
Раціоналізаторські пропозиції за 2015 рік 

 

1. Вергун А.Р. [та ін.] Спосіб малоінвазивного лікування гігром м'яких 

тканин кінцівок. – № 1880 від 11.02.2015 р. 

2. Вергун А.Р. [та ін.] Спосіб хірургічного лікування оніхокриптозу 

W'епоніхеальних гіпергрануляцій із застосуванням 

електрокоагуляційної епоніхектомії та парциальної маргінальної 

матриксектомії. – № 1881 від 02.03.2015 р. 

3. Кирилюк С.Я., Негрич Т.І. Сучасні методологічні аспекти визначення 

ознак лобної дисфункції у хворих на розсіяний склероз для 

об’єктивізації стану когнітивних функцій. – № 1882 від 27.03.2015 р. 

4. Кирилюк С.Я., Негрич Т.І. Імунобіологічний спосіб діагностики 

важкості та прогнозування перебігу розсіяного склерозу на основі 

визначення рівня автотіл специфічних гістону Н1 у сироватці крові. – 

№ 1883 від 27.03.2015 р. 

5. Кирилюк С.Я., Негрич Т.І. Використання альфа-ліпоєвої кислоти при 

лікуванні хворих на розсіяний склероз. – № 1884 від 27.03.2015 р. 

6. Надашкевич О.Н., Вергун А.Р. [та ін.] Авторська модифікація 

класифікації отрут біологічного (тваринного) походження. – № 1885 

від 24.04.2015 р. 

7. Надашкевич О.Н., Вергун А.Р. Авторська клінічна E.N.M.K 

класифікація врослого нігтя. – № 1886 від 18.05.2015 р. 

8. Чуловський Я.Б., Вергун А.Р. [та ін.]. Спосіб поверхневого класичного 

закриття ранових дефектів м'яких тканин. – № 1887 від 16.06.2015 р. 

9. Четайкіна А.В. Спосіб курсової терапії езомепразолом та ребаміпідом у 

комплексному лікуванні ерозивно-виразкових уражень 

гастродуоденальної зони (пептичної виразки 12-палої кишки) в 

поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, як 

провокуючого дуоденальногастральний рефлюкс коморбідною 

патологією. – № 1888 від 02.07.2015 р. 

10.  Гузьо Н.М., Угрин О.М. Спосіб одержання екстракту трави парила 

звичайного з гепатопротекторною властивістю. – № 1889 від 

22.07.2015 р. 

11.  Вергун А.Р. [та ін.]. Спосіб комплексної терапії деструктивних 

ускладнених оніхомікотичних уражень у хворих на 

гастроінтесцинальну патологію з дуодено-гастральним рефлюксом. – 

№ 18890 від 02.09.2015 р. 

12.  Дендюк В.М. [та ін.]. Спосіб комплексного лікування деструктивних 

ускладнених оніхомікотичних уражень у хворих на метаболічний 

синдром. – № 1891 від 05.09.2015 р. 

13.  Вергун А.Р., Вергун О.М. Модернізована тетраструктурна файлова 

система електронних навчальних посібників з україномовними 

офісними інсталяторами. – № 1892 від 05.09.2015 р. 

14.  Вергун А.Р. Перевірка дисертаційних робіт та авторефератів на 

наявність плагіату з одномоментним застосуванням програмного 



забезпечення «Advego Plagiatus 1.3.1.7.» та «Etxt.антиплагиат, версия 

3.72.0.0.” для встановлення унікального тексту. – № 1893 від 

21.10.2015 р. 

15.  Вергун А.Р. Файлова система диску інсталяції та оптимізації 

програмного забезпечення для перевірки результатів наукових 

досліджень на наявність плагіату. – № 1894 від 05.09.2015 р. 

 


