
Перелік докторських та кандидатських / на здобуття ступеню доктор 

філософії дисертацій, які затверджені у 2020 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 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 

2 Лісовський * 

Роман  

Петрович 

доцент кафедри 

медичної 

інформатики, 

медичної та 

біологічної 

фізики 

Синтез та фізико-хімічні 

властивості електродних матеріалів 

для гібридних електрохімічних 

систем 

3 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) 

4 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 

5 Проць 

Галина 

Богданівна 

доцент кафедри 

хірургічної 

стоматології 

Комплексні методи хірургічної 

підготовки хворих до ортопедичної 

реабілітації залежно від стану 

тканин протезного ложа 

6 Нестерак 

Роксолана 

Вікторівна 

доцент кафедри 

внутрішньої 

медицини №2 та 

медсестринства 

Реабілітація та відновне лікування 

хворих на ішемічну хворобу серця: 

клініко-діагностичні, лікувальні та 

прогностичні підходи після 

реваскуляризації міокарда 



7 Павловський 

Сергій 

Анатолійович 

здобувач 

кафедри 

фармакології та 

внутрішньої 

медицини №3 

імені професора 

М. М. 

Бережницького 

Особливості перебігу, діагностики і 

лікування хворих на неалкогольну 

жирову хворобу печінки на тлі 

цукрового діабету 2-го типу 

8 Попадюк  

Олег  

Ярославович   

доцент кафедри 

загальної 

хірургії  

Інноваційні технології у 

хірургічному лікуванні ран м’яких 

тканин та профілактика їх 

ускладнень (клініко-

експериментальне дослідження) 

9 Павловська 

Марина 

Олександрівна 

здобувач 

кафедри 

внутрішньої 

медицини №2 та 

медсестринства 

Особливості комплексної корекції 

проявів клімактеричного синдрому, 

залежно від супутньої 

екстрагенітальної патології 

10 Любчик  

Ігор  

Дмитрович 

доцент кафедри 

українознавства 

та філософії 

Лемківщина та лемки в новітній 

історії Центрально-Східної Європи: 

суспільно-політичний та науковий 

дискурси 

11 Остафійчук 

Світлана 

Олександрівна 

доцент кафедри 

акушерства і 

гінекології імені 

професора 

І.Д.Ланового 

Прогнозування і профілактика 

акушерських і перинатальних 

ускладнень у жінок з патологічним 

збільшенням маси тіла під час 

вагітності 

12 Малишевська 

Ольга 

Степанівна 

доцент кафедри 

гігієни та 

екології 

Наукове обґрунтування гігієнічних 

основ екологічної безпеки процесу 

утилізації полімерних побутових 

відходів для збереження здоров’я 

населення та охорони довкілля 

13 Матковська  

Наталія  

Романівна 

доцент кафедри 

терапії і 

сімейної 

медицини 

післядипломної 

Алкогольний цироз печінки в 

поєднанні з ожирінням: клініко-

патогенетичні особливості та 

комплексна терапія 

 

 



Кандидатські дисертації 

 

№ 

пп 

Прізвище, 

ім’я, по-

батькові 

Тема дисертаційної 

роботи 

Основне місце 

роботи дисертанта 

Посада 

дисертанта 

1 Лісецька*  

Ірина 

Сергіївна 

Особливості 

клінічного перебігу та 

лікування 

катарального гінгівіту 

в підлітків з 

хронічними 

гастродуоденітами 

кафедра дитячої 

стоматології 

асистент 

2 Дронь * 

Любов  

Анатоліївна 

Оптимізація 

фармакотерапії 

артеріальної 

гіпертензії у хворих на 

ХОЗЛ донатором 

оксиду азот 

кафедра клінічної 

фармакології і 

фармакотерапії 

асистент 

3 Дяків* 

Ірина 

Богданівна 

Метакронні злоякісні 

пухлини матки, 

яєчника у хворих на 

рак молочної залози 

кафедра онкології асистент 

4 Дрогомирець- 

ка* 

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 

5 Бандура*  

Христина 

Володимирівна 

Структура та 

електрохімічні 

властивості композитів 

гідроксид 

нікелю/відновлений 

оксид графену 

кафедра медичної 

інформатики, 

медичної та 

біологічної фізики 

асистент 

6 Чубій * 

Ірина  

Зіновіївна 

Особливості 

клінічного перебігу, 

лікування та 

профілактики 

захворювань тканин 

пародонта у жителів 

екологічно 

забруднених регіонів 

Прикарпаття 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти  

асистент 



7 Вівчаренко* 

Тетяна 

Ігорівна 

Оптимізація 

фармакотерапії 

генералізованого 

пародонтиту у хворих з 

артеріальною 

гіпертензією 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти  

асистент 

8 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 

9 Свірська * 

Софія  

Петрівна 

Фармакогностичне 

дослідження рослин 

роду Воловик 

кафедра організації та 

економіки фармації і 

технології ліків 

асистент 

10 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 

11 Стасюк* 

Надія 

Орестівна 

Клініко-патоненетичне 

обгрунтування 

застосування 

імунокорегуючих 

препаратів в 

комплексному 

лікуванні 

генералізованого 

пародонтонту у хворих 

з ішемічною хворобою 

серця 

кафедра 

терапевтичної 

стоматології 

асистент 

12 Власюк * 

Тетяна 

Іванівна 

Морфофункціональна 

характеристика 

міокарда при 

експериментальному 

цукровому діабеті та 

його корекція 

кафедра анатомії 

людини 

 

асистент 



13 Ткачук*  

Наталія  

Павлівна 

Клініко-патогенетичні 

особливості синдрому 

неспокійних ніг у 

хворих з діабетичною 

поліневропатією, їх 

корекція 

кафедра неврології та 

нейрохірургії 

асистент 

14 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 

15 Хруник * 

Анатолій  

Дмитрович 

Застосування 

паренхімозберігаючих 

операцій у хворих при 

хронічному 

панкреатиті з 

протоковою 

гіпертензією 

кафедра хірургії №2 

та кардіохірургії 

асистент 

16 Ахмад*  

Кабіру 

Клініко-патогенетичні 

особливості 

хронічного 

бактеріального 

простатиту та 

результати 

комплексного 

лікування хворих 

кафедра урології аспірант 

17 Скоропад* 

Назар 

Тарасович 

Етіопатогенетичні 

особливості 

оксалатного уролітіазу 

та покращення 

ефективності 

лікування хворих 

кафедра урології аспірант 

18 Балабанник* 

Василь 

Романович 

Клініко-патогенетичні 

особливості механізмів 

розвитку гострого 

епідидиміту та 

обґрунтування 

раціональної тактики 

лікування хворих 

кафедра урології аспірант 



19 Макян*  

Сірун 

Валеріївна 

Клініко-

фоноспірографічна 

характеристика 

перебігу 

рецидивуючих та 

хронічних 

захворювань органів 

дихання у дітей 

кафедра дитячих 

хвороб 

післядипломної 

освіти  

здобувач 

20 Сініченко 

Анна 

Вікторівна 

Фармакогностичне 

дослідження 

культивованих видів 

роду PRIMULA L. 

кафедра організації та 

економіки фармації і 

технології ліків 

асистент 

21 Дорошенко 

Оксана 

Григорівна 

Експериментальне 

вивчення рослинного 

збору із діуретичною 

та нефропротекторною 

дією 

кафедра фармакології асистент 

22 Білічак 

Оксана 

Ігорівна 

Поетика лірики  

Євгена Плужника 

кафедра мовознавства викладач 

23 Гайнюк 

Мар’яна  

Богданівна 

Дослідження 

детоксикуючої 

активності порошку 

яблучного пектину за 

умов гострої та 

хронічної алкогольної 

інтоксикації 

кафедра фармакології 

та внутрішньої 

медицини №3 імені 

професора 

М.М.Бережницького 

асистент 

24 Бібен 

Андрій 

Васильович 

Клініко-

експериментальні 

аспекти вивчення 

оклюзій них 

співвідношень при 

виготовленні сучасних 

конструкцій незнімних 

протезів 

кафедра ортопедичної 

стоматології 

асистент 



25 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 

26 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 

27 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  

асистент 

28 Ковалюк  

Андрій 
Володимирович 

Обгрунтування та 

вдосконалення 

діагностики та методів 

ортопедичного 

лікування 

зубощелепних 

деформацій у хворих з 

дефектами зубних 

рядів 

кафедра ортопедичної 

стоматології 

асистент 



29 Хабчук  

Вадим  

Сергійович 

Обгрунтування 

комплексного підходу 

до діагностики, 

лікування та 

профілактики 

передеруптивного 

карієсу дентину у дітей 

кафедра дитячої 

стоматології, 

стоматології  

післядипломної 

освіти 

асистент 

30 Олійник  

Роман  

Петрович 

Обгрунтування 

застосування методу 

озоно- та 

ремінералізуючої 

терапії у 

комплексному 

лікуванні початкового 

карієсу постійних зубів 

у дітей різних вікових 

груп 

кафедра дитячої 

стоматології, 

асистент 

31 Хомик  

Мирослава  

Ігорівна 

Клініко-діагностичні 

маркери формування 

особливостей перебігу 

та ефективності 

комплексного 

лікування 

генералізованого 

пародонти ту 

кафедра дитячої 

стоматології 

асистент 

32 Соломчак 

Петро 
Володимирович 

Оптимізація 

комплексного 

лікування хворих на 

хронічний геморой 

кафедра хірургії 

післядипломної 

освіти  

асистент 

33 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  

асистент 



34 Григорук 

Галина 

Василівна 

Оптимізація лікування 

хворих на ожиріння та 

артеріальну 

гіпертензію у 

поєднанні з синдромом 

подразненого 

кишечника з закрепами 

шляхом обґрунтування 

доцільності 

застосування 

блокатора альфа-1-

адренорецепторів і 

синтетичного аналога 

мелатоніну 

кафедра загальної 

практики (сімейної 

медицини), фізичної 

реабілітації та 

спортивної медицини 

асистент 

35 Кліщ 

Ірина  

Петрівна 

Морфофункціональні 

зміни в легенях при 

експериментальній 

гострій нирковій 

недостатності та шляхи 

їх корекції 

кафедра 

патофізіології 

асистент 

36 Сарапук 

Володимир 

Ігорович, 
phD 

Ортопедичне 

лікування пацієнтів з 

повною відсутністю 

зубів, залежно від 

адаптаційних 

можливостей органів 

ротової порожнини 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти  

аспірант 

37 Федорченко 

Михайло 
Володимирович, 

phD 

Ефективність 

фармакологічного 

посткондиціювання у 

пацієнтів з 

STEMI/NSTEMI 

кафедра внутрішньої 

медицини №2 та 

медсестринства 

аспірант 

38 Павлюк 

Наталія 

Михайлівна 

Вибір рівня ампутації у 

хворих з оклюзійними 

захворюваннями 

артерій нижніх 

кінцівок 

кафедра хірургії №1 асистент 

39 Атаманюк 

Віталія 

Михайлівна 

Клініко-діагностична 

та лікувальна тактика у 

хворих на гострий 

тромбоз глибоких вен 

нижніх кінцівок 

кафедра хірургії №1 асистент 



40 Гафійчук 

Світлана 

Мирославівна 

Порушення 

менструального циклу 

в дівчаток-підлітків із 

патологією 

щитоподібної залози: 

діагностика, лікування, 

профілактика 

кафедра акушерства і 

гінекології імені 

проф. І.Д.Ланового 

здобувач 

41 Деркач 

Галина 

Олегівна 

Синтез та вивчення 

кореляції «структура – 

біологічна активність» 

похідних 5-

амінометилентіа 

золідинонів 

 кафедра хімії 

фармацевтичного 

факультету 

асистент 

42 Кушлик 

Андрій 

Петрович 

Обгрунтування 

застосування 

розбірних незмінних 

протезів при 

безпосередньому 

протезуванні хворих із 

дефектами зубних 

рядів при 

комплексному 

лікуванні 

генералізованого 

пародонтиту 

кафедра ортопедичної 

стоматології 

здобувач 

43 Коляджин  

Тарас  

Іванович 

Фармакогностичне 

дослідження астранції 

великої (Astrantia major 

L) 

кафедра фармації асистент 

44 Гадяк  

Ірина  

Василівна 

Науково-практичне 

проєктування моделі 

фармацевтичної 

допомоги хворим на 

хронічний простатит 

кафедра фармації асистент 

45 Федорів  

Андрій  

Іванович, 
 phD 
 

Клініко-патогенетичні 

особливості 

хронічного 

абактеріального 

простатиту, 

зумовленого 

герпесвірусною 

інфекцією 

кафедра урології аспірант 



46 Яковин  

Олег  

Мирославович 

Обгрунтування 

методики 

ортопедичного 

лікування хворих із 

дефектами зубних 

рядів незнімними 

протезами з оксид-

цирконієвим 

покриттям 

кафедра ортопедичної 

стоматології 

асистент 

47 Гузьо  

Наталія 

Миколаївна 

Фармакогностичне 

дослідження парила 

звичайного 

кафедра фармації асистент 

48 Гоцуляк  

Ярослав 

Васильович 

Клініко-патогенетична 

характеристика 

гестаційного 

пієлонефриту та 

обґрунтування 

раціональної тактики 

лікування хворих 

кафедра урології асистент 

49 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 

асистент 

50 Яцюк 

Катерина 

Михайлівна 

Розробка 

фітосубстанцій і 

гранул із журавлини 

болотної плодів для 

профілактики та 

лікування інфекцій 

сечовидільної системи 

кафедра організації та 

економіки фармації і 

технології ліків 

асистент 

51 Посацька 

Наталія  

Миколаївна   

Фармакогностичне 

дослідження видів 

роду Вербена 

кафедра організації та 

економіки фармації і 

технології ліків 

асистент 



52 Легінь  

Надія  

Ігорівна 

Фармакогностичне 

дослідження 

підлісника 

європейського 

(Sanicula europaea L) 

кафедра організації та 

економіки фармації і 

технології ліків 

асистент 

53 Притуляк  

Оксана 

Миколаївна 

Клініко-прогностичні 

закономірності 

відновного лікування 

хворих, що перенесли 

інфаркт міокарда 

кафедра внутрішньої 

медицини №2 та 

медсестринства 

асистент 

54 Мельник 

Роман 

Михайлович 

Медико-соціальне 

обґрунтування 

удосконалення 

організації надання 

паліативної допомоги 

дітям 

кафедра соціальної 

медицини та 

громадського 

здоров’я 

асистент 

55 Стецев’ят  

Василь  

Богданович 

Тиреоїдний статус, 

метаболічні процеси та 

їх гендерні особливості 

за умов йододефіциту 

й інсулінорезис-

тентності в 

експерименті 

кафедра фізіології асистент 

56 Маковишин 

Володимир 

Ігорович 

Одержання, 

морфологія поверхні та 

термоелектричної 

властивості тонких 

плівок на основі last та 

телуриду олова 

кафедра медичної 

інформатики, 

медичної та 

біологічної фізики 

асистент 

57 Мандзюк  

Лідія  

Зіновіївна 

Синтез і властивості 

похідних 

бензо[е]пірозоло [1,5-

с] [1,3] оксазинів 

 кафедра хімії 

фармацевтичного 

факультету 

асистент 

58 Дмитроца  

Тетяна  

Василівна 

Вплив турбулентності 

та складу реакційного 

потоку на морфологію 

наночастинок 

кремнезему при 

пірогенному синтезі 

кафедра хімії 

фармацевтичного 

факультету 

старший 

викладач 



59 Павлюк  

Тетяна  

Василівна 
phD 

Особливості 

клінічного перебігу та 

лікування захворювань 

тканин пародонта в 

студентів молодших 

курсів 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти  

аспірант 

60 Ярема  

Інна  

Олександрівна 

Розробка складу і 

технології емульгелю 

для лікування 

андрогенної алопеції 

кафедра організації та 

економіки фармації і 

технології ліків 

асистент 

61 Романишин 

Неля 

Миколаївна 

 

Підвищення 

ефективності 

фармакотерапії 

стабільної ІХС після 

внутрішньосудинної 

коронарної 

ангіопластики 

кафедра клінічної 

фармакології і 

фармакотерапії 

асистент 

62 Довга  

Наталія  

Зіновіївна 

Морфологічні зміни 

сітківки під впливом 

паклітакселу та за умов 

їхньої корекції 

кафедра гістології, 

цитології та 

ембріології 

асистент 

63 Ільків  

Мар’яна 

Михайлівна 

Клініко-патогенетичне 

обгрунтування 

застосування аутогелю 

фібрину збагаченого 

тромбоцитами в 

комплексному 

лікуванні 

генералізованого 

пародонти ту 

кафедра хірургічної 

стоматології 

асистент 

64 Лейб’юк  

Любов  

Василівна 

Клініко-лабораторне 

обґрунтування корекції 

реологічних 

властивостей ротової 

рідини у хворих на 

цукровий діабет, що 

користуються повними 

знімними 

пластинковими 

протезами 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти  

асистент 



65 Ковалишин  

Христина  

Василівна 

Клініко-лабораторне 
обґрунтування 
лікування 
генералізованого 
пародонтиту у хворих 
на ревматоїдний 
артрит, які 
проживають на 
екологічно 
несприятливих 
територіях 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти  

асистент 

66 Байгуш  

Юлія  

Валеріївна 

Організаційно-

економічне 

обгрунтування 

ринкового потенціалу 

лікарських препаратів 

антигіпертензивної дії 

кафедра організації та 

економіки фармації і 

технології ліків 

асистент 

67 Білик  

Ірина  

Петрівна 

Фармакоекономічне 

обгрунтування 

удосконалення 

лікарського 

забезпечення дітей, 

хворих на дитячі 

бактерійні інфекції 

кафедра організації та 

економіки фармації і 

технології ліків 

асистент 

68 Половинко 

Ілона 

Сергіївна 

Патогенетичні 

особливості реакції 

імунних органів в 

умовах хронічного 

стресу 

кафедра 

патофізіології 

здобувач 

69 Шкурашівська 

Світлана  

Василівна 

Макро- та 

мікроелементний 

статус і біохімічні 

механізми адаптації 

експериментальних 

тварин за умов 

адреналінового стресу 

кафедра біологічної 

та медичної хімії 

імені академіка 

Г.О.Бабенка 

асистент 

70 Курас  

Лілія  

Дмитрівна 

Стан енергетичного 

обміну в 

експериментальних 

тварин за умов 

поєднаної дії 

ксенобіотиків (важких 

металів і нітритів 

кафедра біологічної 

та медичної хімії 

імені академіка 

Г.О.Бабенка 

асистент 

Примітка: * - дисертації захищені в спецрадах у 2019 році 

 

Ректор                                                      Рожко М.М. 


