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ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Згідно з привілеєм імператора Йосифа ІІ у Львівському універ-
ситеті поряд з факультетами теології, права і філософії 16 листопада 
1784 року засновано і медичний факультет. Впродовж 1891-1898 років 
були збудовані і почали функціонувати нові навчальні корпуси та клі-
нічні бази медичного факультету. Було створено анатомічний музей, 
хімічну лабораторію, придбано необхідне обладнання та інструменти, 
розпочалося формування університетської бібліотеки. Загалом актив-
но працювало п’ять теоретичних та три клінічні кафедри, а згодом від-
крито курс дентіатрії (основи стоматологічного факультету) та розпо-
чато підготовку дипломованих фармацевтів.  

З цього дня бере свій початок Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького. Стало доброю традицією цей 
день відзначати урочистим засіданням Вченої ради з Актовою промо-
вою одного з професорів Університету.

У 1996 року постановою Кабінету Міністрів України Львівський 
державний медичний інститут одержав статус вищого навчального 
закладу IV рівня акредитації. У 1998 році Львівському державному 
медичному університету присвоєно ім’я Данила Галицького. У 2003 
році Указом Президента України Університету надано статус націо-
нального медичного університету. 

На сьогодні Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького – це сучасний багатопрофільний навчаль-
ний заклад. Він об’єднує 6 факультетів, 77 кафедр, клінічні бази ка-
федр у Львівській, Волинській та Рівненській областях; медичний 
коледж; підготовче відділення іноземних студентів; стоматологічний 
медичний центр; центральну науково-дослідну лабораторію та ла-
бораторію промислової токсикології; лабораторію електронної мі-
кроскопії; наукові центри: міжнародних зв’язків та євроінтеграції, 
фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я, біостатис-
тики, навчальний імітаційний; навчально-виробничу аптеку; науко-
ву бібліотеку;  6 музеїв; ботанічний сад; віварій; відділ комунікації 
та промоції, науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни (в 
структуру якого входять: наукові лабораторії – природно-вогнище-
вих трансмісивних інфекцій, молекулярно-генетичних досліджень, 
вакцинокерованих та інших бактерійних інфекцій, санітарної токси-
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кології; відділ епідеміології, клініки туберкульозу; наукова бібліоте-
ка; спеціалізована консультативна поліклініка фтизіопульмонологіч-
ного профілю з клініко-діагностичною лабораторією). При кафедрах 
функціонують такі лабораторії: клінічної лабораторної діагностики; 
імунологічна; цистогістохімічна; «Лектинотест»; синтезу біологіч-
но-активних гетероциклічних сполук; мікробіології; технології ліків 
і біофармації; біологічної хімії; невропатології і нейрохірургії; онко-
логії і радіології; фармацевтичної хімії, а також на базі цілорічного 
стаціонару СОТ «Медик» (кафедр фармакогнозії та ботаніки, медич-
ної біології, паразитології та генетики). Університет має 15 навчаль-
них корпусів, комплекс студентського харчування, 9 гуртожитків, 
спортивно-оздоровчий табір «Медик». Для видання наукової та на-
вчально-методичної літератури функціонують друкарня та підрозділ 
оперативного друку.

Впродовж 2019-2020 н.р. реорганізовано 2 кафедри шляхом при-
єднання: 

• кафедри гематології та трансфузіології до кафедри терапії 
№1 та медичної діагностики ФПДО

• кафедри фармацевтичної хімії ФПДО до кафедри фармаце-
втичної, органічної і біоорганічної хімії 

Створено нову кафедру хірургії та трансплантології ФПДО.
Серед професорсько-викладацького складу Університету – два 

академіки НАМН України: Зіменковський Б.С. та Зербіно Д.Д., два 
члени-кореспонденти НАМН України: Гжегоцький М.Р. та Маркін 
Л.Б., та один член-кореспондент НАН України Зербіно Д.Д., 22 акаде-
міка та члени-кореспонденти громадських академій наук, 9 лауреатів 
Державної премії України в галузі науки і техніки, 12 Заслужених ді-
ячів науки і техніки, один Заслужений працівник вищої школи, п’ять 
Заслужених працівників освіти, один Заслужений працівник фізичної 
культури та спорту, 19 Заслужених лікарів України. 

На кафедрах Університету, в ЦНДЛ та лабораторії промислової 
токсикології, стоматологічному медичному центрі, медичному коле-
джі працює близько 2982 осіб, у тому числі 1351 науково-педагогічних 
працівників: 187 докторів наук, 778 кандидатів наук, з них 146 профе-
сорів, 451 доцентів.

За кількістю іноземних студентів Університет є одним із лідерів 
серед медичних закладів вищої освіти України. В Університеті навча-
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ються іноземні громадяни з 45 країн Європи, Азії, Африки та Амери-
ки, з яких більше 80 відсотків навчаються англійською мовою.

Університет продовжує співпрацю із Західним науковим центром 
НАН України і МОН України, Західним науковим центром НАМН 
України і МОЗ України та Львівським державним центром науко-
во-технічної та економічної інформації (ЦНТЕІ).

ВІДЗНАКИ УНІВЕРСИТЕТУ

На X міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та IX 
міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu» Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галицького ви-
знано гідним:

• Гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності»
• Золотої медалі у номінації «Упровадження інноваційних 

освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підви-
щення якості підготовки кваліфікованих кадрів»

• Диплому за активну участь у реформуванні національної 
системи освіти 

• Сертифікату якості наукових публікацій на підставі висо-
кого рейтингового показника у наукометричній базі даних 
SciVerse Scopus.

На XI міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2019» 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галиць-
кого отримав:

• Золоту медаль у номінації «Інноваційна діяльність закладів 
освіти –  ресурс забезпечення якості освіти»

• Диплом у номінації «Інноваційна діяльність закладів освіти 
–  ресурс забезпечення якості освіти»

• Диплом за презентацію освітніх інновацій і активну участь у 
розбудові національної освіти.

Міжнародна видавнича компанія «Clarivate Analytics» спільно з 
НАН, МОН та МОЗ України удостоїли Університет звання – лауреат 
премії «Web of Science Awards» та лідер впливу наукових публіка-
цій за напрямом фармакологія та токсикологія.



5

За VII рейтингом прозорості університетів лабораторії Cybermet-
rics на основі даних цитованості провідних вчених Університет посів 
друге місце серед медичних закладів вищої освіти та 11 сходинку 
серед вітчизняних закладів вищої освіти.

У рейтингу «ТОП-200 Україна» Університет посів перше місце 
серед медичних ЗВО і 17 місце серед усіх ЗВО України. Також наш 
Університет став 6-м серед близько 250 вітчизняних закладів вищої 
освіти та другим у західному регіоні.

ВІДЗНАКИ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

• Зіменковський Б.С., ректор Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицького, академік 
НАМН України, д-р фарм.наук, професор, лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки – орден Преподобного 
цілителя Агапіта Печерського

• Чопʼяк В.В., завідувач кафедри клінічної імунології та алерго-
логії, професор, д-р мед. наук – орден княгині Ольги III ступеня

• Лесик Р.Б., завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і 
біоорганічної хімії, професор, д-р фарм.наук – Державна пре-
мія України в галузі науки і техніки; Заслужений діяч науки і 
техніки України

• Скляров О.Я., завідувач кафедри біологічної хімії, професор, 
д-р мед.наук – заслужений працівник освіти України

• Білинський Б.Т., д-р мед. наук, професор кафедри онкології і 
радіології ФПДО – почесна грамота Верховної ради України

• Лукавецький О.В., д-р мед. наук,  професор, завідувач кафедри 
хірургії №1 – «Пам’ятна відзнака імені акад. О.О. Шалімова»

• Рудень В.В., д-р мед. наук,  професор кафедри громадського 
здоров’я ФПДО – медаль ім.О.О. Богомольця ГО Національ-
ної академії наук вищої освіти України 

Грамота Військово-медичного клінічного центру 
Державної прикордонної служби України (м. Львів)

• Зіменковський Б.С., ректор Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицького, академік 
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НАМН України, д-р фарм.наук, професор, лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки

• Надашкевич О.Н.,  завідувач кафедри сімейної медицини, д-р 
мед. наук,  професор

• Трутяк І.Р., завідувач кафедри травматології і ортопедії, д-р 
мед. наук,  професор

Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації за 
сумлінну працю, високий професіоналізм, 

вагомий особистий внесок у запобігання поширенню
 на території України та Львівської області 
гострої респіраторної хвороби COVID 19

• Іванченко Н.О., асистент кафедри інфекційних хвороб

Почесна грамота управління охорони здоровя 
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

з нагоди Дня медичного працівника
• Задорожній А.М., канд.мед.наук, доцент кафедри інфекцій-

них хвороб
• Місюра А.Г., канд.мед.наук, доцент кафедри акушерства, гі-

некології та перинатології ФПДО
• Покровська Т.В., канд.мед.наук, доцент кафедри дитячих ін-

фекційних хвороб
• Голик О.М., асистент кафедри сімейної медицини ФПДО
• Лук’янчук І.В., наук.співробітник лабораторії молекуляр-

но-генетичних досліджень науково-дослідного інституту епі-
деміології та гігієни

• Вовчик Б.Т., лікар-стоматолог відділу підготовки зубного 
протезування стоматологічного медичного центру

Грамота Львівської обласної ради 
за багаторічну сумлінну працю, благодійну діяльність

 і надання лікувально-консультативної допомоги 
дітям-сиротам та з нагоди Дня Незалежності України

• Ренко М.В., асистент кафедри терапевтичної стоматології
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До дня медичного працівника оголошено подяку та нагороджено 
грамотою Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького за багаторічну сумлінну працю, 
значний особистий внесок у розвиток медичної науки і 

підготовку висококваліфікованих медичних кадрів, високий 
професіоналізм, активну громадянську позицію 

• Обаранець В.Р., головний лікар КНП «8-ма міська клінічна 
лікарня»

• Прикупенко М.В., директор КНП ЛОР «Львівський обласний 
госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Ю. Липи»

• Рак Л.М., генеральний директор Центру легеневого здоровʼя 
• Федоренко С.М., директор КНП ЛОР «Львівська обласна ін-

фекційна клінічна лікарня»
• Скляров Є.Я., професор, завідувач кафедри терапії №1, ме-

дичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО
• Білий Р.О., професор кафедри гістології, цитології та ембрі-

ології
• Литвин Г.О., доцент, завідувачка кафедри дитячих інфекцій-

них хвороб
• Винарчук-Патерега В.В., доцент кафедри хірургічної стома-

тології та щелепно-лицевої хірургії
• Вольницька Х.І., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології
• Гордон-Жура Г.С., доцент кафедри ортодонтії
• Кіселик І.О., доцент кафедри інфекційних хвороб
• Малярська Н.В., доцент кафедри неврології
• Мацюра О.І., доцент кафедри педіатрії №2
• Невзгода О.А., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології
• Рудницька Н.Д., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології
• Серафин Ю.Я., доцент кафедри травматології і ортопедії
• Яцкевич А.Я., доцент кафедри травматології і ортопедії
• Вовчик О.І., асистент кафедри інфекційних хвороб
• Зубач О.О., асистент кафедри інфекційних хвороб
• Ільчишин О.Я., асистент кафедри анестезіології та інтенсив-

ної терапії ФПДО
• Камінський Я.С., асистент кафедри оперативної хірургії з то-

пографічною анатомією
• Орфін А.Я., асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб
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• Прикуда Н.М., асистент кафедри інфекційних хвороб
• Сліпецький Р.Р., асистент кафедри онкології та радіології 

ФПДО 
• Стасів М.В., асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб
• Вівчар І.С., завідувачка консультативної поліклініки фтизі-

опульмонологічного профілю НДІЕГ
• Фіта М.І., завідувачка відділу підготовки зубного протезуван-

ня стоматологічного медичного центру
• Деркач Ю.Б., стоматолог-ортопеду стоматології №2 стомато-

логічного медичного центру
• Шандра М.С., провізор клінічного стоматологічного медич-

ного центру
• Стрийська І.І., старший лаборант кафедри нормальної фізі-

ології
• Москвич І.Ю., препаратор лабораторії імунологічних дослі-

джень туберкульозу, інфекційних та паразитраних захворю-
вань

• Пасельську Н.Б., лаборант лабораторії природновогнищевих 
трансмісивних інфекцій НДІЕГ

ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ

У 2020 році на навчання до Університету за другим (магістер-
ським) рівнем вищої освіти зараховано 1041 особи. Серед них: 

на перший курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» – 
713 студентів (у т.ч. 688 вітчизняних і 25 іноземних громадян - прийом 
іноземців продовжується)

• 445 - за державним замовленням 
• 243 - за кошти фізичних і юридичних осіб 

на перший курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший 
спеціаліст» (у Медичному коледжі) – 27 студентів

переведено і поновлено на навчання – 59 студентів (у т.ч. 5 інозем-
них громадян).

У 2020 році Університет випустив 1819 фахівців: (у т.ч. 156 іноземці):
• 927 спеціалістів (з них: 776 лікарів та 151 провізорів і клініч-

них провізорів) 
• 78 молодших спеціалістів
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• 9 клінічних ординаторів (іноземці)
• 775 лікарів (провізорів)-інтернів
• 16 магістрів 

Станом на 26.10.2020 року в Університеті навчається 5571 сту-
дентів:

• вітчизняних громадян – 4426 осіб (у т.ч. 219 у Медичному 
коледжі)

• іноземних громадян –1145 осіб з 45 країн світу
У 2020 році на навчання за третім (освітньо-науковим) та науко-

вим рівнями вищої освіти зараховано:
• в аспірантуру – 8 осіб (очна денна форма)

 17 осіб (очна вечірня форма)
 3 особи (заочна форма)

• в докторантуру – одна особа
У 2020 році завершили навчання:

• в аспірантурі – 16 осіб: 2 особи з відривом від виробництва; 
8 осіб очна денна;  одна особа очна вечірня і 5 осіб заочна 
форма навчання

• в докторантурі – 1 особа
• в клінічній ординаторі – 2 вітчизняних та 9 іноземних осіб

На даний час в Університеті навчається: 
• 114 аспірантів 
• два докторанти
• 16 іноземних клінічних ординаторів

Заплановано і виконується 27 докторських і 153 кандидатських 
дисертацій, з них 137 PhD.

У 2019 – І півріччя 2020 рр. на факультеті післядипломної освіти 
розпочали заняття 15787 лікарів-слухачів: 

• бюджетна форма навчання 12027 осіб
• контрактна форма навчання 3760 осіб.

Кількість лікарів-інтернів за звітний період впродовж 2019 – І пів-
річчя 2020 рр. становить 3536 осіб:

• бюджетна форма навчання– 1894 осіб
• контрактна форма навчання– 1642 особи.
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АТЕСТАЦІЯ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Вчене звання професора отримали 9 співробітників:
Абрагамович Мар’яна Орестівна кафедра сімейної медицини
Андрющенко Дмитро Вікторович кафедра хірургії та ендоскопії 
 ФПДО
Кеч Наталія Романівна кафедра пропедевтики педіатрії
 та медичної  генетики
Коломійцев Василь Іванович кафедра хірургії №1
Личковська Олена Львівна кафедра пропедевтики педіатрії 
 та медичної генетики
Максимюк Ганна Василівна кафедра клінічної лабораторної 
 діагностики ФПДО
Нетлюх Андрій Михайлович кафедра невропатології та 
 нейрохірургії
Няньковська Олена Сергіївна кафедра педіатрії і неонатології 
 ФПДО
Чухрай Наталія Львівна кафедра ортодонтії

Вчене звання доцента отримали 31 співробітників:
Асцатуров Геннадій Євгенович  кафедра дерматології, 
 венерології
Байда Мар’яна Любомирівна кафедра патологічної фізіології
Бариляк Адріана Ярославівна кафедра терапевтичної 
 стоматології
Беш Дмитро Ігорович  кафедра сімейної медицини 
 ФПДО
Вереснюк Наталія Сергіївна  кафедра акушерства, гінекології 
 та перинатології ФПДО 
Вовк Володимир Юрійович  кафедра хірургічної стоматоло-
 гії та щелепно-лицевої хірургії
Гриньох Володимир Олексійович  кафедра стоматології дитячого 
 віку
Демчук Інна Леонідівна  кафедра фармацевтичної, 
 органічної і біоорганічної 
 хімії
Єзерська Оксана Іванівна  кафедра технології ліків і 
 біофармації
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Жакун Ірина Богданівна  кафедра внутрішньої 
 медицини №2 
Жуковський Володимир Степанович  кафедра медицини катастроф 
 та військової медицини
Зубченко Світлана Олександрівна  кафедра клінічної імунології 
 та алергології 
Іванюшко-Назарко Наталія  кафедра дерматології, 
Василівна венерології
Кузьмінов Юрій Борисович  кафедра педіатрії № 1
Кульматицький Андрій  кафедра невропатології та
Володимирович нейрохірургії ФПДО
Курильців Надія Багратіонівна  кафедра офтальмології 
 ФПДО
Лозинський Андрій Володимирович кафедра фармацевтичної, 
 органічної і біоорганічної хімії
Маланчук Оксана Михайлівна  кафедра біофізики
Мар’єнко Катерина Миколаївна  кафедра неврології
Мартьянова Ольга Ігорівна  кафедра клінічної лабораторної 
 діагностики ФПДО
Мусій-Семенців Христина  кафедра ортодонтії
Григорівна
Насадюк Христина Мирославівна  кафедра біохімії
Петришин Ольга Андріївна  кафедра терапевтичної 
 стоматології
Плевачук Оксана Юріївна  кафедра психіатрії, психології 
 та сексології
Пляцко Михайло Григорович  кафедра внутрішньої 
 медицини №1
Садляк Оксана Володимирівна  кафедра патологічної фізіології
Семенців Наталія Григорівна  кафедра патологічної фізіології
Трутяк Роман Ігорович  кафедра хірургії №2
Хом’як Володимир Всеволодович  кафедра хірургії №1
Юревич Всеволод Богданович  кафедра офтальмології 
 ФПДО
Ярема Роман Романович  кафедра онкології і радіології 
 ФПДО
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ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 
(жовтень 2019 року – жовтень 2020 року)

Докторські дисертації захистили 7 співробітників:
Акімова Віоріка Миколаївна  кафедра клінічної лабораторної
 діагностики ФПДО
Білоус Світлана Богданівна  кафедра технології ліків і біо
 фармації
Бойко Оксана Василівна  кафедра медичної інформатики 
 ФПДО
Гаврилюк Олена Михайлівна  кафедра патологічної анатомії 
 та судової медицини
Драпак Ірина Володимирівна  кафедра загальної, біонеорга-
 нічної,  фізколоїдної хімії
Фафула Роман Володимирович  кафедра медичної біології, 
 паразитології та генетики
Фурдичко Анастасія Іванівна  кафедра терапевтичної 
 стоматології

Кандидатські дисертації захистили 54 здобувачів Університету:
Анікіна Інна Ігорівна  кафедра психіатрії, психології 
 та сексології
Бабій Олена Валеріївна  кафедра технології ліків і біо
 фармації
Барабаш Оксана Степанівна  кафедра променевої діагнос-
 тики ФПДО
Бень Ірина Ігорівна  Науково-дослідний інститут 
 епідеміології та гігієни ЛНМУ
Вакула Ірина Юріївна  кафедра медичного права ФПДО
Гаврильців Соломія Теодорівна  кафедра хірургічної і ортопе-
 дичної стоматології ФПДО
Галькевич Марта Петрівна  кафедра сімейної медицини 
 ФПДО
Герасимів Оксана Юріївна  кафедра медичного права ФПДО
Грицишин Богдан Русланович  кафедра акушерства і гінекології
Гута Роксолана Романівна  кафедра внутрішньої 
 медицини №2
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Денисенко Наталія Валеріївна  кафедра біологічної хімії
Драгомирецька Марта Миколаївна  кафедра українознавства
Дроник Ірина Степанівна  кафедра пропедевтики 
 внутрішньої медицини №2
Дутко Христина Орестівна  кафедра терапевтичної стома-
 тології ФПДО
Дяків-Корейба Наталія Ігорівна  кафедра терапії №1, медичної 
 діагностики та гематології і 
 трансфузіології ФПДО
Єремеєва Тетяна Вікторівна  кафедра клінічної фармації, 
 фармакотерапії та медичної 
 стандартизації
Жемела Наталія Ігорівна  кафедра акушерства, гінеко-
 логії та перинатології ФПДО
Іськів Мар’яна Олегівна  кафедра терапевтичної 
 стоматології
Ковальчук Ірина Миколаївна  кафедра нормальної фізіології
Козелко Ірина Романівна  кафедра українознавства
Костюченко Наталія Вікторівна  кафедра психіатрії і психоте-
 рапії ФПДО
Лаврик Галина Стефанівна  кафедра мікробіології
Лебедевич Оксана Богданівна  кафедра дитячої хірургії
Ліщук Орися Зіновіївна  кафедра ендокринології
Лозинська Наталія Василівна  кафедра променевої 
 діагностики ФПДО
Магера Наталія Сергіївна  кафедра терапевтичної 
 стоматології ФПДО
Максимець Тетяна Андріївна  кафедра терапії №1, медичної 
 діагностики та гематології і 
 трансфузіології ФПДО
Маріна Володимир Нуцувич  кафедра хірургії №1
Маркін Андрій Ігорович  кафедра педіатрії і неонатології 
 ФПДО
Мартовлос Андрій Іванович  кафедра ортодонтії
Мелень Юрій Петрович  кафедра сімейної медицини  
 ФПДО
Олійник Анна Петрівна  кафедра дитячої хірургії



14

Отуркевич Оксана Орестівна  кафедра акушерства, гінеко-
 логії та перинатології ФПДО
Павличко Роман Романович  кафедра ортопедичної 
 стоматології
Пилипів Леся Ігорівна  кафедра внутрішньої медицини  
 №2
Пилипів Олеся Сергіївна  кафедра сімейної медицини 
 ФПДО
Роговик Наталія Володимирівна  кафедра педіатрії і неонатології 
 ФПДО 
Ружицька Оксана Володимирівна  кафедра хірургічної і ортопе-
 дичної стоматології ФПДО
Сех Мирослава Ярославівна  кафедра клінічної фармації, 
 фармакотерапії та медичної 
 стандартизації
Склярова Юлія Орестівна  кафедра біологічної хімії
Терешко Христина Ярославівна  кафедра медичного права 
 ФПДО
Тинітовська Оксана Іванівна  кафедра оториноларингології
Фаюра Оксана Петрівна  кафедра внутрішньої медицини
 №1
Федорова Уляна Володимирівна  кафедра дерматології, венеро-
 логії
Філіпський Андрій Вікторович  кафедра променевої діагностики 
 ФПДО
Хаврона Марта Юріївна  кафедра фармакології
Хилюк Дмитро Володимирович  кафедра фармацевтичної, 
 органічної і біоорганічної хімії
Циганик Лілія Володимирівна  кафедра внутрішньої медици-
 ни №1
Чегринець Наталія кафедра хірургічної стоматології
Володимирівна та щелепно-лицевої хірургії
Черпак Михайло Олександрович  кафедра ортопедичної стома-
 тології
Четойкіна Анна Валеріївна  кафедра терапії №1, медичної 
 діагностики та гематології і 
 трансфузіології ФПДО
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Шегедин Анастасія Юріївна  кафедра гістології, цитології 
 та ембріології
Щепанський Борис Федорович  кафедра патологічної фізіології
Щурук Надія Василівна  кафедра акушерства, гінекології 
 та перинатології ФПДО

Захист двох дисертаційних робіт на здобуття ступеня докто-
ра філософії (PhD)

Коваленко Ірина Володимирівна  кафедра медичної біології, 
 паразитології та генетики
Наконечний Йосиф Андрійович  кафедра урології ФПДО

При Університеті працює п’ять спеціалізованих вчених рад
за 11 спеціальностями:

• Д 35.600.01; наукові спеціальності: 14.01.03 – хірургія, 
14.01.22 – стоматологія; термін повноважень – до 15 травня 
2021 року

• Д 35.600.02; наукові спеціальності: 15.00.01 – технологія лі-
ків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, 
15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, термін по-
вноважень – до 15 травня 2021 року

• Д 35.600.03; наукові спеціальності: 14.03.02 – патологічна 
анатомія, 14.03.03 – нормальна фізіологія, термін повнова-
жень – до 15 травня 2021 року

• Д 35.600.04; наукові спеціальності: 14.01.01 – акушерство та 
гінекологія, 14.01.10 – педіатрія, термін повноважень – до 15 
травня 2021 року

• Д 35.600.05; наукові спеціальності: 14.01.02 – внутрішні 
хвороби, 14.01.11 – кардіологія, термін повноважень – до 15 
травня 2021 року

Вже у вересні 2020 року відбувся захист на разовій спеціалізова-
ній вченій раді ДФ 35.600.001 згідно з Порядком підготовки здобува-
чів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах 
вищої освіти (наукових установах)».
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
КАФЕДР ТА ЛАБОРАТОРІЙ

На державне фінансування у 2020 році було подано 8 заявок на 
конкурс МОЗ України на загальний об’єм фінансування 10 млн 202,07 
тис. грн, з них 4 роботи подавалися вперше, а 4 – на продовження фі-
нансування. 

Конкурс МОЗ пройшли 4 роботи. Отримано фінансування в об’є-
мі 2 млн 192,92 тис. грн, з них одна робота – науково-дослідний інсти-
тут епідеміології та гігієни (на суму 1 млн 59,35 тис. грн.) і три – ка-
федральні роботи Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького.

Фундаментальне дослідження:
1. НДР «Використання позаклітинних нейтрофільних пасток для 

модулювання запальних процесів». Термін виконання – 2019-2021 
роки. Виконавець: кафедра гістології, цитології та ембріології. Керів-
ник: д-р біол. наук, проф. Білий Р.О.

Прикладні дослідження:
1. НДР «Скринінг вторинних метаболітів стрептоміцетів активних 

щодо полірезистентних збудників нозокомінальних інфекцій». Термін 
виконання: 2018–2020 роки. Виконавець: кафедра мікробіології. Ке-
рівник: д-р мед. наук, проф. Корнійчук О.П.

2. НДР «Підвищення ефективності ранньої діагностики та 
скринінгу раку передміхурової залози за допомогою визначен-
ня комплексу довгих некодуючих РНК (PCA3, DLX1, HOXC6, 
TMPRSS2:ERG, KLK3) та променевих маркерів». Темрін виконан-
ня 2020-2022 рр. Виконавець: кафедра урології. Керівник: д-р мед. 
наук, доц. Мицик Ю.О.

Прикладне дослідження науково-дослідного інституту епідеміо-
логії та гігієни:

3. НДР «Розробка стратегії диференційної діагностики природ-
но-вогнищевих зоонозів та способу їх екстреної неспецифічної про-
філактики». Термін виконання: 2018–2020 роки. Лабораторія тран-
смісивних вірусних інфекцій. Керівник: канд. мед. наук, старш.наук.
співроб. Лозинський І.М. 

Національний фонд досліджень України у конкурсі проєкту «Під-
тримка досліджень провідних та молодих учених» надав гранти:
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• «Тіазолідинони з поліфармакологічними властивостями: 
молекулярний дизайн, синтез та механізми дії протирако-
вих, протизапальних та протимікробних засобів». Кафедра 
фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, керів-
ник  – д-р фарм. наук, проф. Лесик Р.Б.,  обсяг фінансування 
12 млн  грн.

• «Центр дослідження ролі нейтрофільних позаклітинних пас-
ток у виникненні тканинних патологій in vivo». Кафедра гі-
стології, цитології та ембріології, керівник – д-р біол. наук, 
проф. Білий Р.О.,  обсяг фінансування 12 млн грн 

На 2021 рік подано 8 заявок на конкурсний відбір робіт на держав-
не фінансування. Із них 6 робіт – кафедральні НДР та по одній роботі 
ЦНДЛ та НДІЕГ. Загальний обсяг заявленого фінансування на 2021 
рік становить 3 млн  644,27 тис.грн.

Спільні науково-дослідні роботи 
• кафедра пропедевтики педіатрії та медичної генетики з Дер-

жавною установою «Інститут спадкової патології НАМН 
України» НДР «Малі та «модельні» природжені вади розвит-
ку як прояв недиференційованої дисплазії сполучної тканини 
у дітей з екопатологією та епігенетичні фактори її перебігу. 
Терміни виконання: 2020 – 2022 рр. Керівники: д-р мед. наук, 
проф. Гнатейко О.З., д-р мед.наук, проф. Личковська О.Л.

• кафедра терапії №1 та медичної діагностики та гематології 
та трансфузіології ФПДО з Державною установою «Інститут 
патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 
НДР «Встановити роль прозапальних цитокінів та факторів 
росту в розвитку клінічних проявів хронічних мієлопролі-
феративних неоплазій з різними драйверними мутаціями та 
розробити алгоритм їх патогенетичної корекції». Термін ви-
конання: 2020-2022 рр. Керівники: д-р мед. наук, старш.наук.
співроб.   Масляк З.В., канд. біол. наук Вороняк М.І.

• кафедра терапії №1 та медичної діагностики та гематології 
та трансфузіології ФПДО з Державною установою «Інститут 
патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 
НДР «Удосконалити лабораторний моніторинг лікування 
хворих на гемофілію на основі вивчення механізмів дії пре-
паратів факторів зсідання крові із застосуванням комплексу 
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коагулологічних та глобальних тестів дослідження гемос-
тазу». Термін виконання: 2018-2020 рр. Керівники: д-р мед. 
наук, проф. Новак В.Л., канд. мед. наук, старш. наук. співроб.  
Стасишин О.В.

• кафедра терапії №1 та медичної діагностики та гематоло-
гії та трансфузіології ФПДО з Державною установою «Ін-
ститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН 
України» НДР «Дослідити діагностичне і прогностичне 
значення цитогенетичних та імунологічних маркерів бласт-
них клітин у хворих на гострі лейкемії». Термін виконання: 
2019-2021  рр. Керівник: канд. мед. наук, старш. наук. спів-
роб.  Шалай О.О.

• кафедра терапії №1 та медичної діагностики та гематології 
та трансфузіології ФПДО з Державною установою «Інститут 
патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 
НДР «Розробити технологію одержання комплексного пре-
парату фактора VІІІ зсідання крові із застосуванням афінної 
хроматографії на кремнеземних сорбентах». Терміни ви-
конання: 2019-2021 рр. Керівники: канд. біол. наук, старш. 
наук. співроб.  Даниш Т.В., д-р мед. наук, проф. Новак В.Л.

• кафедра терапії №1 та медичної діагностики та гематології 
та трансфузіології ФПДО з Державною установою «Інститут 
патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 
НДР «Створення нових комплексних інфузійних розчинів 
для «малооб’ємної» інфузійної терапії». Терміни виконання: 
2019-2021 рр. Керівники: д-р мед. наук, старш. наук. співроб. 
Кондрацький Б.О., д-р мед. наук, проф. Новак В.Л.

• кафедра терапії №1 та медичної діагностики та гематології 
та трансфузіології ФПДО з Державною установою «Інститут 
патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 
НДР «Встановити фактори довготривалого виживання хво-
рих на множинну мієлому в умовах сучасної терапії та розро-
бити тактику ведення пацієнтів після досягнення відповіді на 
лікування». Терміни виконання: 2019-2021 рр. Керівники: д-р 
мед. наук, старш. наук. співроб.  Масляк З.В., д-р мед. наук, 
проф. Виговська Я.І.

Ініціативні пошукові тематики охоплювали 60 тем.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ

Діяльність науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни 
Львівського національного медичного університету імені Данила Га-
лицького спрямована на запобігання поширенню особливо небезпеч-
них та керованих засобами масової імунопрофілактики інфекційних 
захворювань, встановлення ролі етіологічних чинників у розвитку 
екозалежних хвороб, пошуку альтернативних моделей для проведення 
токсикологічних досліджень.

На базі інституту функціонують Українські науково-методичні 
центри для забезпечення біологічної безпеки держави та біологічного 
захисту населення (з рикетсійних інфекцій, з вивчення проблем іксо-
дових кліщових бореліозів; з кліщового вірусного енцефаліту та при-
родно-вогнищевих хвороб арбовірусної етіології, спостереження за 
популяційним імунітетом проти дифтерії та правцю). 

На сьогодні лабораторії інституту укомплектовані сучасним об-
ладнанням, що дозволяє використовувати як класичні методи лабо-
раторного аналізу, так і передові методи експрес-діагностики (ПЛР в 
режимі реального часу, імуноферментний аналіз, люмінесцентна мі-
кроскопія). 

З квітня 2020 року інститут задіяний для діагностики коронавіру-
сної інфекції у Львівській області. Станом на 01.11.2020 р. проведено 
більше 10000 ПЛР-тестів та більше 3000 ІФА-аналізів. 

ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

У 2019-2020 роках міжнародна робота Університету була зосере-
джена на встановленні нових партнерських зв’язків, виконанні існу-
ючих договорів про співпрацю, організації академічної мобільності 
викладачів і студентів, міжнародних візитів та зустрічей. Сьогодні 
партнерами Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького є 62 ЗВО та організацій з 21-єї країни світу. За ос-
танній рік підписано 3 угоди про наукове співробітництво з: 

• Міністерством закордонних справ Чеської Республіки (Коор-
динатор – доцент А.А Мальська. Виконавець – кафедра про-
педевтики педіатрії та медичної генетики)
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• Американським університетом наук про здоров’я, США (Ко-
ординатор – професор О.С Заячківська. Виконавець – кафе-
дра нормальної фізіології)

• Сілезьким медичним університетом, Польща (Координато-
ри  – професор Г.Б Сименина, доцент О.М. Жемела. Викона-
вець – кафедра акушерства і гінекології)

Проєкти та навчальні програми з міжнародним фінансуванням.
Пріоритетним напрямком міжнародної діяльності Університету 

є участь науково-педагогічних працівників у виконанні міжнародних 
наукових та освітянських проєктів, які фінансуються Організацією 
Північноатлантичного договору, Європейським Союзом, зокрема про-
грам «Еразмус+» та «Горизонт 2020».

На підставі договору про співпрацю між Львівським національним 
медичним університетом імені Данила Галицького та Вроцлавським ме-
дичним університетом імені П’ястів Шльонських один студент нашого 
Університету - Вільхова Наталія (медичний факультет №2) навчалася за 
програмою академічної мобільності “ERASMUS+2019/2020 н.р” у Вро-
цлавському медичному університеті імені П’ястів Шльонських на про-
фільних факультетах. Результати навчання студента перенесені в заліко-
ву книжку та будуть відображені у додатку до диплому про вищу освіту. 
Координатором програми академічної мобільності «ERASMUS+» від 
Львівського національного медичного університету імені Данила Га-
лицького призначено завідувача кафедри клінічної фармації, фармако-
терапії та медичної стандартизації професора Зіменковського А.Б.

Відповідно до Рамкової програми досліджень та інновацій «Го-
ризонт 2020» працівники кафедри гістології, цитології та ембріо-
логії у 2020 році виконують проєкт «Терапія нейтрофілів» конкурсу 
FETOPEN-01-2018-2019-2020 у межах співпраці з Фрідріх-Алексан-
дра Університетом Ерлангену-Нюрнбергу, Німеччина; Університетом 
Суррей, Великобританія; Національним центром кардіоваскулярних 
досліджень, Іспанія; Інститутом Густава Руссо, Франція та компанією 
Redoxis АВ, Швеція, термін виконання 2020-2024 рр., керівник проєк-
ту – професор Р.О. Білий. 

Грантова діяльність Університету здійснювалась шляхом виконан-
ня наукових досліджень у рамках проєкту Фонду Фольксваген «Роль 
ензимів нейтрофільного походження як аутоантигенів та медіаторів 
запалення», 2019-2022 рр. Виконавець – кафедра гістології, цитології 
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та ембріології. Керівник проєкту – професор Р.О. Білий. Вивчено роль 
нейтрофілів у розвитку запальних процесів.

У межах співпраці з Організацією Північноатлантичного дого-
вору кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини Університету 
бере участь в проєкті «Створення навчальної програми з фізичної та 
реабілітаційної медицини (ФРМ) для лікарів в Україні», яка впрова-
джується в рамках Трастового Фонду НАТО з медичної реабілітації, 
за фінансової підтримки Агенцією НАТО з підтримки та постачання 
згідно з Імплементаційною угодою між Кабінетом Міністрів України 
та Організацією НАТО у сфері медичної реабілітації. Координатор 
проєкту – професор. Л.В. Андріюк 

Міжнародні дослідницькі проєкти з бюджетним фінансуванням.
Працівники кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії 

у рамках співпраці з Аньхойським технологічним університетом (Китай-
ська Народна Республіка) у 2020 р. виконували спільний українсько-ки-
тайський проєкт, який фінансує МОН України на тему: «Біологічна оцін-
ка та механізм активності нових похідних тіазолідинону як потенційних 
протимікробних лікарських засобів». Керівник проєкту – професор Р.Б 
Лесик. У результаті реалізації проєкту ідентифіковано нові високоактивні 
протимікробні агенти серед похідних на основі 4-тіазолідинону. 

Співпраця з асоціацією RECOOP.
Університет є членом Асоціації регіональної співпраці з питань 

здоров’я, науки та технології (RECOOP HST Association). Під егідою 
асоціації RECOOP у 2020 році працівники кафедр нормальної фізіо-
логії; неврології; біологічної хімії, фармацевтичної, органічної і біо-
органічної хімії; гістології, цитології та ембріології та педіатрії №2 
Університету опубліковали 6 статей у журналах, що індексуються у 
наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Під егідою RECOOP HST Association працівники Університету 
у 2019-2020 рр. виконували дві грантові програми Bohdan Malaniak 
CSMC – RECOOP Young Scientists/Senior Scientists Grant:

• «Активація нейтрофілів наночастинками у механізмі виник-
нення захворювання на основі аліментарно-асоційованого 
запалення». Виконавець − кафедра гістології, цитології та 
ембріології. Керівник проєкту – професор Р.О. Білий. Вста-
новлено механізм розвитку ряду аліментарно-асоційованих 
запальних станів та розроблено методи їх лікування.



22

• «Вуглецеві наночастинки сажі як індуктори запалення ле-
гень». Виконавець − кафедра гістології, цитології та ембрі-
ології. Керівник проєкту – професор Р.О. Білий. Проведено 
дослідження впливу наночастинок на процес виникнення за-
пальних станів верхніх дихальних шляхів.

У рамках співробітництва з асоціацією RECOOP студентка чет-
вертого курсу медичного факультету №1 Марія Шнайдер проходи-
ла наукове стажування в Університеті міста Загреба (Хорватія), лю-
тий-березень 2020 р.

ЦЕНТР ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ТА ІННОВАЦІЙ 
В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

Науково-консультативний центр фармацевтичної опіки та інновацій 
в охороні здоров’я Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького є спеціалізованим, некомерційним, науково- 
консультативним, навчально-методичним, інформаційним структурним 
підрозділом Університету, який здійснює свою діяльність за напрямками 
клінічної фармації, соціальної фармації, клінічної фармакології, прак-
тичної медицини та фармації; організовує і впроваджує новітні техно-
логії в практичну охорону здоров’я з метою забезпечення раціональної, 
безпечної та ефективної фармакотерапії, фармацевтичної опіки на всіх 
етапах медикаментозного процесу; підвищує якість медичної допомоги, 
міжнародної наукової співпраці та наукової євроінтеграції.

Основні функції Центр виконує шляхом співпраці, налагодження 
постійного звʼязку між освітніми медичними (фармацевтичними) за-
кладами, на території України, так і закордоном з метою поширення 
інноваційних технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, медич-
них технологій, обладнання у фармації та медицині тощо. За звітний 
період найбільша кількість запитів стосувалась засобів для фармакоте-
рапії серцево-судинної системи, захворювань дихальної системи, ШКТ 
та метаболізму, кровотвореної системи, а також антимікробних засобів.

Для забезпечення реалізації програми академічної мобільності 
«ERASMUS+» (Erasmus+Programme Mobility for learners and staff – 
Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement 
2017-2018-2019) в рамках угоди між Вроцлавським медичним універ-
ситетом ім. П’ястів Шльонських (Польща) та Львівським національним 
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медичним університетом імені Данила Галицького, координатором про-
грами академічної мобільності «ERASMUS+» від Львівського націо-
нального медичного університету імені Данила Галицького є завідувач 
кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації 
професор Зіменковський А.Б., та відповідальний виконавец програми 
«ERASMUS+» доцент Янишин У.Я.

ЦЕНТР БІОСТАТИСТИКИ

Фахівцями центру біостатистики здійснено:
• консультування 210 наукових і науково-педагогічних праців-

ників Університету та виконавців НДР в обробці медико-ста-
тистичних даних, у тому числі щодо аналізу діагностики та 
лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2

• співучасть в обробці медико-статистичних даних при вико-
нанні комплексних наукових досліджень, у тому числі 2 між-
народних

• аналіз 35 науково-дослідних робіт щодо їх відповідності 
критеріям доказової медицини на запит спеціалізованих вче-
них рад (Д 35.600.01 і Д 35.600.04) та журналів (Acta Medica 
Leopoliensia; Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. Ме-
дичні науки; Львівський клінічний вісник).

Основні фахові питання, щодо яких здійснювалось консульту-
вання:

• використання сучасних методів аналізу виходячи з принци-
пів доказової медицини

• опрацювання дизайну дослідження
• розрахунок обсягу вибірки, аналіз потужності
• створення бази даних для розрахунку показників клінічних 

досліджень
• підбір статистичних методів для здійснення клінічних та екс-

периментальних наукових досліджень
• презентація результатів дослідження шляхом створення су-

часних графічних зображень.
Фахівці центру біостатистики працюють у складі мультидисциплі-

нарної робочої групи з розробки медичних стандартів (уніфікованих клі-
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нічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини 
та у Секретаріаті  регіональної ради «Ордена Святого Пантелеймона».

У результаті співпраці науковців Університету з фахівцями 
центру біостатистики опрацьовано:

• спосіб програмно-інформаційного забезпечення медичних та 
фармацевтичних працівників зі стажем роботи за спеціальністю 
до 5 років, щодо сумісності лікарських засобів (кафедра клініч-
ної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації)

• динаміку змін та взаємозв’язок показників газотрансмітера 
оксиду азоту й рибонуклеази у пацієнтів з тяжкою череп-
но-мозковою травмою (кафедра невропатології і нейрохірур-
гії ФПДО)

• спосіб віддаленого прогнозування перебігу гострого інфарк-
ту міокарда з підйомом сегмента ST у пацієнтів, яким про-
вели первинні черезшкірні коронарні втручання (кафедра сі-
мейної медицини ФПДО)

• порівняльні характеристики біологічно керованої харчової 
поведінки у різних етнічних груп студентів-медиків (кафедра 
нормальної фізіології).

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Впродовж 2019 – 01.10.2020 років працівниками Університету 
було опубліковано понад 3000 друкованих робіт у різних галузях ме-
дицини та фармації.

Опубліковано 15 підручників
1. Виноград Н.О. Medical Microbiology, Virology and Immunology / 

за ред. Широбокова В.П. Вінниця: Нова книга; 2019. 744 с. (у співавт.).
2. Знаменська Т.К., Антіпкін Ю.Г., Аряєв М.Л. [та ін.]. Неонатоло-

гія: підручник: у 3 т. / за ред. Т.К. Знаменської. Львів: Марченко Т.В.; 
2020. Т. 2. 456 с.

3. Комісаренко Ю.І., Михальчишин Г.П., Урбанович А.М. [та ін.]. 
Ендокринологія: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акре-
дитації. 5-те вид., оновл. та доп. / за ред. Ю. І. Комісаренко, Михальчи-
шин Г.П. Вінниця: Нова Книга; 2020. 536 с.: табл., іл. (Національний 
підручник). 
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4. Безуглий П.О., Георгіянц В.А., Лесик Р.Б., Сидоренко Л.В., 
Українець І.В., Бевз Н.Ю., Гарна Н.В., Горохова Н.В., Грудько В.О., 
Леонова С.Г., Таран К.А., Ханін В.А., Блажеєвський М.Є.. Фармацев-
тичний аналіз: підручник для студентів вищих навчальних закладів / 
за ред. В.А. Георгіянц. Харків: НФаУ: Золоті сторінки; 2019. 568с.

5. Луцик О.Д., Чайковський Ю.Б., Білий Р.О. [та ін.]. Гістологія. 
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УНІВЕРСИТЕТ 
У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ SCIVERSE SCOPUS

Станом на квітень 2020 року згідно з рейтинговим оцінюванням, 
проведеним інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua», здійснено 
наукометричний моніторинг науково-видавничої діяльності за показ-
никами бази даних SciVerse Scopus. У базу внесено 177 закладів вищої 
освіти України. Університет у рейтингу займає 12 позицію і є другим 
серед медичних університетів України.
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національного медичного університету імені Данила Галицького 
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44

chemistry // Current Organic Chemistry, 2004,8(16),1547-1577. Кількість 
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containing benzothiazole moiety // European Journal of Medicinal 
Chemistry, 2010,45(11), 5012-5021. Кількість цитувань – 193.

5. Havrylyuk D., Zimenkovsky B., Vasylenko O., Gzella A., Lesyk 
R. Synthesis of new 4-thiazolidinone-, pyrazoline-, and isatin-based 
conjugates with promising antitumor activity // Journal of Medicinal 
Chemistry, 2012,55(20),8630-8641. Кількість цитувань – 150.

6. Lesyk R., Vladzimirska O., Holota S., Zaprutko L., Gzella A. New 
5-substituted thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6-ones: Synthesis and anticancer 
evaluation // European Journal of Medicinal Chemistry, 2007,42(5),641-
648. Кількість цитувань – 139.

7. Jiménez-Alcázar M, Rangaswamy C, Panda R, Bitterling J, Simsek 
YJ, Long AT, Bilyy R, Krenn V, Renné C, Renné T, Kluge S. Host DNases 
prevent vascular occlusion by neutrophil extracellular traps // Science, 
2017,358(6367),1202-1206. Кількість цитувань – 131.

8. Egea J, Fabregat I, Frapart YM, Ghezzi P, Görlach A, Kietzmann 
T, Kubaichuk K, Knaus UG, Lopez MG, Olaso-Gonzalez G, Petry A., 
Kaminskyy D., Yelisyeyeva O. European contribution to the study of ROS: 
A summary of the fi ndings and prospects for the future from the COST 
action BM1203 (EU-ROS) // Redox biology, 2017,13,94-162. Кількість 
цитувань – 123.

9. Nadashkevich O. et al. A randomized unblinded trial of 
cyclophosphamide versus azathioprine in the treatment of systemic sclerosis 
// Clinical rheumatology, 2006, 25(2),205-212. Кількість цитувань – 123.

10. Feagan BG, Sandborn WJ, D’Haens G, Pola S, McDonald JW, 
Rutgeerts P, Munkholm P, Mittmann U, King D, Wong CJ, Zou G., Lozynskyy 
Y. et al. The role of centralized reading of endoscopy in a randomized 
controlled trial of mesalamine for ulcerative colitis // Gastroenterology, 
2013,145(1), 149-57. Кількість цитувань – 123.

GOOGLE SCHOLAR

Станом на 26.10.2020 року у наукометричній базі даних Google 
Scholar зареєстровано 1184 науковців Університету. Сумарна кількість 
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цитувань працівників з моменту індексації становить 24677, а індекс 
Гірша складає 69.

Станом на 26.10.2020 року

НАУКОВІ ЖУРНАЛИ

Університет випускає 13 наукових та науково-практичних журналів: 
5 – включені до переліку наукових фахових видань ДАК МОН 

України 
8 – внесені до міжнародних каталогів наукових видань і наукоме-

тричних баз даних. 
Категорія «Б»

1. Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис. Го-
ловний редактор: Зіменковський А.Б.

2. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. Головний 
редактор Гжегоцький М.Р. 

3. Львівський клінічний вісник. Головний редактор Абрагамо-
вич О.О. 

4. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. 
Головний редактор: Кушнір Р.

Категорія «В»
1. Медичне право. Головний редактор Сенюта І.Я.
2. Новини стоматології. Науковий редактор Угрин М.М. 
3. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми профілактич-

ної медицини». Головний редактор Кузьмінов Б.П.
4. Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандар-

тизація / Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical 
Standardization. Головний редактор Гутор Т.Г. 
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5. Алергія у дитини. Головний редактор Беш Л.В.
6. Гепатологія. Головний редактор Герасун Б.А.
7. Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. Головний редак-

тор Угрин М.М. 
8. Профілактична та дитяча стоматологія. Головний редактор 

Смоляр Н.І. 
9. Світ ортодонтії. Науковий редактор Дрогомирецька М.С. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Бібліотека Університету модернізує свою роботу, оптимізує техно-
логічні процеси, здійснює реорганізацію у підрозділах. З метою онов-
лення традиційних функцій та розширення видової структури фондів 
виконується робота, яка передбачає ефективне використання інфор-
маційних ресурсів, якісне формування фонду навчальної та наукової 
літератури відповідно до вимог освітнього процесу, забезпечення сту-
дентів необхідною науково-методичною, навчальною літературою, на-
уковими, довідковими документами та періодичними виданнями. 

У 2020 році бібліотека Університету святкує свій ювілей. Датою 
заснування вважається 19 лютого 1940 року. 80 років тому було ство-
рено фундаментальну бібліотеку Львівського державного медичного 
інституту. З цієї нагоди 28 лютого у читальній залі бібліотеки відбу-
лася Урочиста академія, у якій взяли участь колеги з інших бібліотек, 
партнери, активні користувачі та прихильники. 

Багатогалузевий книжковий фонд налічує 621 851 примірників. 
Впродовж 2019/2020 навчального року закуплено 5730 примірників 
на суму 2 421 223 грн. Інформаційний ресурс бібліотеки Університету 
продовжує наповнюватись вітчизняними та іноземними виданнями: 
науковою, науково-популярною, навчальною, довідковою, інформа-
ційною, художньою літературою, офіційними виданнями, неопублі-
кованими матеріалами, документами на традиційних та електронних 
носіях інформації. Це сприяє підготовці висококваліфікованих спеці-
алістів медичної галузі, удосконаленню навчального процесу, науко-
во-дослідницькій та просвітницькій діяльності. 

Наукове опрацювання літератури та організація каталогів забезпе-
чує систематизацію документів, що надходять до бібліотеки Універси-
тету і розкриває інформаційні ресурси через систему електронних та 
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традиційних каталогів і картотек. Протягом поточного року бібліоте-
ка працювала над вдосконаленням існуючої системи обслуговування, 
впорядкуванням книжкового фонду. Надавались консультації та до-
відки користувачам. На сайті бібліотеки (http://library.meduniv.lviv.ua/) 
до розділу «Послуги бібліотеки» до вже існуючих контактних форм 
– «УДК, авторський знак» та «Заміна втрачених книг» – активно ви-
користовується - «Online продовження книг». Ця послуга популярна 
серед користувачів. 

Поповнювана база даних «Праці професорсько – викладацького 
складу Університету». 

Відповідно до «Положення про організацію атестації здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Галицького» (пп.4.5, 5.10, 8.2), 
бібліотека здійснює перевірку наукових публікацій здобувача, голови 
спеціалізованої вченої ради, рецензентів та опонентів і видає відповід-
ні довідки. 

Систематичний аналіз інформаційних потреб користувачів дозво-
ляє отримувати інформацію, необхідну для вивчення динаміки вико-
ристання бібліотечних фондів та працювати над пошуком доступів до 
віддалених баз даних. 

Завдяки скоординованій роботі між бібліотекою, адміністрацією та 
кафедрами Університету придбано базу тестових завдань USMLE-Rx 
360 Step 1 для забезпечення на сучасному рівні навчального процесу 
та якісної підготовки студентів до складання Єдиного кваліфікаційно-
го іспиту з медицини. Бібліотека Університету продовжує працювати 
над забезпеченням широкого доступу до наукової інформації. Надає 
доступ до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus для 
здобувачів вищої освіти. Користувачі також мають доступ до ресурсів 
Oxford Medicine, клінічної повнотекстової бази UpToDate, повнотек-
стових публікацій міжнародного видавництва Springer Nature. 

Бібліотека здійснює моніторинг ресурсів наявних у відкритому до-
ступі, які пов’язані з дослідженням COVID-19:  COVID-19: Collection 
від видавництва Brill, COVID-19: Novel Coronavirus Content  – ресурс 
від видавництва Taylor& Francis Group, електронної бібліотеки Інсти-
туту електричної та електронної інженерії IEEE Xplore, інновацій-
ного інтерактивного ресурсу Ассess Medicine, інформаційної служ-
би EBSCO та її порталів  EBSCO Coronavirus Disease (COVID-19) 
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Healthcare Resource Center та COVID-19 Updates & Information, у бо-
ротьбі з коронавірусом: ресурсів Elsevier та Clarivate Analytics. 

Важливим фактором успішної діяльності бібліотеки залишаєть-
ся орієнтація на користувача, формування та збереження книжкового 
фонду, накопичення, популяризація та поширення інформації про на-
уковий доробок вчених – медиків та пошук ефективних форм роботи. 
Бібліотека прагне розширити свої можливості у наданні нових послуг, 
намагається шукати креативні ідеї, цікаві концепції, поєднуючи вико-
ристання традиційних та новітніх інформаційних ресурсів.

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Лікувально-профілактична діяльність здійснювалась на 50 клі-
нічних кафедрах, які співпрацюють з 109 закладами охорони здоров’я 
Львова, а також Луцька, Рівне, Трускавця, Моршина. З них державної 
та комунальної власності – 48 та приватних – 61.

За звітний період укладено нові угоди про співпрацю з 7-ми клі-
нічними закладами охорони здоров’я, а також оновлені угоди з 14-ма 
закладами, серед них:

• КНП ЛМР «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. 
Львова» 

• КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та 
репресованих ім. Юрія Липи»

• КНП ЛОР «Львівський обласний державний клінічний ліку-
вально-діагностичний  ендокринологічний центр» 

• КНП ЛОР «Львівський обласний центр репродуктивного 
здоров’я населення»

• КЗ ЛОР «Львівське обласне бюро судово-медичної експер-
тизи».

На базі Клінічної лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова 
засновано нову клінічну кафедру – кафедру хірургії та трансплантоло-
гії ФПДО, що сприятиме розвитку цього важливого напрямку клініч-
ної хірургії.

Львівський національний медичний університету імені Данила 
Галицького продовжує співпрацю з науково-дослідними установами 
системи Національної академії медичних наук України:

• ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України» 
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• ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини 
НАМН України».

Лікувально-профілактичну роботу виконували 785 штатних нау-
ково-педагогічних працівників. З них вищу категорію мають 442 осо-
би (57 %), I категорію – 104 особи (13 %), ІІ категорію – 64 особи (8 %) 
та сертифікат спеціаліста – 175 осіб (22 %). 

Університет постійно співпрацює з ДОЗ ОДА у областях Західного 
регіону України. 19 висококваліфікованих фахівців клінічних кафедр є 
головними позаштатними спеціалістами ДОЗ ЛОДА, а 9 – експертами 
МОЗ України. Четверо професорів клінічних кафедр є членами кліні-
ко-експертної комісії ДОЗ ЛОДА.

Клінічні кафедри співпрацюють з військовими медиками, які 
представляють Військово-медичний клінічний центр Західного регі-
ону та Львівський військово-медичний клінічний центр Державної 
прикордонної служби України. Провідні науково-педагогічні праців-
ники клінічних  кафедр організовують науково-практичні конференції 
і семінари, засідання асоціації хірургів, травматологів, анестезіоло-
гів, інфекціоністів, у яких беруть участь  військові лікарі. Досвідче-
ні фахівці клінічних кафедр надають практичну допомогу в лікуванні 
та реабілітації військових-учасників АТО, виконують складні опера-
тивні втручання, приймають участь у лікуванні поранених, травмова-
них військовослужбовців. Науково-педагогічні працівники клінічних 
кафедр приймають участь в медичних оглядах мешканців сільських 
районів Львівської, Волинської та Рівненських областей, соціального 
незахищених груп населення.

За звітний період організовано та проведено такі лікувально-діа-
гностичні та профілактичні заходи:

• 6 вересня 2019 року викладачі кафедри дерматології, вене-
рології провели фахову школу «Новітні тенденції лікування, 
профілактики дерматовенерологічних захворювань»

• у вересні 2019 року викладачами кафедри неврології прове-
дено майстер-класи для лікарів-неврологів, терапевтів, карді-
ологів, сімейних лікарів м. Золочева, м. Буська та суміжних 
районів:  «Організація надання вторинної (спеціалізованої) 
медичної допомоги хворим у гострому періоді ішемічного 
інсульту згідно з клінічними настановами» (проф. Негрич 
Т.І.), «Клінічні шкали – необхідний інструмент у роботі лі-
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каря, який працює з пацієнтами, що перенесли інсульт» (доц. 
Боженко Н.Л.), «Реабілітація післяінсультних хворих» (доц. 
Малярська Н.В.)

• у жовтні 2019 року  доцентом кафедри дерматології, венеро-
логії Бабак І.Д. спільно зі студентами  підготовлено та розмі-
щено в 7-му гуртожитку стенд «Профілактика захворювань, 
що передаються статевим шляхом», 28 листопада 2019 року 
доцент кафедри дерматології, венерології Бабак І.Д. провела 
круглий стіл «Опортуністичні інфекції при ВІЛ-СНІД та їх 
профілактика» для студентів 7-го гуртожитку, 1 грудня 2019 
року до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом доцент кафе-
дри дерматології, венерології  Бабак І.Д. провела круглий стіл 
зі студентами 7-го гуртожитку на тему: «Опортуністичні ін-
фекції при СНІДі та їх профілактика», 10 лютого 2020 року 
доцент кафедри дерматології, венерології  Бабак І.Д. провела 
круглий стіл «Профілактика інфекцій, що передаються стате-
вим шляхом» для студентів 7-го гуртожитку

• 29 жовтня 2019 року викладачами кафедри дерматології, ве-
нерології сумісно з лікарями-інтернами 2-го року навчання 
прочитана  просвітницька лекція для пацієнтів з проблем 
псоріазу, роздано «Пам’ятки хворого  на псоріаз»

• 27 листопада 2019 року викладачі кафедри дерматології, ве-
нерології провели майстер клас присвячений можливості 
використання вітамінно-мінеральних комплексів «Solgar» у 
практиці лікаря

• у жовтні 2019 року асистентом кафедри дерматології, венеро-
логії  Чаплик-Чижо І.О., організовані та прочитані лекцій про-
світницького характеру «Профілактика паразитарних захво-
рювань шкіри» (для учнів Нижанковицької та Добромильської 
загальноосвітніх шкіл), «Особливості догляду за проблемною 
шкірою» (для учнів Нижанковицької загальноосвітньої школи)

• у листопаді-грудні 2019 року викладачі кафедри терапевтичної 
стоматології (доц. Бариляк А.Я., асист. Личковська О.Л.) про-
вели два круглі столи на тему «Застосування лазера як додат-
ковий метод підтримуючої терапії на етапах періолікування»  

• 2 грудня 2019 року кафедрою стоматології дитячого віку 
(асис. Єзерська О.В.) проведено Всеукраїнський конкурс на 
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кращу студентську роботу на тему «Профілактики стомато-
логічних захворювань». 57 студентів номінантів IV та V кур-
сів стоматологічного факультету отримали дипломи-відзнаки 
Університету та цінні нагороди від партнерів конкурсу

• 7 лютого 2020 року до всесвітнього Дня стоматолога асис-
тенти кафедри стоматології дитячого віку Єзерська О.В. та 
Солина Н.М. спільно зі стоматологами-субординаторами V 
курсу 6 групи за підтримки відділу комунікації та промоції 
ЛНМУ імені Данила Галицького провели відкритий «Урок 
стоматологічного здоров’я на тему «Щоб зуби не боліли» у 
закладі дошкільної освіти N45 з інклюзивною формою нав-
чання та виховання

• 14 лютого 2020 року з нагоди 10 років роботи Всеукраїнської 
соціальної програми «Подаруй дитині усмішку» кафедрою 
стоматології дитячого віку за підтримки Всеукраїнського 
благодійного фонду Мирослави Дрогомирецької (директор  
фонду асис. Єзерська О.В) організовано майстер-клас та лек-
торій на тему: «Створюємо усмішку разом»  для 42 дітей (ві-
ком від 4 до 18 років), у якому взяли участь студентами-сто-
матологами V курсу 12 групи

• 5 березня 2020 року асистент кафедри стоматології дитячо-
го віку Єзерська О.В. провела восьмий on-line прямий ефір 
на тему «Здорові зуби – здоровий організм» (організатор ГО 
«Усмішка дитини»)

• 12 березня 2020 року доцент кафедри педіатрії № 2 Добрик 
О.О. під егідою Міжнародного товариства нефрологів (ISN) 
організувала та провела акцію до Всесвітнього дня нирки під 
гаслом «Здоров’я нирок для всіх і скрізь – від профілактики 
до виявлення та рівноправного доступу до допомоги»

• 10 квітня 2020 року доцент кафедри стоматології дитячо-
го віку Солонько Г.М. провела on-line семінар «Майстер 
клас дитячого стоматолога» (організатор навчальний центр 
Maximus) 

• 7 травня 2020 р. доцент кафедри терапевтичної стоматології  
Бариляк А.Я. взяла участь у on-line круглому столі «Профе-
сійна гігієна і консервативна пародонтологія в сучасних умо-
вах» (організатор Perioschool)
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• 7 травня 2020 року доцент кафедри стоматології дитячого 
віку Солонько Г.М. провела on-line семінар «Стоматологічне 
лікування дітей в умовах наркозу – міфи та реальність сонь-
ко» (організатор навчальний центр Maximus) 

• 15 травня 2020 року кафедрою стоматології дитячого віку 
(доц. Солонько Г.М., Дольова М.О.)  розпочато навчальну on-
line програму  «5 кроків до успіху в дитячій стоматології»

• 16 травня 2020 року асистент кафедри стоматології дитячого 
віку Гринишин О.Б. провела on-line семінар на тему «Сучасні 
методи ендодонтичного лікування» (організатор навчальний 
центр Maximus)

• 18 травня 2020 року викладачі кафедри дитячих інфекційних 
хвороб провели круглий стіл на тему: «Особливості перебігу 
Covid-19 у дітей»

• 19 червня 2020 року викладачі кафедри дерматології, венеро-
логії провели on-line школу «Сучасні основи діагностики та 
лікування псоріатичної хвороби. Коморбідні стани при псорі-
азі, місце нутріціології в їх профілактиці»

• 22 червня 2020 року викладачами кафедри клінічної імуно-
логії та алергології проведено вебінар з міжнародною участю 
«Пандемія COVID-19: імунологічні та клінічні аспекти»

Оснащення клінічних підрозділів і лабораторій 
У 2019–2020 навчальному році на клінічні кафедри закуплено но-

вітнє обладнання за кошти Університету на загальну суму 4 млн 846 
тис грн. Серед придбаного обладнання:

• сканер ультразвуковий діагностичний HS70A вартістю 2 млн 
891 тис грн. для кафедри внутрішньої медицини №1;

• система комбінована ХЕЛИК-скан-М вартістю 91 тис. грн. 
для кафедри внутрішньої медицини №1;

• електрокоагулятор високочастотний зварювальний ЕК 300 М 
вартістю 75 тис. грн. для кафедри хірургії №2;

• монітор пацієнта «БІОМЕД» ВМ800А вартістю 35 тис. грн 
для кафедри педіатрії №1

Стоматологічний медичний центр Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицького

Проектна потужність Стоматологічного медичного центру становить 
1480 відвідувань на зміну. За центром закріплено функції головної стома-



53

тологічної установи Львівської області та міжобласного центру дитячої 
щелепно-лицевої хірургії західного регіону України. Основними напрям-
ками діяльності міжобласного центру дитячої щелепно-лицевої хірургії 
є консультування дітей з вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки, 
визначення термінів оперативних втручань, подальшого лікування та 
диспансеризації. Надається стоматологічна допомога під загальним зне-
чуленням, особливо дітям, та лікувально-консультативна стоматологічна 
допомога хворим із захворюваннями крові (гемофілія та інші).

Впроваджені методи діагностики і лікування дисфункцій скроне-
во-нижньо-щелепових суглобів із застосуванням МРТ, діагностика та 
лікування гальванозів, що виникають при зубному протезуванні. Сто-
матологічний медичний центр Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького є єдиною установою в області 
де проводиться протезування з використанням дорогоцінних металів. У 
Стоматологічному медичному центрі проводиться лікування кореневих 
каналів під мікроскопом, лікування хвороб  пародонта та інших захво-
рювань ротової порожнини з використанням апарату «Вектор» і висо-
котехнологічного медичного комплексу SCORPION DENTAL OPTIMA. 

У відділенні хірургічної стоматології лікарями стоматологами-хі-
рургами проводяться операції з імплантації. З цією метою використо-
вуються імпланти різних систем. Лікарями стоматологами-хірургами 
періодично проводиться безкоштовна реабілітація воїнів АТО з вико-
ристанням стоматологічних імплантів.

За 2019-2020 навчальний рік в Стоматологічному медичному цен-
трі прийнято 116 421 хворих, первинних хворих – 29 184 (25,1% від 
усіх відвідувань), надано стоматологічну допомогу 48 064 дітям (у 
2018–2019 роках – 52 439). Лікарями-стоматологами сановано 13 970 
хворих, у тому числі 6 198 дітей. Проліковано всього 88 479 зубів.

У Стоматологічному медичному центрі протягом 2019–2020 на-
вчального року проведено повну санацію, включаючи зубопротезуван-
ня, 456 учасникам АТО (проти 347 у 2018–2019 н.р.).

Спеціалізована консультативна поліклініка фтизіопульмонолог-
нічного профілю НДІ епідеміології та гігієни

Поліклініка надає висококваліфіковану спеціалізовану консульта-
ційно-діагностичну та профілактичну медичну допомогу дорослим та 
дітям, хворим на туберкульоз. Лікарями поліклініки за звітний період 
прийнято 26045 пацієнтів, з них дорослих – 23029, дітей – 3016. Для 
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надання медичної допомоги проводиться необхідний і достатній обсяг 
діагностичних обстежень пацієнтам в амбулаторних умовах, для чого 
при поліклініці працює рентгенкабінет, кабінети функціональної та 
ультразвукової діагностики, клініко-діагностична лабораторія.

Рентгено-діагностична робота: всього проведено 2203 дослі-
джень, з них оглядових рентгенограм органів грудної клітки – 1783, 
томограм – 346, рентгеноскопій – 74.

У клініко-діагностичній лабораторії за звітний період проведено 
всього  – 33276 досліджень, із них гематологічних – 22028 , загально-
клінічних – 10717, біохімічних – 243, цитологічних – 288.

Робота кабінету функціональної діагностики: проведено усього 
5340 досліджень, з них електрокардіограм – 2403, досліджень функції 
зовнішнього дихання – 2937, з них функціональних проб із застосу-
ванням бронхолітика – 470. 

Лікарем ультразвукової діагностики проведено всього 2367 до-
сліджень, у тому числі  щитоподібної залози – 44, органів черевної 
порожнини – 969, нирок – 1003, передміхурової залози – 26, сечового 
міхура – 36, жіночих статевих органів – 13, інші – 276. 

НАУКОВІ ОБ’ЄКТИ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ 
НАДБАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

У Львівському національному медичному університеті імені Да-
нила Галицького до Державного реєстру наукових об’єктів, які станов-
лять національне надбання включено: 

1. «Музей хвороб людини». Рік заснування 1896. Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 27.12 2006 р. №665-р.  Керівник – ака-
демік НАМН України, член-кореспондент НАН України Д.Д. Зербіно.

Експозиція Музею складається з 4-х фундаментальних відділів 
та 6 фондів. Кожен з них має самостійне значення і містить основні 
об’єкти збереження, навчання та наукової розробки

• «Архів протоколів секцій» – документи про розтини помер-
лих від різних хвороб від 1896 року до 2018 року включно.  
Загальна кількість протоколів – 92574. 

• «Макропрепарати» − патологія органів у фіксуючій рідині 
(формалін, р-н Кайзерлінга) від 1896 року до 2018 року. За-
гальна кількість – 2500. 
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• «Сухі препарати»: патологія кісток, конкременти нирок і жовч-
ного міхура, сухі препарати аорти та артерій, корозійні препа-
рати судин від 1896 року до 2018 року. Загальна кількість – 257. 

• «Архів патогістологічних препаратів (від 1891 року)». За-
гальна кількість – 5000. 

2. Колекцію штамів рикетсій та арбовірусів в науково-дослідному 
інституті епідеміології та гігієни Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького. Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 287-р. Керівник – старш.
наук.співроб. Козловський М.М.

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Товариство молодих вчених Львівського національного медичного уні-
верситету імені Данила Галицького об’єднує науково-педагогічних праців-
ників віком до 35 років. На даний момент в університеті це понад 300 осіб.

До товариства молодих вчених належать: аспіранти, клінічні ор-
динатори, здобувачі наукового ступеня, асистенти та доценти. 

Координуючим органом Товариства молодих вчених є рада мо-
лодих вчених, до складу якої входить 14 активних членів товариства. 
Склад ради змінюється що 2 роки.

В червні 2019 р. було обрано нового голову товариства молодих вче-
них, ним став аспірант кафедри педіатрії №1 Титуса Андрій. Також було 
обрано і затверджено новий склад ради товариства молодих вчених.

Основними напрямками роботи товариства є:
1. Популяризація науки в колах наукової молоді та молоді зага-

лом шляхом поширення інформації серед молодих науковців 
та поширення інформації про діяльність молодих науковців 
через соціальні мережі такі, як: Twitter, Facebook, Instagram.

2. Співпраця з міжнародними організаціями, спільні роботи з 
іноземними колегами, гранти.

3. Допомога та безпосередня організація в проведенні наукових 
конференціях, з’їздів та науково-практичних заходів. 

За період часу 2019-2020 рр. молоді науковці долучились до орга-
нізації та проведення, чи брали участь в наступних наукових заходах:

• Стажування в Children’s hospital of Philadelphia. Cardiothoracic 
surgery Division. Жовтень-грудень 2019р.
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• XXIV World Congress of Neurology, Dubai 2019 - WCN 2019
• FEMS grantee and internship at Department of microbiology of 

Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in 
Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland as a part of awarded Research and 
Training Grants from Federation of European Microbiological 
Societies, from 28 of September to 31 of October 2020. Grant title 
«Species spectrum and biological properties of the main causative 
agents of health-care-associated infections, including rarely found 
pathogens (Raoultella terrigena etc)» (FEMS-GO-2020-195)

• National Research Foundation of Ukraine (NRFU) collective grant. 
Fundamental research program of NRFU Competition «Leading 
and Young Scientists Research Support». Subject «Thiazolidinones 
with polypharmacological properties: molecular design, synthesis 
and mechanisms of action of anticancer, anti-infl ammatory and 
antimicrobial agents» (Application ID: 2020.02/0035) during 
2020-2022. nFunction – responsible for microbiological part

• XII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. «Potrzeby i standardy 
współczesnej rehabilitacji». Rzeszow, 20-21 lutego 2020r

• V Міжнародна науково-практична конференція Філософ-
сько-психологічні аспекти духовності в діяльності громад-
ських організацій присвячена 10-річчю громадських органі-
зацій. «Українське лікарське товариство: погляд в майбутнє»  / 
«Наш духовний світ, духовні цінності та Covid-19»

• XVIII Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських 
Товариств. Львів, 1-3 жовтня 2020 р.

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Студентське наукове товариство Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицького об’єднує студентські 
наукові гуртки, які працюють на всіх студентських кафедрах універ-
ситету. В 2020 році загальна кількість членів Студентського наукового 
товариства університету склала близько 500 осіб. Серед них більше 70 
осіб входять до активної групи, займаються як науковою роботою, так 
і організацією численних і різноманітних заходів.

Координують роботу студентських наукових гуртків Рада СНТ 
університету та Ради СНТ факультетів. 
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В складі СНТ працюють профільні комітети – організації, науко-
вих гуртків, міжнародної та міжуніверситетської співпраці, роботи з 
іноземцями, соціальної роботи, медіа та брендовий комітети, та орг-
комітет конференції. 

Студентське наукове товариство має різні напрямки діяльності, 
пріоритетними серед яких є: 

• організація та проведення студентських наукових конферен-
цій та інших заходів на базі ЛНМУ

• поширення інформації про проведення студентських науко-
вих заходів серед студентів ЛНМУ та за його межами

• технічна допомога в підготовці матеріалів наукових студент-
ських конференцій, їх підготовка до видання

• сприяння участі студентів у Всеукраїнських та міжнародних 
конкурсах та програмах на здобуття грантів.

Студенти, які працюють в гуртках при кафедрах університету ма-
ють змогу займатись різними напрямками наукової діяльності –  літе-
ратурно-пошуковою роботою,  експериментальними, лабораторними 
та клінічними дослідженнями, просвітницькою діяльністю. Гуртківці 
багатьох кафедр проводять заходи, що виходять за межі кафедр і є ці-
кавими не тільки для тих студентів, які вчаться на кафедрі сьогодні.

Популярними серед студентів є зустрічі за круглим столом для об-
говорення актуальних медичних проблем. До участі у таких зустрічах 
студенти запрошують викладачів університету, а також практичних 
лікарів. Не менш цікавими є майстер-класи з первинної хірургічної 
техніки та практичних навичок надання невідкладної допомоги

Впродовж року різними структурами студентського наукового то-
вариства було організовано та проведено низку заходів: лекції «Сучасна 
радіологія: новітні можливості. Від діагностики до неінвазивного ліку-
вання», «Паліативна та хоспісна допомога. Міфи та реальність», «Моле-
кулярна алергодіагностика – нова ера в алергології», «Роль лікаря ФРМ в 
організації та проведенні реабілітаційної допомоги пацієнтам. Складові 
діяльності фізичного терапевта та ерготерапевта», «Хвороба Альцгейме-
ра: від впевненого сьогодення до невпізнаного минулого», «Застосування 
дазера, як додатковий метод підтримуючої терапії на етапах періолікуван-
ня», «Доплерівські методи у сучасній ультразвуковій діагностиці», «Су-
часні тенденції застосування УЗД при патології та як метод скринінгу кі-
стково-суглобової системи», «Scientifi c communication in the 21st century: 
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how to become a successful and honest researcher», «Розлад з дефіцитом 
уваги та гіперреактивністю у дітей: розуміння природи та моделі допо-
моги»; майстер-класи «Усе про наукові роботи for dummies», «Тиждень 
регіонарної анестезії»; теоретично-практичний семінар «Тейпування в 
хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії»; туторіум «Нейро-
фізіологія сну та Основи ЕЕГ»; конференція «Smart  Dentists Day»; огля-
довий семінар «Типові клінічні випадки ЕхоКГ та ЕКГ».

Вже традиційно студенти-медики провели відкриту лекцію для 
студентів гаціонального університету Львівська політехніка «Day D» 
про цукровий діабет

На час карантину діяльність СНТ перейшла у новий онлайн-формат, 
що дало змогу провести низку заходів у форматі онлайн: лекції «Акне. 
Проблема ХХІ століття», «Заняття спортом під час карантину», «Як стати 
продуктивнішим?», «Все що потрібно знати про менструальний цикл», 
«Підготовка до вагітності», «Генний ремонт: дорого, надійно», «Непліддя 
– не вирок», «Антитіла: хороші, погані, злі», «Особливості клінічної прак-
тики в невідкладній хірургії», «Pro Біль», «ЕхоКГ пошук серцевої причи-
ни системної тромбоемболії», онлайн-конференцію  «LYSICon 80.5» 

У жовтні 2019 року Рада СНТ оголосила набір у команду інозем-
ного Активу СНТ ЛНМУ. Членами іноземного Активу стало 32 сту-
денти-іноземці, очолила цю команду Патриція Гебда

Більше 200 львівських студентів-науковців цього року стали учас-
никами Всеукраїнських конференцій, конгресів науково-практичних се-
мінарів та конкурсів в різних містах України (Київ, Вінниця, Івано-Фран-
ківськ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Полтава, Тернопіль, Ужгород, Суми, 
Чернівці) та за її межами (Польща, Болгарія, Словаччина, Австрія, Угор-
щина). Цього року черговий раз наші студенти стали учасниками щоріч-
ної конференції Асоціації регіональної співпраці Ради молодих вчених 
з питань здоров’я, науки та технологій  RECOOP Student Conference, з 
якою вже впродовж тривалого часу співпрацює наш університет. 

При організації та проведенні багатьох заходів студентське науко-
ве товариство співпрацює з радою молодих вчених, більшість членів 
якої свого часу також працювали в СНТ. 

Традиційним підсумком діяльності студентського наукового товари-
ства є щорічна весняна студентська наукова конференція. Проте у зв’язку з 
епідемічною ситуацією через Covid-19 цього року конференцію було тран-
сформовано в онлайн-формат та перенесено  на 21-23 жовтня 2020 року.
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Для висвітлення роботи СНТ, спільно зі Студентським самовря-
дуванням Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького, товариство підготувало і випустило «Довідник 
першокурсника», в якому зібрана вся необхідна інформація, в т.ч. про 
те, як зайнятись науковою роботою, стати членом СНТ тощо.. 

В газеті «Alma mater» працює постійна рубрика «Новини СНТ».

ВИХОВНА РОБОТА

В Університеті продовжувалася робота з виховання та всебічного 
розвитку молодого покоління лікарів і провізорів як гармонійно розви-
нених, високоосвічених, національно свідомих і соціально активних 
особистостей. Серед основних напрямків виховної роботи – патріо-
тичне, громадянське, художньо-естетичне, морально-етичне, екологіч-
не виховання, формування здорового способу життя тощо.

Координацію виховних заходів в Університеті та за його межами 
здійснювали відділ гуманітарної освіти і виховання, координаційна 
рада з гуманітарної освіти і виховання.

До виховної роботи залучено 655 викладачів-кураторів з числа 
науково-педагогічних працівників, які працювали зі студентами ака-
демічних груп, у гуртожитках Університету, з іноземними студентами, 
інтернами. Освітньо-виховні заходи проводились із залученням пред-
ставників Студентського самоврядування, профкому, інших громад-
ських організацій та об’єднань, колективів художньої самодіяльності, 
музеїв, університетської газети «Alma Mater», оздоровчо-фізкультур-
них та спортивних клубів, спортивно-оздоровчого табору «Медик». 

В Університеті було проведено 495 освітньо-виховних заходів, 
присвячених знаменним подіям (218), національно-культурним тра-
диціям (114), провідним вченим, політичним діячам (99), пам’ятним 
подіям Університету (64), а також 214 волонтерських заходів, серед 
яких: вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, героїв, полеглих за 
незалежність України, 100-річчя подій Української революції 1917-
1921 років, річниць «Революції гідності», Конституції та Незалежнос-
ті України, заснування УПА та ЗУНР, проголошення Акту Злуки УНР 
і ЗУНР, Чорнобильської катастрофи, пам’яті жертв політичних репре-
сій, Голодомору, проведення Днів захисника України, милосердя, бла-
годіяння, української писемності, а також благодійні акції, спрямовані 
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на допомогу сиротам, сім’ям вояків, полеглих за незалежність Украї-
ни, дітям шкіл-інтернатів, опіки над невиліковно хворими у шпиталі 
ім. Митрополита Андрея Шептицького тощо.

Протягом дистанційної форми навчання, пов’язаної з оголошен-
ням карантину через короновірусну хворобу COVID-19, заступники 
деканів з вховної роботи спільно з кураторами відвідували студентів 
у гуртожитках, проводили з ними бесіди щодо: дотримання рекомен-
дацій з протиепідемічних заходів у гуртожитках в період карантину; 
адекватної поведінки у гуртожитках та громадських місцях; ведення 
здорового способу життя. Куратори академічних груп проводили ви-
ховні бесіди зі студентами у дистанційному режимі. 

Відбулися зустрічі з працівниками Головного управління Національ-
ної поліції Личаківського відділу із ознайомленням та обговоренням пи-
тань про запобігання злочинних дій, проявів корупції, посадових злов-
живань, хабарництва. Проводилася постійна робота відповідального та 
уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції та антико-
рупційного комітету Університету з виконання заходів, передбачених За-
конами України, та заходів антикорупційної програми Університету.

Продовжувалась робота з популяризації нашого Університету ко-
лективами Народного ансамблю танцю «Горицвіт» імені Зенона Коло-
бича ЛНМУ імені Данила Галицького (керівник – Марія Колобич) та 
Народної хорової капели «Музи Гіппократа» (керівник – Галина Гуреш).

Найголовніші освітньо-виховні заходи оперативно висвітлювалися у 
засобах масової інформації, зокрема, програмах Львівського телебачен-
ня, всеукраїнському друкованому виданні Університету – газеті «Аlma 
Mater» та на офіційному веб-сайті Університету в рубриці «Новини».

ГУМАНІТАРНА ОСВІТА

Музеї

Музеї Університету продовжували виконувати свою головну про-
світницьку функцію, спрямовану на пізнання історичної спадщини Уні-
верситету та України, виховання гармонійно розвиненої, високоосвіче-
ної, національно свідомої, патріотичної і соціально активної людини:

• Музей історії медицини Галичини імені Мар’яна Панчи-
шина (завідувач музею – О.А. Канчалаба) – у 2010 р. отри-
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мано «Свідоцтво про взяття на облік музею, який працює на 
громадських засадах при управлінні культури і туризму ЛОДА 
системи Міністерства культури і туризму України» (наказ 
управління культури і туризму ЛОДА № 221 від 30.09 2010 р.);

• Народний музей історії Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького (завідувач музею 
– О.А. Канчалаба) – у 2010 році отримано «Свідоцтво про 
взяття на облік музею, який працює на громадських засадах 
при управлінні культури і туризму ЛОДА системи Міністер-
ства культури і туризму України» (наказ управління культури 
і туризму ЛОДА № 220 від 30.09 2010 р.);

• Музей хвороб людини Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького (керівник музею – ака-
демік НАМН України, член-кореспондент НАН України Д.Д. 
Зербіно) включено до Державного реєстру наукових об’єктів, 
що становлять національне надбання (розпорядження Кабі-
нету Міністрів України від 27.12 2006 р. №665-р);

• Музей стоматології (завідувач музею – доцент В.С.Грино-
вець) створено наказом ректора Університету від 24.09 2008 
р. №2517-д при кафедрі терапевтичної стоматології;

• Анатомічний музей Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького (завідувач музею – 
професор Л.Р. Матешук-Вацеба) створено наказом ректора 
Університету від 16.12 2016 р. №3639-3 при кафедрі нормаль-
ної анатомії.

• Музей Генріха Мосінга Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицького, завідувач-
ка музею - провідний бібліограф бібліотеки В.Л.  Смоль-
ницька (музей створено наказом ректора ЛНМУ від 
10.03.2020  р. № 989-з при Науково- дослідному інституті 
епідеміології та гігієни).

У музеї Генріха Мосінга відтворено кабінет вченого, де зберігся 
його лабораторний стіл, крісло, шафа, а також прилади, медичний ін-
струментарій та лабораторне обладнання. 

На інформаційних стендах описані різні періоди життя вченого 
та розміщенні фотоілюстрації: діяльність професора Рудольфа Вайгля 
і Генріха Мосінга; культивування збудника висипного тифу та засто-
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сування вакцини Вайгля; Генріх Мосінг у дослідницькій лабораторії; 
життя о. Генріха Мосінга; Генріх Мосінг - лікар, клініцист, психолог. 

Серед експонатів музею є оригінальні наукові статті та документи 
Генріха Мосінга, а саме: автореферат і дисертація на здобуття науко-
вого ступеня доктора медичних наук, роботи опубліковані до та після 
закінчення другої світової війни, роботи інших науковців про діяль-
ність Генріха Мосінга.

Експозицію музею доповнюють фотоматеріали з приватних архі-
вів та оригінали архівних документів, де документально підтверджена 
наукова діяльність вченого. 

Також в експозиції представлені дисертації та автореферати 
дисер тацій учнів доктора Генріха Мосінга. 

Всеукраїнське видання 

Газета «Аlma Mater» – періодичне друковане передплатне ви-
дання, що розповсюджується по всій території України. Реєстраційне 
свідоцтво – КВ № 932, передплатний індекс – 08900, засновник і ви-
давець – Львівський національний медичний університет імені Дани-
ла Галицького. Газета висвітлює актуальні питання медичної освіти і 
охорони здоров’я; інформує про різні напрямки діяльності Універси-
тету; публікує матеріали з найрізноманітнішої тематики.

Громадські організації та об’єднання

В Університеті діють громадські організації та об’єднання, най-
більш активними з яких є:

• Об’єднана первинна профспілкова організація співробітни-
ків ЛНМУ імені Данила Галицького;

• Первинна профспілкова організація студентів ЛНМУ імені 
Данила Галицького;

• Осередок товариства української мови імені Т.Г. Шевченка 
«Просвіта» ЛНМУ імені Данила Галицького;

• Студентська рада (Студентське самоврядування) ЛНМУ іме-
ні Данила Галицького;

• Студентське об’єднання «Європейська Асоціація студентів 
медицини EMSA-Львів»;
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• Осередок ГО «Всеукраїнська молодіжна асоціація студен-
тів-медиків» (UMSA – Ukrainian medical students’ association);

• Студентська громадська організація «Червоний хрест»;
• Студентське громадське об’єднання волонтерів «Милосер-

дя» (студенти медичного факультету №1, студенти-спортсме-
ни – стрільці з лука);

• Батьківський комітет ЛНМУ імені Данила Галицького.

Художня самодіяльність

В Університеті діють 40 колективів художньої самодіяльності, 
творчих об’єднань, клубів, гуртків, СТЕМів, з яких 3 мають звання 
Народних колективів. Найбільш популярними і знаними є:

• Народний ансамбль танцю «Горицвіт» імені Зенона Коло-
бича ЛНМУ імені Данила Галицького (керівник – Марія Ко-
лобич);

• Народна хорова капела «Музи Гіппократа» (керівник – Гали-
на Гуреш);

• Народний естрадний ансамбль «Медикус» (керівник – Воло-
димир Кіт);

• Клуби художньої творчості імені Тараса Шевченка ЛНМУ 
імені Данила Галицького та факультетів (керівник – народ-
ний артист України Сергій Кустов);

• Клуб поетичної творчості «Первоцвіт» (керівник – доцент ка-
федри українознавства Надія Черкес) та ін.

Спортивні здобутки

Спортивну роботу в Університеті координували відділ гумані-
тарної освіти і виховання спільно з кафедрою фізичного виховання і 
спортивної медицини, Студентською радою та спортивними клубами 
ЛНМУ імені Данила Галицького. 

Заняттями у 16 навчально-тренувальних групах охоплено 277 
студентів; у 6 спортивних клубах (стрілецький СК «Медін», баскет-
больний СК «Медін», СК спортивного фехтування, СК з футзалу та 
міні-футболу, СК «Кван-Кі-До», СК ЛНМУ імені Данила Галицько-
го) займаються 249 студентів; у 8 громадських оздоровчо-фізкуль-
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турних та спортивних клубах зайнято 235 студентів; професійно 
орієнтованими та індивідуальними заняттями (як організованими, 
так і самостійними із залученням спортсменів-волонтерів та членів 
Студентського самоврядування) постійно або епізодично охоплено 
понад 400 студентів.

На спортивній базі Університету проводяться Універсіада ЛНМУ 
імені Данила Галицького, Універсіада ВНЗ Львівської області, Чемпі-
онати України та Кубки України зі стрільби з лука, Спартакіада медич-
них працівників Львівської області, турніри з міні-футболу, змагання 
серед гуртожитків, відкриті змагання на Кубок ЛНМУ імені Данила 
Галицького з видів спорту. 

Університет взяв участь у 77 спортивно-масових та оздоро-
вчо-фізкультурних заходах, серед яких 45 змагань міжнародного (2), 
всеукраїнського (12) та обласного (31) рівнів. Спортсмени університе-
ту здобули 98 нагород (1 міжнародна, 14 всеукраїнських, 83 обласних) 
та вибороли ІІІ місце у комплексному заліку Універсіади Львівщини. 
Виконано 1 норматив майстра спорту України і 7 нормативів кандида-
та у майстри спорту України. 

ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК

Студентський спортивно-оздоровчий табір (СОТ) «Медик» 
було засновано у 1972 році. Він займає 3,5 гектари площі Шацького 
національного заповідника і розташований у чудовому сосновому лісі 
на березі одного з найчарівніших Шацьких озер – озері Пісочне. 30 
грудня 1997 року, згідно з рішенням Шацької районної ради, Універ-
ситет отримав Державний акт на право постійного користування зем-
лею, який було зареєстровано у книзі записів державних актів на пра-
во постійного користування землею за № 1 (І – ВЛ № 000853). 

У літньому сезоні 2020 року СОТ «Медик» (директор – Ф.М. Лев-
чук) не приймав відпочиваючих у зв’язку із оголошенням карантину 
через короновірусну хворобу COVID-19.


