
Перелік докторських та кандидатських дисертацій, які затверджені у 

2019 році, захищені та знаходяться на розгляді у спеціалізованих 

вчених радах 

 

Докторські дисертації 

 

№ 

пп 

Прізвище, ім.’я, 

 по-батькові 

Основне 

місце роботи 

дисертанта 

Тема дисертаційної роботи 

 1 Козовий*  

Руслан  

Васильович 

доцент кафедри 

медичної 

біології і 

медичної 

генетики 

(здобувач 

кафедри 

внутрішньої 

медицини №2 та 

медсестринства) 

Артеріальна гіпертензія та 

остеоартроз у  довгожителів 

Прикарпаття: вплив спадкових, 

еколого-географічних, соціальних 

факторів на тривалість життя і стан 

здоров’я 

2 Вакалюк* 

Ірина 

Ігорівна 

докторант, 

доцент кафедри 

внутрішньої 

медицини 

стоматологіч-

ного факультету 

імені професора 

М. М. 

Бережницького 

Стабільна ішемічна хвороба серця 

на тлі неалкогольної жирової 

хвороби печінки: клініко-

патогенетичні особливості 

прогнозування перебігу та 

диференційований підхід до 

антитромботичної та 

гепатопротекторної терапії 

3 Кіндратів* 

Ельвіра 

Олександрівна 

доцент, 

завідувач 

кафедри 

патоморфології  

Патоморфологічні особливості 

диспластичних станів шийки матки, 

асоційованих з папілома вірусною 

інфекцією у жінок з розладами 

репродуктивної функції 

4 Козань*  

Наталія  

Миколаївна 

Доцент, 

завідувач 

кафедри судової 

медицини 

Діагностика загальних фенотипових 

ознак людини шляхом 

комплексного дослідження 

дерматогліфічних особливостей 

кисті та стопи 



5 Витриховський 

Андрій 

Ігорович 

 

доцент кафедри 

терапії і 

сімейної 

медицини 

післядипломної 

освіти 

навчально-

наукового 

інституту 

післядипломної 

освіти 

Варіабельність і турбулентність 

серцевого ритму в діагностиці, 

лікуванні та профілактиці 

ускладнень в осіб з високим та дуже 

високим серцево-судинним ризиком 

6 Сніжко  

Сергій  

Степанович 

доцент кафедри 

хірургії №2 та 

кардіохірургії 

Хірургічне лікування хворих на 

гострий гнійний медіастиніт 

7 Федоровська  

Мар’яна  

Іванівна 

доцент кафедри 

організації та 

економіки 

фармації і 

технології ліків 

Теоретичне та експериментальне 

обґрунтування складу і технології 

лікарських косметичних засобів на 

основі рослинних субстанцій для 

трихології 

8 Лісовський  

Роман  

Петрович 

доцент кафедри 

медичної 

інформатики, 

медичної та 

біологічної 

фізики 

Синтез та фізико-хімічні 

властивості електродних матеріалів 

для гібридних електрохімічних 

систем 

9 Малофій 

Любомир 

Степанович 

професор 

кафедри 

патоморфології 

та судової 

медицини 

Медико-соціальне обґрунтування 

оптимізації діагностичної, 

лікувальної і профілактичної тактик 

щодо хронічного обструктивного 

захворювання легень з урахуванням 

регіональних особливостей  

10 Александрук 

Олександр  

Дмитрович 

доцент, 

завідувач  

кафедри 

дерматології та 

венерології 

Хронічні алергічні дерматози – 

клініко-патогенетичні паралелі, 

питання диференційованої терапії 

та етапності лікування 

11 Павловський 

Сергій 

Анатолійович 

здобувач 

кафедри 

внутрішньої 

медицини 

стоматологічног

о факультету 

імені професора 

М. М. 

Бережницького 

Особливості перебігу, діагностики і 

лікування хворих на неалкогольну 

жирову хворобу печінки на тлі 

цукрового діабета 2-го типу 



12 Тимощук 

Оксана 

Василівна 

доцент кафедри 

гігієни та 

екології 

Наукові основи комплексної 

гігієнічної оцінки якості життя та 

адаптаційних можливостей 

учнівської і студентської молоді, що 

перебуває в умовах сучасних 

закладів освіти різних типів 

13 Любчик  

Ігор  

Дмитрович 

доцент кафедри 

українознавства 

та філософії 

Лемківщина та лемки в новітній 

історії Центрально-Східної Європи: 

суспільно-політичний та науковий 

дискурси 

14 Мойсеєнко  

Наталія 

Миколаївна 

доцент кафедри 

оториноларинго

логії та 

офтальмології з 

курсом хірургії 

голови та шиї 

Нейровегетативна дисфункція в 

механізмах розвитку травматичної 

оптичної нейропатії та 

патогенетичне обґрунтування їх 

корекції (клініко-експериментальне 

дослідження) 

15 Проць 

Галина 

Богданівна 

доцент кафедри 

хірургічної 

стоматології 

Клініко-лабораторні аспекти 

хірургічної підготовки хворих до 

ортопедичного лікування в 

залежності від стану тканин 

протезного ложа 

16 Попадюк  

Олег  

Ярославович   

доцент кафедри 

хірургії №2 та 

кардіохірургії 

Інноваційні технології лікування 

гнійних ран з урахуванням фаз 

раневого процесу та джерел 

інфікування (експериментальне 

дослідження) 

 

 



Кандидатські дисертації 

 

№ 

пп 

Прізвище, 

ім’я, по-

батькові 

Тема дисертаційної 

роботи 

Основне місце 

роботи дисертанта 

Посада 

дисертанта 

1 Мандзій*  

Тарас  

Петрович 

Фармакогностичне 

дослідження видів 

роду Сосна 

кафедра фармації асистент 

2 Сас*   

Ірина 

Анатоліївна 

Фармакогностичне 

дослідження видів 

роду Буковиця 

(Betonica L.) флори 

України 

кафедра фармації асистент 

3 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 

4 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 

5 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 



6 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 

7 Виклюк* 

Ігор 

Васильович 

Комплексне 

обґрунтування новітніх 

методик лікування 

хворих із відсутністю 

коронкової частини 

зуба 

кафедра ортопедичної 

стоматології 

асистент 

8 Шаламай* 

Уляна 

Петрівна 

Співвідношення 

показників обміну 

заліза, тиреоїдного 

статусу, 

функціонального стану 

серцево-судинної 

системи, фізичного та 

психічного розвитку 

школярів 

кафедра фізіології асистент 

9 Личковська* 

Олександра 

Любомирівна 

 

Клініко-лабораторне 

обґрунтування 

використання 

фотодинамотерапії в 

комплексному 

лікуванні хворих на 

генералізований 

пародонтит 

кафедра дитячої 

стоматології  

здобувач  

10 Ромаш* 

Іван 

Романович 

Порушення 

вуглеводного обміну у 

хворих на параноїдну 

шизофренію на тлі 

застосування атипових 

нейролептиків та 

шляхи корекції 

кафедра психіатрії, 

наркології та 

медичної психології 

асистент 

11 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   



12 Нейко * 

Оксани 

Василівни 

Фармакогностичне 

дослідження видів 

роду Деревій та 

створення фітозасобів 

на їх основі 

кафедра фармації асистент 

13 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 

14 Федорків*   

Мар’яна  

Богданівна 

Легеневі ускладнення 

та їх корекція в 

комплексному 

хірургічному лікуванні 

хворих на тяжкий 

гострий панкреатит 

кафедра загальної 

хірургії 

асистент 

15 Юрчак  

Галина 

Михайлівна 

Жанрово-стильова 

своєрідність 

романістики Юрія 

Косача 

Кафедра 

мовознавства 

викладач 

16 Кіндрат 

Ірина 

Петрівна 

Молекулярні 

механізми порушення 

обміну заліза при 

ураженні печінки 

кафедра біологічної 

та медичної хімії 

імені академіка 

Г.О.Бабенка 

асистент 

17 Град  

Анна 

Олександрівна 

Морфо-функціональна 

характеристика 

жувальних м’язів в 

нормі та при 

експериментальному 

цукровому діабеті 

кафедра анатомії 

людини (асистент 

кафедри 

ортопедичної 

стоматології 

Тернопільського 

державного 

медичного 

університету) 

здобувач 



18 Бойчук-Товста 

Оксана 

Григорівна 

Клініко-лабораторна 

оцінка особливостей 

клінічного перебігу, 

лікування та 

профілактики 

генералізованого 

пародонтиту 

початкового – І 

ступеня у вагітних на 

тлі залізодефіцитної 

анемії легкого 

середнього ступеня 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

асистент 

19 Гайошко  

Олена  

Богданівна 

Профілактика 

альвеоліту 

кафедра хірургічної 

стоматології 

аспірант 

20 Огієнко 

Святослав 

Анатолійович 

Удосконалення 

операції 

мукогінгівоостеопласт

ики при лікуванні 

хворих на 

генералізований 

пародонтит ІІ-ІІІ 

ступеня  

кафедра хірургічної 

стоматології 

аспірант 

21 Моцюк 

Юлія 

Богданівна 

Прогнозування та 

профілактика 

плацентарної 

дисфункції у жінок із 

варикозною хворобою 

нижніх кінцівок 

кафедра акушерства і 

гінекології імені 

професора 

І.Д.Ланового 

асистент 

22 Кобітович 

Ірина  

Миколаївна 

Клінічно-

патогенетичні 

особливості перебігу 

алкогольного цирозу 

печінки в поєднанні з 

хронічним бронхітом 

кафедра внутрішньої 

медицини 

стоматологічного 

факультету імені 

професора 

М.М.Бережницького 

асистент 

23 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 



24 Грицюк 

Тетяна 

Дмитрівна 

Клініко-патогенетичні 

аспекти в лікувальній 

тактиці залишкових 

явищ перенесеного 

ішемічного інсульту 

кафедра неврології та 

нейрохірургії 

асистент 

25 Якимчук 

Наталія 

Вікторівна 

Профілактика 

акушерських та 

перинатальних 

ускладнень у жінок із 

плацентарною 

дисфункцією з 

урахуванням 

психоемоційного стану 

кафедра акушерства і 

гінекології імені 

професора 

І.Д.Ланового 

асистент 

26 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 

27 Козова 

Ірина 

Любомирівна 

Психолого-педагогічні 

чинники розвитку 

мотивації учіння 

студентів вищих 

медичних навчальних 

закладів 

кафедра психіатрії, 

наркології та 

медичної психології 

асистент 

28 Бульбук  

Олена  

Василівна 

Клініко-

експериментальне 

обґрунтування 

ортопедичного 

лікування пацієнтів із 

дефектами твердих 

тканин зубів 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

асистент 

29 Воляк  

Юрій  

Миколайович 

Удосконалення 

методів 

ортодонтичного 

лікування дітей з 

патологією щелепної 

системи на тлі 

порушення носового 

дихання 

кафедра ортопедичної 

стоматології 

 

асистент 



30 Геник  

Богдан 

Любомирович 

Вдосконалення методів 

ортопедичного 

лікування хворих з 

акантолітичним 

ураженням тканин 

протезного ложа 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

аспірант 

31 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 

32 Юрчак  

Галина 

Михайлівна 

Жанрово-стильова 

своєрідність 

романістики Юрія 

Косача 

кафедра мовознавства  викладач 

33 Валішкевич 

Богдана 

Володимирівна 

Сигнальний шлях TOR 

як регулятор 

біохімічних механізмів 

стійкості дріжджів 

Saccharomyces 

cerevisice до 

карбонільного / 

оксидативного стресу 

кафедра  біологічної 

та медичної хімії 

імені академіка 

Г.О.Бабенка 

асистент 

34 Старченко  

Галина  

Юріївна 

Фармакогностичне 

дослідження вересу 

звичайного (Calluna 

vulgaris (L.) Hull.) 

кафедра фармації асистент 

35 Саган 

Назар 

Тарасович 

Морфофункціональні 

особливості жувальних 

м’язів в умовах вікової 

норми при 

йододефіцитних 

станах, гіпотиреозі 

кафедра анатомії 

людини 

асистент 

36 Боднарчук 

Юлія 

Володимирівна 

Вікові особливості 

морфофункціональних 

змін печінки при 

експериментальному 

цукровому діабеті 

Асистент кафедри 

анатомії людини 

 

 



37 Криса  

Богдан  

Васильович 

Клінічний перебіг та 

хірургічне лікування 

варикозної хвороби 

нижніх кінцівок у 

вагітних жінок 

кафедра хірургії №1 аспірант 

38 Вакалюк 

Іванна 

Володимирівна 

Функціонально-

семантичне поле 

дієслівної 

квантитативності в 

сучасній українській 

літературній мові 

кафедра мовознавства викладач 

39 Кузь  

Уляна 

Василівна 

Морфофункціональні 

зміни в легенях при 

ранній стабілізації 

переломів на тлі 

множинної скелетної 

травми та шляхи їх 

корекції 

кафедра травматології 

і ортопедії (здобувач 

кафедри 

патофізіології) 

асистент 

40 Лісецька  

Ірина 

Сергіївна 

Особливості 

клінічного перебігу та 

лікування 

катарального гінгівіту 

в підлітків з 

хронічними 

гастродуоденітами 

кафедра дитячої 

стоматології 

асистент 

41 Дронь  

Любов  

Анатоліївна 

Оптимізація 

фармакотерапії 

артеріальної 

гіпертензії у хворих на 

ХОЗЛ донатором 

оксиду азот 

кафедра клінічної 

фармакології і 

фармакотерапії 

асистент 

42 Матвісів  

Мар’яна  

Василівна 

Ризик інфікування 

плода та перинатальні 

наслідки у жінок з 

хронічним гепатитом В 

і С залежно від ВІЛ-

статусу 

кафедра дитячих 

інфекційних хвороб 

асистент 



43 Чубій  

Ірина  

Зіновіївна 

Особливості 

клінічного перебігу, 

лікування та 

профілактики 

захворювань тканин 

пародонта у жителів 

екологічно 

забруднених регіонів 

Прикарпаття 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

асистент 

44 Гайнюк  

Мар’яна  

Богданівна 

Дослідження 

детоксикуючої 

активності порошку 

яблучного пектину за 

умов гострої та 

хронічної алкогольної 

інтоксикації 

кафедра фармакології асистент 

45 Дяків 

Ірина 

Богданівна 

Метакронні злоякісні 

пухлини матки, 

яєчника у хворих на 

рак молочної залози 

кафедра онкології асистент 

46 Кімак  

Галина 

Богданівна 

Клініко-імунологічні і 

біохімічні зміни стану 

тканин пародонта у 

хворих на 

генералізований 

пародонтит молодого 

віку та їх комплексна 

корекція 

кафедра дитячої 

стоматології  

асистент 

47 Свірська  

Софія  

Петрівна 

Фармакогностичне 

дослідження рослин 

роду Воловик 

кафедра фармації 

(асистент кафедри 

організації та 

економіки фармації і 

технології ліків) 

асистент 

48 Вівчаренко 

Тетяна 

Ігорівна 

Оптимізація 

фармакотерапії 

генералізованого 

пародонтиту у хворих з 

артеріальною 

гіпертензією 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

асистент 



49 Стасюк 

Надія 

Орестівна 

Клініко-патоненетичне 

обгрунтування 

застосування 

імунокорегуючих 

препаратів в 

комплексному 

лікуванні 

генералізованого 

пародонтонту у хворих 

з ішемічною хворобою 

серця 

кафедра 

терапевтичної 

стоматології 

асистент 

50 Процик 

Андрій 

Любомирович 

Клініко-патогенетичні 

зміни функціонального 

стану печінки, 

біоценозу кишечника 

та оптимізація 

лікування хворих на  

лямбліоз і аскаридоз 

кафедра інфекційних 

хвороб та 

епідеміології 

асистент 

51 Бандура 

Христина 

Володимирівна 

Структура та 

електрохімічні 

властивості композитів 

гідроксид 

нікелю/відновлений 

оксид графену 

біофізики асистент 

52 Власюк  

Тетяна 

Іванівна 

Морфофункціональна 

характеристика 

міокарда при 

експериментальному 

цукровому діабеті та 

його корекція 

кафедра анатомії 

людини 

 

асистент 

53 Хруник  

Анатолій  

Дмитрович 

Застосування 

паренхімозберігаючих 

операцій у хворих при 

хронічному 

панкреатиті з 

протоковою 

гіпертензією 

кафедра хірургії №2 

та кардіохірургії 

асистент 

54 Дрогомирецька 

Наталія  

Василівна 

Оптимізація лікування 

хронічних запальних 

процесів 

репродуктивної 

системи у жінок з 

варикозним 

розширенням вен 

малого тазу 

кафедра акушерства і 

гінекології імені  

проф. І.Д.Ланового 

асистент 



55 Ахмад  

Кабіру 

Клініко-патогенетичні 

особливості 

хронічного 

бактеріального 

простатиту та 

результати 

комплексного 

лікування хворих 

кафедра урології аспірант 

56 Скоропад 

Назар 

Тарасович 

Етіопатогенетичні 

особливості 

оксалатного уролітіазу 

та покращення 

ефективності 

лікування хворих 

кафедра урології аспірант 

57 Балабанник 

Василь 

Романович 

Клініко-патогенетичні 

особливості механізмів 

розвитку гострого 

епідидиміту та 

обґрунтування 

раціональної тактики 

лікування хворих 

кафедра урології аспірант 

58 Макян  

Сірун 

Валеріївна 

Клініко-

фоноспірографічна 

характеристика 

перебігу 

рецидивуючих та 

хронічних 

захворювань органів 

дихання у дітей 

кафедра дитячих 

хвороб 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

здобувач 

59 Ткачук  

Наталія  

Павлівна 

Клініко-патогенетичні 

особливості синдрому 

неспокійних ніг у 

хворих з діабетичною 

поліневропатією, їх 

корекція 

кафедра неврології та 

нейрохірургії 

асистент 

60 Надбродна 

Ольга 

Юріївна 

 

Патоморфологічні 

особливості печінки 

при первинному 

неалкогольному 

стеатогепатиті в 

поєднанні з 

жовчекам’яною 

хворобою у хворих на 

метаболічний синдром 

кафедра 

патоморфології  

асистент 



61 Гузьо  

Наталія 

Миколаївна 

Фармакогностичне 

дослідження парила 

звичайного 

кафедра фармації асистент 

62 Коляджин  

Тарас  

Іванович 

Фармакогностичне 

дослідження астранції 

великої (Astrantia major 

L) 

кафедра фармації асистент 

63 Гоцуляк  

Ярослав 

Васильович 

Клініко-патогенетична 

характеристика 

гестаційного 

пієлонефриту та 

обґрунтування 

раціональної тактики 

лікування хворих 

кафедра урології асистент 

64 Шевчук-Будз  

Уляна  

Ігорівна 

Особливості перебігу 

та лікування хворих на 

хронічний бронхіт у 

поєднанні з 

гастроезофагеальною 

рефлюксною хворобою 

на підставі вивчення 

патогенетичних ланок 

розвитку та 

обґрунтування 

фармакологічної 

корекції 

кафедра фтизіатрії і 

пульмонології з 

курсом професійних 

хвороб 

аспірант 

65 Деркач 

Галина 

Олегівна 

Синтез та вивчення 

кореляції «структура – 

біологічна активність» 

похідних 5-

амінометилентіа 

золідинонів 

 кафедра хімії 

фармацевтичного 

факультету 

асистент 

66 Хомик  

Мирослава  

Ігорівна 

Клініко-діагностичні 

маркери формування 

особливостей перебігу 

та ефективності 

комплексного 

лікування 

генералізованого 

пародонти ту 

кафедра дитячої 

стоматології 

асистент 



67 Бібен 

Андрій 

Васильович 

Клініко-

експериментальні 

аспекти вивчення 

оклюзій них 

співвідношень при 

виготовленні сучасних 

конструкцій незнімних 

протезів 

кафедра ортопедичної 

стоматології 

асистент 

68 Стецев’ят  

Василь  

Богданович 

Вплив йододефіциту 

на гормонально-

метаболчні та гендерні 

особливості 

інсулінорезистентності 

кафедра фізіології асистент 

69 Гринів  

Олена 

Іллівна 

Шляхи поліпшення 

результатів лікування 

артеріальної 

гіпертензії І-ІІ стадії: 

обґрунтування 

можливостей 

використання 

препаратів магнію та 

психоемоційної 

корекції 

кафедра терапії і 

сімейної медицини 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

асистент 

70 Ковалюк  

Андрій 

Володимирови

ч 

Обгрунтування та 

вдосконалення 

діагностики та методів 

ортопедичного 

лікування 

зубощелепних 

деформацій у хворих з 

дефектами зубних 

рядів 

кафедра ортопедичної 

стоматології 

асистент 

71 Петришин 

Світлана 

Вікторівна 

Обгрунтування  шляхів 

удосконалення 

діагностики та 

ортопедичного 

лікування патологічної 

стертості твердих 

тканин зубів, 

поєднаної із дефектами 

зубних рядів та 

зубощелепними 

деформаціями 

кафедра ортопедичної 

стоматології 

асистент 



72 Левандовська 

Христина  

Василівна 

Декомпенсована 

серцева недостатність 

у хворих, що 

перенесли інфаркт 

міокарда: клініко-

патогенетична 

характеристика, 

прогнозування 

виникнення та 

лікування 

кафедра внутрішньої 

медицини №2 та 

медсестринства 

асистент 

73 Яковин  

Олег  

Мирославович 

Обгрунтування 

методики 

ортопедичного 

лікування хворих із 

дефектами зубних 

рядів незнімними 

протезами з оксид-

цирконієвим 

покриттям 

кафедра ортопедичної 

стоматології 

асистент 

74 Камінська  

Мар’яна  

Вікторівна 

Клініко-

експериментальне 

дослідження 

поєднаного впливу 

ксенобіотиків на 

тканини пародонта та 

особливості 

медикаментозної 

корекції клінічних та 

біохімічних порушень 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

асистент 

 

 

Примітка: * - дисертації захищені в спецрадах у 2018 році. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Науковий відділ 


