
Наукова школа соціальної медицини та громадського здоров’я 

 

Наукові напрями школи: 

 

Вивчення особливостей формування популяційного здоров’я мешканців Івано-

Франківської областей та України під впливом соціально-економічних, соціально-

психологічних, екологічних, біологічних та медико-організаційних чинників. 

Удосконалення існуючих систем громадського здоров’я, охорони здоров’я та 

медичної допомоги населенню. 

 

Загальні відомості про наукову школу 

Засновник 

 

КОЛЬЦОВА НАТАЛІЯ ІЛЛІВНА (Nataliia Koltsova) 

Докор медичних наук, професор кафедри соціальної медицини та громадського 

здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету.  

Працює в університеті з 1974 року. Пройшла шлях від асистента до завідувачки 

кафедри. У 1982 р. захистила кандидатську дисертацію: «Соціально-гігієнічні та економічні 

аспекти алергічної захворюваності і її наслідки (за матеріалами Західного регіону УРСР)», у 

1992 р. – докторську: «Медико-соціальне обґрунтування системи охорони здоров’я 

нафтовиків, які працюють в умовах вахтової організації праці». У 1988 р. – присвоєно вчене 

звання доцента, в 1994 р. – професора. Творчий шлях відображено в книзі «Жінки України».  

Автор близько 150 наукових публікацій, співавтор 2 підручників, навчального 

посібника, 2 розділів монографій, 5 методичних рекомендацій, 8 раціоналізаторських 

пропозицій та інформаційних листів.  

Підготувала 2 докторів (Казакову Р. В. і Децик О. З.) та 2 кандидатів медичних наук 

(Ковальчука Р. Є., Федорків Н. Б.). 



Науковий керівник 

 

ДЕЦИК ОРИНА ЗЕНОНІВНА (Oryna Detsyk) 

Після закінчення у 1985 р. з відзнакою ІФНМУ за спеціальністю «Лікувальна справа» 

була залишена в аспірантурі на кафедрі соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. У 

1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Медико-соціальні аспекти 

профілактики ішемічної хвороби серця серед працівників сільського господарства», а у 2008р. 

– докторську: «Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в 

інволюційному періоді». У 1996 року обрана доцентом кафедри соціальної медицини, 

організації та економіки охорони здоров’я. З 2008 року призначена її завідувачкою. У 2011 

році Децик О. З. присвоєно звання професора.  

Автор понад 300 наукових і навчально-педагогічних праць, з яких: 5 підручників і 

посібників, 3 типових і примірних навчальних програми, 1 патент України на корисну модель, 

7 методичних рекомендацій, 17 інформаційних листів, 11 пропозицій у «Реєстр галузевих 

нововведень», понад 100 наукових статей, інше – тези конференцій, виступи. 

Децик О. З. є членом: 

− спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 із захисту докторських та кандидатських 

дисертацій за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина при Національному університеті 

охорони здоров’я імені  П. Л. Шупика (Наказ МОН України 29.09.2014 № 1081);  

− спеціалізованої вченої ради К 61.051.07 із захисту кандидатських дисертацій за 

спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина при медичному факультету Ужгородського 

національного університету (Наказ МОН України 28.12.2017 № 1714); 

− низки разових спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

«Доктор філософії»;  

− науково-методичної комісії сектору вищої освіти науково-методичної ради МОН 

України і робочої групи МОЗ України з розробки стандартів вищої освіти за спеціальністю 



229 «Громадське здоров’я» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (2017-2018 р. і з 2019 р. по 

теперішній час); 

− редакційної колегії фахових журналів: «Україна. Здоров’я нації» (м. Київ), 

«Реабілітація та паліативна медицина» (м. Київ), «Медичне право» (м. Львів), «Архів клінічної 

медицини» (ІФНМУ), «Critical Care Innovations» (м. Седльце, Польська республіка); 

− редакційної ради фахових видань: «Вісник соціальної гігієни та організації 

охорони здоров’я України» (Київ, Тернопіль), «Економіка і право охорони здоров’я» (м. Київ), 

«Архів офтальмології України» (м. Київ), «Соціальна фармація в охороні здоров’я» (м. 

Харків), «Emergency medical service. Ratownictwo medyczne» (м. Варшава, Польська 

республіка); 

− рецензентом наукового фахового видання, що входить до науково-метричної 

бази Scopus, «Wiadomości Lekarskie» (м. Варшава, Польська республіка). 

Децик О. З. була науковим консультантом захищеної докторської дисертації: 

Соломчак Дмитро Богданович «Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої 

системи профілактики та медичної допомоги хворим на сечокам’яну хворобу», (2018), 

а також науковим керівником кандидатських дисертацій за спеціальністю 14.02.03 – 

соціальна медицина: 

1. Самотовка Ольга Любомирівна «Медико-соціальне обґрунтування системи 

профілактики онкологічних захворювань жіночих статевих органів» (2010);  

2. Мамчура Мирослава Василівна «Медико-соціальне обґрунтування системи 

профілактики дитячої інвалідності та реабілітації дітей з обмеженими можливостями» (2011);  

3. Карпінець Ігор Мирославович «Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої 

системи профілактики алкоголізму» (2013);  

4. Яворський Андрій Михайлович «Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої 

пацієнтоорієнтованої системи управління якістю медичного обслуговування (на прикладі 

стаціонарної хірургічної допомоги)» (2014);  

5. Золотарьова Жанна Миколаївна «Обґрунтування моделі удосконалення підготовки 

та підвищення кваліфікації медичного персоналу для надання паліативної допомоги» (2015); 

6. Мельник Роман Михайлович «Медико-соціальне обґрунтування удосконалення 

організації надання паліативної допомоги дітям» (2021).  

Заплановані і виконуються дисертації на здобуття наукового ступеня «Доктор 

філософії»: 

1. Булавінова Катерина Олександрівна (аспірантка) «Обґрунтування удосконаленої 

системи управління імунізацією населення», термін виконання 2017-2021 рр. 



2. Доманчук Тетяна Іллівна (аспірантка) «Медико-соціальне обґрунтування 

удосконалення організації профілактики злоякісних новоутворень шлунку», термін виконання 

2018-2022 рр. 

3. Юкіш Галина Ярославівна (пошукачка) «Медико-соціальне обґрунтування 

удосконалення організації реабілітації після травм опорно-рухового апарату», термін 

виконання 2018-2022 рр. 

 

Децик О. З. нагороджена: 

- Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України за вагомий особистий 

внесок у розвиток охорони здоров’я та високий  професіоналізм (2008);  

- Почесним дипломом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних 

наук України за особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного 

процесу (2009);  

- Обласною щорічною премією імені Герасима Терсенова (2013);  

- Медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» (2015). 

 

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 4 

т. ч. з науковим ступенем доктор наук 4 

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

доценти 12 

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 12 

т. ч. з науковим ступенем доктор наук - 

т. ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії 3 

докторанти 1 

аспіранти 2 

здобувачі 3 

інтерни - 

магістри - 

 



Професори: 

1. Кольцова Наталя Іллівна, професор кафедри соціальної медицини та громадського 

здоров’я. 

2. Митник Зіновій Миколайович, професор кафедри соціальної медицини та 

громадського здоров’я, Заступник Міністра охорони здоров’я України (2008-2010 рр.), 

Міністр охорони здоров’я України (2010 р.). 

3. Соломчак Дмитро Богданович, професор кафедри урології, декан факультету 

підготовки іноземних студентів. 

 

Наукові досягнення школи (за останні 5 років) 

 

Участь в ініціативно-пошукових НДР: 

1. «Обґрунтування напрямків поліпшення стану здоров’я та якості медичної допомоги 

населенню Прикарпаття в умовах реформування системи охорони здоров’я» (термін 

виконання 2012-2016 рр., № державної реєстрації 0112U001535); 

2. «Обґрунтування стратегій і технологій поліпшення стану здоров’я та забезпечення 

потреб населення у якісній медичній допомозі» (терміни виконання 2017-2021 рр., № 

державної реєстрації 0117U001669). 

 

Підручники та посібники: 

1. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного 

факультету) / За ред. Кольцової Н. І., Децик О. З.: Підручник: - 2-е видання, перероб. і доп. – 

Івано-Франківськ, 2000. – 304 с. 

2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / за ред. Проф. В. Ф. Москаленка 

/ В.Ф.Москаленко, О.П.Гульчій, Л.О.Литвинова, Н.І.Кольцова, О. З. Децик, Г.В.Кухленко, 

О.А.Полянський, Н.М.Захарова, В.Б.Замкевич : Підручник. - Київ: Книга плюс, 2010. – 328 с.  

3. Методичні підходи до формування дослідницьких навичок у студентів вищих 

медичних навчальних закладів / Г. М. Ерстенюк, О. З. Децик, О. Л. Самотовка : Навчальний 

посібникю – Івано-Франківськ, 2014. – 184 с. 

4. Паліативна та хоспісна допомога. Редактори Вороненко ЮВ, Губський ЮІ. / Вороненко 

ЮВ, Губський ЮІ, Князевич ВМ, Моісеєнко РО, Гойда НГ, Царенко АВ, Шекера ОГ, 

Ерстенюк ГМ, Децик ОЗ, Міхньов ВА, Стаднюк ЛА, Чайковська ВВ, Смильченко ВП, Лісний 

ІІ, Золотарьова ЖМ, Толстих ОІ, Вольф ОО, Брацюнь ОП, Бабійчук ОМ, Воронін АВ, Ященко 

ВІ. : Підручник. Вінниця: Нова книга, 2017. 392 с. 



5. Вибрані лекції з громадського здоров’я / Децик ОЗ, Кольцова НІ, Стовбан ІВ, 

Золотарьова ЖМ, Ціхонь ЗО, Федорків НБ, Ковальчук РЄ. Навч. посібник. Івано-Франківськ. 

2019. 296 с. 

 

Найважливіші здобутки наукової школи опубліковані у виданнях, що індексуються 

наукометричними базами Scopus та Web of Science (за останні 5 років) 

1.  Detsyk O., Solomchak D. The impact of cigarette smoking, alcohol drinking and physical 

inactivity on the risk of urolithiasis occurrence and recurrence. Wiadomosci Lekarskie 2017, tom 

LXX, nr1, P. 38-42. 

2. Detsyk O, Solomchak D. The Analysis of Accessibility, Rational Use and Compliance of 

Sanatorium Treating Patients with Urolithiasis (on an Example of Truskavets Resort). Acta 

Balneologica. 2017; Vol. LIX. Issue 2(148): 98-103. 

3. Khetsuriani N, Perehinets I, Nitzan D, Popovic D, Moran T, Allahverdiyeva V, Huseynov S, 

Gavrilin E, Slobodianyk L, Izhyk O, Sukhodolska A, Hegazi S, Bulavinova K, Platov S, O'Connor 

P. Responding to a cVDPV1 outbreak in Ukraine: Implications, challenges and opportunities. 

Vaccine. 2017 Aug 24;35(36):4769-4776. doi: 10.1016/j.vaccine.2017.04.036. Epub 2017 May 19. 

PMID: 28528761. 

4. Soroka.O.Ya. Features of public health covernment regulation in the Carpathian region as a 

part of Poland (the second Polish Republic) in 1919-1939/O.Ya.Soroka/ World of medicine and 

biology (Світ медицини та біології). – 2018. - №4 (66). - P.103-108. 

5. Gałązkowski R., Detsyk O., Izhytska N., Grzegocki M., Podgórski M., Nadolny K. An 

assessment of medical rescue actions performed by the students in the sixth year of medicine at the 

national medical universities in Lviv and Ivano-Frankivsk in an out-of-hospital cardiac arrest 

(OHCA) patient. A simulation study. Wiad Lek. 2018  Jan; 71(7):1200-1205. 

6. Karpinets I. M., Marusyn O. V. Some features the behavior of alcohol dependent persons // 

Wiad Lek, 01 Jan 2018, 71(3 pt 2):671-673. 

7. Detsyk OZ, Zolotarova Zh M, Stovban IV, Melnyk RM. Awareness of Pediatric Palliative 

Care among Health Care Workers. Wiadomości Lekarskie. 2018 Maу 14;71(3). Available from: 

http://wl.medlist.org/2018/05/14/03a-2018-24/   

8. Detsyk O, Fedyak I, Bilyk I. Analysis of social and medical portrait of children with pertussis, 

meningococcal infectious, scarlet fever and estimation of their assigned pharmacotherapy. Wiad Lek. 

2019;72(9):1802-08.   

9. Соломчак ДБ, Костіцька ІО, Децик ОЗ. Аналіз взаємозв’язків кластерів метаболічного 

синдрому, асоційованих із порушенням водно-сольового гомеостазу, сечокам’яною хворобою 



та іншими захворюваннями сечовидільної системи. Проблеми ендокринної патології. 2019; 2: 

52-9. DOI: 10.21856/j-PEP.2019.2.08 

10. Kinash I., Savchuk L. Comparative analysis of the economic provision of health care of 

foreign countries and Ukraine. JEECAR. 2019;6(2):319-30. 

11. Detsyk О, Solomchak D, Bugro V. Patient pathways as a tool of improvement in management 

of urgent and scheduled health care for kidney stone disease. Wiad Lek. Dec 2019; 72 (11 pt 1): 2128-

34. DOI: 10.36740/WLek201911113 

12. Chornenka, ZhA. Domanchuk TI. Integrated estimation of the demographic situation in 

Ukraine – forecast for the future. Wiadomości Lekarskie. 2019; 72(3): 136-140 

13. Detsyk OZ, Bratsyun OP, Babich РM. Quality of life of patients receiving home-based 

palliative care from family physicians and mobile palliative care team. Wiad Lek. Aug 2020; Vol. 73. 

Issue 8: 1681-89. DOI: 10.36740/WLek202008118 

14. Stytsiuk NV, Zolotarova ZM, Stovban IV, Yukish HY. Women's modernism in medical 

science of Western Ukraine – Sofia Okunevska-Morachevska, Sofia Parfanovych and Volodymyra 

Krushelnytska. Wiad Lek. 2021;74(3 pt 2):784-8. 

 

Перелік опублікованих монографій, методичних рекомендацій, 

інформаційних листів за останні 5 років: 

1. Кінаш І. П., Савчук Л. М. Особливості використання новітніх технологій управління у 

сфері охорони здоров’я України // Information and technologies in the development of socio-

economics systems / Series of monographs Faculty of Architecture, Civill Engineering and Applied 

Arts (Monograph 6). – Wydawnictwo Wyźszej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016. – Р. 6. – 

344 с. (р. 4.6 – С. 232-239). 

2. Децик О. З., Соломчак Д. Б. Функціонально-організаційна модель оптимізації 

урологічної допомоги на регіональному рівні (на прикладі сечокам’яної хвороби). 

Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – Вип. 5 з проблеми 

«Соціальна медицина». - № 225-2017. – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2017. – 4 с. 

3. Децик О. З., Соломчак Д. Б. Методика формування маршрутів пацієнтів із 

сечокам’яною хворобою на підставі алгоритмів надання урологічної допомоги. 

Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – Вип. 5 з проблеми 

«Соціальна медицина». - № 226-2017. – К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2017. – 4 с. 

4. Децик О. З., Соломчак Д. Б. Організація запобігання виникненню, раннього виявлення 

та метафілактики сечокам’яної хвороби. Інформаційний лист про нововведення в системі 
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