 47-52. 

9. Вплив експериментального гіпотиреозу на морфофункціональний 

стан органів дихальної, травної, сечовидільної систем та шкіри. // Гончарук 

В. О., Грекуляк В. В., Лазуркевич О. В., Олійник Н. В., Попадинець О. Г., 

Котик Т. Л. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції « 

Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень» 

(10-11 жовтня 2019 року, Тернопіль 2019); 46-48. 



10. Вплив йододефіциту на морфофункціональний стан органів травної, 

серцево-судинної систем та опорно-рухового апарату. // Ананевич І. М., 

Барчук Р. Р., Воянський Р. С., Соболь Л. В., Попадинець О. Г., Грищук м. І. 

// Збірник матеріалів науково-практичної конференції « Прикладні аспекти 

морфології експериментальних і клінічних досліджень» (10-11 жовтня 2019 

року, Тернопіль 2019); 4-6. 

11. Морфофункціональні особливості слизової оболонки ротової 

порожнини, великих слинних залоз та скронево-нижньощелепного суглоба в 

умовах йододефіциту. // Ананевич І. М., Барчук Р. Р., Воянський Р. С., 

Попадинець О. Г., Котик Т. Л., Грищук М. І. // Науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти 

ендокринної патології» (17-18 жовтня 2019 року, м. Яремче 2019); 3-5. 

12. Морфофункціональні особливості нирки в умовах 

експериментального гіпотиреозу. // Олійник Н. В., Попадинець О. Г., Грищук 

М. І., Токарук Н. С., Клипич Я. І. // Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання» присвячена 

пам'яті академіка Г. О. Бабенка (24-25 жовтня 2019 року, Івано-Франківськ 

2019); 80. 

13. Морфофункціональні особливості шкіри в умовах 

експериментального гіпотиреозу. // Гончарук В. О., Попадинець О. Г., 

Грищук М. І., Котик Т. Л., Пастух М. Б. // Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Бабенківські читання» присвячена 

пам'яті академіка Г. О. Бабенка (24-25 жовтня 2019 року, Івано-Франківськ 

2019); 39. 

14. Морфофункціональний стан слизової оболонки ротової порожнини 

та великих слинних залоз в умовах йододефіциту. // Ананевич І. М., Барчук Р. 

Р., Попадинець О. Г., Котик Т. Л., Токарук Н. С. // Збірник тез доповідей VII 

конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, 

топографоанатомів України (2-4 жовтня 2019 року, Одеса: Бондаренко М. О. 

2019); 337-338. 

15. Гіпотиреозіндуковані зміни слизової оболонки верхньощелепної 

пазухи та порожньої кишки при виникненні її гострої ішемії // Лазуркевич О. 

В., Грекуляк В. В., Попадинець О. Г., Котик Т. Л. // Збірник тез доповідей VII 

конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, 

топографоанатомів України (2-4 жовтня 2019 року, Одеса: Бондаренко М. О. 

2019); 353-354. 

16. Особливості змін нирки та шкіри в умовах експериментального 

гіпотиреозу // Олійник НВ, Гончарук В О, Попадинець ОГ, Токарук НС, 

Грищук МІ. // Збірник тез доповідей VII конгресу наукового товариства 

анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України (2-4 жовтня 

2019 року, Одеса: Бондаренко М. О. 2019); 358-360. 

17. Морфологічні особливості стінки артерій різного типу і калібру та 

складових скронево-нижньощелепного суглоба в динаміці 

експериментального йододефіциту. // Соболь Л. В., Воянський Р. С., 

Попадинець О. Г., Пастух М. Б., Грищук М. І. // Збірник тез доповідей VII 



конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, 

топографоанатомів України (2-4 жовтня 2019 року, Одеса: Бондаренко М. О. 

2019); 368-370. 

18. Ковальчук Л., Ястребова О. Дослідження мутагенного забруднення 

грунтів Прикарпаття за допомогою рослини-біоіндикатора Nicotianata 

bacum Su/+ /  : Екологічні засади збалансованого регіонального розвитку: 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10-11 травня 2016 

року, м. Івано-Франківськ). 2016;178-181. 

19. Ковальчук Л., Довганич Н., Телюк П. Навчально-методичне 

забезпечення викладання біології з основами генетики на фармацевтичному 

факультеті вищого медичного навчального закладу. Актуальні питання якості 

медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за 

допомогою відеоконференц-зв’язку): Т тези XIII Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю « (12–13 травня 2016 року, м. 

Тернопіль) 2016; 1:181. 

20. Ковальчук  Л., Телюк П., Козовий Р., Довганич Н. Використання 

інноваційних методик в організації самостійної роботи студентів на кафедрі 

медичної біології і медичної генетики. Сучасні підходи до вищої медичної 

освіти в Україні: Матер. XIV Всеукраїнської наук.-практ. конф. з 

міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ  (18-19 травня 2017 року, 

м. Тернопіль). 2017;  2:66─67. 

21. Ковальчук  Л., Довганич Н., Козовий Р., Телюк П.  Навчально-

методичне та матеріально-технічне забезпечення викладання молекулярної 

медицини на кафедрі медичної біології і медичної генетики.Компетентісний 

підхід у підготовці сучасного фахівця: Тези наук.-практ. конф. з 

міжнародною участю (26 травня 2017 року, Івано-Франківськ). 

2017;103─105.  

22. Цитогенетичний аналіз лімфоцитів периферійної крові школярів із 

легким йододефіцитом, латентним  залізодефіцитом та за умов їх поєднання / 

У. П. Шаламай, Л. Є. Ковальчук, Н. М. Воронич-Семченко. Бабенківські 

читання присвячено пам’яті академіка Г. О. Бабенка: Матеріали науково-

практичної конференції з міжнародною участю (Івано-Франківськ, 26-27 

жовтня, 2017). 2017; 93. 

23. Kovalchuk LE, Chernjuk NV, Djachenko BM. Vykorystannja 

genetychnykh markeriv somatychnykh klityn v ocincii munogenetychnoho statusu 

ljudyny ta effektyvnosti likuvannja. Aktualni pytannja suchasnoji medycyny i 

farmazii: Tezy dopovidej Vseukrainskoji konferenciji. Zaporizhja. 2018; 64. 

24. Jacyshyn RI, Chernjuk NV, Kovalchuk LE. Optymizacija klinichnoho 

marshrutu spadkovo оbtjazhenoho khvoroho na khronichne obstruktyvne 

zakhvorjuvannja lehen z prohnozuvannjam vynyknennja u nashadkiv. 

Terapevtychni chytanja. Suchasni aspekty diahnostyky zakhvorjuvan vnutrishnikh 

orhaviv: Zbirnyk tez III mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferencii. Ivano-

Frankivsk-Jaremshe. 2018:57-59. 

25. Kovalchuk LE, Довганич НВ, Дрогомирецька ЗІ, Телюк ПМ. 

Впровадження інноваційних технологій у викладання молекулярної 



медицини. В: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 

участю. Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу; Яремче. 

Ivano-Frankivsk-Jaremshe. 2018 с. 69. 

26. Ковальчук ЛЄ, Довганич НВ, Козовий РВ, Телюк ПМ. Нові 

можливості використання Аудіовізуального методу навчання у поєднанні з 

діловою грою при викладанні медичної біології.  В: Іванців МО, редактор. 

Збірник тез. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 

участю Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу; 17 травня; 

м. Яремча. Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний медичний 

університет; 2019. с. 28. 

27. Хомик МІ, Мельничук ГМ, Ковальчук ЛЄ. Регуляція частоти 

хромосомних аберацій у хворих на генералізований пародонтит під впливом 

комплексного лікування. Пріоритетні напрямки розвитку науки: Збірник 

наукових матеріалів науково-практичної інтернет-конференції  (18 березня 

2019 року. Вінниця) 2019: 60-64. 

28. Козовий РВ. Застосування программно-апаратного комплексу 

«Віртуальний пацієнт» в навчальному процесі з дисципліни «Медична 

генетика», Козовий РВ., Кіцера НІ., Ковальчук ЛЄ., Сенчій ВМ. Іновації у 

вищій медичній та фармацевтичній освіті України; Матеріали XVI 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (16-

17 травня 2019 року,Тернопіль).2019;96 

 

 

3.16. Публікації про наукову школу та її досягнення (вітчизняні та 

закордонні), в тому числі з ініціативи інших науковців; 

 

1. Гармонізація та оптимізація викладання анатомії людини в контексті зі 

світовими освітніми системами / О.Г. Попадинець, М.І. Грищук, О.В. 

Антимис, Т.Л. Котик, О.М. Юрах, Н.С. Токарук // Актуальні питання 

підвищення якості освітнього процесу: мат. наук.-практ.конф. з міжн.участю, 

11 травня 2018р. – Івано-Франківськ, 2018 – С. 36.  

2. Теоретичні основи вивчення анатомії людини та впровадження 

дистанційного навчання у професійну підготовку майбутніх лікарів / Т.Л. 

Котик, Н.С. Токарук, М.І. Грищук, О.Г. Попадинець, Р.З. Ган // Актуальні 

питання підвищення якості освітнього процесу: мат. наук.-практ.конф. з 

міжн.участю, 11 травня 2018р. – Івано-Франківськ, 2018 – С. 109.  

3. Із досвіду впровадження дистанційного навчання при вивченні анатомії 

людини / Т.Л. Котик, Н.С. Токарук, М.І. Грищук, О.Г. Попадинець // 

Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним 

підʼєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-звʼязку): мат. 

XV наук.-практ.конф. з міжн.участю, 17-18 травня 2018р. – Тернопіль, 2018 – 

С. 172-173.  

4. Юрах ОМ, Попадинець ОГ, Юрах ГЮ, КотикТЛ, Грищук МІ, Токарук НС, 

Барчук РР. Анатомічний музей кафедри анатомії людини ІФНМУ та його 

роль у навчальному і виховному процесах. В: Федонюк ЛЯ, редактор. 



Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю. Медико-

біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я 

людини. 2020 квіт. 9-11; Тернопіль: у ІІІ ч./ Терноп. Нац.. мед. ун-т імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України. Тернопіль: ТНМУ, 2020. Ч. І. с. 225-228. 

5. Родзинка і візитівка кафедри анатомії людини // Попадинець О. Г., Юрах 

О.М., Рожко М.М., Юрах Г.Ю. // Галицький лікарський вісник, 2020, Т. 27, 

№2; 40-49. 

6. Попадинець О. Промені світильника пізнання. В: Паралелі та меридіани 

ІФНМУ. Івано-Франківський національний медичний університет – у 

постатях / автор-упорядник, редактор книги  В. А. Качкан. Івано-Франківськ: 

Місто НВ, 2020:319-328.  

 

У травні 2018 року професор Попадинець О.Г. брала участь у XV 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним 

підʼєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-звʼязку)», де 

було представлено досвід кафедри анатомії людини щодо впровадження 

дистанційного навчання при вивченні анатомії. У травні 2019 року про 

використання системи LMS Moodle у формуванні електронного навчального 

курсу анатомії людини подано інформацію на науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості 

освітнього процесу»  

 

3. 17. Участь у наукових стажуваннях як в Україні, так і закордоном 

(очних та он-лайн). 

 

3.18. Перелік заходів проведених членами наукової школи 

(волонтерство, школи молодого вченого, майстер-класи, академічні 

виступи) 

Проф. Попадинець О.Г. – інтерв'юер «Путівника першокурсника» («Перший 

раз на перший курс. Як вижити в умовах стресу») – Ескулап-ІФ, вересень 

2017.  

Автор відеоуроків з анатомії печінки міні-онлайн-курсу «Шлях лікаря» 

(https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:IFNMU+dep+2017_T1/about).  

 

Проф. Попадинець О.Г. була співорганізатором та учасником заходів:  

1. «Науковий пікнік» –  вересень 2017, 2018, 2019 рр.  

2. «Ярмарок університетів» (до Дня міста) – травень 2018, 2019 рр.  

3. «День відкритих дверей» – червень 2018, 2019 рр.  

 

3.19. Інші досягнення наукової школи. Немає 

 

Керівник наукової школи                                                      Попадинець О.Г. 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:IFNMU+dep+2017_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:IFNMU+dep+2017_T1/about

