
Основним напрямом наукової діяльності ІФНМУ є «Розробка нових 

медичних технологій діагностики і лікування найважливіших 

захворювань людини». У розрізі основного напрямку, підготовка докторів 

філософії в університеті проводиться за такими спеціальностями: 222 – 

Медицина; 221 – Стоматологія; 226 - Фармація, промислова фармація; 228 – 

Педіатрія. Освітньо-наукові програми «Медицина» та «Стоматологія» 

успішно пройшли акредитацію НАЗЯВО, зокрема, ОНП «Стоматологія» 

отримала «взірцеву» акредитацію. ОНП «Педіатрія», «Фармація, промислова 

фармація» подані до акредитації. 

У 2021 році навчалося 52 аспіранти за кошти державного бюджету та 

32 аспіранти за кошти фізичних осіб, у тому числі 2 іноземних громадяни. 

Навчалось 2 докторанти у докторантурі за кошти державного бюджету. 

Завершив навчання 1 докторант за кошти бюджету. 

Згідно виконання плану підготовки науково-педагогічних працівників 

університету, у 2021 році захищено 8 докторських дисертацій. Виконується 

18 докторських дисертацій. 

 

Докторські дисертації, захищені у 2021 році 

 

№ 

пп 

Прізвище, ім.’я, 

по-батькові 

Основне 

місце роботи 

дисертанта 

Тема дисертаційної роботи 

1. 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 

2. Любчик  

Ігор  

Дмитрович 

доцент кафедри 

українознавства 

та філософії 

Лемківщина та лемки в новітній 

історії Центрально-Східної Європи: 

суспільно-політичний та науковий 

дискурси 

3. Дроняк  

Микола 

Миколайович   

доцент кафедри 

хірургії №2 та 

кардіохірургії 

Хірургічне лікування хворих на 

післяопераційний перитоніт та його 

ускладнення (клініко-

експериментальне дослідження) 
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4. 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 

5. Матковська  

Наталія  

Романівна 

доцент кафедри 

терапії і 

сімейної 

медицини 

післядипломної 

Алкогольний цироз печінки в 

поєднанні з ожирінням: клініко-

патогенетичні особливості та 

комплексна терапія 

6. Пантус  

Андрій 

Володимирович 

доцент кафедри 

хірургічної 

стоматології 

Розробка нових методик 

остеопластики щелеп з 

використанням біокаркасів 

7. Вацеба  

Тамара  

Сергіївна 

доцент кафедри 

ендокринолоогії 

Епідеміологія онкологічних 

захворювань в пацієнтів з цукровим 

діабетом та вплив цукрознижуючих 

препаратів на маркери онкогенезу 

8. Добровольська 

Анна  

Михайлівна 

 

доцент кафедри 

медичної 

інформатики, 

медичної та 

біологічної 

фізики 

Теоретичні і методичні засади 

підготовки майбутніх фахівців 

системи охорони здоров’я до 

застосування цифрових технологій 

у професійній діяльності. 

 

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та освітньо-

наукового ступеня доктора філософії: захищено 42 дисертації: 25 

кандидатських дисертацій та 17 дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії. Подано до офіційного захисту 6 дисертацій на здобуття ступеня 

доктора філософії 

 


