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Звіт про науково-практичну діяльність кафедри мікробіології, 
вірусології та імунології за 2012 рік 

    1. Основні відомості про кафедру: 
 структура кафедри (наявність проблемних лабораторій, клінік, комплексів тощо); 

На кафедрі функціонує бактеріологічна лабораторія, сертифікована режимною 
комісією Івано-Франківської обласної СЕС для роботи із збудниками ІІІ-ІVгрупи 
патогенності. 

 кількість працюючих – 22, в тому числі докторів – 1, кандидатів наук – 3, 
професорів – 0, доцентів – 4, асистентів – 11, аспірантів – 0, магістрантів – 0, 
клінічних ординаторів – 0,  лаборантів – 3, робітників – 3, технік по 
обслуговуванню мед. апаратури – 1. 

 наукові напрямки кафедри 
1. Вивчення протимікробної активності лікарських рослин. 
2. Вивчення протимікробної активності синтетичних гетероциклічних сполук. 
3. Вивчення мікробіоценозу слизової оболонки ротової порожнини пацієнтів із 
стоматологічними захворюваннями. 

 матеріально-технічне забезпечення;  
Бактеріологічна лабораторія кафедри оснащені наступним обладнанням: світлові, 
фазово-контрастний і люмінесцентний мікроскопи, анаеробний термостат, імуно-
ферментний аналізатор (правда, модель сильно застаріла), апарат для імуноелект-
рофорезу, фотоелектроколориметр, рН-метр, центрифуги, холодильники, в тому 
числі з морозильною камерою. 
Впродовж останніх років вкрай недостатнім був рівень постачання кафедри (як з 
навчальною, так і з науковою метою) поживними середовищами, посудом, реакти-
вами і обдаднанням. Частково необхідними поживними середовищами, посудом і 
реактивами кафедра забезпечувалася самими пошукувачами, які виконували на її 
базі фрагменти своїх дисертаційних робіт. Однак систематичне постачання кафед-
ри усім необхідним через аптечний склад відсутнє. 

 пам’ятні дати історичних подій, ювілеї кафедри, ювілеї та вшанування пам’яті 
видатних учених та фахівців, що відзначалися в 2012 році.  
у 2012 р. відзначалось 125-річчя заснування Мечниківських протиепідемічних 
інститутів в Україні. 

 
2. Результати наукової діяльності кафедри  за 2012 рік: 

 основні результати завершених та перехідних НДР, які виконувалися за 
відповідними бюджетними програмами (фундаментальні дослідження, прикладні 
розробки, завдання національних, державних, галузевих цільових програм, 
державне замовленням на науково-технічну продукцію); 
 
В 2012 р. запланована на науковій комісії ІФНМУ нова комплексна НДР (терміни 
виконання 11.2012-11.2017 рр.) «Вивчення біологічної активності природних і 
синтетичних гетероциклічних сполук, що містять піридиновий, імідазольний цикли 
та комплекси з біометалами». 
В 2012 р. за матеріалами НДР інформаційні листи, охоронні документи і т.д. не 
видавалися. 
Вивчаються протимікробні властивості синтетичних гетероциклічних сполук і 
лікарських рослин відносно антибіотикорезистентних штамів умовно-патогенних 
бактерій, синергізм їх протимікробної дії з антибіотиками. Очікується підвищення 
ефективності лікування гнійно-септичних процесів, спричинених поліантибіотико-
резистентними штамами бактерій. 
Розробляються мікробіологічні методи діагностики ускладнень після протезування 
знімними акриловими протезами, способи їх лікування і профілактики. Очікується 
зменшення частоти ускладнень і збільшення тривалості користування протезами. 
Наукових публікацій – 1 стаття у журналах, рекомендованих ВАК. 
 

 основні результати завершених та перехідних НДР, які виконувалися в рамках 
ініціативної (пошукової) тематика установи (закладу); 
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В 2012 р. здійснено офіційний захист кандидатської дисертації ас. кафедри 
медичної біології і генетики Фрич Н.І. «Протимікробна та антимутагенна 
активність окремих рослин родини Вересові (Ericaceae Juss.)». Очікується 
затвердження дисертації ДАК. 
 
В 2012 р. завершено виконання кандидатської дисертації ас. Семанів М.В. 
«Особливості клінічного перебігу та механізми формування цитокін-індукованої 
анемії при хронічному гепатиті С» (керівник проф. Мороз Л.В., Вінницький 
Націон. мед ун-т). Дисертація пройшла апробацію і прийнята до захисту у 
Вінницькому Націон. мед ун-ті. 
 

 основні результати завершених та перехідних НДР, що фінансуються на підставі 
господарських договорів; 
 
В рамках договору між ІФНМК і приватним підприємством «Пріма МЕД» від 
20.12.2011 р. на кафедрі виконуються мікробіологічні дослідження різних видів 
клінічного матеріалу від пацієнтів (обсяг фінансування 200,00 гривень за кожний 
місяць). 
 

 основні результати завершених та перехідних НДР, що виконуються в рамках 
міжнародного науково-технічного співробітництва. 

 
В рамках міжнародного науково-технічного співробітництва між ІФНМУ і 
медичним факультетом університету м.Жешува, Польща, спільно з квфедрою 
акушерства і гінекології в 2012 р. вивчено рівні колонізації вагітних жінок 
стрептококом групи В і Ureaplasma urealyticum (фрагмент дисертаційної роботи ас. 
кафедри акушерства і гінекології Басюги І.О.).  
 

Перелік НДР, що закінчуються в 2012 році, за формою: 
не закінчуються 

№ 
п/п 

№ 
держ- 

реєстра-
ції 

Назва 
НДР 

Стро-
ки 

вико-
нання 

Підроз-
діл, що 
викону-

вав 
НДР 

Керівник 
НДР 

Обсяг 
фінансуваня 

по темі 
(тис.грн.) 

Отримані результати 
та їх вплив на 

показники здоров’я 
населення, очікуваний 
економічний ефект від 

впровадження, 
кількість наукових 

праць тощо 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Перелік перехідних НДР на 2012  і подальші роки за формою: 

№ 
п/
п 

№ держре-
єстрації 

Наз-ва НДР 

Стро
-ки 

вико
н-

ання 

Підроз-
діл, що 
вико-

нує НДР 

Ке-рів-
ник 
НДР 

Обсяг 
фінансувавн
я по темі (у 
тис. грн.) 

Отримані 
результати 

та 
очікувані 

результати 
і їх вплив 

на 
показники 
здоров’я 

населення, 
очікуваний 
економічни
й ефект від 
впроваджен

-ня, 
кількість 
наукових 

на 
весь 
пе-
ріод 

на 
2010 
рік 
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праць тощо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 011U00368
1 

Розробка 
методів 

діагностики, 
лікування та 

профілактики 
стоматологічних 
захворювань у 
населення, що 

проживає в 
екологічно 

несприятливих 
умовах 

2011-
2013 

каф. 
стома-
тології 
після-

диплом-
ної 

освіти, 
каф. 

мікро-
біології 

проф. 
Рожко 
М.М. 

  Очікується 
зменшення 

частоти 
ускладнень і 
збільшення 
тривалості 

користуванн
я протезами 

2  Вивчення 
біологічної 
активності 

природних і 
синтетичних 

гетероциклічних 
сполук, що 

містять 
піридиновий, 
імідазольний 

цикли та 
комплекси з 
біометалами 

2012-
2017 

каф. 
мікро-

біології, 
каф. біо-
логічної 
та меди-

чної 
хімії, 
каф. 
хімії 

фарма-
цевтич-

ного 
ф-ту 

проф. 
Ерсте-

нюк Г.М. 

  Очікується 
підвищення 
ефективно-
сті лікуван-
ня гнійно-
септичних 
процесів, 
спричине-
них полі-

антибіоти-
корезис-
тентними 
штамами 
бактерій 

 
План інноваційно/інвестиційних наукових розробок (хто замовник, назва, суть, 
вартість); фінансованих НДР, комплексних НДР; НДР, що фінансуватимуться на 
підставі господарських договорів; НДР, що виконуватимуться в рамках 
міжнародного науково-технічного співробітництва. 
 
Фрагмент нової комплексної НДР (терміни виконання 11.2012-11.2017 рр.) «Вивчення 
біологічної активності природних і синтетичних гетероциклічних сполук, що містять 
піридиновий, імідазольний цикли та комплекси з біометалами» виконуватиметься в 
рамках міжнародного науково-технічного співробітництва з Інститут хімії, охорони 
середовища і біотехнології університету Яна Длугоша, м.Ченстохова, Польща (Вивчення 
каталітичних та магнітних властивостей отриманих гетероциклічних сполук, які містять 
комплекси з біометалами). 
 

     3. Стисла інформацій про найбільш вагомі наукові досягнення кафедри за 2012 рік. 
   
   Нема 
 
4. Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Державного реєстру 
галузевих нововведень (назва нововведення; автори нововведення; мета нововведення; 
суть нововведення; очікуваний результат, форми інформаційно-методичного забезпечення 
використання нововведення в практиці (патенти, методичні рекомендації, інформаційні 
листи, курси стажування, підвищення кваліфікації тощо). 

     Нема 

5. Інформація про впровадження нововведень, які ввійшли до попередніх випусків 
Реєстрів галузевих нововведень – 2010-2011 років (клінічна, економічна, соціальна 
ефективність, приклади позитивного впливу на показники здоров’я населення та 
діяльності установ практичної охорони здоров’я), копії актів впровадження. 
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Моніторинг впровадження нововведень протягом трьох років 

з моменту її створення: 
Не впроваджувалися 

№ п/п 

Назва методів 
діагностики, 
лікування, 

реабілітації, 
профілактики 
(Реєстр №___) 

Назва клінічного 
підрозділу чи 
лабораторії 

Лікувально-
профілактичні 

установи, де 
впроваджені 

нововведення 

Суть та 
ефективність 
впровадження 

1 2 3 4 5 

1     

 
6. Патентно-ліцензійна діяльність кафедри у 2012 році (загальна кількість та перелік 

отриманих авторських свідоцтв, раціоналізаторських пропозицій, позитивних рішень, 
патентів та винаходів у 2012 році (автори, назва винаходу, № патента, дата видання), 
додати їхні копії. 
 
В 2012 р. патентів працівники кафедри не одержували. 
 

7. Інформація про підготовку наукових кадрів у 2012 році (докт., канд.) за формою (додати 
ксерокопії титульного і контртитульного листа дипломів): 

№ 
пп 

ПІБ Назва дисертації 
(докторська чи 
кандидатська) 

Шифр та 
назва  

спеціальності 

Дата 
подання 

до 
захисту 

Дата 
офіційного 

захисту 

Дата 
затвердження 

ВАКом 
України 

(також тих, хто 
у 2009 р. 
захистив 

десерт., але ще 
не мав 

затвердження 
ВАК)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 2 3 4   6 
1. Фрич Н.І. 

(каф. мед. 
біології і 
генетики) 

Канд. дис. 
 «Протимікробні 
і антимутагенні 

властивості 
лікарських 

рослин родини 
Вересові 

Ericaceae Juss. 
флори України» 

03.00.07 -  
мікробіологія 

03.2011 22.12.2011 26.10.2012 

 План підготовки докторів, кандидатів, аспірантів, пошукувачів, магістрантів, 
клінічних ординаторів на кафедрі у наступних роках (кількість, прізвища 
претендентів).  
 
Пошукувачі: 
1. Семанів М.В. «Особливості клінічного перебігу та механізми формування цитокін-
індукованої анемії при хронічному гепатиті С» (2008-2011 рр.) (керівник проф. Мороз 
О.В., Вінницький Націон. мед ун-т). Дисертація пройшла апробацію і прийнята до 
захисту у Вінницькому Націон. мед ун-ті. 
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2. Гаморак Г.П. «Вплив синтетичних поверхнево-активних речовин на порожнинну і 
пристінкову мікробіоту товстої кишки щурів в експерименті» (2011-2014 рр.) 
(керівник д.м.н. Куцик Р.В.). Дисертація виконується згідно плану. 
3. Асистент кафедри інфекційних захворювань Мізюк Р.М. «Дослідження 
протимікробної активності культивованих і дикоростучих лікарських рослин 
Галичини відносно основних збудників гнійно-септичних інфекцій». Після тривалої 
перерви дисертант відновив роботу над дисертацією і готується до апробації 
 
Проводять пошукові роботи над плануванням кандидатських дисертацій асистенти 
кафедри Юрчишин О.І., Савчук Н.В., Шикета Л.М. (керівник д.м.н. Куцик Р.В., 
планування дисертацій намічено на 2013 р.). 

 
      8. Отримано нагород, премій (іменних, державних), додати копії. 

 
Нема 
 
9. Перелік методичних рекомендацій з лікувально-діагностичної та профілактичної 
роботи,  виданих у 2012 році (додати копії).  
Окремим списком вказати методичні рекомендації, видані Укрмедпатентінформом. 

Не видавалися 

№ 
пп 

Н а з в а Прізвище, ім’я,  
по батькові 

авторів 

Дата затвердження 
Укрмедпатент-
інформом МОЗ 

України, рік  

    

 
Перелік методичних рекомендацій з лікувально-діагностичної та профілактичної 
роботи,  поданих у 2012 році до видання.  
Окремим списком вказати методичні рекомендації, подані до Укрмедпатентінформу 

Не подавалися 

№ 
пп 

Н а з в а Прізвище, ім’я,  
по батькові 

авторів 

Дата подання до 
Укрмедпатентін-

форму МОЗ 
України 

    

 
10. Перелік інформаційних листів з лікувально-діагностичної та профілактичної 
роботи, виданих у 2012 році(додати копії). 

Не видавалися 

№ 
пп 

Н а з в а Прізвище, ім’я,  
по батькові авторів 

Дата затвердження 
Укрмедпатентін-

формом МОЗ 
України, 

реєстраційний номер  
    

 
Перелік інформаційних листів з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, 
поданих до Укрмедпатентінформу для видання у 2012 році  

Не подавалися 

№ 
пп 

Н а з в а Прізвище, ім’я,  
по-батькові авторів 

Дата подання до 
Укрмедпатентінформу 
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МОЗ України, 
реєстраційний номер  

    

11. Перелік монографій, посібників, підручників, збірників, брошур, атласів тощо, 
виданих у 2011 році 
Приклад: 

№ 
пп 

Автори Найменування Рік 
видан-

ня 

Вид видання К-сть 
стор. 

1      

 
Не видавалися 

 
12. Повні списки опублікованих у 2011 році статей, тез доповідей з вказанням 
авторів, кількості сторінок, місця публікації тощо. 
 
1. Проблема підвищення ефективності 

оцінювання знань студентів у вищому 

навчальному закладі медичного 

профілю: Місце і значення тестового 

контролю. 

-''- Тези науково-методичн. конф. 

«Досвід впровадж. кредитно-

модульн. системи організації 

навчання у вищих навч. 

закладах України ІІІ-ІV рівнів 

акредитації», 28 березня 2012 

р., м. Івано-Франківськ.-Івано-

Франківськ, 2012.-С.129-131. 

2 Куцик Р.В., 

Куровець Л.М. 

2. Зміни стану мікрофлори та колоніза-

ційної резистентності слизової оболо-

нки дистального відділу тонкої кишки 

білих щурів під впливом 20-денних 

аплікацій ітаконової кислоти у дозі 20 

мг/см
2
. 

-''- Матер. науково-практ. конф. 

«Довкіллі і здоров’я», 27-28 

квітня 2012 р., Тернопіль.- 

Тернопіль, ТДМУ, Укрмед-

книга, 2012.-С.25-26. 

1 Гаморак Г.П., 

Куцик Р.В. 

3. Динаміка показників стану місцевого 

імунітету та мікробіоценозу ротової 

порожнини при лікуванні хворих з 

комбінованим протезним стоматитом. 

-''- Галицький лікарський вісник.- 

2012.-Т.19, №3.-С.42-46. 

5 Палійчук І.В., 

Рожко М.М., 

Куцик Р.В., 
Василишин У.Р. 

4. Характеристика бактеріальної мікро-

флори, виділеної із жовчі пацієнтів з 

хронічними холециститами. 

 Зб тез. наук.-практ. конф. з 

міжнар. участю: «Терапевтич-

ні читання: Сучасні аспекти ді-

агностики та лікування захво-

рювань внутрішніх органів» 

(присвячена 80-річчю з Дня 

народження академіка НАМН 

України Є.М.Нейка), 4-5 жовт-

ня 2012 р., м. Івано-Фран-

ківськ.-Івано-Франківськ,2012. 

-С.88-89. 

1 Куцик Р.В. 

5. Дискусійні питання щодо форми і 

змісту тестування як засобу контролю 

знань студентів у вищих навчальних 

закладах медичного профілю. 

-''- Галицький лікарський вісник.- 

2012.-Т.19.-№3.-С.72-76. 

4 Куцик Р.В. 

6. Оцінка ефективності крему «Надок-

син» у лікуванні гнійничкових хвороб 

шкіри. 

-''- Дерматологія, венерологія, 

косметологія, сексопатологія.-

2012.-№1-4.-С.236-238. 

3 Ткач В.Є., 

Куцик Р.В. 

7. Інтегроване викладання питань анти-

септики  та протимікробної хіміотера-

пії у медичному університеті в умовах 

кредитно-модульної системи навчання. 

-''- Всеукраїнська науково-практ. 

інтернет-конференція «Вища 

освіта в Україні і Болонський 

процес: Стан, проблеми і пер-

спективи».-К., 2012 

3 Куцик Р.В. 

8. Місце і значення тестового контролю 

як засобу оцінювання якості знань 

-''- Всеукраїнська науково-практ. 

інтернет-конференція «Вища 

3 Куцик Р.В., 

Куровець Л.М., 
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студентів у вищих навчальних закла-

дах медичного профілю. 

освіта в Україні і Болонський 

процес: Стан, проблеми і пер-

спективи».- К., 2012 

Ворощук П.В. 

9. Colonization with Group B streptococcus 

and Ureaplasma urealyticum among 

parturient women in Poland and Ukraine. 

-''- Int. J. Gynaecol. Obstet.-2012.- 

Oct 18. 

pii: S0020-7292(12)00505-X. 

doi: 10.1016/j.ijgo.2012.08.009. 

 Skręt-Magierło J., 

Barnaś E., 

Kraśnianin E., 

Raś R., Porada E., 

Florek A., Pas K., 

Skręt A., 

Kutsyk R., 

Henryk N., 

Makaruk O., 

Basiuga I., 

Kwartsyanyy O. 

10. Антимікробна активність біфідумбак-

терину щодо патогенних та умовно 

патогенних ентеробактерій, стафіло-

коків і дріжджоподібних грибів роду 

Candida.  

-''- Галицький лікарський вісник – 

2012.- Т.19.-№1.-С.22-24 

3 Гаморак Г.П. 

11. Застосування біфідумбактерину для 

відновлення якісного і кількісного 

складу мікрофлори кишечника у тва-

рин після 20-денних аплікацій на шкі-

ру ітаконової кислоти. 

-''- Матер. науково-практ. конф. 

«Довкіллі і здоров’я», 27-28 

квітня 2012 р., Тернопіль.- 

Тернопіль, ТДМУ, Укрмед-

книга, 2012.-С.24-25. 

1 Гаморак Г.П. 

12. Зміни рівня прогепсидину у хворих на 

хронічний гепатит С з анемією /. -  

-''- Вісник Вінницького націон. 

мед. ун-ту.- 2012.- Т.16, №1.- 

С.106-109. 

4 Мороз Л.В., 

Дудник В.М., 

Семанів М.В. 

13. Хронічний гепатит С у хворих на ВІЛ-

інфекцію.  

-''- Вісник морфології.-2012.-Т.18, 

№1.-С.123-128. 

6 Андросова О.С., 

Давидюк І.О., 

Гаврилюк А.О., 

Семанів М.В. 

14. Клініко-лабораторна характеристика 

хворих на хронічний гепатит С при 

наявності анемічного синдрому.  

-''- Гепатологія.-2012.- №2.- С.33-

39. 

7 Мороз Л.В., 

Семанів М.В. 

Статті, прийняті до друку 

15. Порівняльний аналіз результатів тес-

тування знань студентів з мікробіоло-

гії при використанні відкритої і за-

критої баз тестових завдань. 

-''- Галицький лікарський вісник.- 

2012.-Т.19.-№ 4.-С.-. 

 Куцик Р.В.  

16. Ефективність біфідумбактерину з 

відновлення якісного і кількісного 

складу порожнинної і мукозної 

мікрофлори товстого та дистального 

відділу тонкої кишки у тварин, які 

зазнали 20-денної аплікації на шкіру 

ітаконової кислоти 

-''- Галицький лікарський вісник.- 

2012.-Т.19.-№4.-С.-. 

 Куцик Р.В., 

Гаморак Г.П. 

17. Мікробіота приепітеліальної біологіч-

ної плівки слизової оболонки товстої 

кишки за умов дії ітаконової кислоти 

на неушкоджену шкіру білих щурів. 

 Загальна патологія та 

патологічна фізіологія.-2012.-

№4.-С.-. 

 Гаморак Г.П. 

 
13. Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві кафедри 
(стажування науковців, студентів; участь у наукових форумах (ксерокопії виступів та 
програм); членство в іноземних організаціях; участь у виконанні міжнародних програм, 
сумісних наукових досліджень; наукові проекти за грантами; отримано грантів (запрошень 
на наукові форуми, об’єми недержавного фінансування, сума гранту (ксерокопії); хто був із-
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за кордону з діловими відрядженнями; демонстрація робіт на міжнародних виставках, 
республіканському центрі виставок і ярмарок тощо). 

 
Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю: «Терапевтичні читання: 
Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (присвячена 80-
річчю з Дня народження академіка НАМН України Є.М.Нейка), 4-5 жовтня 2012 р., м. Івано-
Франківськ. 
 
Виконується спільна НДР з каф. акушерства та гінекології в рамках договору про наукову 
співпрацю між ІФНМУ і Жешувським університетом (Польща). 

 
14. Інформація про лікувальну роботу кафедри: 
 
Лікувальна робота на кафедрі не проводиться 
 

 
 

Зав. кафедрою, 

доктор мед. наук, доцент       Р.В.Куцик 

 

 


