
ПЕДІАТРИЧНА ШКОЛА 

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ПЕДІАТРИЧНОЇ НАУКИ НА ПРИКАРПАТТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

09.08.1930-26.12.2006р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У своїх дослідженнях Р.П. Волосянко довела суттєві зміни в обміні заліза, кобальту, міді та 

цинку при гематологічній патології у дітей. 

 

 

22.11.1926-  червень.2019р. 

Професор Л.П. Решоткіна своїми 

ґрунтовними працями довела, що 

гіпомікроелементози внаслідок 

дефіциту мікроелементів і  

гіпермікроелементози при їх надлишку, 

можуть спричиняти різні захворювання. 

 

15.09.1930-26.10.2018р. 

Всі праці  професора С.К. Ткаченко 

присвячені актуальним питанням 

неонатології. Автором були 

доведені зміни мікроелементного 

обміну хворих новонароджених 

дітей.  

 



Науковий напрямок школи 

Розробка новітніх методів діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів у дітей з 

урахуванням рекреаційних можливостей Прикарпаття. 

Засновник та керівник «Педіатричної школи» 

 
 

 

 

 

Цимбаліста Ольга Леонтіївна в 1973 році закінчила лікувальний факультет Івано-

Франківського ДМІ. В 1978-1980 рр. навчалась в клінічній ординатурі на базі відділення 

бронхолегеневих захворювань НДІ ім. І.М. Сєченова  (м. Ялта, Крим). Після закінчення клінічної 

ординатури 1,5 року працювала на посаді завідувачки дитячого відділення Городенківської ЦРЛ 

Івано-Франківської області. Із квітня 1982 р. впродовж семи років працювала ординатором у 

відділені бронхолегеневих захворювань НДІ ім. І.М. Сєченова (м. Ялта, АР Крим). За час навчання 

в клінічній ординатурі і надалі роботи у НДІ ім. І.М. Сєченова (1982-1989р.р.) виконала 

кандидатську і докторську дисертації. Кандидатську дисертацію „Оптимизация санаторно-

курортного лечения хронической пневмонии у детей с применением электромагнитного поля СВЧ 

дециметрового диапазона и внутриорганного электрофореза» (науковий керівник – д-р мед. наук 

Лєбєдєва Т.Г.) захистила 02.03.1989р.  

 Із вересня 1989р. впродовж п’яти років працювала на посаді асистента кафедри дитячих 

хвороб Івано-Франківського державного медичного інституту. З вересня 1994 р. працювала на 

посаді асистента, надалі (з листопада 1995р.) – на посаді доцента кафедри пропедевтики дитячих 

хвороб Івано-Франківської державної медичної академії. На клінічній базі ІФДМА 

(пульмонологічне відділення обласної дитячої клінічної лікарні) виконала фрагмент докторської 

дисертації. 25.12.1995р. захистила докторську дисертацію „Клініко-патогенетичне обґрунтування 

лікування гнійного ендобронхіту у дітей з неспецифічними захворюваннями легень” при ДУ 

«Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України» (14.01.26. - 

„Пульмонологія”) науковий консультант – д-р мед. наук Лєбєдєва Т.Г. У грудні 1997 р. присвоєно  

вчене звання професора кафедри пропедевтики дитячих хвороб. Із вересня 1997 р. працювала на 

посаді завідувачки курсом дитячих хвороб факультету післядипломної освіти ІФДМА, який у 1999 

Доктор медичних наук, професор  

Ольга Леонтіївна Цимбаліста 

 

 



році реорганізовано в кафедру дитячих хвороб факультету післядипломної освіти. З часу 

організації кафедри і по червень 2013р. працювала на посаді завідувачки кафедри. З вересня 2013р. 

по даний час працює на посаді професора цієї кафедри. 

 Цимбаліста Ольга Леонтіївна – лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальностями 

«Педіатрія», «Дитяча пульмонологія». 

 Клінічну роботу здійснює на базі КНП «Івано-Франківська ОДКЛ ІФОР». (генеральний 

директор – Мельник Т.М.).  

Автор 363 друкованих робіт, із них міжнародні публікації – 46. 

Автор посібників для інтернів та лікарів – 4; монографій – 5; патентів – 23; 

раціоналізаторських пропозицій – 22; інформаційних листів – 12: методичних рекомендацій – 16.  

 

Додаток 2 

Кваліфікаційна карта науково-дослідної Педіатричної школи  

 Назва науково-дослідної школи “Педіатрична школа” 

Загальні відомості про школу 

Засновник – Цимбаліста Ольга Леонтіївна 

• Цимбаліста Ольга Леонтіївна. Івано-Франківський національний медичний університет, професор 

кафедри дитячих хвороб ПО ННІПО.  

• Закінчила в 1973р. Івано-Франківський державний медичний інститут за спеціальністю 

«Лікувальна справа» 

• Всі варіанти написання прізвища та ініціалів латинськими буквами, що зустрічаються в 

публікаціях (для підрахунку цитування статей автора) – Cymbalista Olga Leontiyvna, Tsymbalista 

Olga Leontiyvna. 

• Телефон – 0677894059.  

• e-mail – Olga_Tsymbalista@ukr.net 

• Вчені ступені і звання: кандидат медичних наук – 02.03.1989р.   

доцент –  21.11.1995р. 

доктор медичних наук – 25.12.1995;  

професор –25.12.1997р. 

• Стаж: педагогічної діяльності – 32р.; наукової діяльності  – 39р., зокрема, в ІФНМУ – 32р. 

• Державні нагороди, ордени і медалі – медаль за заслуги перед Прикарпаттям 2015р.  

• Нагороджена дипломом лауреата всеукраїнського проекту «Сучасна медицина та охорона здоров'я 

України»; золотою і срібною медалями на 8 міжнародному салоні «Новое время», «Устойчивое 

развитие во время перемен» О.Л. Цимбаліста, Г.М. Ерстенюк, О.І. Гаврилюк, 27-29.09.2012р. 

• Відкриття, патенти (підтверджуються дипломом на відкриття, патентами, публікаціями в 

провідних журналах з посиланнями на виявлений ефект або явища).  

 

Патенти 

№ 

п/п 

Назва патенту Видавництво, 

журнал 

(номер, рік) 

Прізвища 

авторів 

1.  Спосіб лікування гнійного 

ендобронхіту у дітей. 

Патент України 

№ 9401615 від 17.05.93 

О.Л.Цимбаліста  

Т.Г. Лебедєва  

2.  Спосіб лікування 

бронхіальної астми у дітей. 

№20030311945 

Деклараційний патент  

№ 63222 Україна, МПК 

7А01К9/00 Бюлетень, 2004.-№1. 

 О.Л.Цимбаліста Т.Г. 

Березна  



3.  Спосіб лікування 

залізодефіцитної 

середньоважкого та 

важкого ступенів у дітей.  

Деклараційний патент на 

корисну модель № 06434 від. 

09.06.06. 

О.Л.Цимбаліста  

З.В. Вовк 

 

4.  Спосіб діагностики 

внутрішньоутробної 

герпетичної і 

цитомегаловірусної 

інфекції у новонароджених 

дітей. 

Патент на корисну модель № 

25273 від. 10.08.2007. Бюлетень 

2007. № 12.  

Г.Б. Матейко  

  О.Л.Цимбаліста 

 М.М. Осипчук 

А.М. Пилип’юк  

5.  Спосіб корекції 

імунологічної 

резистентності у дітей, 

хворих на бронхіальну 

астму на тлі 

недиференційованої 

дисплазії сполучної 

тканини 

Патент на корисну модель № 

45954 від 25.11.2009р. 

 О.Л.Цимбаліста  

В.Б.Дехтяр  

6.  Спосіб корекції 

енергетичного обміну у 

дітей, хворих на 

бронхіальну астму на тлі 

недиференційованої 

дисплазії сполучної 

тканини 

Патент на корисну модель № 

45953 від 25.11.2009р. 

Бюлетень 2009. №  

О.Л.Цимбаліста  

В.Б.Дехтяр 

7.  Спосіб корекції 

функціонального стану 

геному у дітей, хворих на 

бронхіальну астму на тлі 

недиференційованої 

дисплазії сполучної 

тканини 

Патент на корисну модель № 

48206 від 10.03.2010р. 

Бюлетень 2010. №  

О.Л.Цимбаліста  

Л.Є.Ковальчук 

В.Б.Дехтяр 

8.  Спосіб лікування пневмонії 

у дітей раннього віку, 

ускладненої гнійно-

легеневим синдромом 

Патент на корисну модель № 

58552 від 11.04.2011р. 

Бюлетень 2011. № 

Семкович Я.В. 

Цимбаліста О.Л. 

Семкович М.Я. 

9.  Спосіб патогенетичної 

диференціальної 

діагностики гнійно-

легеневого та токсичного 

синдромів при пневмонії у 

дітей раннього віку 

Патент на корисну модель № 

58553 від 11.04.2011р. 

Бюлетень 2011. № 

Семкович Я.В. 

Цимбаліста О.Л. 

Семкович М.Я. 

10.  Спосіб діагностики 

важкості метаболічних 

порушень в організмі дітей, 

хворих на ускладнену  

позалікарняну пневмонію 

Патент на корисну модель № 

64710 від 10.11.2011р. 

 

Цимбаліста О.Л., 

Ерстенюк Г.М., 

Гаврилюк О.І. 



на фоні  

недиференційованої 

дисплазії сполучної 

тканини 

11.  Спосіб корекції ендогенної 

інтоксикації у дітей,  

хворих на ускладнену 

позалікарняну  пневмонію 

на тлі  недиференційованої 

дисплазії сполучної 

тканини   

Патент на корисну модель № 

64711 від 10.11.2011р. 

 

Цимбаліста О.Л., 

Ерстенюк Г.М., 

Гаврилюк О.І. 

12.  Спосіб лікування 

ускладненої позалікарняної 

пневмонії у дітей на тлі  

недиференційованої 

дисплазії сполучної 

тканини з використанням 

препарату багатовекторної 

метаболічної дії  Тівортіну 

Патент на корисну модель № 

64709 від 10.11.2011р. 

 

Цимбаліста О.Л., 

Ерстенюк Г.М., 

Гаврилюк О.І. 

13.  Спосіб корекції активності 

запального процесу у дітей, 

хворих на пневмонію на тлі 

недиференційованої 

дисплазії сполучної 

тканини 

Патент на корисну модель № 

68069 від 12.03.12р. 

 

Цимбаліста О.Л., 

Гаврилюк О.І. 

14.  Спосіб діагностики 

порушень в системі 

зовнішнього дихання  у 

дітей, хворих на 

ускладнену пневмонію на 

тлі недиференційованої 

дисплазії сполучної 

тканини 

Патент на корисну модель 

№68491 від 26.03.2012р 

Цимбаліста О.Л., 

Гаврилюк О.І. 

15.  Спосіб неінвазивної 

корекції гострої дихальної 

недостатності у дітей 

раннього віку, хворих на 

пневмонію 

Патент на корисну модель 

№71908 від 25.07.2012р. 

Семкович Я.В. 

Цимбаліста О.Л. 

Семкович М.Я. 

16.  Спосіб лікування 

ускладненої пневмонії у 

дітей раннього віку на тлі 

залізодефіцитної анемії 

Патент на корисну модель 

№75497 від 10.12.2012р. 

Цимбаліста О.Л., 

Гаріджук Л.І. 

Палійчук І.В. 

17.  Спосіб корекції 

цитокінового профілю у 

дітей раннього віку,  

хворих на не госпітальну 

Патент на корисну модель 

№82583 від 12.08.2013р. 

Цимбаліста О.Л., 

Гаріджук Л.І. 



пневмонію  у поєднанні із 

залізодефіцитною анемією 

18.  Спосіб діагностики 

запального процесу у дітей 

раннього віку, хворих на не 

госпітальну пневмонію у 

поєднанні із 

залізодефіцитною анемією 

Патент на корисну модель 

№83168 від 27.08.2013р. 

Цимбаліста О.Л., 

Гаріджук Л.І. 

19.  Спосіб діагностики 

цитогенетичних змін 

спадкового апарату у дітей 

раннього віку, хворих на 

ускладнену пневмонію, у 

поєднанні із 

залізодефіцитною анемією 

Патент на корисну модель 

№111565 

від 10.11.2016 

Гаріджук Л.І. 

Цимбаліста О.Л., 

Бобрикович О.С. 

20.  Спосіб ранньої діагностики 

артеріальної гіпертензії у 

дітей та підлітків з 

ожирінням з різних 

клімато-географічних 

районів проживання щодо 

забезпечення йодом 

Патент на корисну модель 

№113783 

 від 10.02.2017 

Цимбаліста О.Л., 

Бобрикович О.С. 

Гаріджук Л.І. 

 

 

Підготовлені у науковій школі доктори, кандидати наук і видатні фахівці, з вказівкою їх 

місця роботи і посади в даний час: 

- доктори наук– 7: 

1. Юрцева А.П. - д-р мед. н, професор кафедри педіатрії ІФНМУ «Прогнозирование и 

лечение  инфекционного токсикоза у детей  раннего возраста с учетом  иммунологической 

реактивности».–Київ, 1990. (науковий консультант – керівник лабораторії імунології  НДІ 

педіатрії і дитячої хірургії професор Д. В. Стефані, м. Москва).  

2. Цимбаліста О.Л. - д-р мед. н, професор кафедри дитячих хвороб ПО ННІПО ІФНМУ „Клініко-

патогенетичне обґрунтування лікування гнійного ендобронхіту у дітей з неспецифічними 

захворюваннями легень.– Київ, 1995 р. (науковий консультант -  д-р мед. н. Т.Г. Лєбєдєва; НДІ ім. 

І.М. Сєчєнова) 

3. Волосянко А.Б. - д-р мед. н, професор, зав. кафедри педіатрії ІФНМУ «Прогнозування виникнення, 

профілактика і лікування хронічних гепатитів у дітей».– Київ, 2001 (науковий консультант -  

професор, академік АМН України О.М.Лук'янова) 

4. Синоверська О.Б. - д-р мед. н, професор, зав. кафедри дитячих хвороб ПО ННІПО ІФНМУ 

«Мікроаномалії розвитку серця у дітей: прогнозування перебігу та диференційована лікувально-

профілактична тактика».– Київ, 2008 (науковий консультант -  д-р мед. н., професор А.Б. 

Волосянко) 

5. Литвинець Л.Я. – д-р мед. н, професор кафедри педіатрії ІФНМУ «Бронхіальна астма у дітей: 

клініко-генетичні маркери, прогнозування перебігу, диференційована лікувально-профілактична 

тактика.–Тернопіль,  2016р.  (науковий консультант -  д-р мед.н., професор О. Б. Синоверська) 

6. Лембрик І.С. - д-р мед.н, професор кафедри педіатрії ІФНМУ «Клініко-параклінічні особливості 

перебігу, фактори ризику, прогнозування, діагностика та лікування захворювань підшлункової 



залози у дітей».–Київ, 2013р. (наукові консультанти -  професор академік АМН України - Ю. Г. 

Антипкін, професор В. А. Ціпкун) 

7. Кочерга З.Р. - д-р мед.н., професор, зав. кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ «Комплексна 

оцінка генетичної структури дитячого населення Івано-Франківської області та діагностичне 

значення нового способу прогнозування затримки внутрішньоутробного розвитку».– Київ, 2016 

(науковий консультант -  професор, академік АМН України В.Г. Майданник) 

 

- кандидати наук – 32: 

1. Алексєєва Ю.І. – к.м.н, доцент кафедри педіатрії ІФНМУ «Клініко-практичні особливості 

адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони».–Київ, 2008р. 

(науковий керівник -  професор А. Б. Волосянко) 

2. Березна Т.Г. – к.м.н., доцент кафедри дитячих хвороб ПО ННІПО ІФНМУ на тему «Імунологічно-

метаболічні порушення при бронхіальній астмі у дітей та немедикаментозні методи їх корекції».–

Київ, 2004 (науковий керівник - професор О. Л. Цимбаліста) 

3. Бобрикович О.С. - к.м.н., доцент кафедри дитячих хвороб ПО ННІПО ІФНМУ Оптимізація 

діагностики метаболічного синдрому у дітей старшого шкільного віку, хворих на ожиріння, що 

проживають в різних клімато-географічних районах щодо забезпечення йодом».–Київ, 2014 

(науковий керівник -  професор О. Л. Цимбаліста) 

4. Вовк З.В. - к.м.н., доцент кафедри дитячих хвороб ПО ННІПО ІФНМУ«Метаболізм заліза та 

диференційована корекція його порушень у дітей раннього віку, хворих на залізодефіцитну 

анемію».–Київ, 2008 (науковий керівник -  професор О. Л. Цимбаліста) 

5. Волошинович В.М. - к.м.н., доцент кафедри педіатрії ІФНМУ «Морфологічні зміни печінки під 

впливом малих доз іонізуючого опромінення».–Київ, 2004р.  (науковий керівник д.м.н.,проф. 

Дєльцова О.І.) 

6. Гаврилюк О.І. – к.м.н., компанія «АЙК'ЮВІА» РДС Україна (Україна), старший науковий 

співробітник відділу клінічних досліджень «Клініка і тактика лікування тяжкої пневмонії у дітей 

на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини».–Київ, 2013 (науковий керівник -  

професор О. Л. Цимбаліста) 

7. Ган Р. З. – к.м.н., доцент кафедри пропедевтики педіатрії «Особливості фізичного та 

психомоторного розвитку дітей, які народилися за допомогою застосування допоміжних 

репродуктивних технологій».– Київ, 2014 (науковий керівник - професор Бекетова Г. В.) 

8. Гаріджук Л.І. – к.м.н., «Оптимізація діагностики та лікування ускладненої пневмонії на тлі 

залізодефіцитної анемії у дітей раннього віку».–Івано-Франківськ, 2014 (науковий керівник -  

професор О. Л. Цимбаліста), (відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 6-ти р.)  

9. Дехтяр В.Б. (Сем'янчук) - к.м.н., доцент кафедри дитячих хвороб ПО ННІПО ІФНМУ 

«Патогенетичне обґрунтування метаболічної терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини».–Київ, 2010 (науковий керівник -  професор О. 

Л. Цимбаліста) 

10. Дутчак Г.М. - к.м.н, доцент кафедри педіатрії ІФНМУ «Патогенетичні механізми розвитку та 

перебігу атопічного дерматиту у дітей, особливості психосоціальної адаптації та шляхи її 

оптимізації».–Тернопіль, 2014р. (науковий керівник -  професор О. Б. Синоверська) 

11. Жиляк О. В. - к.м.н, доцент кафедри педіатрії ІФНМУ «Особливості нейрогуморальної регуляції 

та функціонального стану підшлункової залози у дітей з функціональними і органічними 

захворюваннями кишечника та їх корекція».–Київ, 2014р. (науковий керівник -  професор А.Б. 

Волосянко) 



12. Іванишин Л.І. - к.м.н, доцент кафедри педіатрії ІФНМУ «Особливості клінічних проявів, 

психоемоційного статусу та вегетативної регуляції у дітей з артеріальною гіпотензією».–Київ, 

2006р. (науковий керівник -  професор, академік АМН України В.Г. Майданник) 

13. Костирко Н.І. - к.м.н., асистент кафедри педіатрії ІФНМУ «Клініко-патогенетичні особливості 

розвитку та перебігу рецидивуючих захворювань бронхолегененвої системи у дітей».–Івано-

Франківськ, 2014р. (науковий керівник -  професор О.Б.Синоверська) 

14. Лотовська Т. В. – к.м.н., доцент кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ «Клініко-патогенетичні 

особливості, діагностика та удосконалення лікування бронхообструктивного синдрому у дітей». –

Харків,  2002 (науковий керівник -  д.м.н.,проф. Юрцева А.П.) 

15. Мотрюк В. Б. -к .м.н., доцент кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ «Обґрунтування 

диференційованої корекції вегетативних дисфункцій  у дітей».– Львів, 2004р. (науковий керівник 

-  д.м.н.,проф. Юрцева А.П.) 

16. Павликівська Б. М.  - к.м.н., доцент кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ «Особливості пізньої 

постнатальної адаптації новонароджених дітей з постгіпоксичними кардіопатіями». –Київ, 1999р. 

(науковий керівник -  професор Волосянко Р.П.) 

17. Рейтмаєр М.Й. - к.м.н, доцент кафедри педіатрії ІФНМУ «Клінічний перебіг ювенільного 

ревматоїдного та інфекційно-алергічного (реактивного) артритів у дітей з НВV-інфекцією та 

диференційоване лікування», Київ, 2006р. (науковий керівник -  професор Р.П. Волосянко) 

18. Сєрний О.В. - к.м.н, анестезіолог КНП «ІФ ОДКЛ» «Клініко-патогенетичне обгрунтування методів 

лікування позалікарняних пневмоній з ускладненнями у дітей раннього віку».– Київ,  2006р. 

(науковий керівник -  д.м.н.,проф,член-кореспондент АМН України Антипкін Ю.Г.) 

19. Семкович Я.В. - к.м.н., доцент кафедри дитячих хвороб ПО ННІПО ІФНМУ «Диференціально-

діагностичні критерії і тактика лікування ускладненої пневмонії у немовлят».–Київ, 2013 

(науковий керівник -  професор О. Л. Цимбаліста) 

20. Семкович М. Я. – к.м.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ІФНМУ «Показники 

оксидантно-антиоксидантної системи у дітей раннього віку, хворих на пневмонію, що 

ускладнилася токсикозом, та їх корекція під впливом інтенсивної терапії».–Київ, 1995 (наукові 

керівники – професор, академік УАННП, заслужений діяч науки України  Г.О.Бабенко, професор 

А.П.Юрцева) 

21. Сенюта Л.М. – к.м.н., «Корекція порушень енергетичного та мінерального гомеостазу при тяжкій 

пневмонії у дітей першого року життя».–Київ, 2006 (науковий керівник -  професор О. Л. 

Цимбаліста), працівник УОЗ Івано-Франківської обласної ради  

22. Недоступ І. С. - к.м.н., доцент кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ  «Дизмікроелементози   у 

дітей з хронічними гастродуоденальними захворюваннями та  їх корекція». –Львів, 2007 (науковий 

керівник -  д.м.н.,проф. Юрцева А.П.) 

23. Теслюк В. Б. – к.м.н., доцент кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ «Обґрунтування 

диференційованої корекції вегетативних дисфункцій у дітей». –Львів, 2004 (науковий керівник -  

д.м.н., проф. Юрцева А.П.) 

24. Урбась О.В. - к.м.н, доцент кафедри педіатрії ІФНМУ «Особливості функціонального стану 

кардіореспіраторної системи у дітей дошкільного віку, хворих на рецидивуючий бронхіт».–Київ, 

1998р. (науковий керівник -  професор Волосянко Р.П., д.м.н., Бабко С.О) 

25. Цицюра О.О. - к.м.н, доцент кафедри педіатрії ІФНМУ «Прогнозування, лікування та вторинна 

проілактика рецидивів ерозивного гастродуоденіту у дітей шкільного віку».–Київ, 2007р. 

(науковий керівник -  професор А.Б. Волосянко) 

26. Фоменко Н.М - к.м.н., доцент кафедри дитячих хвороб ПО ННІПО ІФНМУ «Природжена та 

спадково-детермінована патологія у населення Прикарпатського регіону: клініко-генетичні 

характеристики, профілактика».–Київ,  2002, (науковий керівник – професор Гнатейко О.З.). 



27. Шатинська Т.В. - к.м.н, доцент кафедри педіатрії ІФНМУ «Клінічні особливості, механізми 

розвитку антрациклінових кардіоміопатій у дітей із гострою лімфобластною лейкемією, їх 

профілактика та лікування».–Тернопіль,  2016р. (науковий керівник -  професор О.Б.Синоверська) 

28. Шлімкевич І.В. - к.м.н, доцент кафедри педіатрії ІФНМУ «Структурно-функціональні механіми 

адаптації у дітей із різними варіантами артеріальної гіпертензії».–Тернопіль, 2012р. (науковий 

керівник -  професор О.Б.Синоверська) 

29. Пилип’юк А.М. - к.м.н, доцент кафедри педіатрії ІФНМУ «Клініко-метаболічні особливості 

адаптації доношених новонароджених дітей з пневмонією і гіпоксично-ішемічною 

енцефалопатією».–Київ,  1999р.   (науковий керівник -  професор Волосянко Р.П.) 

30. Тимощук О.В. «Удосконалення методів діагностики та корекція мікроциркуляційних порушень у 

дітей з хронічними гастродуоденітом».– Київ,  2012р. (науковий керівник -  д.м.н.,проф. Волосянко 

А.Б.) 

31. Ходан В.В. «Удосконалення діагностики та корекція порушення функціонального стану печінки у 

дітей шкільного віку».– Київ, 2014р. (науковий керівник -  д.м.н., проф. Волосянко А.Б.) 

32. Ціхонь Зоя Олексіївна «Антиінфекційна резистентність дітей першого року життя м. Івано-

Франківська  в сучасних  соціально-економічних умовах.  Харків -  2002 (науковий керівник -  

д.м.н.,проф. Юрцева А.П.) 

 

Аспіранти, претенденти, що працюють над дисертаціями в даний час із вказівкою 

конкретних прізвищ і передбаченого терміну подання дисертацій у Вчену раду по місцю 

захисту – 

1. Асистент (претендент) кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ Котів І.В.  Науково-дослідна 

робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії  «Клінічні 

особливості, механізми розвитку, профілактика та лікування 

ацетонемічного синдрому у дітей з гострими респіраторними 

захворюваннями». Науковий керівник – професор Кочерга З.Р. Терміни виконання - 2019-2023. 

2. Асистент (претендент) кафедри педіатрії ІФНМУ  Дутчук О.В. Науково-дослідна робота на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії «Клініко-метаболічні зміни при пневмонії у 

дітей  раннього віку та їх корекція». Науковий керівник – професор Кочерга З.Р.  Терміни 

виконання - 2019-2023. 

3. Аспірант (вечірня аспірантура) кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ Палієнко М.В. Науково-

дослідна робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії   "Комплексна оцінка факторів 

ризику вегетативних дисфункцій у школярів та можливості їх корекції". Науковий керівник – 

професор Кочерга З.Р. Терміни виконання -  2019-2023. 

4. Аспірант (заочна аспірантура) кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ Дідух І.І. Науково-

дослідна робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Оптимізація системи 

профілактичних заходів та реабілітація порушень стану здоров’я дітей шкільного віку гірського 

регіону». Науковий керівник – професор Кочерга З.Р.  Терміни виконання - 2020-2024.  

5. Асистент (претендент) кафедри педіатрії ІФНМУ  Айб Н.Р. Науково-дослідна робота на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії «Оптимізація діагностики, лікування,  вторинної 

профілактики та предиктори розвитку дизметаболічних нефропатій у дітей шкільного віку». 

Науковий керівник – професор Лембрик І.С. Терміни виконання – 2016. 

6. Асистент (претендент) кафедри педіатрії ІФНМУ  Стефанишин А.Б. Науково-дослідна робота на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії «Оптимізація лікувально-профілактичних заходів у 

дітей старшого віку із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та порушенням 

функціонального стану підшлункової залози.  Науковий керівник – професор Лембрик І.С. 

Терміни виконання – 2018 - 2022. 



7. Асистент (претендент) кафедри педіатрії ІФНМУ  Лазуркевич Х.О. Науково-дослідна робота на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії «Рекурентні гострі респіраторні захворювання у 

дітей з лімфаденоїдною гіпертрофією: особливості перебігу, вплив на якість життя та шляхи її 

оптимізації. Науковий керівник – професор Синоверська О.Б. Терміни виконання – 2017-2021. 

8. Асистент (претендент) кафедри педіатрії ІФНМУ  Буяк П.З. Науково-дослідна робота на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії «Клінічні особливості,  діагностика, лікування  та 

прогнозування розвитку геморагічного васкуліту у дітей  на фоні  гострої респіраторної  інфекції. 

Науковий керівник – професор Лембрик І.С. Терміни виконання – 2019-2023рр. 

9. Асистент (претендент) кафедри педіатрії ІФНМУ  Лазуркевич О.В. Науково-дослідна робота на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії «Морфофункціональні особливості тонкої кишки 

при гіпотиреозі та виникненні її гострої ішемії за таких умов». Науковий керівник – професор 

Попадинець О.Г. Терміни виконання – 2016. 

10. Асистент кафедри пропедевтики педіатрії ІФНМУ Осадець Н.Б. Науково-дослідна робота на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії «Фактори шкільної дезадаптації, шляхи корекції та 

методи профілактики». Науковий керівник – Синоверська О.Б. Терміни виконання - 2018-2023рр. 

 

• Загальна кількість публікацій – 363. 

• Монографії і підручники з вказівкою співавторів, назви, роки видання, видавництва і число 

сторінок. 

 

Монографії 

1. Ускладнена пневмонія у дітей: окремі питання патогенезу, клініка та лікування: монографія 

/О.Л. Цимбаліста, М. Я. Семкович, Я. В. Семкович, О. І. Гаврилюк.– Івано-Франківськ: ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет», -2014.-124с. 

2. Цимбаліста О.Л. Бронхіальна астма та недиференційована дисплазія сполучної тканини у дітей: 

особливості клініки, діагностики і лікування: монографія./ О. Л. Цимбаліста, В. Б. Сем’янчук.– 

Івано-Франківськ: ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2014.-80с. 

3. Цимбаліста О.Л. Метаболічний синдром у дітей старшого шкільного віку з різних клімато-

географічних районів Прикарпаття: патогенез, клініка, принципи лікування і профілактика: 

монографія /О.Л. Цимбаліста, В. І. Кравченко, О. С. Бобрикович.– Івано-Франківськ:Місто НВ, 

2014.-104с. 

4. Анемії, вибрані порушення гемостазу у дітей: монографія/ О. Л. Цимбаліста, Н. Я. Митник, Я. 

В. Семкович, З. В. Вовк.– Івано-Франківськ ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», 2018.-224с. 

5. Анемії, вибрані порушення гемостазу у дітей: монографія/ О. Л. Цимбаліста, Н. Я. Митник, Я. 

В. Семкович, З. В. Вовк. - Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний медичний 

університет, 2020.-226с. 

 

Посібники 

1. Дитяча пульмонологія: навчальний посібник / О. Л. Цимбаліста, Я. В. Семкович, М. Я. 

Семкович, О. В. Урбась, З. В. Вовк, Н. Я. Митник, В. Б. Сем’янчук; за ред. О.Л. Цимбалістої. – 

К.:Медицина, 2019. – 600 с.  

2. Дитяча пульмонологія: навчальний посібник / О. Л. Цимбаліста, Я. В. Семкович, М. Я. 

Семкович, О. В. Урбась, З. В. Вовк, Н. Я. Митник, В. Б. Сем’янчук; за ред. О.Л. Цимбалістої. – 

К.:Медицина, 2021. – 624 с.  

3. Дисплазія сполучної тканини у дітей в клінічній практиці: навчальний посібник/ О. Л. 

Цимбаліста, Я. В. Семкович, З. В. Вовк, О. С. Бобрикович.–Івано-Франківськ, 2021.–72с. 



4. Volosyanko A.Common Diseases in Neonatology and Peadiatrics:  навчальний посібник/ A. 

Volosyanko, R. Pryymak, A. Stefanyshyn.–Івано-Франківськ, 2020.- 360 с.  

5. Фоменко Н.М. – Діагностика спадкової патології: навчально-методичний посібник/ Н. М. 

Фоменко, О. Б. Синоверська.–Івано-Франківськ: Супрун, 2018.–124с. 

 

Огляди, опубліковані в провідних українських і міжнародних журналах.  

1. Цимбаліста О. Л. Саркоїдоз у дітей: сучасні погляди на механізми розвитку, клініка, 

діагностика, тактика лікування./ О. Л. Цимбаліста //Прикарпатський вісник наукового товариства 

ім. Шевченка.- м.Івано-Франківськ.-2014.-№4.–С.54-69. 

2. Вовк З.В. Еозинофільний синдром у практиці дитячого  онколога та онкогематолога/ З. В. Вовк, 

О. Б. Синоверська, О. Л. Цимбаліста// Архів клінічної медицини.–2014. –№2. –С.6-8. 

3. Вовк З. В. Гемохроматоз і гемосидероз у дітей/ З. В. Вовк, О. Л. Цимбаліста, О. Б. Синоверська// 

Архів клінічної медицини.–2015. –№2. –С.5-7. 

4. Цимбаліста О.Л. Проблеми резистентності мікроорганізмів до антибіотиків (лекція)/ О. Л. 

Цимбаліста//Сучасна педіатрія.–2017.–№2.–ст.52-56. 

5. Цимбаліста О. Л. Гіперчутливий пневмоніт у дітей (лекція)/ О. Л. Цимбаліста// Сучасна 

педіатрія.–2017.–№6 .–с.125-130. 

6. Цимбаліста О.Л. Ураження бронхолегеневої системи при ревматичних захворюваннях у дітей 

(лекція)/ О. Л. Цимбаліста//Перинатологія і педіатрія.– 2017.–№3.–с.120-125. 

7. Цимбаліста О. Л. Ятрогенна патологія легень/ О.Л.Цимбаліста, З.  В. Вовк//Перинатологія і 

педіатрія.–2018.–№1.–С. 139. 

8. Цимбаліста О.Л. Легеневий синдром при гранульоматозі з поліангіїтом (грануломатозі Вегенра) 

(лекція) /О. Л. Цимбаліста// Современная педиатрия.-2017.-№8.- с. 120-124. 

9. Цимбаліста О. Л. Внутрішньогрудні форми саркоїдозу у підлітків/ О. Л.  Цимбаліста // 

Перинатология и педиатрия.- 2018.-№2.- с. 89-94. 

10. Цимбаліста О. Л. Синдром Швахмана-Даймонда: клініка , діагностика, принципи лікування/ 

О. Л. Цимбаліста, З. В. Вовк//Современная педиатрия.–2018.–№6.–с.103-107.  

11. Цимбаліста О. Л. Синдром внутрішньоальвеолярної кровотечі при окремих орфанних 

захворюваннях з ураженням легень у дітей /О. Л. Цимбаліста// Сучасна педіатрія.-2020.-№7.-С.11-

19 

12. Цимбаліста О. Л. Характеристика захворювань у дітей при спадковому дефіциті альфа1-

антитрипсину/ О. Л. Цимбаліста//Сучасна педіатрія.–2021.–№5.–С.55-65. 

 

Найбільш важливі роботи, опубліковані за останні десять років (не більше 5 робіт) за останні 

10 років 

1. Ускладнена пневмонія у дітей: окремі питання патогенезу, клініка та лікування: монографія 

/О.Л. Цимбаліста, М. Я. Семкович, Я. В. Семкович, О. І. Гаврилюк.– Івано-Франківськ: ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет», -2014.-124с. 

2. Цимбаліста О. Л. Бронхіальна астма та недиференційована дисплазія сполучної тканини у дітей: 

особливості клініки, діагностики і лікування: монографія./ О. Л. Цимбаліста, В. Б. Сем’янчук.– 

Івано-Франківськ: ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2014.-80с. 

3. Цимбаліста О. Л. Метаболічний синдром у дітей старшого шкільного віку з різних клімато-

географічних районів Прикарпаття: патогенез, клініка, принципи лікування і профілактика: 

монографія /О. Л. Цимбаліста, В. І. Кравченко, О. С. Бобрикович.– Івано-Франківськ: Місто НВ, 

2014.-104с. 



4. Анемії, вибрані порушення гемостазу у дітей: монографія/ О. Л. Цимбаліста, Н. Я. Митник, Я. 

В. Семкович, З. В. Вовк.- Івано-Франківськ:  Івано-Франківський національний медичний 

університет, 2020.-226с. 

5. Дитяча пульмонологія: навчальний посібник/ О. Л. Цимбаліста, З. В. Вовк, Н. Я. Митник, М. Я. 

Семкович, Я. В. Семкович, В. Б. Семянчук, О. В. Урбась; за ред. О. Л. Цимбалістої.-К.: Київ ВСВ 

Медицина, 2019, 600 с. 

6. Дитяча пульмонологія: навчальний посібник/ О.Л.Цимбаліста, З.В.Вовк, Н. Я. Митник, М. Я. 

Семкович, Я. В. Семкович, В. Б. Семянчук, О. В. Урбась; за ред. О. Л .Цимбалістої.-К.: Київ ВСВ 

Медицина, 2021.– 624 с. 

 

Курси лекцій, підготовлені претендентом. Підготовлено курс лекцій по захворюваннях 

дихальної системи у дітей (10 лекцій). 

 

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 7 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук 7 

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії 4 

доценти 21 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук - 

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії 21 

старші викладачі - 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук - 

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

асистенти 27 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук - 

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії 4 

докторанти - 

аспіранти 2 

здобувачі 11 

інтерни 5 

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.   

 

 

Наукові досягнення школи. 

Найважливіші наукові досягнення за час існування школи; 

З 2012 по 2015 роки, спільно із педіатричними кафедрами Національного медичного університету 

ім. О. О. Богомольця, проведені регіональні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми 

педіатрії», присвячені пам’яті академіка Р. П. Волосянко. 

 

Найважливіші наукові досягнення за останні 5 років 



КНДР “Особливості психосоматичної адаптації у дітей із хронічною соматичною 

патологією”, науковий керівник – доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії Волосянко 

А.Б. Відповідальний виконавець – професор, д. мед. н. Литвинець Л.Я. Термін виконання – 2012-

2021 роки. 

Суть роботи полягає у вивченні стану адаптаційних систем та якості життя у дітей при 

хронічній соматичній патології, а саме: артеріальною гіпертензією, рецидивним бронхітом, 

бронхіальною астмою, атопічним дерматитом, вторинними кардіоміопатіями, хронічним 

холецистохолангітом, хронічним гастродуоденітом, із патологією кишківника, пієлонефритом та 

гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, а також методів оптимізації схем терапії згаданої 

соматичної патології та одночасній корекції психоемоційної сфери даної когорти пацієнтів. 

Мета дослідження: підвищення ефективності надання медичної допомоги дітям шляхом 

вивчення особливостей та динаміки психосоматичної адаптації у дітей різних вікових груп як 

механізмів пристосування на тлі соматичної патології та ефективна корекція виявлених змін. 

 Результат і наукова наукова новизна дослідження: В роботі вперше визначені патогенетичні 

паралелі між особливостями психоемоційного та основними клінічними детермінантами  

хронічної соматичної патології у дітей. Вперше запропоновано комплексний підхід до оцінки 

вегетативного гомеостазу у дітей із хронічними захворюваннями за допомогою клінічних даних та 

інтегрованих показників стану адаптаційних систем організму. Верифіковано та патогенетично 

обґрунтовано домінуючу роль симпатичної чи парасимпатичної частини вегетативної нервової 

системи у дітей із хронічною патологією в залежності від нозології. Вперше проведена комплексна 

оцінка змін психоемоційного статусу у дітей із різними варіантами хронічної соматичної патології 

в дітей. Розроблено та обґрунтовано доцільність застосування в комплексному лікуванні 

хронічних захворювань у дітей та підлітків препарату «Гліцисед». 

Опубліковано: отримано 6 патентів України на корисну модель, подано 10 нововведень, 4 

інформаційних листи, надруковано 40 статей (з них 1 в міжнародному виданні, що індексується в 

SCOPUS, 1 у вітчизняному виданні, що індексується в WEB OF SCIENCЕ), 46 тез, 2 монографії та 

1 навчальний посібник. 

Впровадження роботи із конкретними пропозиціями для впровадження в практику. 

Комплексне клініко-функціональне дослідження із включенням у діагностичний алгоритм 

визначення імунного, біоелементного, вегетативного статусів, а також оцінка психоемоційного 

стану хворих дозволить адекватно оцінити стан вегетативного гомеостазу та психологічного 

статусу у дітей із хронічною патологією та індивідуалізувати терапію захворювання.  

Включення препарату «Гліцисед» в комплексну терапію захворювань ГДЗ може підвищити 

ефективність корекції дезадаптивних змін, порушень вегетативного гомеостазу та психологічного 

стану хворих. 

Перспективність роботи і очікувані результати: Отримані результати дозволять проводити 

оцінку психоемоційного стану пацієнтів із соматичною патологією та широко застосовувати її як 

для виявлення супутніх порушень, так і для ефективної корекції існуючих, що покращить якість 

життя пацієнтів та контроль соматичних захворювань, на які вони страждають. 

Ефективність дослідження полягає в тому, що проведені дослідження є основою для 

патогенетично обгрунтуваних удосконалених схем лікування, скерованих на корекцію та 

попередження розвитку ускладнень у дітей, а також оптимізацію їхньої якості життя.  
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Перелік патентів, авторських свідоцтв, рацпропозицій, отриманих протягом останніх 5 років 

1. Спосіб діагностики цитогенетичних змін спадкового апарату у дітей раннього віку, хворих на 

ускладнену пневмонію, у поєднанні із залізодефіцитною анемією Патент на 

кориснумодель№111565 Гаріджук Л.І., Цимбаліста О.Л., Бобрикович О.С., від 10.11.2016 

2. «Спосіб лікування антракциклінових кардіоміопатій» Патент на корисну модель u 2015 12503  

Шатинська Т.В., Синоверська О.Б.,  25.05.2016 Бюл. №10 

3. «Спосіб діагностики антрациклінових кардіоміопатій» Патент на корисну модель UA № 107270 

U МПК G01N 33/50 (2006.01), Шатинська Т.В., Синоверська О.Б., 25.05.16 Бюл. №10 

4. Спосіб ранньої діагностики артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків з ожирінням з різних 

клімато-географічних районів проживання щодо забезпечення йодом. Патент на корисну модель 

№113783 Гаріджук Л.І., Цимбаліста О.Л., Бобрикович О.С. від 10.02.2017 

5. «Спосіб малоінвазивної діагностики атопічного дерматиту у дітей» Патент на корисну модель 

Синоверська О. Б., Мочульська О. М., Павлишин Г. А., Боярчук О. Р., Шульгай О. М., №132103, 

11.02. 2019р. 

6. Профілактика розвитку плацентарної дисфункції та затримки внутрішньоутробного розвитку 

плоду у вагітних з обтяженим акушерським анамнезом / Макарчук О. М.,  Ковальчук Л. Є., Кочерга 

З. Р., Римарчук М. І.// Інформаційний лист №52-2015. Вип. № 6 – с.3 

 

Перелік опублікованих:  

методичних рекомендацій за останні 5 років 

1. Цимбаліста О.Л., Небулайзерна терапія при захворюваннях дихальної системи у дітей: метод. 
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