
Терапевтична школа 

 

Науковий напрямок школи: 

   Розробка новітніх методів діагностики та лікування захворювань 

внутрішніх органів з урахуванням рекреаційних можливостей 

Прикарпаття 

Загальні відомості про школу 

1. Засновник та керівник школи 

Яцишин Роман Іванович (Yatsyshyn Roman) – декан медичного 

факультету Івано-Франківського національного медичного 

університету, професор кафедри внутрішньої медицини №1, 

клінічної імунології та алергології ім.акад.Є.М.Нейка, Заслужений 

лікар України. 

Закінчив з відзнакою Івано-Франківський державний медичний 

інститут у 1993 році. У 1995 році отримав диплом кандидата 

медичних наук, а у 2003 році –диплом доктора медичних наук. У 



жовтні 2005 року присвоєно вчене звання професора кафедри 

факультетської терапії ІФДМУ 

   Тема кандидатської дисертації: «Клініко-біохімічні та 

імунологічні особливості перебігу ревматоїдного артриту в 

процесі лікування». 

   Тема докторської дисертації: «Клініко-патогенетична 

характеристика системної склеродермії та особливості її 

лікування». 

Яцишин Р.І. автор більше 350 друкованих праць, 5 

раціоналізаторських пропозицій та 4 авторських свідоцтв. 

Державні нагороди, ордени і медалі: 

•  1998 р. почесне звання "Заслужений лікар України" 

• медаль В.П. Образцова Асоціації кардіологів України 

•  2020 р. медаль «За заслуги перед Прикарпаттям» 

     Яцишин Роман Іванович Член Президії Асоціації ревматологів 

України (АРУ), Віце-Президент АРУ, член Європейської Асоціації 

Алергологів та Клінічних Імунологів (EAACI) Європейської 

антиревматичної ліги (EULAR), член Європейської асоціації по 

вивченню системної склеродермії (EUSTAR), член Європейської 

асоціації кардіологів ESC, член Американської Асоціації по 

вивченню артеріальної гіпертензії ASH. 

Докторські дисертації: 

1. Чернюк Наталія Володимирівна «Хронічне обструктивне 

захворювання легень: особливості патогенезу, клініки, 



діагностики та диференціовані підходи до лікування при 

поєднанні з артеріальною гіпертензією», 2013 р. 

2. Герич Петро Романович «Хронічне обструктивне захворювання 

легень та ішемічна хвороба серця: патогенез поєднаної кардіо-

респіраторної патології та диференційовані підходи до вибору 

терапії», 2017р. 

2. 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 3 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук 3 

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор 

філософії 
 

доценти 18 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук  

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор 

філософії 
18 

старші викладачі  

т.ч. з науковим ступенем доктор наук  

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор 

філософії 
 

асистенти 10 

т.ч. з науковим ступенем доктор наук  

т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор 

філософії 
2 



докторанти 1 

аспіранти  

здобувачі 2 

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. 

Професори: 

1. Чернюк Наталія Володимирівна, завідувачка кафедри 

Внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології 

ім.акад.Є.М.Нейка 

2. Герич Петро Романович, професор кафедри Внутрішньої 

медицини №1, клінічної імунології та алергології 

ім.акад.Є.М.Нейка 

   Під  керівництвом  професора  Яцишина Романа Івановича  

протягом всього функціонування наукової школи захищено 

кандидатські дисертації: 

1. Дрогомерецька Оксана Ігорівна «Клініко- патогенетичні 

особливості перебігу серцевої недостатності у хворих на 

системний червоний вовчак і системну склеродермію та 

способи її метаболічної корекції», 2009р. 



2. Петрина Віталій Олегович «Клініко-патогенетичне 

обгрунтування терапії неспецифічного виразкового коліту з 

урахуванням способу введення лікарських середників», 2012р. 

3. Шаповал Оксана Анатоліївна «Оптимізація діагностики та 

лікування цирозу печінки невірусної етіології з урахуванням 

клініко-патогенетичних особливостей його перебігу», 2012р. 

4. Мигович Віра Василівна «Оптимізація лікування хворих на 

бронхіальну астму в поєднанні з метаболічним синдромом з 

урахуванням основних патогенетичних шляхів їх 

виникнення», 2012р. 

5. Ліснянська Ірина Степанівна «Обгрунтування застосування 

цинку сульфату у комплексному лікуванні хворих на 

хронічний пієлонефрит», 2014р. 

6. Попадинець Ірена Романівна «Особливості перебігу 

бронхіальної астми із супутньою гастроезофагеальною 

рефлюксною хворобою та оптимізація їх лікування», 2014р. 

7. Гуменюк Марія Ярославівна «Підвищення ефективності 

лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним 

ожирінням на підставі вивчення їх патогенетичних ланок 

розвитку та обгрунтування фармакологічної корекції», 2017р. 

8. Салижин Тетяна Іванівна «Оптимізація лікування серцевої 

недостатності у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, 

кореговану програмним гемодіалізом, з урахуванням 

основних патогенетичних шляхів їх виникнення», 2019р. 

Наукові досягнення школи 



Участь у НДР, що виконуються на державне замовлення 

1. «Комплексне оцінювання генетичних наслідків мутагенного 

забруднення довкілля і способи їх попередження», 2004-2008р. 

(номер держреєстрації 0104U002434) 

2. «Генофонд населення Прикарпаття: вплив еколого-

географічних, соціально-економічних факторів на його структуру 

та формування здоров’я людей», 2009-2011рр. (номер 

держреєстрації 0108U008811) 

Участь у ініціативно-пошукових НДР 

1. «Стандарти лікування ішемічної хвороби серця, артеріальної 

гіпертензії та серцевої недостатності: ефективність, 

удосконалення, віддаленні результати» (номер держреєстрації 

0104U000398) 

2. «Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії шляхом двох-

трьох компонентного застосування антигіпертензивних засобів 

першої лінії та статинів у хворих на артеріальну гіпертензію 

різного ґенезу» (номер держреєстрації 0107U002614) 

3. «Клініко-імунологічні аспекти основних захворювань 

внутрішніх органів та їх корекція» (номер держреєстрації 

0114U002040) 

4. «Розробка методів відновного лікування та реабілітації хворих 

високого серцево-судинного ризику» (номер держреєстрації 

0112U003690) 



5. «Перебіг та лікування захворювань шлунково-кишкового тракту 

в умовах впливу модифікуючих чинників та поєднаної патології» 

(номер держреєстрації 0108U003987)  

6. «Клініко-патогенетичні особливості механізмів розвитку, 

прогресування й лікування захворювань органів дихання при діє 

екзо- та ендогенних факторів» (номер держреєстрації 

01080011216) 

7. « Підвищення ефективності лікування хворих на ішемічну 

хворобу серця, артеріальну гупертензію, серцеву недостатність на 

основі розробки диференційованих методів відновного лікування 

та реабілітації такого контингенту хворих,  врахуванням серцево-

судинного ризику» (номер держреєстрації 0112U003690) 

8. «Клініко-імунологічні, спірографічні і пікфлоуметричні 

особливості протікання пневмонії із затяжним перебігом і 

захворювань, що супроводжуються порушенням бронхіальної 

прохідності в процесі медикаментозної корекції базової терапії» ( 

номер держреєстрації 0103U001100) 

9. «Клініко-рентгено-ендоскопічні паралелі в оптимізації 

діагностичної та лікувальної тактики при запальних 

захворюваннях верхніх дихальних шляхів» (номер держреєстрації 

0106U003922) 

10. «Перебіг та лікування захворювань шлунково-кишкового 

тракту в умовах впливу модифікуючих чинників та поєднаної 

патології» (номер держреєстрації 0108U003987) 

Основні підручники та посібники 



1. Internal Medicine: in 2 books. Book 1. Diseases of the 

Cardiovascular and Respiratory Systems: textbook / N.M. Seredyuk, 

I.P. Vakaliuk, R.I. Yatsyshyn et al. — К., 2019. — 664p. + 48 p. colour 

insert, hardcover  

2. Internal Medicine : textbook : in 2 books. Book 2. Diseases of the 

Digestive System, Kidney, Rheumatic and Hematological Diseases / 

N.M. Seredyuk, I.P. Vakaliuk, R.I. Yatsyshyn et al. — K., 2020. — 

464 p. + 64 p. colour insert, hardcover 

 

Найважливіші здобутки наукової школи опубліковані 

увиданнях, що індексуються наукометричними 

базамиScopusтаWeb of Science(за останні 5 років) 

1. Doskaliuk B, Zaiats L, Yatsyshyn R, Gerych P, Cherniuk N, Zimba 

O. Pulmonary involvement in systemic sclerosis: exploring cellular, 

genetic and epigenetic mechanisms. Rheumatology international. 2020 

Oct;40(10):1555-69. https://doi.org/10.1007/s00296-020-04658-6. 

2. Kitsera N, Kosovyi R, Kovalchuk L, Kosan N, Han N, Kosova 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; 9.7: 

41-7 (фахове видання, Web of Science).  

https://doi.org/10.31080/ecpe.2020.09.00707. 

3. Yatsyshyn R, Gerych P, Cherniuk N, Doskaliuk B. Sleep disorders 

in patients with chronic obstructive pulmonary disease. European 

Respiratory Journal 2020 56: 2955;   



DOI: http://dx.doi.org/10.1183/13993003.congress-2020.2955. 

4. Yatsyshyn R, Gerych P, Cherniuk N, Doskaliuk B, Popadynets I, 

Mygovych V. Variable expiratory airflow limitation: focus on 

catamenial asthma. European Respiratory Journal 2019 54: PA2721; 

DOI: 10.1183/13993003.congress-2019.PA2721. 

5. Яцишин РІ, Заяць ЛМ, Доскалюк БВ. Експериментальне 

моделювання системної склеродермії – досягнення та виклики: 

огляд літератури. Український ревматологічний журнал 2020 

1(79): 65-69 https://doi.org/10.32471/rheumatology.2707-

6970.79.14822   

6. Yatsyshyn R, Zimba O, Bahrii M, Doskaliuk B, Huryk V. Prostate 

involvement in granulomatosis with polyangiitis. Rheumatology 

international. 2019 Jul;39(7):1269-77. 

7. Doskaliuk B, Zimba O, Yatsyshyn R, Kovalenko V. Rheumatology 

in Ukraine. Rheumatology International. 2020; 40(2):175-82. 

https://doi.org/10.1007/s00296-019-04504-4 

8. Zimba O, Doskaliuk B, Yatsyshyn R, Bahrii M, Hrytsevych M. 

Challenges in diagnosis of limited granulomatosis with polyangiitis. 

Rheumatology International. 2021; 41(7): 1337-1345 

https://doi.org/10.1007/s00296-021-04858-8 

9. Matkovska NR., Virstiuk NH., Balan UV. Changes in 

adipocytokines in patients with alcoholic cirrhosis of the liver 

associated with non-alcoholic fatty liver disease depending on the 

stage of decompensation. Проблеми ендокринної патології. 2019. 

4. P. 75-80. 

https://doi.org/10.1007/s00296-021-04858-8


10. Matkovska N., Virstiuk N., Balan UV. Evaluation of comorbidity 

in patients with alcoholic cirrhosis of the liver associated with non-

alcoholic fatty liver disease. Запорізький медичний журнал. 

2(119). 2020. P. 166-172.  

11. Matkovska N., Virstiuk N., Herych PR., Balan UV., Pertsovych 

YV. Changes in indicators of fibrosis in patients with alcoholic liver 

cirrhosis associated with non-alcoholic fatty liver disease depending 

on the stage of cirrhosis. 2020. Патологія. 1(48). 2020. P. 10-15. 

12. Virstiuk N., Matkovska N. Parameters of fibrinolytic and 

antifibrinolytic activity іn patients with alcoholic liver cirrhosis 

associated with adiposity. Georgian medical news. 2020. 7-8 (304-

305): 37-43. 

13.  Chaplynska N., Rudnyk V., Skrypnyk L., Matkovska N. Clinical 

observation of generalized sarcoidosis with damage of bones. 

Pharmacia. 2020. 67(4): 193–197. 

14. Яцишин Р.І. Патогенетичні ефекти в лікуванні поєднаної 

кардіо-респіраторної патології / Р.І. Яцишин, П.Р. Герич, О.М. 

Дідушко, О.А. Шаповал // Світ медицини та біології. – 2019. - 

№1(67). – С. 121–125. 

15. Петрина В.О. Ефективність терапії неспецифічного 

виразкового коліту з урахуванням способу введення лікарських 

засобів. 2017.№4(103).- С.446-450 

16. ID Stasiv, VM Ryzhyk, VH Mishchuk, PF Dudiy, TI Salyzhyn. 

Multiparametric Ultrasound Examination in Tumor-Like Formations 



of the Ovaries. Journal of Medicine and Life Vol. 13, Issue 3, July-

September 2020, pp. 388–392 

DOI: 10.25122/jml-2020-0090 

 

Перелік патентів, авторських свідоцтв, рацпропозицій, 

отриманих протягом останніх 5 років 

1. Патент на корисну модель: Вiрстюк Наталiя Григорiвна, 

Матковська Наталiя Poмaнівна. Спосіб прогнозування 

несприятливого перебiгу алкогольного цирозу печiнки у 

поєднаннi з неалкогольною жировою хворобою печiнки за 

показниками лiпідного профiлю. N 144292. Зареестровано 

25.09.2020. 

2. Патент на корисну модель: Вiрстюк Наталiя Григорiвна, 

Матковська Наталiя Poмaнівна. Спосіб прогнозування 

несприятливого перебiгу алкогольного цирозу печiнки у 

поєднаннi з неалкогольною жировою хворобою печiнки за 

рівнем лептину та показниками вуглеводного обміну. 

N144293. Зареестровано 25.09.2020. 

3. Патент на корисну модель: Вiрстюк Наталiя Григорiвна, 

Матковська Наталiя Poмaнівна. Спосіб прогнозування 

несприятливого перебiгу алкогольного цирозу печiнки у 

поєднаннi з неалкогольною жировою хворобою печiнки за 

показниками резистину, туморнекротизуючого фактора 

альфа, лейкоцитарним індексом інтоксикації та сорбційною 

здатністю еритроцитів. N 143951. Зареестровано 25.08.2020. 



4. Пат. 105458UА, МПК A61K 35/38 (2015.01) Cпосіб 

немедикаментозного лікування діабетичного гастропарезу / 

І.О. Костіцька, Б.М. Маньковський, Р.Й. Гриневич, О.А. 

Шаповал (UA) заявник і патентовласник І.О. Костіцька, Б.М. 

Маньковський, Р.Й. Гриневич, О.А. Шаповал, (UA). -  № 

u201507908; заявл. 10.08.15; опубл. 25.03.16, Бюл. № 6. –  5 с. 

5. Пат. 105459, МПК . A61N 5/067 (2006.01). Спосіб 

стимуляції  блукаючого нерва у хворих з важким ступенем 

діабетичного гастропарезу / І.О. Костіцька, Б.М. 

Маньковський, Р.Й. Гриневич, О.А. Шаповал (UA) заявник і 

патентовласник І.О. Костіцька, Б.М. Маньковський, 

Р.Й.Гриневич, О.А.Шаповал, (UA). -  № u201507909; 10.08.15; 

опубл. 25.03.16, Бюл. № 6. –  5 с. 

6. Салижин ТІ, Яцишин РІ (2016) Спосіб підвищення 

ефективності комплексного лікування хронічної серцевої 

недостатності у хворих із хронічною хворобою нирок V 

стадії, яка корегована гемодіалізом. Свідоцтво на 

раціоналізаторську пропозицію № 9/2757, ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», 

20.12.2016  

7. Салижин ТІ, Яцишин РІ (2016) Спосіб підвищення 

ефективності діагностики хронічної серцевої недостатності у 

хворих із збереженою та втраченою функцією нирок. 

Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію № 11/2759, 
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