
Перелік кандидатських 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 

Тема дисертаційної 

роботи 

Основне місце 

роботи дисертанта 

Посада 

дисертанта 

1 Волошинович* 

Мар’ян 

Стефанович  

Комплексна терапія 

псоріазу з урахуванням 

особливостей функції 

печінки та психо-

соціальної адаптації 

хворих 

кафедра дерматології 

та венерології 

 

к.мед.н., 

асистент 

 

 

2 Ковальчук* 

Наталія  

Євгенівна 

Морфофункціональний 

стан гемомікроцирку-

ляторного русла та 

нервового апарату 

тонкої кишки у 

інтактних щурів та при 

странгуляційній 

непрохідності 

кафедра клінічної 

хірургії та 

топографічної 

анатомії 

к.мед.н., 

асистент  

 

3 Гуцуляк* 

Віталій  

Іванович 

Лікування хворих з 

переломами кісток 

гомілки з 

використанням апарата 

зовнішньої фіксації з 

можливістю адаптації 

форми до конфігурації 

кінцівки 

кафедра травматології 

і ортопедії   

к.мед.н., 

асистент  

 

 

4 Савчук* 

Руслан 

Миколайович 

 

Морфофункціональні 

зміни в легенях при дії 

забруднювачів 

атмосферного повітря 

кафедра 

патофізіології 

к.мед.н., 

здобувач 

 

 

5 Садовий* 

Ігор 

Яремович 

Хірургічне лікування 

стриктур анального 

каналу та їх 

профілактика 

кафедра хірургії №2 

та кардіохірургії 

к.мед.н., 

асистент 

 

 

6 Поливкан* 

Мар’яна 

Іванівна 

Морфо-функціональний 

стан яєчка, над'яєчка і 

передміхурової залози в 

нормі, умовах розладів 

кровоообігу та його 

корекції 

кафедра гістології, 

цитології та 

ембріології 

к.мед.н., 

асистент 

 

 



7 Хопта*  

Надія 

Степанівна 

Вплив солей кадмію та 

нітритів на метаболізм у 

кістковій тканині 

кафедра біологічної 

та медичної хімії 

імені академіка 

Г.О.Бабенка 

к.хім.н., 

асистент 

 

 

8 Колковський* 

Павло 

Ігорович 

Отримання, структура 

та електрохімічні 

властивості 

нанодисперсного 

фториду заліза  

кафедра  

медичної 

інформатики, 

медичної та 

біологічної фізики 

к.фіз-мат.н., 

асистент 

 

 

9 Кузишин*  

Мирослав 

Миронович 

Псевдоемнісне 

накопичення 

електричної енергії в 

електрохімічних 

системах на основі 

нанопористого вуглецю 

кафедра  

медичної 

інформатики, 

медичної та 

біологічної фізики 

к.техн.н., 

асистент  

 

10 Сташко*  

Назар 

Васильович 

Синтез, структура та 

фізико-хімічні 

властивості 

полікристалічного 

залізо-ітрієвого гранату 

кафедра  

медичної 

інформатики, 

медичної та 

біологічної фізики 

к.техн.н., 

асистент  

 

11 Побережна*  

Любов 

Ярославівна 

Оцінка екологічних 

ризиків в районах 

ліквідованих гірничо-

хімічних підприємств 

(на прикладі м. Калуш) 

кафедра  

медичної 

інформатики, 

медичної та 

біологічної фізики 

к.техн.н., 

викладач 

 

 

12 Гуцол* 

Марія 

Іванівна 

Рецепція традиційних 

образів і сюжетів в 

українській драматургії 

кінця ХХ – початку ХХІ 

століття 

кафедра мовознавства к.філол.н., 

старший 

викладач 

 

 

13 Венгринович* 

Наталія 

Романівна 

Феномен натуралізму 

Івана Франка й 

американська проза 

кінця ХІХ – початку ХХ 

століття 

кафедра мовознавства к.філол.н., 

старший 

викладач 

 

 

14 Личук* 

Світлана 

Василівна 

Семантика та структура 

народних та 

географічних назв 

Івано-Франківщини 

кафедра мовознавства к.філол.н., 

викладач 

 



15 Паращук  

Тарас 

Олексійович 

Термодмнамічні 

властивості 

халькогенідних 

кристалів ІІ-VІ: 

моделювання та 

розвиток. 

кафедра  

медичної 

інформатики, 

медичної та 

біологічної фізики. 

к.фіз-мат.н., 

асистент  

 

16 Вінтонів  

Оксана 

Романівна 

Клініко-патогенетичні 

особливості 

сексуальних розладів у 

чоловіків, хворих на 

артеріальну гіпертензію, 

та шляхи їх корекції 

кафедра урології к.мед.н., 

асистент  

 

17 Оринчак  

Віктор 

Андрійович 

Хірургічна корекція 

порушень венозного 

кровоплину в 

комплексному лікуванні 

хворих на 

посттромботичний 

синдром нижніх 

кінцівок 

кафедра загальної 

хірургії 

к.мед.н., 

асистент  

 

18 Аваков 

Валентин 

Валентинович 

Клініко-

експериментальне  

обгрунтування 

застосування 

адгезивних систем V та 

VІІ поколінь в 

постійних зубах у дітей, 

що проживають в 

хімічно забруднених 

районах. 

кафедра дитячої 

стоматології 

к.мед.н., 

асистент  

 

 

19 Палійчук 

Володимир 

Іванович 

Клініко-

експериментальне 

обґрунтування 

використання  

безмономерних 

базисних пластмас для 

виготовлення знімних 

пластинкових протезів 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

к.мед.н., 

асистент  

 

20 Сорока 

Оксана 

Ярославівна 

Державне регулювання 

медичної діяльності на 

Прикарпатті в першій 

половині ХХ століття 

 

кафедра  

соціальної медицини, 

організації охорони 

здоров’я  і медичного 

правознавства 

к.наук 

держ.управл., 

асистент 

 

 



21 Панчак 

Оксана 
Володимирівна 

Психолого-педагогічні 

засади розуміння 

нестандартних 

стоматологічних задач 

кафедра психіатрії, 

наркології та 

медичної психології 

к.психол.н., 

асистент 

 

 

22 Куса 

Олена 

Михайлівна 

Профілактика та 

лікування акушерських 

та перинатальних 

ускладнень у жінок з 

групи ризику 

внутрішньоутробного 

інфікування 

кафедра акушерства 

та гінекології імені  

проф. І.Д.Ланового 

к.мед.н., 

асистент  

 

 

23 Римарчук 

Маріяна 

Іванівна 

Діагностика та 

профілактика 

акушерських та 

перинатальних 

ускладнень у вагітних з 

ретрохоріальними та 

ретроплацентарними 

гематомами 

кафедра акушерства 

та гінекології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

к.мед.н., 

асистент 

24 Пилюк 

Ірина 

Ігорівна 

Пневмонія у дітей, які 

часто хворіють на гострі 

респіраторні 

захворювання: клініко-

патогенетична 

характеристика, 

оптимізація лікування 

та профілактика заходів 

кафедра дитячих 

інфекційних  хвороб 

к.мед.н., 

асистент  

 

25 Довганич 

Олександра 
Володимирівна 

Клініко-патогенетичне 

обґрунтування 

синглетно-кисневої 

терапії у комплексному 

лікуванні 

генералізованого 

пародонтиту 

кафедра 

терапевтичної 

стоматології 

к.мед.н., 

асистент  

26 Поясник 

Ірина 

Миронівна 

Клініко-діагностичні 

критерії венозної 

енцефалопатії та 

особливості її лікування 

у хворих з хронічними 

обструктивними 

захворюванняи легень 

кафедра неврології та 

нейрохірургії 

к.мед.н., 

асистент 

 



27 Шпільчак 

Любов  

Яремівна 

Підготовка майбутніх 

соціальних дагогів до 

психолого-

педагогічного 

супроводу дітей із 

дискантних сімей 

кафедра мовознавства к.пед.н., 

асистент 

 

28 Побігун 

Надія 

Григорівна 

Кальцій-фосфорний 

баланс у щурів із 

гіпофункцією 

щитоподібної залози 

при фізичному 

навантаженні, стресі та 

їх поєднанні 

кафедра фізіології к.мед.н., 

асистент  

29 Михалойко  

Ігор  

Ярославович 

Комплексне 

диференційоване 

хірургічне лікування 

синдрому діабетичної 

стопи з урахуванням 

вираженості 

медіакальцинозу артерій 

кафедра хірургії 

стоматологічного 

факультету 

к.мед.н., 

асистент  

30 Котик  

Тарас 

Любомирович 

Морфофункціональний 

стан 

піднижньощелепної 

залози в інтактних 

щурів та за умови 

розвитку 

експериментального 

цукрового діабету 

кафедра анатомії 

людини 

к.мед.н., 

асистент  

31 Вацеба  

Тамара  

Сергіївна 

Корекція 

інсулінорезистентності 

у хворих з первинним 

гіпотиреозом в умовах 

йодної недостатності 

кафедра 

ендокринології 

к.мед.н., 

асистент  

32 Васкул  

Надія  

Василівна 

Клініко-лабораторні 

особливості перебігу 

хронічного гепатиту С у 

пацієнтів із підвищеним 

сумарним ризиком 

серцево-судинної 

патології та лікувальна 

корекція 

кафедра інфекційних 

хвороб та 

епідеміології 

к.мед.н., 

асистент 



33 Шатинська  

Тетяна  

Василівна 

Клінічні особливості, 

механізми розвитку 

антрациклінових 

кардіоміопатій у дітей із 

гострою лейкемією, їх 

профілактика та 

лікування 

кафедра педіатрії к.мед.н., 

асистент  

 

34 Мізюк 

Руслан 

Михайлович 

Дослідження 

протимікробної 

активності 

культивованих і 

дикоростучих 

лікарських рослин 

Галичини відносно 

основних збудників 

гнійно-септичних 

інфекцій 

кафедра  

інфекційних хвороб 

та епідеміології 

к.мед.н., 

асистент  

 

 

35 Чурпій  

Володимир  
Констянтинович 

Клінічний перебіг та 

хірургічне лікування 

гострого ускладненого 

холециститу у хворих 

похилого та старечого 

віку 

кафедра хірургії №1 к.мед.н., 

здобувач 

36 Гриджук  

Тетяна 

Ігорівна 

Особливості перебігу та 

лікування хронічного 

медикаментозно-

індукованого гепатиту, 

що виник на фоні 

цитостатичної терапії у 

хворих на хронічний 

лімфолейкоз 

кафедра внутрішньої 

медицини №2 та 

медсестринства 

к.мед.н., 

асистент 

37 Семенюк 

Ганна 

Дмитрівна 

Клініко-лабораторне 

обґрунтування 

застосування 

синбіотиків у 

комплексному лікуванні 

хворих на 

генералізований 

пародонтит 

кафедра дитячої 

стоматології 

к.мед.н., 

асистент  

 



38 Кашівська 

Роксолана 

Степанівна 

Стан тканин пародонта 

у хворих на 

генералізований 

пародонтит при 

захворюваннях 

гепатобіліарної системи 

та обґрунтування 

медикаментозної 

корекції виявлених 

порушень 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

к.мед.н., 

асистент  

39 Федорова 

Олександра 

Анатоліївна 

Формування 

аудитивних умінь 

іноземних слухачів 

підготовчого відділення 

у процесі навчання 

української мови 

кафедра мовознавства к.пед.н.,  

старший 

викладач 

 

40 Чура  

Юлія 
Олександрівна 

Німецькомовна 

мазепіана ХІХ століття і 

пенталогія Богдана 

Лепкого “Мазепа” 

Кафедра 

мовознавства 

старший 

викладач 

 

41 Остапович  

Наталія 
Володимирівна 

Методика навчання 

медичної та біологічної 

фізики з використанням 

дидактичної гри 

кафедра медичної 

інформатики, 

медичної та 

біологічної фізики 

к.пед.н.,  

старший 

викладач 

 

42 Токарук  

Надія  

Степанівна 

Морфофункціональна 

характеристика 

сечового міхура щурів у 

нормі та при 

експериментальному 

цукровому діабеті 

кафедра анатомії 

людини 

к.мед.н., 

асистент  

 

43 Крицун 

Наталія 

Юріївна 

Високочастотне 

електрозварювання 

біологічних тканин в 

оптимізації хірургічного 

лікування первинного 

птеригіуму 

кафедра 

оториноларингології 

та офтальмології з 

курсом хірургії 

голови та шиї 

к.мед.н., 

асистент  

44 Гудз  

Олексій  

Іванович 

Особливості 

реконструкцій 

підколінно-гомілкового 

сегменту у пацієнтів з  

хронічною критичною 

ішемією нижніх 

кінцівок 

кафедра  хірургії 

післядипломної 

освіти 

к.мед.н., 

асистент 



45 Федорюк 

Олексій 
Володимирович 

Корекція психо-

фізіологічного стану 

людей похилого віку в 

процесі рекреаційно-

рухової діяльності 

Кафедра фізичного 

виховання та здоров’я 

к.наук з 

фізичного 

вихов., 

викладач 

46 Мельник 

Віра 

Ігорівна 

Психофізіологічний 

стан студентів у період 

запровадження 

інноваційних методів у 

навчальний процес 

вищих навчальних 

медичних закладів 

кафедра гігієни та 

екології 

асистент 

47 Лабій 

Юрій 

Анатолійович 

Шляхи підвищення 

резистентності емалі 

зубів у дітей, хворих на 

системну гіпоплазію, 

що проживають у 

районах із різним 

антропогенним 

забрудненням 

кафедра дитячої 

стоматології 

асистент 

48 Бойчук  

Віра  

Богданівна 

Роль інтестинальних 

гормонів та 

пепсиногенів у розвитку 

гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби, 

що поєднується з 

ендемічним зобом, в 

умовах йододефіциту та 

підходи до її 

диференційованої 

терапії 

кафедра загальної 

практики (сімейної 

медицини), фізичної 

реабілітації та 

спортивної медицини 

асистент 

49 Мельник  

Світлана 
Володимирівна 

Анестезіологічне 

забезпечення 

трансдуоденальних 

ендоскопічних 

оперативних втручань 

на біліарній системі 

кафедра  

анестезіології та 

інтенсивної терапії 

асистент 

50 Ткачук 

Олег 

Степанович 

Діагностика та 

хірургічне лікування 

пухлин лівого 

анатомічного сегмента 

підшлункової залози 

кафедра  хірургії асистент 



51 Мельник 

Марія 

Володимирів

на 

Фармакогностичне 

дослідження рослин 

роду Рута 

кафедра фармації асистент 

52 Купчак  

Ірина  

Маноліївна 

Ендоцервікоз: 

особливості 

діагностики, лікування і 

профілактики у жінок, 

що не народжували 

кафедра акушерства і 

гінекології імені 

професора 

І.Д.Ланового 

асистент 

53 Борис 

Орест 

Ярославович 

Новий підхід до 

пластики черевної 

стінки при гастрошизисі 

у дітей 

кафедра дитячої 

хірургії та 

пропедевтики 

педіатрії 

асистент 

54 Василечко  

Мар’яна 

Михайлівна 

Стан системи гемостазу 

та метаболічні 

порушення у хворих на 

артеріальну гіпертензію 

з фібриляцією 

передсердь та серцевою 

недостатністю 

кафедра внутрішньої 

медицини 

стоматологічного 

факультету імені 

професора 

М.М.Бережницького 

асистент 

55 Черкашина 

Олена 

Євгенівна 

Зміни функціонального 

стану печінки та імунної 

системи у хворих на 

гіпертонічну хворобу, 

ускладнену хронічною 

серцевою недостатністю 

кафедра фармакології 

(здобувач кафедри 

внутрішньої 

медицини 

стоматологічного 

факультету) 

асистент 

56 Костишин 

Андрій 

Богданович 

Тимчасові незнімні 

конструкції у 

перебудові 

міостатичних рефлексів 

при лікуванні пацієнтів 

із зниженням висоти 

прикусу 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

аспірант 

57 Манів 

Леся 

Ярославівна 

Ефективність і 

переносимість 

антимікобактеріальної 

хіміотерапії у хворих із 

новими випадками ко-

інфекції 

туберкульозу/ВІЛ із 

супутнім вірусним 

гепатитом В та С 

Кафедра фтизіатрії і 

пульмонології з 

курсом професійних 

хвороб 

асистент 



58 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 

59 Сухоребська 

Марія 

Ярославівна 

Підвищення 

ефективності лікування 

хворих на остеоартроз у 

поєднанні з 

абдомінальним 

ожирінням на підставі 

вивчення їх 

патогенетичних ланок 

розвитку та 

обґрунтування 

фармакологічної 

корекції 

кафедра внутрішньої 

медицини №1, 

клінічної імунології 

та алергології імені 

академіка Є.М.Нейка 

аспірант 

60 Атаманчук 

Оксана 
Володимирівна 

Будова, 

кровопостачання та 

інервація язика в нормі і 

при 

експериментальному 

цукровому діабеті 1-го 

типу 

кафедра дитячої 

стоматології 

(здобувач кафедри 

анатомії людини) 

асистент 

61 Оринчак  

Лідія  

Богданівна 

Етіологічні фактори 

ризику виникнення 

розсіяного склерозу на 

Прикарпатті 

кафедра неврології та 

нейрохірургії 

асистент 

62 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 



62 Скрипко 

Леся 

Анатоліївна 

Оптимізація лікування 

дистальної симетричної 

поліневропатії у хворих 

на цукровий діабет 2-го 

типу на базі 

комплексного нейро-

імунного підходу 

кафедра неврології та 

нейрохірургії 

асистент 

64 Мельник 

Оксана 

Ярославівна 

5-

Алкенілфункціоналізова

ні        4-хлороімідазоли 

та їх похідні 

кафедра хімії 

фармацевтичного 

факультету 

асистент 

65 Кінаш 

Ігор 

Омелянович 

Клініко-

експериментальне 

обґрунтування 

ортопедичних методів 

лікування у разі 

відсутності коронкової 

частини опорних зубів 

кафедра стоматології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

асистент 

66 Герич 

Олеся 

Михайлівна 

Клініко-імунологічні 

особливості перебігу та 

лікування хронічного 

поліпозного 

риносинуситу на фоні 

грибкової сенсибілізації 

кафедра 

оториноларингології 

та офтальмології з 

курсом хірургії 

голови та шиї     

здобувач 

67 Фофанова 

Олена 
Володимирівна 

Патогенетичне 

обгрунтування 

диференційованої 

корекції метаболічних 

та імунологічних 

порушень у дітей, 

хворих на бронхіальну 

астму 

кафедра дитячої 

хірургії та 

пропедевтики 

педіатрії 

асистент 

68 Ткачук-

Григорчук 

Олеся 

Олегівна 

Особливості хірургічної 

тактики у хворих на 

жовчекамяну хворобу з 

урахуванням ризику 

венозного 

тромбоемболізму 

кафедра загальної 

хірургії 

асистент 

69 Гаврилюк 

Галина 

Мирославівна 

Оптимізація програми 

реабілітаційної терапії у 

пацієнток після операції 

на матці 

кафедра акушерства 

та гінекології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

асистент 



70 Іванців 

Ольга 

Романівна 

Морфологічні зміни 

острівців підшлункової 

залози при 

експериментальному 

цукровому діабеті та за 

умов його корекції 

кафедра анатомії 

людини 

асистент 

71 Герасимчук 

Вікторія 

Романівна 

Клініко-патогенетичні 

особливості перебігу 

ішемічного інсульту  та 

оптимізація лікувальної 

тактики в ранньому 

відновному періоді 

кафедра неврології та 

нейрохірургії 

асистент 

72 Абдулрахман 

Абдулбасет  

Мослем 

Оптимізація підходів до 

лікування лейоміоми 

матки у жінок з 

ожирінням 

кафедра акушерства 

та гінекології 

післядипломної 

освіти навчально-

наукового інституту 

післядипломної 

освіти 

аспірант 

73 Татарин 

Ярослав 

Григорович 

Аксіологічний аспект 

взаємозв'язку 

загальнолюдського і 

національного в 

філософській думці 

України кінця XIX - 

початку XX століть 

кафедра  

українознавства та 

філософії 

викладач 

74 Романів 

Тамара 

Богданівна 

Остап Терлецький у 

суспільно-політичному 

житті Галичини 

останньої третини XIX 

ст.. 

кафедра  

українознавства та 

філософії 

викладач 

75 Яремак  

Андрій 

Ігорович 

Естетичний ідеал в 

українській 

філософській думці 

останньої чверті ХІХ – 

початку ХХ століть 

кафедра  

українознавства та 

філософії 

викладач 

76 Духович  

Василь 

Васильович 

Конституювання 

морального суб’єкта у 

етичній концепції 

Мішеля Фуко 

кафедра  

українознавства та 

філософії 

викладач. 



77 Маринчак 

Олександра 

Василівна 

Особливості перебігу 

хронічного гепатиту С у 

хворих із супутнім 

цукровим діабетом та 

корекція лікування 

кафедра інфекційних 

хвороб та 

епідеміології 

асистент 

78 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 

79 Коцабин  

Наталія 
Володимирівна 

Диференційований 

підхід до покращення 

імплантаційного 

потенціалу ендометрію 

у жінок із невдалими 

спробами запліднення in 

vitro в анамнезі 

кафедра акушерства і 

гінекології імені 

професора 

І.Д.Ланового 

асистент 

80 Скоропад 

Катерина 

Миколаївна 

Поширеність, клініко-

патогенетичні 

особливості перебігу 

поєднаного 

алкогольного ураження 

печінки і підшлункової 

залози та обґрунтування 

способів лікування 

загальної практики 

(сімейної медицини), 

фізичної реабілітації 

та спортивної 

медицини 

асистент 

 

Примітка: * - дисертації захищені в спецрадах у 2015 році. 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий відділ ІФНМУ. 


