
Перелік докторських дисертацій, які затверджені у 2016 році, 

 захищені та знаходяться на розгляді у спеціалізованих вчених радах 

(станом на 01.02.2017 року) 

    

№ 

пп 

Прізвище, ім’я, 

 по-батькові 

Основне 

місце роботи 

дисертанта 

Тема дисертаційної роботи 

1 Литвинець 

Людмила 

Ярославівна 

 

д.мед.н., доцент 

кафедри 

педіатрії 

Бронхіальна астма у дітей: клініко-

генетичні маркери, прогнозування 

перебігу, лікувально-профілактична 

тактика 

2 Дмитришин 

Тетяна 

Миколаївна 

д.мед.н., 

професор 

кафедри 

стоматології 

післядипломної 

освіти 

навчально-

наукового 

інституту 

післядипломної 

освіти 

Клініко-експериментальне 

обгрунтування нової діагностико-

лікувально-реабілітаційної системи 

гігієни ротової порожнини, як 

складової профілактики ускладнень 

у осіб із знімними протезами 

3 Годованець  

Оксана 

Іванівна 

д.мед.н., доцент, 

здобувач 

кафедри 

стоматології 

післядипломної 

освіти 

навчально-

наукового 

інституту 

післядипломної 

освіти 

Оптимізація принципів діагностики, 

лікування та профілактики 

стоматологічних захворювань у 

дітей із супутньою патологією 

щитоподібної залози 

4 Кочерга 

Зоряна 

Ростиславівн 

д.мед.н., доцент 

кафедри 

педіатрії 

Комплексна оцінка генетичної 

структури дитячого населення 

Івано-Франківської області та 

діагностичне значення нового 

способу прогнозування затримки  

внутрішньоутробного розвитку 

5 Ільків 

Анна 

Володимирівна 

д.філол.н., 

доцент кафедри 

мовознавства 

Інтимний дискурс письменницького 

епістолярію другої половини ХІХ – 

початку ХХ столітя 



6 Бойчук 

Олександра 

Григорівна 

доцент кафедри 

акушерства і 

гінекології 

післядипломної 

освіти 

навчально-

наукового 

інституту 

післядипломної 

освіти 

Вагітність після допоміжних 

репродуктивних технологій при 

захворюваннях гепатобіліарної 

системи: прогнозування, 

профілактика та лікування 

ускладнень 

7 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  

8 Кіндратів 

Ельвіра 

Олександрівна 

доцент кафедри 

патоморфології 

та судової 

медицини 

Патоморфологічні особливості 

диспластичних станів шийки матки, 

асоційованих з папіломавірусною 

інфекцією у жінок з розладами 

репродуктивної функції 

9 Пахаренко 

Людмила 

Володимирівна 

доцент кафедри 

акушерства і 

гінекології імені 

професора 

І.Д.Ланового 

Передменструальний синдром: 

патогенез, профілактика та 

лікування 

10 Дідушко  

Оксана  

Миколаївна 

доцент кафедри 

ендокринології 

Патогенетичні особливості 

розвитку, рання діагностика та 

лікування порушень функції нирок 

у хворих на гіпотиреоз 

11 Александрук 

Олександр  

Дмитрович 

доцент, 

завідувач  

кафедри 

дерматології та 

венерології 

Хронічні алергічні дерматози – 

клініко-патогенетичні паралелі, 

питання диференційованої терапії 

та етапності лікування 

12 Герич 

Петро 

Романович 

доцент кафедри 

внутрішньої 

медицини №1, 

клінічної 

імунології та 

алергології 

імені академіка                 

Нейка Є.М. 

Хронічне обструктивне 

захворювання легень та ішемічна 

хвороба серця: патогенез поєднаної 

кардіореспіраторної патології та 

диференційовані підходи до вибору 

терапії 



13 Козовий  

Руслан  

Васильович 

доцент кафедри 

медичної 

біології і 

медичної 

генетики 

Досвід вивчення феномену 

довголіття на Прикарпатті: вплив 

спадкових, еколого-географічних, 

соціальних факторів на тривалість 

життя і стан здоров’я довгожителів 

14 Стецьків  

Андрій  

Остапович 

доцент, 

завідувач 

кафедри хімії 

фармацевтичног

о факультету 

Структурна хімія силіцидів, 

германідів та станідів лужних та 

рідкісноземельних металів 

15. Голотюк  

Володимир 

Володимирович 

доцент кафедри 

онкології 

Редокс-залежні критерії 

ефективності комплексного 

лікування хворих на рак прямої 

кишки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий відділ ІФНМУ. 


