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Графік 

приймання звітів з науково-дослідної роботи кафедр за 2018 рік 

 

19.11 Заключні 

14.00 Розпрацювання та удосконалення 

клінічних методів та технологічних 

засобів комплексного лікування пацієнтів 

з втратою зубів, деформаціями та 

ушкодженнями зубо-щелепної системи 

проф. Кордіяк А. Ю. 

Кафедра ортопедичної 

стоматології 

14.20 Клініко-патогенетичні аспекти різних 

клінічних форм та варіантів перебігу 

гострих інфекційних хвороб у дітей, 

оптимізація підходів до лікування і 

профілактики 

доц. Литвин Г.О. 

Кафедра дитячих інфекційних 

хвороб 

14.40 Характеристика перинатальної патології, 

імунопатологічних станів та впливу 

екзогенних чинників на стан здоров’я і 

якість життя дітей з різних груп ризику 

проф. Коржинський  Ю.С. 

Кафедра педіатрії і неонатології 

ФПДО 

15.00 Коморбідні фактори патоморфозу при 

психічних розладах 

проф. Фільц О.О. 

Кафедра психіатрії і 

психотерапії ФПДО 

15.20 Гігієна праці й оцінка ризику впливу 

виробничих факторів на здоров’я 

працівників у легкій промисловості 

проф. Кузьмінов Б.П. 

Кафедра гігієни та 

профілактичної токсикології 

15.40 Створення моделей, елементної та 

алгоритмічної бази для медичних 

інформаційних систем (МІС) 

 доц. Бойко О. В. 

проф. Іванів Ю.А. 

Кафедра променевої 

діагностики ФПДО 

Кафедра медичної  

інформатики 

16.00 З'ясування ролі гліканів поверхні клітини 

у модулюванні інфекцій адгенетно-

інвазивними патогенами 

проф. Білий Р.О. 

Кафедра гістології, цитології та 

ембріології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проміжні НДР 

20.11 Медичний факультет №1 

14.00 Диференціація рухового режиму студентів 

спеціальних медичних груп залежно від 

нозологічних особливостей 

2018- 

2022 

доц. Кунинець О.Б. 

 

Кафедра фізичного 

виховання і спортивної 

медицини 

14.15 Патогенетичні особливості перебігу 

алергічних і запальних процесів та їх 

фармакокорекція 

2016-

2020 

проф. Регеда М.С. 

 

Кафедра патологічної 

фізіології 

14.30 Структурна організація, 

ангіоархітектоніка та антропометричні 

особливості органів у внутрішньо- та 

позаутробному періодах розвитку, за умов 

екзо- та ендопатогенних факторів 

2015-

2019 

проф. Матешук-Вацеба 

Л.Р. 

проф. Масна З.З. 

 

Кафедра нормальної 

анатомії 

Кафедра оперативної 

хірургії з 

топографічною 

анатомією 

14.45 Концепт медичного терміна у системі 

вищої освіти та його рецепція українською 

мовою 

2016-

2020 

доц. Содомора П.А. 

 

Кафедра латинської та 

іноземних мов 

15.00 Прогнозування несприятливого перебігу 

актуальних інфекційних хвороб із 

ускладненнями та хронізацією, корекція 

лікування. 

2018- 

2022 

проф. Зінчук О.М.  

 

Кафедра інфекційних 

хвороб 

15.15 Вивчити функціонування природних 

осередків особливо небезпечних інфекцій 

з огляду їх значимості як компонента 

регіональної біобезпеки 

2018- 

2022 

проф. Виноград Н.О. 

 

Кафедра епідеміології 

15.30 Оцінка фізичного розвитку дітей 

середнього шкільного віку 

загальноосвітніх шкіл міста Львова 

2018- 

2022 

проф. Федоренко В.І. 

 

Кафедри загальної 

гігієни з екологією 

15.45 Удосконалення моніторингу акушерської 

допомоги при ідіоматичному не 

виношуванні вагітності 

2017-

2021 

член.-кор. НАМН 

України,  

проф. Маркін Л.Б. 

 

Кафедра акушерства і 

гінекології  

16.00 Розробка прогностичних і діагностичних 

критеріїв, створення експерементальних 

моделей, вдосконалення лікування 

2016-

2020 

проф. Надашкевич. 

О.Н. 

д.мед.н. Сизон О.О. 



порушень метаболічних процесів при 

деяких хворобах внутрішніх органів та 

шкіри 

 

Кафедра сімейної 

медицини  

Кафедра дерматології, 

венерології 

16.15 Розробка і впровадження методів 

профілактики, лікування та укріплення 

здоров’я  дітей різних вікових груп  

2017-

2021 

проф. Няньковський 

С.Л. 

 

Кафедра педіатрії №1 

16.30 Обґрунтування діагностичної та 

хірургічної тактики, із застосуванням 

сучасних технологій, у пацієнтів із 

хірургічною патологією органів черевної 

порожнини, ендокринної системи, гнійно-

септичними захворюваннями м’яких 

тканин з метою покращання безпосередніх 

та віддалених результатів їх лікування та 

прогнозування і попередження розвитку 

ускладнень 

2015-

2019 

проф. Лукавецький О. 

В. 

 

Кафедра хірургії №1 

 

16.45 Особливості клінічного перебігу хронічної 

патології з врахуванням коморбідності. 

2016-

2020 

проф. Дутка Р.Я. 

 

Кафедра пропедевтики 

внутрішньої медицини 

№1 
17.00 Розробити діагностичну та сучасну 

хірургічну тактику лікування хворих на 

гострий панкреатит та гнійно-некротичні 

ураження м'яких тканин  різної топографо- 

анатомічної локалізації на підставі оцінки 

етіологічних, морфологічних, 

патогенетичних та клінічних особливостей 

даних видів патології 

2015-

2019 

проф. Андрющенко 

В.П. 

 

Кафедра загальної 

хірургії 

 

 Лабораторія кафедри загальної хірургії   

17.15 Вивчення клініко-рентгенологічних та 

лабораторних особливостей діагностики і 

перебігу хронічного обструктивного 

захворювання легень та бронхіальної 

астми при бронхообструктивному 

синдромі у хворих на туберкульоз або 

пневмонію 

2015-

2019 

проф. Костик О. П. 

 

Кафедра фтизіатрії і 

пульмонології 

 

17.30 Поєднана травма врутрішніх органів та 

кінцівок (епідеміологія, клініка, 

діагностика та лікування) 

2015-

2019 

проф. Трутяк І. Р. 

 

Кафедра травматології-

ортопедії 

 

 



21.11 Медичний №2 

14.00 Вивчення патоморфологічних 

особливостей захворювань щитоподібної 

залози, серцево-судинної, травної, 

сечовидільної та репродуктивної систем і 

перинатального періоду з метою 

удосконалення їх морфологічної 

діагностики. 

2018- 

2022 

проф. Поспішіль Ю.О. 

 

Кафедра патологічної 

анатомії та судової 

медицини 

 Лабораторія кафедри патологічної 

анатомії та судової медицини 

  

 Музей хвороб людини   

14.15 Лектино та імуногістохімічний аналіз 

вуглеводних детермінант нормальних та 

патологічно змінених клітин і тканин 

2017-

2021 

проф. Луцик О.Д. 

 

Кафедра гістології, 

цитології та ембріології 

 Лабораторія кафедри «Лектинотест»,  

Цитогістохімічна лабораторія 

  

14.30 Прогнозування розвитку вірусіндукованих 

фенотипів алергічних хвороб з 

персоніфікацією їх діагностики та 

лікування 

2018-

2022 

проф. Чоп’як В.В. 

 

Кафедра клінічної 

імунології та 

алергології 

 Імунологічна лабораторія   

14.45 Дослідження ролі системних та 

паракринних регуляторних механізмів у 

забезпеченні гомеостатування 

функціонально-метаболічних параметрів 

організму за умов адаптації до дії 

екстремальних чинників різної природи 

2016-

2020 

проф. Заячківська О.С., 

проф. Воробець З.Д. 

 

Кафедра нормальної 

фізіології; 

Кафедра медичної 

біології, паразитології 

та генетики 

 Лабораторія кафедри нормальної 

фізіології 

Лабораторія кафедри медичної біології, 

паразитології та генетики 

  

15.00 Оптимізація методів фармацевтичного 

забезпечення і  надання медичної 

допомоги постраждалим на 

догоспітальному і госпітальному етапах в 

умовах ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій мирного і воєнного часу 

2018- 

2022 

доц. Чаплик В.В. 

 

Кафедра медицини 

катастроф та військової 

медицини 

 

15.15 Особливості стану гепатобіліарної 

системи у хворих з ко- та поліморбідними 

ураженнями внутрішніх органів. 

2017-

2021 

проф. Абрагамович 

О.О. 

 

Кафедра внутрішньої 

медицини № 1 



15.30 Удосконалення методів діагностики, 

лікування і профілактики 

найпоширеніших захворювань дитячого 

віку 

2017-

2021 

проф. Беш Л.В. 

 

Кафедра педіатрії №2 

15.45 Роль запалення та окисного стресу в 

формуванні адаптаційного резерву при 

патології внутрішніх органів 

2015-

2019 

проф. Яворський О. Г. 

 

Кафедра пропедевтики 

внутрішньої медицини 

№2 

16.00 Діагностика та лікування хірургічної 

патології органів дихальної, травної та 

сечо-статевої систем за допомогою міні- 

та неінвазивних технологій. 

2017-

2021 

доц. Кузик А.С. 

 

Кафедра дитячої 

хірургії 

16.15 Прогнозування, діагностика та лікування 

гемодинамічних розладів та інфекційно-

запальних ускладнень у хірургії, серцево-

судинній хірургії та трансплантології 

2015-

2019 

проф. Кобза І. І. 

 

Кафедра хірургії №2 

 

 

 

22.11 ФПДО 

14.00 Обґрунтування моніторингу діагностики, 

стратегія профілактики та стандартизація 

методів лікування кровотеч в шлунково-

кишковий тракт 

2015-

2019 

проф. Матвійчук Б. О. 

проф. Корнійчук О.П. 

проф. Лаповець Л.Є. 

 

Кафедра хiрургiї та 

ендоскопiї ФПДО 

Кафедра мікробіології 

Кафедра клінічної 

лабораторної 

діагностики 

 Лабораторія кафедри мікробіології 

Лабораторія кафедри клінічної 

лабораторної діагностики 

  

14.15 Фактори ризику, особливості клінічної 

картини та наслідки ураження нервової 

системи різного ґенезу 

2015-

2019 

проф. Паєнок А. В. 

 

Кафедра невропатології 

і нейрохірургії ФПДО 

 Лабораторія кафедри невропатології і 

нейрохірургії ФПДО 

  

14.30 Індивідуалізація лікування пацієнтів з  

місцево-поширеними та рецидивними 

пухлинами травного тракту, дихальних 

шляхів, сечостатевої системи та грудної 

залози: роль хірургічного компоненту в 

інтердисциплінарному підході 

2017-

2021 

проф. Фецич Т.Г. 

 

Кафедра онкології і 

радіології ФПДО 

 



 Лабораторія кафедри онкології і радіології 

ФПДО 

  

14.45 Клініко-патогенетичні аспекти 

анестезіологічного забезпечення 

оперативних втручань та інтенсивної 

терапії у хворих з порушенням гомеостазу 

2015-

2019 

проф. Підгірний Я. М. 

 

Кафедра анестезіології 

та інтенсивної терапії 

ФПДО 

15.00 Права людини у сфері охорони здоров’я: 

проблеми правореалізації і 

правозастосування 

2015-

2019 

доц. Сенюта І. Я. 

 

Кафедра медичного 

права ФПДО 

15.15 Вплив  факторів ризику та інвазивних 

методів лікування на перебіг гострих і 

хронічних форм ішемічної хвороби серця 

2016-

2020 

проф. Кияк Ю.Г. 

 

Кафедра сімейної 

медицини ФПДО 

15.30 Патологія дихальної, серцево-судинної та 

травної систем у хворих з ожирінням та 

цукровим діабетом: особливості 

патогенезу, діагностики та лікування 

2016-

2020 

проф. Скляров Є.Я. 

д.мед.н. Урбанович 

А.М. 

доц. Дац І.В. 

 

Кафедра терапії № 1 та 

медичної діагностики 

ФПДО  

Кафедра 

ендокринології;  

Кафедра радіології та 

радіаційної медицини 

15.45 Екологія та пародонт. Взаємозв'язок 

захворювань пародонта та 

загальносоматичної патології. Дисфункції 

скронево-нижньощелепового суглоба 

2015-

2019 

доц. Пупін Т.І. 

 

Кафедра терапевтичної 

стоматології ФПДО 

16.00 Клінічно-експериментальне 

обгрунтування  застосування хірургічних 

та ортопедичних стоматологічних 

технологій при діагностиці, лікуванні та 

профілактиці стоматологічних 

захворювань пацієнтів, обумовлених 

дефектами та деформаціями зубо-

щелепної системи 

2015-

2019 

проф. Вовк Ю. В. 

 

Кафедра хірургічної і 

ортопедичної 

стоматології ФПДО 

 

16.15 Детермінанти здоров’я сільського 

населення та тривалість життя 

2018- 

2022 

проф. Любінець О.В. 

проф. Рудень В.В. 

 

Кафедра організації і 

управління охороною 

здоров'я ФПДО 

Кафедра соціальної 



медицини, економіки та 

організації охорони 

здоров'я 

16.30 Вивчення нових біохімічних, 

молекулярно-генетичних, біофізичних та 

клінічних механізмів захворювань ока і 

розробка нових методів профілактики, 

лікування і прогнозування очних хворіб. 

2018- 

2022 

д.мед.н. Ґудзь А.С. 

 

Кафедра офтальмології 

ФПДО 

16.45 Клініко-патогенетичні особливості різних  

захворювань з нейросоматичними 

порушеннями та шляхи їх лікування і 

реабілітація 

2018- 

2022 

проф. Андріюк Л.В. 

 

Кафедра реабілітації та 

нетрадиційної 

медицини ФПДО 

17.00 Молекулярно-генетичні, імунологічні та 

біохімічні фактори прогнозування 

урологічних захворювань 

2018- 

2022 

проф. Борис Ю.Б. 

 

Кафедра урології 

ФПДО  

17.15 Встановити комплекс прогностичних 

факторів для оцінки перебігу та 

стратифікації лікувальної тактики у 

хворих на хронічну лімфоцитарну 

лейкемію 

2016-

2018 

проф. Орлик В.В. 

 

Кафедра гематології та 

трансфузіології ФПДО 

17.25 Роль алельного поліморфізму генів 

біотрансформації ксенобіотиків в 

патогенезі порушень обмінних процесів 

при екопатології у дітей 

2017-

2019 

д.мед.н. Личковська 

О.Л. 

 

Кафедра пропедевтики 

педіатрії та медичної 

генетики 

 

 

 

23.11  Фармацевтичний факультет 

14.00 Дослідження ролі газових медіаторів у 

процесах цито- та органопротекції та 

оцінка дії нових протипухлинних 

препаратів 

2015-

2019 

проф. Скляров О. Я. 

 

Кафедра біологічної 

хімії 

 Лабораторія кафедри біологічної хімії   

14.15 Система покращення якості надання 

медичної допомоги населенню України за 

фахової діяльності клінічного провізора 

2015-

2019 

проф. Зіменковський 

А.Б. 

 

Кафедра клінічної 

фармації, 

фармакотерапії та 

медичної 

стандартизації 

 Центр фармацевтичної опіки та інновацій  проф. Зіменковський 



в охороні здоров’я А.Б. 

14.30 Синтез та перетворення нових 

фізіологічно-активних речовин – похідних 

неконденсованих і конденсованих 

сульфур- та нітрогеновмісних 

гетероциклічних систем, з використанням 

методів in silico моделювання, вивчення 

фізико-хімічних властивостей та 

проведення фармакологічного скринінгу 

одержаних сполук, дослідження різних 

видів дикорослих та культивованих 

рослин західного регіону України з метою 

одержання нових лікарських засобів, 

розробка технології лікарських засобів 

нових складів та опрацювання сучасних 

методик фармацевтичного та 

токсикологічного аналізу 

2016-

2020 

акад. НАМН  

України, проф.  

Зіменкоський Б.С. 

проф. Лесик Р.Б. 

проф. Піняжко О.Р. 

доц. Огурцов В. В. 

доц. Білоус С.Б. 

доц. Галькевич І.Й. 

доц. Дармограй Р. Є. 

доц. Чабан І. Г. 

Кафедра 

фармацевтичної, 

органічної і 

біоорганічної хімії;  

Кафедра загальної, 

біонеорганічної, 

фізколоїдної хімії;  

Кафедра технології 

ліків і біофармації; 

Кафедра 

токсикологічної і 

аналітичної хімії; 

Кафедра фармакології; 

Кафедра фармакогнозії 

і ботаніки;  

Кафедра 

фармацевтичної хімії 

ФПДО 

 Лабораторія кафедри технології ліків і 

біофармації 

Лабораторія кафедри фармацевтичної хімії 

ФПДО 

  

14.45 Застосування математичних методів для 

дослідження фізико-хімічних процесів в 

біотехнічних системах 

2017-

2021 

доц. Личковський Е.І. 

 

Кафедра біофізики 

15.00 Аксіологічні та гносеологічні 

трансформації в контексті глобалізаційних 

процесів 

2016-

2020 

проф. Держко І.З. 

 

Кафедра філософії та 

економіки 

15.15 Формування національно-свідомої творчої 

особистості студента як   державотворця 

2016-

2020 

проф. Єщенко Т.А. 

 

Кафедра 

українознавства 

15.30 Обґрунтування і впровадження нових 

напрямів оптимізації фармацевтичної 

2016-

2020 

проф. Заліська О.М., 

проф. Громовик Б.П., 



допомоги для реалізації концепції 

розвитку фармацевтичного сектору до 

2020 року 

доц. Дацко А.Й. 

 

Кафедра організації і 

економіки фармації, 

Кафедра технології 

ліків та 

фармакоекономіки 

ФПДО; 

Кафедра організації і 

економіки фармації 

 

 

 

26.11 Стоматологічний 

14.00 Метаболічні пре диктори перебігу хвороб 

внутрішніх органів на фоні ожиріння та їх 

прогностичне значення 

 

2017-

2021 

проф. Радченко О.М. 

 

Кафедра внутрішньої 

медицини № 2 

 Лабораторія кафедри внутрішньої 

медицини № 2 

  

14.15 Дослідження нових біомаркерів клінічного 

перебігу розсіяного склерозу 

2018- 

2022 

проф. Негрич Т.І. 

 

Кафедра неврології 

14.30 Оцінка стоматологічної захворюваності 

дітей з урахуванням еколого-соціальних 

аспектів та ефективності профілактики 

карієсу та хвороб пародонта 

2015-

2019 

доц. Чухрай Н.Л. 

доц. Колесніченко О. В. 

 

Кафедра ортодонтії 

Кафедра стоматології 

дитячого віку 

14.45 Розпрацювання і застосування нових 

методів діагностики, профілактики та 

лікування захворювань ендодонту та 

пародонту 

2015-

2019 

проф. Зубачик В. М. 

 

Кафедра терапевтичної 

стоматології 

15.00 Пошук, впровадження і шляхи 

удосконалення методів діагностики та 

лікування запальних, травматичних 

процесів, дефектів та деформацій ЩЛД 

2015-

2019 

проф. Варес Я. Е. 

 

Кафедра хірургічної 

стоматології та 

щелепно-лицевої 

хірургії 

15.15 Роль алергічної, грибкової та мікробної 

сенсибілізації в генезі та обгрунтуванні 

нових підходів до консервативної терапії 

хронічних  захворювань верхніх 

дихальних шляхів і вуха 

2016-

2020 

доц. Цимар А.В. 

 

Кафедра 

оториноларингології 

15.30 Клінічні особливості конгнітивних 

порушень за психічних розладів,їх 

2016-

2020 

проф. Білобривка Р.І. 
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нейрофізіологічні, психологічні та 

соціальні аспекти, їх комплексна корекція 

і профілактика. 

Кафедра психіатрії, 

психології та сексології 

 

 

 

27.11 Підрозділи наукового відділу 

14.15 Науково-дослідний інститут епідеміології та 

гігієни, а також лабораторії НДІ 
ст.н.сп. Лозинський І.М. 

14.30 Розробка стратегії диференційної діагностики 

природно-вогнищевих зоонозів та способу їх 

екстреної неспецифічної профілактики.  

Термін виконання: 2018-2020 рр.  

Керівник: к.мед.н., 

ст.н.сп. Лозинський І.М. 

 Лабораторія трансмісивних вірусних інфекцій.  

14.45 Вивчення індикаторних показників для 

прогнозування тенденцій розвитку епідемічного 

процесу дифтерії та правця в Україні на тлі 

зниження популяційного імунітету.  

Термін виконання: 2018-2020 рр.  

Керівник: Мотика О.І. 

 Лабораторія дифтерії.  

15.00 Розробити прискорені методи оцінки ризику 

впливу хімічних речовин в складі синтетичних 

миючих засобів та товарів побутової хімії на 

здоров’я людини.  

Термін виконання: 2018-2020 рр.  

Керівник: к.фарм.н., доц. 

Бідниченко Ю.І. 

 Лабораторія санітарної токсикології.  

15.15 Розробити сучасний алгоритм моніторингу 

епідемічної ситуації з рикетсійних інфекцій в 

Україні та протиепідемічні заходи, спрямовані на 

біологічну безпеку населення Термін виконання: 

2017-2019 рр.  

Керівник: к.мед.н., 

ст.н.сп. Кушнір З.Г. 

 Лабораторія рикетсійних інфекцій.  

15.30 Вивчити епідеміологічні, мікробіологічні та 

гігієнічні аспекти розповсюдження 

нейроінфекцій бактерійної етіології  та розробити 

профілактичні заходи.  

Термін виконання: 2017-2019 рр.  

Керівник: Мота Б.Є. 

 Лабораторія мікробіології та епідеміології.  

15.45 Розробити заходи щодо профілактики рецидиву 

мультирезистентного туберкульозу.  

Термін виконання: 2017-2019 рр  

Керівник: к.мед.н., 

ст.н.сп. Ткач О.А. 

 Відділ епідеміології, клініки туберкульозу.  

16.00 Центральна науково-дослідна лабораторія та 

лабораторія промислової токсикології  
ст.н.сп. Зазуляк Т.С. 

16.10 Лабораторія електронної мікроскопії кафедр доц. Пальтов Є. В. 



гістології, цитології та ембріології і нормальної 

анатомії людини 

16.20 Центр біостатистики  доц. Гутор Т.Г. 

16.30 Сектор міжнародної співпраці  ас. Лозинський А.В. 

16.40 Комісія з питань етики доц. Гаврилюк І.М. 

16.50 Наукова бібліотека Надрага М.С. 

17.00 Лабораторія метрології Пилипенко А.А. 

17.10 Відділ науково-медичної інформації та 

інтелектуальної власності 
Фітькало А.В. 

17.20 Віварій Стефанишин Ю.М. 

 

 

Проректор з наукової роботи     А.Й. Наконечний 

 

 

 


