
Перелік кандидатських дисертацій, які затверджені у 2018 році, 

захищені та знаходяться на розгляді у спеціалізованих вчених радах 

 

Затверджені: 

№ 

пп 

Прізвище, 

ім’я, по-

батькові 

Тема дисертаційної 

роботи 

Основне місце 

роботи дисертанта 

Посада 

дисертанта 

 Боднарук* 

Юлія 

Богданівна 

Особливості перебігу та 

лікування хронічного 

катарального гінгівіту у 

дітей, хворих на 

дитячий церебральний 

параліч 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

асистент 

 Маринчак* 

Олександра 

Василівна 

Особливості перебігу 

хронічного гепатиту С у 

хворих із супутнім 

цукровим діабетом та 

корекція лікування 

кафедра інфекційних 

хвороб та 

епідеміології 

асистент 

 Скоропад*  

Катерина 

Миколаївна 

Поширеність, клініко-

біохімічні особливості 

перебігу поєднаного 

алкогольного ураження 

печінки та підшлункової 

залози і обґрунтування 

способів лікування 

кафедра загальної 

практики (сімейної 

медицини), фізичної 

реабілітації та 

спортивної медицини 

асистент 

 Іванців* 

Ольга 

Романівна 

Морфологічні зміни 

острівців підшлункової 

залози при 

експериментальному 

цукровому діабеті та за 

умов його корекції 

кафедра анатомії 

людини 

асистент 

 Чернявська* 

Ірина 

Василівна 

Модифікуючий вплив 

воглібозу на показники 

вуглеводного обміну у 

осіб з порушенням 

толерантності до 

глюкози і високим 

серцево-судинним 

ризиком 

кафедра 

ендокринології 

асистент 

 Дола*   

Людмила 

Леонідівна 

Профілактика 

гестаційних ускладнень 

у жінок із синдромом 

втрати плода на фоні 

тромбофілії 

кафедра акушерства і 

гінекології імені 

професора 

І.Д.Ланового 

асистент 



 Никифорук*   

Марина 

Михайлівна 

Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу та 

лікування псоріазу за 

наявності метаболічного 

синдрому 

кафедра дерматології 

та венерології 

здобувач 

 Матвійків  

Назар  

Ігорович 

Оптимізація програми 

лікування та 

діагностики фонових 

захворювань шийки 

матки у жінок з 

доброякісними 

пухлинами яєчників 

кафедра онкології асистент 

 Іванина  

Василь  

Васильович 

Діагностика і хірургічна 

тактика у хворих на 

гострий біліарний 

панкреатит 

кафедра хірургії №1 асистент 

 Дзьомбак 

Володимир 

Богданович 

 

Профілактика 

акушерських та 

перинатальних 

ускладнень у жінок з 

порушенням 

менструальної функції в 

пубертантному періоді 

кафедра акушерства 

та гінекології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

асистент 

 Мацькевич  

Вікторія 

Миколаївна 

Променева діагностика 

стану кісткової тканини 

при хронічній ішемії 

нижніх кінцівок 

кафедра радіології та 

радіаційної медицини 

асистент 

 Литвинець-

Голутяк 

Уляна  

Євгенівна 

Особливості макро- і 

мікроелементного 

обміну організму та їх 

корекція при 

хірургічному лікуванні 

одонтогенних кист 

щелепно-лицевої 

ділянки у хворих 

Прикарпатського 

регіону 

кафедра хірургічної 

стоматології 

(здобувач кафедри 

стоматології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти) 

асистент 

 Ткачук 

Юрій 

Любомирович 

Морфо-функціональні 

зміни гіпофізарно-

надниркової системи 

при 

експериментальному 

цукровому діабеті та 

при його корекції 

кафедра неврології та 

нейрохірургії 

(здобувач кафедри 

анатомії людини) 

асистент 



 Окара  

Чінєренва 

Особливості 

діагностики, клініко-

гемодинамічні 

характеристики та 

якість життя хворих з 

постінфарктними 

аневризмами лівого 

шлуночка 

кафедра внутрішньої 

медицини №2 та 

медсестринства 

аспірант 

 Офорі 

Ішмаель 

Ніі 

Особливості 

формування та 

лікування фібриляції 

передсердь в залежності 

від гемодинамічних, 

клінічних та 

електрокардіографічних 

феноменів 

кафедра внутрішньої 

медицини №2 та 

медсестринства 

аспірант 

 

Захищені: 
 

 Руманех* 

Ваел  

Валід 

Сулейман 

(Wael Waleed 

Suliman 

Rumaneh) 

Структурні та 

функціональні 

особливості 

ремоделювання серця і 

судин у хворих на 

артеріальну гіпертензію 

з Q-інфарктом міокарда: 

оптимізація шляхів 

медикаментозної 

корекції 

кафедра клінічної 

фармакології і 

фармакотерапії 

аспірант 

 Мандзій  

Тарас  

Петрович 

Фармакогностичне 

дослідження видів роду 

Сосна 

кафедра фармації асистент 

 Федорків  

Мар’яна  

Богданівна 

Легеневі ускладнення та 

їх корекція в 

комплексному 

хірургічному лікуванні 

хворих на тяжкий 

гострий панкреатит 

кафедра загальної 

хірургії 

асистент 



 Литвин  

Наталія  

Василівна 

Діагностика та 

профілактика 

відшарування хоріона у 

жінок після 

застосування 

допоміжних 

репродуктивних 

технологій 

кафедра акушерства і 

гінекології імені 

професора 

І.Д.Ланового 

аспірант 

 Черепюк 

Олена 

Миколаївна 

Обгрунтування ранньої 

профілактики карієсу 

тимчасових  зубів у 

дітей Прикарпаття 

кафедра дитячої 

стоматології 

асистент 

 Савчук 

Наталія 

Василівна 

Клініко-патогенетичні 

особливості 

виникнення, перебігу та 

лікування серцевої 

недостатності у хворих з 

перенесеним інфарктом 

міокарда після 

проведеної 

реперфузійної терапії 

кафедра внутрішньої 

медицини №2 та 

медсестринства 

асистент 

 Синько 

Уляна 

Володимирів

на 

Особливості 

комплексної терапії 

хворих на хронічні 

обструктивні 

захворювання легень, 

що поєднуються з 

ішемічною хворобою 

серця 

кафедра внутрішньої 

медицини №2 та 

медсестринства 

асистент 

 Ярмошук 

Ірина 

Романівна 

Клініко-лабораторне 

обґрунтування 

використання 

остеопластичного 

матеріалу і 

антирезорбенту в 

комплексному лікуванні 

генералізованого 

пародонтиту у хворих з 

остеопенією 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

аспірант 

 Сандурський  

Олег  

Петрович 

Сексуальні розлади та 

психопатологічні 

прояви у хворих на різні 

форми хронічного 

простатиту та їх 

корекція 

кафедра урології аспірант 



 Рущак 

Надія 

Іванівна 

Синтез, фізико-хімічні 

властивості та 

біологічна активність 3-

(4-оксо-2-метилхінолін-

3-іл)пропанованих 

кислот та їх похідних 

кафедра фармації асистент 

 

Подані до офіційного захисту: 
 

 Салижин 

Тетяни 

Іванівни 

Оптимізація лікування 

серцевої недостатності у 

хворих на хронічну 

хворобу нирок V стадії, 

кореговану програмним 

гемодіалізом, з 

урахуванням основних 

патогенетичних шляхів 

її виникнення 

кафедра внутрішньої 

медицини №1, 

клінічної імунології 

та алергології імені 

академіка Є.М.Нейка              

асистент 

 Вакалюк 

Іванна 

Володимирів

на 

Функціонально-

семантичне поле 

дієслівної 

квантитативності в 

сучасній українській 

літературній мові 

кафедра мовознавства викладач 

 Шанковський 

Андрій 

Зіновійович 

Корекція тілобудови 

студентів в процесі 

фізичного виховання з 

урахуванням стану їх 

постави" 

кафедра фізичної 

реабілітації, 

ерготерапії та 

реабілітації 

викладач 

 Надбродна 

Ольга 

Юріївна 

 

Патоморфологічні 

особливості печінки при 

первинному 

неалкогольному 

стеатогепатиті в 

поєднанні з 

жовчекам’яною 

хворобою у хворих на 

метаболічний синдром 

кафедра 

патоморфології та 

судової медицини 

асистент 

 Нейко  

Оксана 

Василівна 

Фармакогностичне 

дослідження видів роду 

Деревій та створення 

фітозасобів на їх основі 

кафедра фармації асистент 

 Гузьо  

Наталія 

Миколаївна 

Фармакогностичне 

дослідження парила 

звичайного 

кафедра фармації асистент 



 Сас  

Ірина 

Анатоліївна 

Фармакогностичне 

дослідження видів роду 

Буковиця (Betonica L.) 

флори України 

кафедра фармації асистент 

 Мельник-

Шеремета 

Ольга  

Петрівна 

Ефективність 

застосування 

імуномодулятора 

мірамілпептидного ряду 

в комплексному 

лікуванні хворих на 

інфільтративний 

туберкульоз легень у 

поєднанні з хронічним 

бронхітом 

кафедра фтизіатрії і 

пульмонології з 

курсом професійних 

хвороб 

асистент 

 Лешак 

Віталій 

Іванович 

Роль вірусу Епштейна-

Барр у формуванні груп 

ризику на рак 

носоглотки 

кафедра 

оториноларингології 

та офтальмології з 

курсом хірургії 

голови та шиї 

здобувач   

 Тріщ 

Володимир 

Іванович 

Особливості макро- та 

мікроелементного 

статусу у хворих на 

хронічний 

абактеріальний 

простатит та їх корекція 

кафедра урології аспірант 

 Пасько 

Андрій 

Ярославович 

Профілактика та 

комплексне лікування 

післяопераційного 

гіпопаратиреозу 

кафедра хірургії 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

аспірант 

 Клим’юк 

Юрій 

Васильович 

Особливості планування 

конструкцій незнімних 

протезів за об’єктивною 

оцінкою функціональної 

здатності опорних зубів 

кафедра ортопедичної 

стоматології 

асистент 

 Огієнко 

Святослав 

Анатолійович 

Удосконалення операції 

мукогінгівоостеопласти

ки при лікуванні хворих 

на генералізований 

пародонтит ІІ-ІІІ 

ступеня  

кафедра хірургічної 

стоматології 

аспірант 



 Грицюк 

Тетяна 

Дмитрівна 

Клініко-патогенетичні 

аспекти в лікувальній 

тактиці залишкових 

явищ перенесеного 

ішемічного інсульту 

кафедра неврології та 

нейрохірургії 

асистент 

 Швець 

Костянтин 

Вікторович 

Саркоїдоз органів 

дихання на Прикарпатті: 

захворюваність, 

поширеність, 

коморбідність, клінічні 

форми, стадії та 

наслідки лікування 

кафедра фтизіатрії і 

пульмонології з 

курсом професійних 

хвороб 

асистент 

 Личковська 

Олександра 

Любомирівна 

 

Клініко-лабораторне 

обґрунтування 

використання 

фотодинамотерапії в 

комплексному лікуванні 

хворих на 

генералізований 

пародонтит 

кафедра дитячої 

стоматології  

Здобувач 

(м.Львів) 

 Пиптюк 

Володимир 

Олександро-

вич 

Комплексне хірургічне 

лікування гнійно-

некротичних форм 

діабетичної стопи в 

умовах неоперабельного 

периферичного 

артеріального русла 

кафедра хірургії №1 аспірант 

 Виклюк 

Ігор 

Васильович 

Комплексне 

обґрунтування новітніх 

методик лікування 

хворих із відсутністю 

коронкової частини зуба 

кафедра ортопедичної 

стоматології 

асистент 

 Солдатюк 

Василь 

Михайлович 

Удосконалення 

хірургічної підготовки 

хворих з частковими 

дефектами зубних рядів 

до ортопедичного 

лікування 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

асистент 

 Гедзик 

Сергій 

Михайлович 

 

Транспапілярні 

ендоскопічні втручання 

на протоці 

підшлункової залози 

при гострому 

панкреатиті та його 

ускладненнях 

кафедра хірургії 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

асистент 



 Ромаш 

Івн 

Романович 

Порушення 

вуглеводного обміну у 

хворих на параноїдну 

шизофренію із 

застосуванням атипових 

нейролептиків та шляхи 

корекції 

кафедра психіатрії, 

наркології та 

медичної психології 

асистент 

 Козова 

Ірина 

Любомирівна 

Психолого-педагогічні 

чинники розвитку 

мотивації учіння 

студентів вищих 

медичних навчальних 

закладів 

кафедра психіатрії, 

наркології та 

медичної психології 

асистент 

 Іквука  

Алоісіус 

Обінна 

Особливості ураження 

нирок у хворих на 

артеріальну гіпертензію 

і цукровий діабет 2-го 

типу та оптимізація 

лікування 

кафедра внутрішньої 

медицини 

стоматологічного 

факультету імені 

професора 

М.М.Бережницького 

аспірант 

 Кобітович 

Ірина  

Миколаївна 

Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу 

алкогольного цирозу 

печінки на тлі 

загострення хронічного 

бронхіту. 

 

кафедра внутрішньої 

медицини 

стоматологічного 

факультету імені 

професора 

М.М.Бережницького 

асистент 

 Ахмад  

Кабіру 

Клініко-патогенетичні 

особливості хронічного 

бактеріального 

простатиту та 

результати 

комплексного лікування 

хворих 

кафедра урології аспірант 

 Град  

Анна 

Олександрів-

на 

Морфо-функціональна 

характеристика 

жувальних м’язів в 

нормі та при 

експериментальному 

цукровому діабеті 

кафедра анатомії 

людини (асистент 

кафедри 

ортопедичної 

стоматології 

Тернопільського 

державного 

медичного 

університету) 

здобуавач 



 Юрчишин  

Оксана  

Іванівна 

Вивчення 

протимікробної 

активності екстрактів 

лікарських рослин 

флори України відносно 

шкірних ізолятів 

мікроорганізмів з 

різними механізмами 

MLS-резистентності 

кафедра 

мікробіології, 

вірусології та 

імунології 

асистент 

 Нечитайло 

Лариса 

Якимівна 

Вплив ксенобіотиків 

(важких металів і 

нітратів) на мікро- та 

макроелементний склад 

організму 

експериментальних 

тварин 

кафедра біологічної 

та медичної хімії 

імені академіка 

Г.О.Бабенка 

асистент 

 Єремчук 

Ярослав 

Олександро-

вич 

Гігієнічна оцінка 

особливостей якості 

життя та 

психофізіологічного 

стану учнів старшого 

шкільного віку, які 

розпочали навчання у 

шість та сім років 

кафедра гігієни та 

екології 

асистент 

 Свірська  

Софія  

Петрівна 

Фармакогностичне 

дослідження рослин 

роду Воловик 

кафедра фармації здобувач 

 Старченко  

Галина  

Юріївна 

Фармакогностичне 

дослідження вересу 

звичайного (Calluna 

vulgaris (L.) Hull.) 

кафедра фармації здобувач 

 Коляджин  

Тарас  

Іванович 

Фармакогностичне 

дослідження астранції 

великої (Astrantia major 

L) 

кафедра фармації асистент 

 Шаламай 

Уляна 

Петрівна 

Співвідношення 

показників обміну 

заліза, тиреоїдного 

статусу, 

функціонального стану 

серцево-судинної 

системи, фізичного та 

психічного розвитку 

школярів 

кафедра фізіології асистент 

Примітка: * - дисертації захищені в спецрадах у 2017 році. 


