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ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Львівський національний медичний університет розпочав свою 
діяльність 16 листопада 1784 року, коли згідно з привілеєм імперато-
ра Австро-Угорщини Йосифа ІІ у Львівському університеті заснували 
чотири факультети: теології, права, філософії та медицини. Впродовж 
1891-1898 років були збудовані і почали функціонувати нові навчальні 
корпуси та клінічні бази медичного факультету. Було створено анато-
мічний музей, хімічну лабораторію, придбано необхідне обладнання 
та інструменти, розпочалося формування університетської бібліотеки. 
Загалом активно працювало п’ять теоретичних та три клінічні кафе-
дри, а згодом відкрили курс дентіатрії та розпочали підготовку дипло-
мованих фармацевтів.  

Стало доброю традицією цей день відзначати Актовою промовою 
одного з професорів Університету на урочистому засідані Вченої ради.

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, 76 кафедр, 49 клінічних ка-
федр, які розташовані на базі 116 закладів охорони здоров’я, у т.ч. 
10 закладів охорони здоров’я у м. Луцьк, м. Рівне, м. Трускавець; 
медичний коледж; стоматологічний медичний центр; центральну на-
уково-дослідну лабораторію та лабораторію промислової токсиколо-
гії; лабораторію електронної мікроскопії; наукові центри: міжнарод-
них зв’язків та євроінтеграції, фармацевтичної опіки та інновацій в 
охороні здоров’я, біостатистики, навчальний імітаційний; навчаль-
но-виробничу аптеку; наукову бібліотеку;  6 музеїв; ботанічний сад; 
віварій; відділ комунікації та промоції, науково-дослідний інститут 
епідеміології та гігієни (в структуру якого входять: наукові лабора-
торії – природно-вогнищевих трансмісивних інфекцій, молекуляр-
но-генетичних досліджень, вакцинокерованих та інших бактерійних 
інфекцій, санітарної токсикології, імунологічних досліджень тубер-
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кульозу, інфекційних та паразитарних захворювань; наукова бібліо-
тека). При кафедрах функціонують такі лабораторії: імунологічна; 
цистогістохімічна; «Лектинотест»; синтезу біологічно-активних ге-
тероциклічних сполук; мікробіології; лабораторії кафедр – фарма-
когнозії і ботаніки та медичної біології, паразитології та генетики, 
яка розміщена на базі цілорічного стаціонару СОТ «Медик», техно-
логії ліків і біофармації; біологічної хімії; невропатології і нейрохі-
рургії; онкології і радіології; 15 навчальних корпусів, комплекс сту-
дентського харчування, 9 гуртожитків, спортивно-оздоровчий табір 
«Медик». Для видання наукової та навчально-методичної літератури 
функціонують друкарня та підрозділ оперативного друку.

Впродовж 2022 року перейменовано кафедри на – травматології, 
ортопедії та воєнно-польової хірургії; хірургії, пластичної хірургії та 
ендоскопії ФПДО і терапевтичної стоматології, пародонтології та сто-
матології ФПДО.

Серед професорсько-викладацького складу Університету – два 
академіки НАМН України: Зіменковський Б.С. та Зербіно Д.Д., один 
член-кореспондент НАМН України – Маркін Л.Б. та один член-корес-
пондент НАН України – Зербіно Д.Д., 9 лауреатів Державної премії 
України в галузі науки і техніки, 8 Заслужених діячів науки і техніки, 
один Заслужений працівник вищої школи, 4 Заслужених працівників 
освіти, один Заслужений працівник фізичної культури та спорту, один 
заслужений журналіст України, один заслужений працівник культури 
України, 15 Заслужених лікарів України, 16 членів ГО «Національна 
академія наук вищої освіти України». 

На кафедрах Університету, в НДІЕГ, ЦНДЛ та лабораторії промис-
лової токсикології, стоматологічному медичному центрі, медичному 
фаховому коледжі працює 2866 осіб, у тому числі 1339 науково-педа-
гогічних працівників: 197 докторів наук і 823 кандидатів наук, з них 
154 професорів і 469 доцентів.

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

Університет продовжує співпрацю із Західним науковим центром 
НАН України і МОН України, Західним науковим центром НАМН 
України і МОЗ України.
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ВІДЗНАКИ УНІВЕРСИТЕТУ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галиць-
кого  став першим у рейтингу SCImago Institutions Rankings 2022 серед 
медичних університетів України та 10-м серед вітчизняних університетів. 

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав щорічний кон-
солідований рейтинг закладів вищої освіти України 2022 року. Отри-
маний узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця навчальних 
закладів за версією «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контр-
акт». Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького традиційно займає лідерські позиції. Цього року він став 
першим серед медичних закладів вищої освіти. У загальному рейтингу 
наш університет увійшов у десятку найкращих посівши 6-те місце се-
ред 250 закладів вищої освіти України.

ВІДЗНАКИ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

• Андрющенко В.П., д-р мед. наук, професор, завідувач кафе-
дри загальної хірургії – Почесна грамота МОЗ України

• Беш Л.В., д-р мед. наук, професор, завідувачка кафедри пе-
діатрії №2, член підкомісії зі спеціальності 228 Педіатрія 
сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства 
освіти і науки України – Грамота за бездоганну працю та осо-
бистий внесок у розроблення стандартів вищої освіти

• Дзісь Є. І., д-р мед. наук, професор кафедри внутрішньої ме-
дицини №2 – Подяка за допомогу в подоланні повномасш-
табної агресії російської федерації проти України

• Добрянський Д.О., д-р мед. наук, професор кафедри педіа-
трії №2 – За роботу «Забезпечення якості медичної допомо-
ги новонародженим дітям в умовах розбудови перинатальної 
служби в Україні» присуджена Національна премія України 
імені Бориса Патона 2021 року та Відзнака за найкращий аб-
стракт (сертифікат і повний грант на участь у конгресі) на 
12th International Congress of Union of European Neonatal & 
Perinatal Societies (UENPS), м. Краків

• Громовик Б. П., д-р фарм. наук, проф. завідувач кафедри ор-
ганізації і економіки фармації – Лауреат премії обласної дер-
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жавної адміністрації та обласної ради для працівників науко-
вих установ і закладів вищої освіти Львівської області

• Лаповець Л. Є., д-р мед. наук, проф., завідувачка кафедри клі-
нічної лабораторної діагностики ФПДО – Медаль ім. Святого 
Володимира

• Лукавецький О.В., д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри 
хірургії №1 – Пам᾿ятна відзнака імені академіка О.О.  Шалі-
мова за особистий внесок в розвиток хірургії в Україні, нау-
кові та професійні досягнення

• Лесик Р. Б., д-р фарм. наук, професор, завідувач кафедри фар-
мацевтичної, органічної і біоорганічної хімії – Лауреат премії 
обласної державної адміністрації та обласної ради для праців-
ників наукових установ і закладів вищої освіти Львівської об-
ласті; медаль за видатні заслуги для розвитку фармацевтично-
го факультету Познанського медичного університету, Польща

• Регеда М.С., д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри па-
тологічної фізіології – Знак «Відмінник освіти» 

• Сизон О.О., д-р мед. наук, професор, завідувачка кафедри дер-
матології, венерології – Громадська відзнака за надання медич-
ної допомоги та професіоналізм в часі війни від командування 
військової частини А0452, подяка з нагоди Дня Незалежності 
України за надання консультативної медичної допомоги, про-
фесіоналізм та увагу до військовослужбовців від командуван-
ня, особового складу та пацієнтів Військово-медичного клініч-
ного центру Західного регіону

• Мацюра О.І., д-р мед. наук, доцент кафедри педіатрії №2 – 
Всеукраїнський конкурс «Молодий вчений року» в номінації 
«Cелекція та генетика» 

• Голота С.М., канд. фарм. наук, доцент кафедри фармаце-
втичної, органічної і біоорганічної хімії – Лауреат премії 
обласної державної адміністрації та обласної ради для пра-
цівників наукових установ і закладів вищої освіти Львів-
ської області

• Горішній В.Я., канд. фарм. наук, доцент кафедри фармацевтич-
ної, органічної і біоорганічної хімії – Лауреат премії обласної 
державної адміністрації та обласної ради для працівників нау-
кових установ і закладів вищої освіти Львівської області
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• Кіселик І.О., канд. мед. наук, доцент кафедри інфекційних 
хвороб – Почесна відзнака всеукраїнського обʼєднання Ми 
українці – Червона калина

• Кушинська М.Є., канд. біол. наук, доцент кафедри медичної 
біології, паразитології та генетики – Лауреат премії обласної 
державної адміністрації та обласної ради для працівників на-
укових установ і закладів вищої освіти Львівської області

• Невзгода О.А., канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії і 
пульмонології – Пам’ятна відзнака Слава героям

• Рудницька Н.Д., канд. мед. наук, доцент кафедри фтизіатрії 
і пульмонології – Почесне звання Заслужений лікар України 

• Троцький Г.М., канд. мед. наук, доцент кафедри педіатрії і 
неонатології ФПДО – Почесна грамота Львівської обласної 
військової адміністрації

• Туркевич О.Ю., канд. мед. наук, доцент кафедри дерматоло-
гії, венерології – Міжнародна премія Art of beauty Award в га-
лузі естетичної та антивікової медицини (Баку, Азербайджан)

• Савицька М.Я., канд. мед. наук, доцент кафедри нормаль-
ної фізіології – Подяка Львівської обласної державної адмі-
ністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у 
розвиток охорони здоров’я, високий професіоналізм, відда-
ність справі, активну громадянську позицію та з нагоди Дня 
медичного працівника

• Субтельна І.Ю., канд. фарм. наук, доцент кафедри фарма-
цевтичної, органічної і біоорганічної хімії – Лауреат пре-
мії обласної державної адміністрації та обласної ради для 
працівників наукових установ і закладів вищої освіти Львів-
ської області

• Фітькало О.С., канд. мед. наук, доцент кафедри психіатрії та 
психотерапії ФПДО – Почесна грамота Львівської обласної 
військової адміністрації за вагомі досягнення в педагогічній, 
науковій і лікувальній діяльності з нагоди Дня медичного 
працівника

• Лозинська І.І., канд. біол. наук, асистент кафедри біологіч-
ної хімії – Лауреат премії обласної державної адміністрації 
та обласної ради для працівників наукових установ і закладів 
вищої освіти Львівської області
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• Меншикова А.О., канд. мед. наук, асистент кафедри педіатрії 
№2  – Відзнака за найкращий абстракт (сертифікат і повний 
грант на участь у конгресі) на 12th International Congress of Union 
of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS), м. Краків

• Конечний Ю.Т., доктор філософії, асистент кафедри мікробі-
ології – Лауреат премії обласної державної адміністрації та 
обласної ради для працівників наукових установ і закладів 
вищої освіти Львівської області

• Іванченко Н.О., асистент кафедри інфекційних хвороб – від-
знака Міністерства оборони України – Медаль Блаженного 
мученика Володимира Прийми 

• Сидоренко І.А., аспірант, асистент кафедри фармацевтичної, ор-
ганічної і біоорганічної хімії – Грамота Львівської обласної ради 
з нагоди Дня медичного працівника нагороджений почесною

• Юшин І.М., аспірант, асистент кафедри фармацевтичної, ор-
ганічної і біоорганічної хімії – Лауреат премії обласної дер-
жавної адміністрації та обласної ради для працівників науко-
вих установ і закладів вищої освіти Львівської області.

ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ

У 2022 році на навчання до Університету за другим (магістер-
ським) рівнем вищої освіти зараховано 1007 осіб, прийом іноземців 
продовжується до 15 грудня. Серед них:

• 461 ‒ за державним замовленням 
• 546 ‒ за кошти фізичних і юридичних осіб 

На перший курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший 
спеціаліст (у Медичному фаховому коледжі) – 25 студентів

Переведено і поновлено на навчання – 77 студентів
Станом на 12.10.2022 року в Університеті навчається 5429 студентів:

• вітчизняних громадян – 4350 осіб (у т.ч. 128 у Медичному 
фаховому коледжі)

• іноземних громадян –1078 осіб з 45 країн світу 
У 2022 році Університет випустив 2060 фахівців: (у т.ч. 141 іноземці):

• 906 магістрів (з них 140 іноземні громадяни)
• 62 фахових молодших бакалаврів 
• 1071 лікарів (провізорів)-інтернів
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У 2022 році на навчання за третім (освітньо-науковим) та науко-
вим рівнями вищої освіти зараховано:

• в аспірантуру – 8 осіб (очна денна форма)
 9 осіб (очна вечірня форма)
 4 особи (заочна форма)

• в докторантуру – одна особа
На даний час в Університеті навчається: 

• 108 аспірантів 
• три докторанти

Заплановано і виконується 15 робіт на здобуття ступеня доктора 
наук та 125 робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

У 2022 році завершили навчання:
• в аспірантурі – 21 особа: 11 осіб очна денна;  8 осіб очна ве-

чірня і 2 особи заочна форма навчання
• в докторантурі – одна особа 

У 2022 році навчання у клінічній ординатурі продовжують:
• 3 іноземних громадян

Завершили навчання у клінічній ординатурі: 
• 5 іноземних громадян

У 2021 – І півріччя 2022 р. на факультеті післядипломної освіти 
розпочали заняття 12714 лікарів-слухачів: 

• бюджетна форма навчання – 7703 осіб
• контрактна форма навчання – 5011 осіб.

Кількість лікарів-інтернів за звітний період впродовж 2021 – І пів-
річчя 2022 рр. становить 2568 осіб:

• бюджетна форма навчання– 1363 особи
• контрактна форма навчання– 1205 осіб.

АТЕСТАЦІЯ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Вчене звання професора отримали 12 співробітників Університету:
Акімова Віоріка Миколаївна кафедра клінічної лабораторної 
 діагностики
Білоус Світлана Богданівна кафедра технології ліків і біофармації
Бойко Оксана Василівна кафедра медичної інформатики ФПДО
Громнацька Наталія Миколаївна кафедра сімейної медицини 
Гудзь Наталія Іванівна кафедра технології ліків і біофармації
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Ісаєва Оксана Степанівна кафедра латинської та іноземних мов
Кобилінська Леся Іванівна кафедра біологічної хімії
Матолінець Наталія Василівна кафедра анестезіології та інтенсивної 
 терапії ФПДО
Орищин Неля Дмитрівна кафедра променевої діагностики ФПДО
Пасічник Сергій Миколайович кафедра урології ФПДО
Стасишин Андрій Романович кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО
Шурпяк Сергій Олександрович кафедра акушерства, гінекології та 
 перинатології ФПДО

Вчене звання доцента отримали 44 співробітники Університету:
Білоус Зоряна Олегівна кафедра внутрішньої медицини № 1
Бочар Олеся Миронівна  кафедра терапії, медичної діагностики 
 та гематології і трансфузіології ФПДО
Вольницька Христина Ігорівна кафедра фтизіатрії і пульмонології
Ган Ірина Володимирівна кафедра терапевтичної стоматології
Гдиря Оксана Валентинівна кафедра реабілітації і нетрадиційної 
 медицини ФПДО
Голик Оксана Миколаївна  кафедра сімейної медицини ФПДО
Голик Юрій Йосипович  кафедра хірургії, пластичної хірургії 
 та ендоскопії ФПДО
Дац-Опока Марта Ігорівна кафедра пропедевтики педіатрії та 
 медичної   генетики
Дирик Володимира Тарасівна  кафедра терапевтичної стоматології 
 ФПДО
Зубач Олена Олександрівна  кафедра інфекційних хвороб
Ільницький Ярослав Миронович  кафедра хірургічної стоматології 
 та щелепно-лицевої хірургії 
Камуть Наталія Василівна  кафедра педіатрії і неонатології ФПДО
Костишин Любов Петрівна  кафедра токсикологічної та 
 аналітичної хімії 
Лещук Ярина Любомирівна  кафедра внутрішньої медицини № 1
Магльована Галина Михайлівна  кафедра фізичного виховання і 
 спортивної медицини
Мельник Віра Михайлівна  кафедра українознавства
Павленко Ірина Андріївна  кафедра анестезіології та інтенсивної 
 терапії ФПДО
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Пилипчук Ірина Степанівна кафедра акушерства і гінекології
Процько Василь Васильович  кафедра сімейної медицини ФПДО
Рудницька Христина Ігорівна кафедра оперативної хірургії з 
 топографічною анатомією
Січкоріз Христина Андріївна  кафедра терапевтичної стоматології 
 ФПДО
Скалат Андріана Петрівна кафедра терапевтичної стоматології 
 ФПДО
Смалюх Ольга Василівна  кафедра сімейної медицини ФПДО
Снітовська Ольга Йосипівна кафедра латинської та іноземних мов
Стаднік Сергій Миколайович  кафедра внутрішньої медицини № 2
Стояновський Ігор  кафедра хірургії № 1

Володимирович
Телішевська Оксана Дмитрівна  кафедра ортопедичної стоматології 
Терешко Христина Ярославівна  кафедра медичного права ФПДО
Толопко Соломія Ярославівна  кафедра внутрішньої медицини № 1
Томків Зоряна Василівна  кафедра педіатрії і неонатології ФПДО
Троцький Григорій Михайлович  кафедра педіатрії і неонатології ФПДО
Фармага Марта Любомирівна  кафедра внутрішньої медицини № 1
Фаюра Оксана Петрівна кафедра внутрішньої медицини № 1
Федечко Мар’яна Йосипівна  кафедра сімейної медицини ФПДО
Федчишин Назар Романович  кафедра хірургії, пластичної хірургії 
 та ендоскопії ФПДО
Ферко Марія Романівна  кафедра внутрішньої медицини № 1
Філіпський Антон Вікторович  кафедра хірургічної стоматології та 
 щелепно-лицевої хірургії
Хомин Олена Ярославівна  кафедра дитячих інфекційних хвороб 
Циганик Лілія Володимирівна  кафедра внутрішньої медицини № 1
Цимбала Оксана Петрівна кафедра клінічної лабораторної 
 діагностики ФПДО
Чаплик-Чижо Ірина Остапівна кафедра дерматології, венерології
Шкребнюк Роксолана Юріївна  кафедра терапевтичної стоматології 
 ФПДО
Шуль Уляна Андріївна  кафедра епідеміології
Яремкевич Роксолана  кафедра хірургії та трансплантології

Володимирівна ФПДО
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ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 
(жовтень 2021 року – жовтень 2022 року)

Дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора медичних наук захистили 3 співробітники Університету:
Вервега Богдана Михайлівна кафедра патологічної фізіології 
Гарапко Тетяна Василівна кафедра нормальної анатомії
Єщенко Тетяна Анатоліївна кафедра українознавства

Дисертації на здобуття ступеня доктора філософії
захистили  18 здобувачів Університету:

Бойчук Мар’яна Олегівна кафедра неврології
Герич Гнат Ігорович кафедра загальної хірургії
Гірняк Ігор Іванович кафедра нормальної анатомії
Глушко Тарас Романович кафедра хірургічної і ортопедичної 
 стоматології ФПДО
Клименко Христина Петрівна кафедра дитячих інфекційних хвороб
Конечний Юліан Тарасович кафедра мікробіології
Мигаль Іван Іванович кафедра анестезіології та інтенсивної 
 терапії ФПДО
Михайлевич Марта Юріївна  кафедра ортопедичної стоматології
Небелюк Назарій Михайлович кафедра патологічної фізіології
Олійник Маркіян Юрійович кафедра ортопедичної стоматології
Паньків Мар’яна Володимирівна кафедра нормальної анатомії
Перова-Шаронова Валентина  кафедра анестезіології та інтенсивної
Миколаївна терапії ФПДО
Подолюк Марія Василівна кафедра нормальної анатомії
Поцюрко Соломія Олегівна кафедра педіатрії № 2
Стасів Христина-Ольга  кафедра організації і економіки
Ярославівна фармації, технології ліків та 
 фармакоекономіки ФПДО
Фаліон Руслана Ігорівна кафедра патологічної анатомії та 
 судової медицини
Фецич Маркіян Тарасович  кафедра онкології і радіології ФПДО
Шевчук Мар’яна Миколаївна  кафедра терапевтичної стоматології, 
 пародонтології та стоматології ФПДО
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Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 
захистили 7 здобувачів Університету:

Гнідик Юлія Володимирівна кафедра нормальної анатомії
Гута Соломія Іванівна  кафедра внутрішньої медицини № 2
Івасівка Христина Петрівна кафедра нормальної анатомії
Лерчук Орест Михайлович кафедра хірургії № 1
Михалевич Марта Михайлівна кафедра нормальної анатомії
Павелко Михайло Михайлович кафедра сімейної медицини ФПДО
Черкес Мар’яна Богданівна кафедра оперативної хірургії 
 з топографічною анатомією

При Університеті працює дві спеціалізовані вчені ради  
за 4 спеціальностями:

• Д 35.600.01 – Профіль ради: 14.01.03 Хірургія, 14.01.22 Стома-
тологія

• Д 35.600.02 – Профіль ради: 15.00.01 Технологія ліків, організа-
ція фармацевтичної справи та судова фармація, 15.00.02 Фарма-
цевтична хімія та фармакогнозія

З жовтня 2021 року по жовтень 2022 року створено 22 разових 
спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та про-
ведення захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за 
спеціальностями Медицина, Педіатрія, Стоматологія, Фармація, про-
мислова фармація.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА УНІВЕРСИТЕТУ

У 2022 році 7 НДР виконували за державним фінансуванням МОЗ 
України. Загальний обсяг заявленого фінансування на 2022 рік стано-
вив 2 млн 752 тис. грн. На конкурсний відбір щодо державного фі-
нансування на 2023 рік подано 5 НДР із фінансуванням у загальному 
об’ємі 2 млн 810 тис. грн.

Фундаментальні дослідження:
1. НДР Молекулярний дизайн, синтез та вивчення біологічної 

активності тіазолідинонів та їх похідних як потенційних лікарських 
засобів. Термін виконання 2021-2023 рр. Виконавець: кафедра фарма-
цевтичної, органічної і біоорганічної хімії. Керівник: д-р фарм. наук, 
проф. Лесик Р.Б. Обсяг фінансування – 463,85 тис. грн. 
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Мета дослідження – розробка методології до раціонального ди-
зайну високоактивних сполук-лідерів з групи тіазолідинонів та їх кон-
денсованих аналогів як попередників інноваційних лікарських засобів. 
Довготерміновим завданням є створення інноваційного синтетичного 
лікарського засобу з оригінальним механізмом дії, достатнім фармако-
логічним і токсикологічним профілем, високими лікоподібними хара-
керистиками. Короткотермінова мета проєкту одержання лікоподібних 
молекул (15-20 похідних) з поліфармакологічними властивостями для 
поглиблених доклінічних досліджень.

2. НДР Спрямований пошук лікоподібних молекул серед нових 
азолів із застосуванням стратегії in silico дизайну. Термін виконання 
2021-2023 рр. Виконавець: кафедра загальної, біонеорганічної, фізко-
лоїдної хімії. Керівник: канд. фарм. наук, доц. Огурцов В.В. Обсяг фі-
нансування – 206,26 тис. грн. 

Мета дослідження ‒ застосування методів in silico дизайну, зокре-
ма, молекулярного моделювання та віртуального скринінгу, для пошуку 
нових лікоподібних сполук серед неконденсованих та конденсованих 
азолів з подальшим здійсненням спрямованого синтезу ідентифікова-
них сполук-лідерів та проведенням скринінгу їх біологічної активності.

Прикладні дослідження:
1. НДР Імуногенність та специфічність суміші білкових антигенів 

і наноад’ювантів ex vivo. Термін виконання 2022-2024 рр. Виконавець: 
кафедра гістології, цитології та ембріології. Керівник: д-р біол. наук, 
проф. Білий Р.О. Обсяг фінансування ‒ 1 млн 200 тис. грн.

Мета дослідження – оцінити імуногенність суміші на основі на-
ноад’ювантів та рекомбінантного білка – RBD-домену спайк білка 
SARS-CoV-2 у фракції лейкоцитів ex vivo людей-донорів, оцінити 
силу імунної відповіді, її тип та тривалість; здійснити оптимізацію доз 
компонентів, оцінити їх безпечність. Паралельно продовжити експе-
риментальне дослідження: визначити довготривалі ефекти вакцинації 
у лабораторних тварин (мишей та кролів) на основі оцінки специфіч-
ної імунної відповіді та довгострокові впливи імуногенних компонен-
тів на імунну систему тварин.

2. НДР Підвищення ефективності ранньої діагностики і скринінгу 
раку передміхурової залози за допомогою визначення комплексу до-
вгих некодуючих РНК (PCA3, DLX1, HOXC6, TMPRSS2:ERG, KLK3) 
та променевих маркерів. Термін виконання 2020-2022 рр. Виконавець: 
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кафедра урології ФПДО. Керівник: д-р мед. наук, проф. Мицик Ю.О. 
Обсяг фінансування – 593,035 тис. грн. 

Мета дослідження – дослідити клінічні дані, рівні в сечі довгих 
некодуючих РНК (PCA3, DLX1, HOXC6, TMPRSS2: ERG, KLK3) та 
показники променевих маркерів на основі МРТ із створенням на їх ос-
нові комплексної моделі для діагностики, скринінгу та прогнозування 
клінічно значимого раку передміхурової залози.

3. НДР Інформаційна система аналізу діагностики та лікування 
первинних імунодефіцитів в Україні. Термін виконання 2021-2023 рр. 
Виконавець: кафедра клінічної імунології та алергології. Керівник: 
канд. біол. наук, старш. наук. співроб. імунологічної лабораторії кафе-
дри клінічної імунології та алергології канд. мед. наук, Ліщук-Якимо-
вич Х.О. Обсяг фінансування – 211,345 тис. грн. 

Мета дослідження – розроблення інформаційно-аналітичної систе-
ми обліку та аналізу інформації Національний реєстр хворих на первинні 
імунодефіцити, що дозволить вести реєстр хворих за категоріями їх діа-
гнозів ПІД та відповідної тактики лікування та профілактичних заходів.

4. НДР Дослідження взаємозв’язків рівня експресії CD63 на базофі-
лах з клініко-лабораторною активністю у пацієнтів з гіперчутливістю на 
медикаментозні та вакцинальні препарати. Термін виконання 2021-2023 
рр. Виконавець: кафедра клінічної імунології та алергології. Керівник: 
д-р мед. наук, доц. Зубченко С.О. Обсяг фінансування – 500 тис. грн.

Мета дослідження – виявлення гіперчутливості на медикаментоз-
ні та вакцинальні препарати за результатами базотесту у пацієнтів з 
груп ризику і дослідження ролі вірусу Епштейна-Барра (EBV) на фор-
мування гіперчутливості та запровадження діагностичної і профілак-
тичної тактики ведення таких хворих.

5. НДР Неврологічні ускладнення після корона вірусної інфекції: 
розробка способів визначення та градації, з’ясування причин, шляхи 
терапії та реабілітації. Термін виконання 2022-2024 рр. Керівник: д-р 
мед. наук, професор Негрич Т. І. Обсяг фінансування – 205 тис. грн.

Мета дослідження - систематизувати неврологічну патологію при 
COVID-19 шляхом аналізу неврологічних симптомів у живих пацієнтів, 
що перенесли це захворювання та шляхом аналізу аутопсійних зразків 
тканин мозку. Співставити її із видом терапії/важкістю захворювання. 
Визначити молекулярні та клітинні маркери патології в організмі при 
COVID-19. Визначити основні ушкоджуючі фактори на тканини моз-
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ку – перевірити роль нейтрофільних гранулоцитів, зокрема в тваринних 
моделях. Створити на основі отриманих даних модель для раннього ви-
явлення/прогнозування появи неврологічних наслідків, а також потен-
ційних способів їх корекції. 

У конкурсі Національного фонду досліджень України щодо ре-
алізації грантової підтримки проєктів Підтримка досліджень провід-
них та молодих учених виконуються теми:

• Тіазолідинони з поліфармакологічними властивостями: мо-
лекулярний дизайн, синтез та механізми дії протиракових, 
протизапальних та протимікробних засобів. Термін виконан-
ня: 2020-2022 рр. Кафедра фармацевтичної, органічної і біо-
органічної хімії, керівник – 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. Термін вико-
нання: 2020-2022 рр. Кафедра гістології, цитології та емб-
ріології, керівник – д-р біол. наук, проф. Білий Р.О.,  обсяг 
фінансування 12 млн грн. 

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

Державною установою Інститут спадкової патології НАМН 
України. НДР Малі та модельні природжені вади розвитку 
як прояв недиференційованої дисплазії сполучної тканини у 
дітей з екопатологією і епігенетичні фактори її перебігу. Тер-
мін виконання: 2020-2022 рр. Керівники: д-р мед. наук, проф. 
Гнатейко О.З., д-р мед. наук, проф. Личковська О.Л.

• кафедри терапії №1, медичної діагностики та гематології і 
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 вико-
нання: 2020-2022 рр. Керівники: д-р мед. наук, старш. наук. 
співроб. Масляк З.В., канд. біол. наук Вороняк М.І.
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Ініціативні пошукові тематики науково-педагогічних працівників 
кафедр Університету охоплювали 62 теми.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ 
ТА ГІГІЄНИ

Станом на 20.10.2022 року в штаті НДІ епідеміології та гігієни 45 
співробітників: 23 наукових співробітників, в т.ч. один доктор медич-
них наук, 4 кандидатів медичних наук, 3 кандидати біологічних наук, 
4 старших дослідників.

Основна наукова діяльність Інституту спрямована на виконання 
науково-дослідних робіт за такими напрямами:

• оцінка антимікробної, віруліцидної, педикульоцидної актив-
ності дезінфекційних препаратів;

• дослідження дезинфікуючих властивостей косметичних за-
собів та космецевтиків;

• вивчення особливостей формування мікробіому організму лю-
дини під впливом  нутрицевтиків та медикаментозних чинників; 

• дослідження токсикологічних властивостей дезінфекційних 
препаратів та космецефтиків;

• розробка альтернативних методів оцінки токсичності;
• наукове обґрунтування гігієнічних регламентів шкідливих 

хімічних речовин в об’єктах навколишнього середовища 
(спільно з ЦНДЛ і лабораторією промислової токсикології).

На базах лабораторій НДІ проводяться планові науково-дослідні 
роботи кафедр Університету:

• кафедра технології ліків і біофармації (вивчення імунотроп-
ності нових стандартизованих природних продуктів);

• кафедра фармакогнозії і ботаніки (вивчення алергенних 
властивостей рослинних екстрактів);

• кафедра педіатрії і неонатології ФПДО (визначення якісного 
та кількісного складу мікрофлори кишківника та встановлен-
ня чутливості умовнопатогенних мікроорганізмів до антимі-
кробних препаратів);

• кафедра терапевтичної стоматології (визначення антимікроб-
ної активності стоматологічних препаратів);
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• кафедра ортодонтії; (визначення якісного та кількісного скла-
ду мікрофлори, що розвивається на ортодонтичних апаратах);

• кафедра дитячих інфекційних хвороб (визначення рівнів ан-
титіл до SARS-CoV-2); 

• кафедра педіатрії та неонатології ФПДО (визначення показ-
ників Т- та В- клітинного імунітету).

Міжнародна співпраця: НДІ епідеміології та гігієни співпрацює з 
Підкарпатським і Малопольским Воєводством Польщі з питань діагнос-
тики та профілактики коронавірусної хвороби COVID-19 і туберкульозу. 

Видавнича діяльність: за 2021-2022 рр опубліковано 14 статей 
та 18 тез, з них 4 статті у Міжнародних фахових виданнях, що вхо-
дять до наукометричних баз даних Scopus/Web of Science, 10 статей 
– у вітчизняних фахових виданнях. Співробітники Інституту взяли 
участь і виступили з доповідями на 19 міжнародних форумах, опублі-
кували матеріали у збірниках наукових праць міжнародних конферен-
цій. Щотижнево співробітники Інституту беруть участь у вебінарах  
Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa (Польща), де висвітлюються дані 
результатів епіднагляду за коронавірусом, туберкульозом та іншими 
інфекційними і бактеріальними захворюваннями в регіоні та світі, 
проблеми недовиявлення випадків туберкульозу в Польщі та Україні. 
Співробітники Інституту отримали 15 сертифікатів за участь у конфе-
ренціях з міжнародною участю. Видано один інформаціний лист та 
методичні рекомендації.

За звітний період у Науково-дослідному інституті епідеміології 
та гігієни Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького організовано науково-просвітницьку роботу і про-
ведено тематичні екскурсії в музей о. Г. Мосінга для гостей міста, а 
також для представників польської громади Львова, Львівської Архі-
дієцезії Римсько-католицької церкви. 

ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

У 2021-2022 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 
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Данила Галицького є 75 ЗВО та організацій з 22-х країн світу. За 2022 
рік підписано 9 нових угод про наукову співпрацю з: 

• Університетом Глазго, Великобританія (Координатор – проф. 
Т.І. Негрич. Виконавці – підрозділи та кафедри Університету);

• Університетом інформаційних технологій та управління мі-
ста Жешув. (Координатор – проф. А.Б. Зіменковський. Вико-
навець – кафедра менеджменту в охороні здоров’я, фармако-
терапії і клінічної фармації) 

• Люблінським католицьким університетом ім. Івана Павла ІІ. 
(Координатор – проф. А.Б. Зіменковський. Виконавець – ка-
федра менеджменту в охороні здоров’я, фармакотерапії і клі-
нічної фармації)

• Фондом Польський Інститут Evidence Based Medicine, Поль-
ща. (Координатор – проф. Т.І. Негрич. Виконавці – підрозділи 
та кафедри Університету);

• Краківською вищою школою промоції здоров’я, Польща. 
(Координатор – доц. О.В. Гдиря. Виконавець – кафедра реабі-
літації та нетрадиційної медицини ФПДО);

• Університетом міста Севілья, Іспанія. (Координатор – проф. 
Т.І. Негрич. Виконавці – підрозділи та кафедри Університету);

• Новим Лісабонським університетом, Португалія. (Координа-
тор – проф. Т.І. Негрич. Виконавці – підрозділи та кафедри 
Університету);

• Інститутом хімії рослинних сполук, Узбекистан. (Координа-
тор – асист. Р.М. Лесюк. Виконавець – кафедра фармакогнозії 
і ботаніки);

• Міжнародним коледжем з індустріалізації і захисту населення 
від стихійних лих та аварій, Болгарія. (Координатор – проф. 
Б.П. Кузьмінов. Виконавець – Науково-дослідний інститут епі-
деміології та гігієни).

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 та Європейським Союзом. 

Університет продовжує заходи щодо інтеграції освітнього та науково-
го процесу в європейський академічний простір шляхом реалізації програ-
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ми мобільності студентів та науково-педагогічних працівників Еразмус+ 
у рамках співробітництва з Вроцлавським медичним університетом імені 
Пястув Шльонських (Польща) – студентка 5 курсу медичного факультету 
навчається за цією програмою вже другий семестр; та Вищою школою біз-
несу та підприємництва міста Островець-Свентокшиський (Польща).

Відповідно до Рамкової програми досліджень та інновацій Горизонт 
2020 працівники кафедри гістології, цитології та ембріології у 2022 році 
продовжують виконання проєкту NeutroCure. Розробка розумних підси-
лювачів реакційноздатних сполук кисню специфічних для аномальних 
поліморфноядерних нейтрофілів для лікування запальних та аутоімунних 
захворювань, раку та мієлосупресії (Development of “smart” amplifi ers of 
reactive oxygen species specifi c to aberrant polymorphonuclear neutrophils for 
treatment of infl ammatory and autoimmune diseases, cancer and myeloablation) 
конкурсу FETOPEN-01-2018-2019-2020 – FET-Open Challenging Current 
Thinking (Відкритий для усіх конкурс технологій майбутнього – виклик 
наявним поглядам) у межах співпраці з Фрідріх-Александра Університе-
том Ерлянгену-Нюрнбергу, Німеччина; Університетом Суррей, Велико-
британія; Національним центром кардіоваскулярних досліджень, Іспанія; 
Інститутом Густава Руссо, Франція та компанією Redoxis АВ, Швеція, 
термін виконання 2020-2024 рр. Керівник проєкту – професор Р.О. Білий. 

Грантова діяльність Університету здійснювалась шляхом вико-
нання наукових досліджень у рамках проєкту Фонду Фольксваген. 
Важливість ензимів нейтрофільного походження для процесингу 
ауто-антигенів та модулювання запального впливу (The importance 
of neutrophil-derived enzymes for the processing of auto-antigens and 
infl ammatory mediators), 2019-2022 рр. Виконавець – кафедра гістоло-
гії, цитології та ембріології. Керівник проєкту – професор Р.О. Білий. 

Університет став учасником-третьою стороною проєкту Рамкової 
програми досліджень та інновацій Горизонт 2020 RISE NoBiasFluors 
Неупереджені флуоресцентні барвники як маркери ліків для оптич-
ної візуалізації в клітині та організмі “Non-biased fl uorescent dyes as 
markers of drugs for optical in cellulo and in vivo imaging”. Виконавці – 
кафедри Університету, керівник проєкту – професор Р.О. Білий.

Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Універ-
ситету здійснює активну співпрацю з кафедрою біотехнології Медич-
ного університету міста Білосток. Зокрема, в рамках співробітництва 
з даним ЗВО розпочато виконання проєкту Моноклональні антитіла в 
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поєднанні з похідними тіазолідинону як сучасна протиракова стратегія 
фінансованого Національним агентством академічних обмінів Польщі 
(NAWA), обсяг фінансування 1,8 млн польських злотих, тривалість ви-
конання 2022-2024 рр. Керівник проєкту – професор Р.Б. Лесик. 

У межах співпраці з Організацією Північноатлантичного договору ка-
федра реабілітації та нетрадиційної медицини Університету бере участь в 
проєкті Створення навчальної програми з фізичної та реабілітаційної ме-
дицини (ФРМ) для лікарів в Україні, яка впроваджується в рамках Трасто-
вого Фонду НАТО з медичної реабілітації, за фінансової підтримки Аген-
цією 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. 

Працівники кафедри технології ліків і біофармації у 2022 р. про-
довжують виконання проєкту фундації Eureka Розробка функціональ-
них кормових добавок для риби з біомаси диких водоростей у межах 
співпраці з Каунаським медичним університетом, Литва; The Nature 
Research Centre, Литва; компанією JSC Naujasis Nevezis, Литва; ДН-
ДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, Україна, термін 
виконання 2021-2023 рр. Координатор проєкту – доцент Н.І. Гудзь.

Міжнародні дослідницькі проєкти з бюджетним фінансуванням.
Працівники кафедри ендокринології у співпраці з Віденським ме-

дичним університетом (Австрійська Республіка) у 2022 р. продовжили 
виконання спільного українсько-австрійського проєкту, який фінансує 
МОН України на тему: Дослідження фізіологічних та біохімічних пара-
метрів для встановлення простих, надійних та відповідних біомаркерів 
для лікувальних інтервенцій для пацієнтів з пост-травматичним стре-
совим розладом (ПТСР). Керівник проєкту – професор В.О Сергієнко. 

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

ров’я, науки та технології (RECOOP HST Association). Під егідою асоціації 
RECOOP у 2021-2022 рр. працівники кафедр біологічної хімії, фармаце-
втичної, органічної і біоорганічної хімії; гістології, цитології та ембріології 
та педіатрії №2 Університету опублікували 6 статей у журналах, що індек-
суються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

7-8 квітня 2022 року у м. Прага, Чеська республіка відбулася 
щорічна конференція проведена під егідою RECOOP (RECOOP 4th 
International Student та 17th Bridges in Life Sciences Conferences), у якій 
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дистанційно взяли участь 7 науково-педагогічних працівників Львів-
ського національного медичного університету імені Данила Галиць-
кого та представники університетів інших країн-учасниць цієї органі-
зації. З доповідями та керуючими секціями були науково-педагогічні 
працівники Університету: проф. Т.І. Негрич, асист. М.І. Боженко (ка-
федра неврології), проф. Р.О. Білий, асист. Г.І. Біла (кафедра гістології, 
цитології та ембріології), проф. Л.І. Кобилінська, доц. Х.М. Насадюк 
(кафедра біологічної хімії), доц. О.І. Мацюра (кафедра педіатрії №2).

У 2021-2022 рр. працівники кафедри гістології, цитології та ембрі-
ології та біологічної хімії Університету виконували три грантові про-
грами, фінансовані асоціацією RECOOP із загальним фінансування 70 
тис. доларів США, з яких 30 тис. доларів США було витрачено на гу-
манітарну допомогу ЗСУ та впровадження у виробницво гемостатич-
них засобів, розроблених співробітниками Університету:

• Активація нейтрофілів наночастинками у механізмі виник-
нення захворювання на основі аліментарно-асоційованого 
запалення. Виконавець − кафедра гістології, цитології та емб-
ріології. Керівник проєкту – професор Р.О. Білий. 

•  Розробка кровоспинного засобу на основі гемостатичної по-
вʼязки з хітозану. Виконавець − кафедра гістології, цитології 
та ембріології. Керівник проєкту – професор Р.О. Білий. 

• Дослідження підгострого та хронічного запального синдро-
му при COVID-19 у дорослих. Виконавець − кафедра біоло-
гічної хімії. Керівник проєкту – професор Л.І. Кобилінська. 

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 
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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.

Найбільша кількість запитів стосувалась засобів для фармакотера-
пії серцево-судинної системи, захворювань дихальної системи, ШКТ та 
метаболізму, кровотвореної системи, а також антимікробних засобів.

ЦЕНТР БІОСТАТИСТИКИ

Діяльність фахівців центру біостатистики:
• консультування 163 наукових і науково-педагогічних праців-

ників та виконавців НДР Університету щодо обробки меди-
ко-статистичних даних, у тому числі щодо аналізу впливу 
російського вторгнення на роботу системи охорони здоров’я 
України та європейських країн;

• співучасть в обробці медико-статистичних даних при виконанні 
комплексних наукових досліджень, у тому числі 3 міжнародних; 

• аналіз 24 науково-дослідних робіт щодо їх відповідності кри-
теріям доказової медицини (на запити разових спеціалізова-
них вчених рад, а також журналів Acta Medica Leopoliensia, 
Праці Наукового Товариства ім. Шевченка, Медичні науки, 
Львівський клінічний вісник).

Основні фахові питання, щодо яких здійснювалось консуль-
тування:

• використання сучасних методів статистичного аналізу вихо-
дячи з принципів доказової медицини;

• розрахунок необхідного обсягу вибірки, аналіз потужності;
• створення баз даних для введення показників клінічних до-

сліджень;
• підбір статистичних методів для здійснення клінічних та екс-

периментальних наукових досліджень;
• аналіз результатів медико-соціологічних досліджень та екс-

пертних оцінок.
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Фахівці центру біостатистики працюють у складі групи експертів 
департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА; мультидисциплінар-
ної робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомо-
ги на засадах доказової медицини та у Секретаріаті регіональної ради 
відзнаки Орден Святого Пантелеймона.

У результаті співпраці науковців Університету з фахівцями 
центру біостатистики опрацьовано:

• методологію клінічного аудиту в закладах охорони здоров’я 
міста Львова (кафедра менеджменту в охороні здоров’я, фар-
макотерапії і клінічної фармації);

• оцінку ефективності молекулярної діагностики у дітей з 
алергією на білок коров’ячого молока (кафедра педіатрії №2 
і кафедра клінічної імунології та алергології)

• аналіз рівня, структури та кореляційних взаємозв’язків сен-
сибілізації мешканців України до основних алергенів (кафе-
дра клінічної імунології та алергології);

• аналіз ускладнень хірурґічного лікування хворих з пухлина-
ми легень (кафедра онкології і радіології ФПДО);

• результати хірургічної корекції або консервативного ведення 
кіст селезінки в дітей за даними віддалених моніторингових 
змін (кафедра дитячої хірургії);

• аналіз очікувань та задоволеності лікарів (провізорів)-інтер-
нів в Україні на етапі первинної спеціалізації–інтернатури 
(факультет ФПДО);

• мультидисциплінарний підхід до лікування педіатричних па-
цієнтів із шкірними симптомами харчової алергії (кафедра 
педіатрії №2).

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Впродовж 2021-01.10.2022 років працівниками Університету опу-
бліковано понад 3000 друкованих робіт.

Кількість статей співробітників Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицького за 2022 pік: 

• у Scopus – 198
• у Web of Science – 133
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1. Aвраменко I. 
2. Абрагамович O. 
3. Антонів O. 
4. Антонюк В. 
5. Бандрівська O.
6. Бариляк A. 
7. Барнет O. 
8. Баса Н. 
9. Басів Н. 
10. Бек Н. 
11. Беш Л. 
12. Бешлей Д. 
13. Білий Р. 
14. Бойко O.
15. Боржієвський А.
16. Боржієвський О.
17. Вовк M.
18. Воробець Д.
19. Воробець З.
20. Гаврилюк А. 
21. Голота С. 
22. Горбаль Н. 
23. Гудзь Н. 
24. Гуменюк В. 
25. Гутор Т. 
26. Дармограй Р. 

27. Добрянський Д. 
28. Драпак I. 
29. Дутка I. 
30. Зімба О.
31. Зіменковський A.
32. Зіменковський Б. 
33. Зубченко С. 
34. Касьян О. 
35. Костишин Л. 
36. Крищишин-Диле-

вич A. 
37. Кузик А.
38. Лелюх M. 
39. Лесик Р. 
40. Лисюк Р. 
41. Литвин Г.
42. Лозинський A.
43. Максимюк Г. 
44. Мальська A. 
45. Маркін Л. 
46. Матещук-Вацеба Л. 
47. Матійчук Ю. 
48. Мацюра О. 
49. Мирко І. 
50. Мицик Ю. 
51. Мишаківська O. 
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Моріон, 2021. 560 с.
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Марченко Т.В, 2021–2022. т. 1. 336 с., т. 2. 332 с., т. 3. 284 с. 

7. Лаповець Л.Є. (у співавторстві). Клінічна біохімія: підручник: 
у 3 т.  Львів : ПП «Магнолія 2006», 2022. 372 с., 316 с., 296 с.
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15. Федоренко В.І. в співавтор. Bardov V. G., Omelchuk S. T., 
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from Ukrainian ed. Vinnytsia: Nova Knyha, 2022.  456 p.
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34 посібники:
1. Malanchuk O. Mathematical Analysis of Medical and Biological: 

електронний навчальний посібник для студ. мед. і фарм. вузів; 
2021. 82 р.
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biological chemistry: посібник для студ. II курсу мед. ф-ту ан-
гломовного відділення. Львів; 2021. Ч. 1. 163 р.
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4. Андріюк Л.В. (у співавторстві). Нутритивний статус пацієнтів 
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5. Андріюк Л.В., Бабінець Л.С., Боровик І.О. Захворювання ор-
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6. Андріюк Л., Задорожна Б., Шевага В., Гарник Т., Мацко Н., Гра-
боус О., Лабінський П. Фізична і реабілітаційна медицина: на-
вчально-методичний посібник. Львів: ПФ «Політера»; 2022. 454 с.

7. Боженко Н.Л., Боженко М.І., Боженко О.Б. Фізична активність та 
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10. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. Загальна епідемі-
ологія: навчальний посібник. 5-е вид., переробл. і допов. для 
магістрів і лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти  
університетів, інститутів і академій. К.: Медицина; 2021. 272 с.
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гематологічних показників оперованих хворих на рак лівої ле-
гені після операції лівобічної пульмонектомії. Заявка № a 2019 
07244 від 01.07.2019 р. Патент України на винахід № 151924 
від 06.10.2022 р. Опубл. Бюл. № 40.

б) патентів України на корисні моделі – 11: 
1. Кобилінська Л.І., Рябцева А.О., Мітіна Н.Є., Скорохід Н.Р., 

Стойка Р.С., Лесик Р.Б., Заіченко О.С., Зіменковський Б.С.  
Спосіб одержання системи доставки протипухлинної сполуки. 
Патент України на винахід  № а 2019 08944 від 24.05.2021 р, 
патентовласники ЛНМУ імені Данила Галицького, Національ-
ний університет «Львівська політехніка».

2. Кушнірчук М.І. Гриценко О.М., Баран Н.М., Бережний Б.-
В.В., Спосіб одержання гідрогелевих армованих трубчастих 
виробів. Патент України на корисну модель № 151428 від 
20.07.2022 р. Опубл. Бюл. № 29. 

3. Лесик Р.Б., Девіняк О.Т., Литвин О.В., Крч Х.Л., Качур І.І., 
Сятиня В.А., Стан І.Ю., Деяк Я.І. Спосіб одержання Спосіб 
одержання 3-[2- (3- (4-бромофеніл)-5-(-4-хлорофеніл)-4,5-ди-
гідропіразол-1-іл)-4-оксо-4H-тіазол-5-іліден]-5-бромо-1,3-ди-
гідроіндол-2-ону, що проявляє протилейкемічну активність. 
Заявка № u2021 00132 від 14.01.2021 р. Патент України на ко-
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рисну модель № 149022 від 13.10.2021 р. Опубл. Бюл. № 41. 
4. Лесик Р.Б., Девіняк О.Т., Литвин О.В., Крч Х.Л., Качур І.І., Ся-

тиня В.А., Стан І.Ю., Деяк Я.І. Спосіб одержання 3-[2- (3,5-біс 
(4-хлорофеніл)-4,5-дигідропіразол-1-іл)-4-оксо-4H-тіазол-5-ілі-
ден]-5-хлоро-1,3-дигідроіндол-2-ону, що проявляє протипух-
линну активність. Заявка № u202100133 від 14.01.2021 р. Па-
тент України на корисну модель № 149023 від 13.10.2021 р. 
Опубл. Бюл. № 41.

5. Мацькевич В.М., Василик В.М., Ленчук Т.Л., Рижик В.М., 
Грищук М.І., Камишний О.М., Мицик Ю.О. Спосіб забору 
аутопсійного матеріалу серцево-судинної системи при прове-
денні розтину померлого від карантинної інфекції. Заявка № 
u202105591 від 04.10.2021 р. Патент України на корисну мо-
дель № 150494 від 23.02.2022 р. Опубл. Бюл. № 8.

6. Мицик Ю.О.,  Мацькевич В.М., Василик В.М., Ленчук Т.Л., [та 
ін.]. Спосіб забору аутопсійного матеріалу серцево-судинної 
системи при проведенні розтину померлого від карантинної 
інфекції. Патент на корисну модель № 150494 від 23.02.2022 р.

7. Новак В.Л., Барілка В.А., Шалай О.О., Матлан В.Л., Примак 
С.В. Спосіб верифікації гострої лімфобластної лейкемії за 
показниками цитотоксичної активності мононуклеарів пери-
феричної крові. Заявка № u202107319 від 15.12.2021 р. Па-
тент України на корисну модель № 151259 від 29.06.2022 р. 
Опубл. Бюл. № 26.

8. Новак В.Л., Даниш Т.В., Шурко Н.О., Мадич С.Є., Даниш 
О.Й., Дульцева Н.А. Спосіб одержання комплексного препа-
рату фактора зсідання крові VII. Патент України на корисну 
модель № 151581 від 13.12.2021 р. Опубл. Бюл. № 33. 

9. Поспішіль Ю.О., Фаліон Р.І. Спосіб патоморфологічного ана-
лізу перифокальної тканини мозку при інсультах різного типу. 
Заявка № u202104427 від 30.07.2021 р. Патент України на ко-
рисну модель № 150951 від 18.05.2022 р. Опубл. Бюл. № 20.

10. Пупін Т.І., Левицький А.П., Левицький Ю.А., Селіванська І.О., 
Лапінська А.П., Марков А.В. Спосіб підвищення ефективності 
використання вітаміну F в харчуванні. Заявка № u202102822 
від 28.05.2021 р. Патент України на корисну модель № 150056 
від 29.12.2021 р. Опубл. Бюл. № 52. 
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11. Пупін Т.І., Левицький А.П., Селіванська І.О., Лапінська А.П., 
Марков А.В., Лабуш Ю.З., Двуліт І.П. Спосіб використання 
термопероксидних жирів в харчуванні. Заявка № u202102280 
від 298.04.2021 р. Патент України на корисну модель № 151565 
від 17.08.2022 р. Опубл. Бюл. № 33. 

16 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:
1. Зіменковський Б.С., Гаєвська В.Ю., Васильєв А.Г., Чоп’як В.В. 

та ін. Симптом: Постковідна аура психічного опору. Авторське 
свідоцтво на твір №113481 від  28.06.22.

2. Абрагамович О.О., Панарін Б.Г. Тракційне крісло для про-
філактики уражень хребта. Авторське свідоцтво на твір 
№  114601 від 01.09.2022 р..

3. Абрагамович О.О., Панарін Б.Г. Тракційний підголовник для 
витягнення шийного відділу хребта. Авторське свідоцтво на 
твір № 114602.

4. Березюк О.Р. Шкала-запитальник «Порівняльний індекс по-
чуття неповноцінності (ПІПН). Авторське свідоцтво на твір 
№112689 від 20.04.2022 р.

5. Боженко М.І.  Карта обстеження хворого на розсіяний скле-
роз з больовими синдромами.  Авторське свідоцтво на твір № 
112204 від 04.03.2022.

6. Боженко Н.Л.  Книга для пацієнтів:  Мігрень. Прості відпові-
ді на складні питання. Авторське свідоцтво  на твір №114902 
від 21.09.2022.

7. Вервега Б.М.  Стан мікробіоти та морфологічні зміни тонкої 
кишки при експериментальному гострому поширеному пери-
тоніті на тлі стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. 
Авторське свідоцтво на твір №108526  від 08.10.2021 р.

8. Вервега Б.М. Relationship between lipid peroxidation and 
antioxidants in rats with experimental acute generalized peritonitis 
against the background of streptozotocin-induced diabetes. Автор-
ське свідоцтво  на твір №108525  від 08.10.2021 р.

9. Вервега Б.М. Гістологічне дослідження тонкої кишки у щурів 
при експериментальному моделюванні гострого поширеного 
перитоніту на фоні стрептозотоциніндукованого цукрового ді-
абету. Авторське право на твір №108527  від  08.10.2021 р.
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10. Виноград Н.О. Спосіб оцінювання початкової стадії епідемії 
віспи мавп серед поведінкових груп ризику. Авторське свідо-
цтво на твір№ 114739 від 09 вересня 2022 р.

11. Кулінченко Р.В., Кучер А.Р., Дутчак О.В., Штибель Д.В.  Про-
токол ультрасонографічного обстеження скронево-нижньоще-
лепних суглобів та жувальних м’язів. Авторське свідоцтво на 
твір № 109243 від 31 січня 2022.

12. Москвяк Н.В. Характеристика антропометричних параметрів 
дітей 12 років з міських агломерацій України. Авторське свідо-
цтво на твір № 114237  від 16.08.2022 р.

13. Смоляр Н.І., Лесіцький М.Ю., Дубецька-Грабоус І.С. 
Комп’ютерна програма «Прогнозування карієсу зубів у дітей 
з ортодонтичною патологією» Авторське свідоцтво на твір 
№109732 від 23.11.2021 р.

14. Урбанович А.М.,   Ланюш Ф.В. Опитувальник для визначення 
синдрому нічного переїдання  Авторське свідоцтво  на твір № 
111239 від  24.01.2022 р.

15. Федоренко В.І., Кіцула Л.М., Федоренко Ю.В. Оцінка кінети-
ки метгемоглобіноутворення за умов дії нітриту натрію. Ав-
торське свідоцтво на твір № 111874 від 17 лютого 2022 р.

16. Федоренко, В.І., Кіцула Л.М., Гутор Т.Г. Козак Л.П. Шкали ре-
гресії для оцінки фізичного розвитку 11-річних школярів.  Ав-
торське свідоцтво на твір № 111872 від 17 лютого 2022р.

7 методичних рекомендацій наукового спрямування (затвер-
джені МОЗ України та рекомендовані Вченою Радою університету): 

1. Беш Л.В. та співавт. Про затвердження Стандартів медичної 
допомоги «Позалікарняні пневмонії у дітей». Наказ Міністер-
ства охорони здоров’я України 2 серпня 2022 року № 1380.

2. Беш Л.В. (у співавторстві). Про затвердження Уніфікованого 
клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) 
медичної допомоги «Бронхіальна астма у дітей». Наказ Мініс-
терства охорони здоров’я України 23 грудня 2021 року № 2856.

3. Беш Л.В. (у співавторстві). Уніфікований клінічний протокол 
первинної медичної допомоги «Інтегроване ведення хвороб 
дитячого віку». Наказ Міністерства охорони здоров’я України 
14 вересня 2021 року № 1945.
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4. Добрянський Д.О. (у співавторстві). Про затвердження Стан-
дартів медичної допомоги «Інвазивний кандидоз у новонарод-
жених дітей». Наказ Міністерства охорони здоров’я України 
від 12 травня 2022 року № 800.

5. Добрянський Д.О. (у співавторстві). Про затвердження Уні-
фікованого клінічного протоколу вторинної (спеціалізованої) 
та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Па-
рентеральне харчування новонароджених дітей». Наказ Мініс-
терства охорони здоров’я України 18.04.2022 № 650.

6. Добрянський Д.О. (у співавторстві). Про затвердження Уні-
фікованого клінічного протоколу вторинної (спеціалізова-
ної) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомо-
ги «Некротизуючий ентероколіт у передчасно народжених 
дітей». Наказ Міністерства охорони здоров’я України 28 
січня 2022 року № 182.

7. Мазур А.П., Кобеляцький Ю.Ю., Лісний І.І., Підгірний Я.М. 
Державний формуляр лікарських засобів. Випуск тринад-
цятий. (Розділ 10).ДП ДЕЦ МОЗ України. 2021 (електронна 
версія).

3 інформаційні листи Університету:
1. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. Алгоритм го-

товності та реагування щодо епідемічних ускладнень, зу-
мовлених вірусом віспи мавп. ЛНМУ ім. Данила Галицького. 
Львів, 2022. 

2. Виноград Н.О., Байдалка І.Д. Стандартні та спеціальні проце-
дури інфекційного контролю при віспі мавп. ЛНМУ ім. Дани-
ла Галицького. Львів, 2022. 

3. Гаврилюк А.М., Зубченко С.О., Ліщук-Якимович Х.О., Ломі-
ковська М.П., Кріль І.Й., Горбаль Н.М. Анамнестичні та кліні-
ко-лабораторні ризики розвитку IGE-залежної гіперчутливості 
до медикаментозних і вакцинальних препаратів: інформацій-
ний лист. Львів, 2021.

2 атласи:
1. Матешук-Вацеба Л.Р., Герасимюк І.Є.,  Кривецький В.В., По-

падинець О.Г. Неттер Френк Г. Atlas of Human Anatomy-Атлас 
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анатомії людини. Переклад 7-го англ. вид.: двомовне вид. К.: 
ВСВ «Медицина», 2020. 736 с.

2. Челпанова І.В., Луцик О.Д., Ященко А.М., Юзич О.В., Думич 
Т.І., Панкевич Л.В., Дудок О.В. Атлас для практичних занять з 
гістології, цитології та ембріології. Львів, 2022. 79 с. 

УНІВЕРСИТЕТ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

SciVerse Scopus

Станом на квітень 2022 року згідно з рейтинговим оцінюванням 
інформаційного освітнього ресурсу Освіта.ua здійснено наукометрич-
ний моніторинг науково-видавничої діяльності за показниками бази 
даних SciVerse Scopus. У базу внесено 195 закладів вищої освіти Укра-
їни. Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького у рейтингу займає 9 позицію і є першим серед медичних 
університетів України.

Динаміка індексу Гірша (h-індексу) Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького
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Динаміка кількості публікацій Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького у 

наукометричній базі даних  SciVerse Scopus 
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Динаміка кількості цитувань публікацій Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького 

у наукометричній  базі даних SciVerse Scopus 
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Загальні дані публікацій Університету станом на 01.11.2022 року 
(останнє оновлення даних):
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Кількість статей – 1846, медицина – 32,9%, біохімія, генетика і мо-
лекулярна біологія – 17,1%, фармакологія, токсикологія і фармація  – 
11,5%, хімія – 7,7%

Кількість цитувань – 16335
Індекс Гірша – 58.

GOOGLE SCHOLAR

Станом на 01.11.2022 у наукометричній базі даних Google Scholar 
зареєстровано 1216 науковців Університету. Сумарна кількість циту-
вань працівників з моменту індексації становить 35921, а індекс Гірша 
складає 78.

Станом на 01.11.2022 року

НАУКОВІ ЖУРНАЛИ

Університет випускає 13 наукових та науково-практичних журналів: 
• один – внесений до наукометричної бази SciVerse Scopus
• 8 – внесені до міжнародних каталогів наукових видань і нау-

кометричних баз даних
• 5 – включені до переліку наукових фахових видань України 

(Категорія Б)
Категорія Б

1. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. – 
Журнал внесений до наукометричної бази SciVerse Scopus.

2. Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис. 
3. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 
4. Львівський клінічний вісник. 
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5. Медичне право. 
Категорія В

1. Гепатологія. 
2. Збірник наукових праць Актуальні проблеми профілактичної 

медицини. 
3. Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандар-

тизація / Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical 
Standardization. 

4. Алергія у дитини. 
5. Новини стоматології. 
6. Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. 
7. Профілактична та дитяча стоматологія. 
8. Світ ортодонтії. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Сучасний етап розвитку Бібліотеки Університету характеризу-
ється зміною основних напрямків діяльності. З метою оптимізації 
традиційних функцій виконується робота для забезпечення широко-
го доступу до наукової інформації та інформаційних ресурсів. Бібліо-
течний фонд продовжує наповнюватись вітчизняними та іноземними 
виданнями: науковою, науково-популярною літературою, офіційними 
виданнями, неопублікованими матеріалами, документами на тради-
ційних та електронних носіях інформації. Формування бібліотечного 
фонду базується на аналізі навчальних планів, програм та тематики 
наукових досліджень Університету. Багатогалузевий книжковий фонд 
Бібліотеки у 2021/2022 рр. налічує 618 900 примірників, з них – 297 
123 прим. навчальної літератури. 

Протягом року здійснювався аналіз книгозабезпеченості навчаль-
них дисциплін, що дозволяє поповнювати фонд новими документами 
у відповідності до ліцензійних норм та вимог. Продовжувалась робота 
у проєкті Корпоративної каталогізації. Здійснювався відбір періодич-
них видань для електронного каталогу Бібліотеки. Наукове опрацю-
вання літератури та організація каталогів забезпечували систематиза-
цію документів, що надходили до Бібліотеки. 

Бібліотека Університету орієнтується на користувача, охоплюючи 
різноманітні напрями роботи. Для інформування працівників Універси-
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тету про нові надходження інформаційно-бібліографічний відділ укла-
дає Бюлетень нових надходжень. Продовжується робота над поповнен-
ням бібліографічного покажчика Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького: погляд крізь віки. Постійно до-
даються бібліографічні описи про нові видання до покажчиків Доказова 
медицина та Сімейна медицина, Посттравматичний стресовий розлад 
внаслідок військових дій. Працюємо над доповненням біобібліографіч-
ного видання Михайло Кос (1863-1930) – військовий лікар, науковець, 
громадський діяч. Здійснюється  пошук публікацій з історії медицини. 
Бібліотека і надалі планує займатись ретроспективними та аналітични-
ми розвідками медицини Галичини періоду XV-XIX сторіччя та буде 
продовжувати дослідження Історії медицини в датах та іменах для укла-
дання біобібліографічних покажчиків у майбутньому. 

Науково-дослідна діяльність Бібліотеки базується на власних на-
працюваннях та на організації інформаційних досліджень і проєктів з 
медичного краєзнавства, а саме видання Санаторії і курорти Галичини 
– у фондах бібліотеки Львівського національного медичного універси-
тету імені Данила Галицького. 

Працівники Бібліотеки брали участь у 8 міжнародних та вітчизня-
них конференціях та опублікували 6 статей у фахових журналах. 

Бібліотека працює над розширенням діапазону послуг і ресурсів, 
які можна отримувати віддалено: координуючи доступ Університету до 
наукометричних та інших баз даних Clarivate Analytics: Web of Science; 
Elsevier: Scopus, ScienceDirect, ClinicalKey; WoltersKluwer: UpToDate; 
McGrraw-Hill: AccessMedicine, AccessSurgery, AccessEmergency Medicine; 
EBSCO. Наші користувачі мали доступ до ресурсів Oxford Medicine, 
OVID platform + Medline, EKG-Training, Osmosis, AMBOSS, UWord, BMJ, 
Complete Anatomy, Thieme, Bentham Science, RapidILL, Research4Life пов-
нотекстових публікацій міжнародного видавництва Springer Nature.

Співпраця з кафедрами та студентським самоврядуванням  дозво-
ляє отримувати інформацію, необхідну для вивчення динаміки викори-
стання бібліотечних фондів та сприяє оптимізації технологічних проце-
сів, вдосконалюючи систему обслуговування наших користувачів.

Забезпечуючи ефективний доступ до бібліотечних ресурсів, про-
водиться комплекс заходів з метою формування у користувачів системи 
знань про Бібліотеку. Для цього використовується інформаційно-біблі-
ографічне інформування, виставкова та іміджева діяльність. Постійно 
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оновлюємо перелік літератури, яка стосується проблем невідкладної до-
помоги та військової хірургії, психологічної допомоги; на запити праців-
ників кафедр і військових лікарів формуємо тематичні добірки літератури.

В організації віддаленого доступу велике значення має власний сайт, 
який залишається основним інформаційним ресурсом Бібліотеки http://
library.meduniv.lviv.ua. Протягом року регулярно оновлюється його кон-
тент. Користувачі мають можливість переглядати електронний каталог, 
перелік послуг, що надаються Бібліотекою. На сайті Бібліотеки пред-
ставлено Календар знаменних дат на поточний рік. У процесі пошуку та 
відбору матеріалу використовуються фахові медичні журнали, тематичні 
збірники, календарі, ювілейні видання, альманахи, веб-сайти інших нау-
кових установ та бібліотек. У рамках підготовки календаря у БД BIBLIO 
відредаговано та створено закладку Персоналії, що розширює можливо-
сті пошуку в електронному каталозі. Діяльность Бібліотеки Університету 
визначається за станом впровадження та використання електронних ре-
сурсів. Бібліотека Університету продовжує працювати над вдосконален-
ням системи інформаційно-бібліотечного обслуговування. 

У цей складний час основна  робота відображена у трьох напрям-
ках – рятівний, волонтерський та відновлення повноцінної роботи. В 
умовах війни є великий інтерес серед громадян України, переважно 
російськомовних, до вивчення й опанування української мови. Бібліо-
текарі викладали на курсах з вивчення української мови. 

Бібліотека Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького співпрацює з медичними університетськими бібліо-
теками України та закордону, виступила співорганізатором  семінару Ме-
дичні бібліотеки в умовах війни та долучилася до ініціатив бібліотечної 
спільноти, ініційованої Українською бібліотечною Асоціацією щодо засу-
дження російської агресії.  Наша діяльність отримала підтримку колег з 
міжнародних бібліотечних організацій, які висловили свою солідарність на 
конференціях ABDOS-Tagung 2022 (травень, Рига, Латвія), AGMB-Tagung 
(вересень Вюрцбург, ФРН), EAHIL (червень, Роттердам, Нідерланди).

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Лікувально-профілактична діяльність здійснювалась на 49 клі-
нічних кафедрах, які співпрацюють з 96 закладами охорони здоровʼя 
Львова, а також Луцька, Рівного, Трускавця, Моршина. З них держав-
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ної та комунальної власності – 42 та приватних – 54. Зменшення кіль-
кості клінічних закладів за останній рік відбулося у зв’язку з укруп-
ненням і утворенням територіальних медичних обʼєднань.

За звітний період укладено нові угоди про співпрацю з 5-ма клі-
нічними закладами охорони здоров’я, а також оновлені угоди з 4-ма 
закладами, серед них:

• КНП Львівське територіальне медичне об’єднання Бага-
топрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування 
та швидкої медичної допомоги – Львівське ТМО 1; 

• КНП Львівське територіальне медичне об’єднання Клінічна 
лікування планового лікування, реабілітації та паліативної 
допомоги – Львівське ТМО 2; 

• КНП Львівське клінічне територіальне медичне об’єднання 
акушерства та гінекології – Львівське ТМО 3;

• КНП 5-а міська клінічна поліклініка м. Львова;
• КП Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка;
• КП Волинське обласне територіальне медичне об’єднання за-

хисту материнства і дитинства.
У 2022 році почав свою роботу новий Навчальний імітаційний 

центр ЛНМУ ім. Данила Галицького, що сприятиме глибшому засво-
єнню практичних навичок здобувачами освіти.

ЛНМУ імені Данила Галицького продовжує співпрацю з науко-
во-дослідними установами системи Національної академії медичних 
наук України:

• ДУ Інститут спадкової патології НАМН України; 
• ДУ Інститут патології крові та трансфузійної медицини 

НАМН України.
Лікувально-профілактичну роботу виконували 736 штатних нау-

ково-педагогічних працівників клінічних кафедр. З них вищу катего-
рію мають 449 осіб (61 %), I категорію – 90 осіб (12 %), ІІ категорію  – 
50 осіб (7 %) та сертифікат спеціаліста – 147 осіб (20 %). Внаслідок 
автономізації  клінічних закладів охорони здоров’я, у 2021–2022 на-
вчальному році продовжувалися складнощі у проведенні науково-пе-
дагогічними працівниками кафедр лікувально-діагностичної роботи 
на клінічних базах.

Університет постійно співпрацює з ДОЗ ОВА у областях Західного 
регіону України. 19 висококваліфікованих фахівців клінічних кафедр 
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є головними позаштатними спеціалістами ДОЗ ЛОДА, а 11 – експер-
тами МОЗ України. Четверо професорів клінічних кафедр є членами 
клініко-експертної комісії ДОЗ ЛОДА.

Університет співпрацює з Військово-медичним клінічним цен-
тром Західного регіону, Багатопрофільною клінічною лікарнею інтен-
сивних методів лікування та швидкої медичної допомоги, надаючи 
практичну допомогу в лікуванні та реабілітації військових – учасників 
війни з Росією. Досвідчені фахівці клінічних кафедр виконують склад-
ні операційні втручання, приймають участь у лікуванні поранених, 
травмованих військовослужбовців. Завідувачі і професори клінічних  
кафедр організовують науково-практичні конференції і семінари, за-
сідання асоціації хірургів, травматологів, анестезіологів, інфекціоніс-
тів, у яких беруть участь  працівники Військово-медичного клінічного 
центру Західного регіону. Науково-педагогічні працівники клінічних 
кафедр приймають участь в медичних оглядах мешканців сільських 
районів Львівської, Волинської та Рівненських областей, соціально 
незахищених груп населення.

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

• у вересні 2021 року викладачами кафедри реабілітації та не-
традиційної медицини ФПДО проведено семінар на тему: Кі-
незітерапія – застосування спеціальних кінезітерапевтичних 
процедур і програм; 

• у вересні 2021 року асистентом  кафедри дерматології, ве-
нерології Чаплик-Чижо І.О., було організовано та проведено 
ряд лекцій профілактично-просвітницького характеру для 
учнів гімназії с. Стрілковичі Самбірського району Львівської 
області на теми: Профілактика захворювань, що передаються 
статевим шляхом, Особливості догляду за проблемною шкі-
рою в умовах пандемії COVID-19, Особливості догляду за 
проблемною шкірою, Профілактика паразитарних захворю-
вань шкіри;

• 16–17 вересня 2021 року викладачі кафедри хірургії, пластич-
ної хірургії та ендоскопії ФПДО взяли участь в міжнародному 
майстер-класі Розвиток роботичної хірургії в Україні та світі;

• 17 вересня 2021 року завідувач кафедри загальної хірургії 
професор Андрющенко В.П. взяв участь в якості доповідача у 
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науково-практичній фаховій школі-семінарі Сучасні концен-
суси в клінічній практиці хірурга та анестезіолога (м. Київ);

• 25 вересня 2021 року доцент кафедри терапевтичної стоматоло-
гії Петришин О.А. виступив на Фаховій школі Асоціації ліка-
рів-пародонтологів із лекцією на тему: Клінічний підхід до ліку-
вання хворих зі скомпрометованим пародонтом різного ступеня 
важкості, де була проведена демонстрація клінічних випадків; 

• 29 жовтня 2021 року до Всесвітнього Дня псоріазу кафедрою 
дерматології, венерології організовано низку заходів: огляд 
пацієнтів на клінічних базах кафедри, професором Сизон 
О.О. прочитана лекція для лікарів КНП ЛОР ОШВД Псорі-
атична хвороба;

• у жовтні 2021 року завідувачка кафедри ендокринології профе-
сор Урбанович А.М. та доцент Ліщук О.З. спільно зі студентами 
наукового гуртка кафедри взяли участь у профілактично-про-
світницькому проєкті Дні здоров’я, присвяченому запобіганню 
цукрового діабету, де розповсюджувалась просвітницька літера-
тура щодо факторів ризику цукрового діабету; 

• 6 листопада 2021 року асистент кафедри терапевтичної сто-
матології ФПДО Різник Ю.Б. провів на базі освітнього цен-
тру Максимус (м. Львів) майстер-клас Первинне ендодонтич-
не лікування;

• у листопаді 2021 року до Всесвітнього Дня діабету виклада-
чами кафедри ендокринології проведено безкоштовні кон-
сультації для пацієнтів із цукровим діабетом 1-го та 2-го 
типів, проводилось визначення цукру в крові за допомогою 
глюкометрів;

• у листопаді 2021 року асистентом кафедри реабілітації та 
нетрадиційної медицини ФПДО Лабінським П.А. проведено 
круглий стіл на тему: Принципи ручних методів терапії. Ме-
тодика мануального лікування соматичних дисфункцій;

• у листопаді–грудні 2021 року доцентом кафедри клінічної 
лабораторної діагностики ФПДО Андрушевською О.Ю. ор-
ганізовано та проведено круглий стіл з питань цитологічного 
скринінгу раку шийки матки, де висвітлено участь цитопато-
логів та сімейних лікарів у цитологічному скринінгу та зако-
нодавчі акти з цього питання;
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• у грудні 2021 року викладачами кафедри ендокринології су-
місно з компанією Астра Зенека проведено круглий стіл на 
тему: Захист нирок при цукровому діабеті для сімейних ліка-
рів та ендокринологів (проф. Урбанович А.М., доц. Сафонова 
О.В., доц. Гоцко М.Є.); 

• 17–28 січня 2022 року завідувач кафедри інфекційних хвороб 
професор Зінчук О.М. спільно з завідувачкою кафедри дитячих 
інфекційних хвороб доцентом Литвин Г.О. провели online-тре-
нінг для лікарів-спеціалістів Львівської, Волинської та Рівнен-
ської областей на тему Стандарти медичної допомоги Коро-
навірусна хвороба (COVID-19) та протокол Надання медичної 
допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19); 

• 21–25 лютого 2022 року завідувачка кафедри педіатрії та не-
онатології ФПДО професор Кісельова М.М. провела тренінг 
на тему: Алгоритми невідкладної допомоги новонародженим 
залежно від гестаційного віку та клінічних ситуацій;

• 25 лютого–1 березня 2022 року, у зв’язку з запровадженням 
воєнного стану в Україні, викладачі кафедри анестезіології 
та інтенсивної терапії ФПДО, кафедри травматології, ортопе-
дії та воєнно-польової хірургії, кафедри медицини катастроф 
та військової медицини спільно організували та провели 
online-тренінг для населення України з питань надання до-
медичної допомоги при невідкладних станах, де висвітлені 
наступні теми: Сучасні засоби забезпечення прохідності ди-
хальних шляхів і штучної вентиляції легень у дорослих (асист. 
Василів М.С. 25.02), Зупинка кровообігу та дихання. Техно-
логія надання екстреної медичної допомоги дорослим (проф. 
Фесенко У.А, 25.02), Екстрена медична допомога при масо-
вих ураженнях (доц. Гарбар М.О., 25.02), Порядок надання 
невідкладної медичної допомоги постраждалим та хворим на 
догоспітальному етапі (асист. Світлик Ю.О, 26.02), Зупинка 
кровотеч на догоспітальному етапі (асист. Садова-Чуба З.Т., 
26.02), Діагностика і лікування невідкладних станів на міс-
ці події (асист. Мерза Р.О., 26.02), Домедична допомога при 
ранах і кровотечах із кінцівок (доц. Гнатейко Н.О., 25.02), 
Домедична допомога при переломах кісток (доц. Серафин 
Ю.Я., 25.02), Домедична допомога при травмах і пораненнях 
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грудної клітки і живота (проф.Трутяк І.Р., 26.02), Невідклад-
на медична допомога при найпоширеніших невідкладних 
станах (доц. Чаплик В. В., 28.02), Невідкладна медична до-
помога при аваріях на радіаційно-небезпечних об’єктах (доц. 
Гуменюк В. В., 27.02), Невідкладна медична допомога при 
термічних і хімічних опіках (асист. Литвинчук В. Г., 01.03);

• у лютому 2022 року завідувачем кафедри реабілітації та не-
традиційної медицини ФПДО професором Андріюком Л.В. 
проведено  майстер-клас для лікарів фізичної та реабілітаці-
йної медицини на тему: Немедикаментозні методи терапії як 
невід’ємна складова лікування вертеброгенної патології;

• у лютому–березні 2022 року асистент кафедри педіатрії та 
неонатології ФПДО  Лісний А.Є. в складі 125 окремої брига-
ди територіальної оборони ЗСУ проводив навчання з питань 
медичної підготовки та першої медичної допомоги; 

• 18 травня 2022 року доцентом кафедри дерматології, вене-
рології Бабак І.Д. був проведений клінічний огляд студентів 
гуртожитку №7 до Дня меланоми;

• 20 травня 2022 року завідувач кафедри дерматології, венеро-
логії професор Сизон О.О. з викладачами кафедри провели 
День меланоми на Львівщині згідно з Протоколом приєднан-
ня України до Всесвітньої програми Євромеланома, учасни-
ками  якої є понад 20 європейських країн;

• у травні 2022 року завідувачем кафедри реабілітації та не-
традиційної медицини ФПДО професором Андріюком Л.В. 
прочитана лекція для фізичних терапевтів (магістрів) Таврій-
ського національного університету імені В.І.Вернадського м. 
Києва на тему: Комплексний підхід до питань реабілітації;

• 18 серпня 2022 року викладачі кафедри інфекційних хвороб 
(доц. Турчин О.Б. та  асистент Іванченко Н.О.) організували 
та провели у м. Трускавець тренінг на тему Зупинимо гепатит 
разом. Під час заходу надавалась інформація для населення 
щодо клініки, діагностики та лікування гепатитів, проводили-
ся консультації. Було обстежено 97 осіб на вірусні гепатити В і 
С швидкими тестами (виявлено 2 позитивні випадки);

• 30–31 серпня та 6–7 вересня  2022 року викладачі кафедри 
інфекційних хвороб (доц. Турчин О.Б. та  асистент Іванчен-
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ко Н.О.) взяли участь у  Тренінгу ВООЗ з підвищення ква-
ліфікації, ініціативи викорінення поліомієліту та підвищення 
епіднагляду за гострими в’ялими паралічами для сімейних 
лікарів  і виступили з доповідями на теми: Поліомієліт у до-
рослих та Профілактика поліомієліту;

• 4 вересня 2022 року викладачі кафедри інфекційних хвороб 
(доц. Турчин О.Б. та  асист. Іванченко Н.О.)  взяли участь у 
благодійному ярмарку в комплексі Таор, організувавши май-
стер клас для відвідувачів – Профілактика кишкових інфек-
цій та Профілактика шляхом вакцинації;

• 10 вересня 2022 року асистент кафедри терапевтичної стома-
тології Різник Ю. Б. провів на базі освітнього центру Макси-
мус (м. Львів) майстер-клас Сучасна концепція первинного 
ендодонтичного лікування;

• 19 вересня 2022 року завідувачка кафедри педіатрії та не-
онатології ФПДО професор Кісельова М.М. організувала 
для неонатологів, акушер-гінекологів, акушерок, медсестер 
пологового відділення лікарні Святого Миколая лекцію-тре-
нінг на тему: Практичні питання первинної реанімації ново-
народжених;

• 30 вересня 2022 року асистент кафедри інфекційних хвороб 
Іванченко Н.О. взяла участь у онлайн-конференції для лікарів 
загальної практики сімейної медицини Стратегії щодо вакци-
нації. Нові підходи та перевірені схеми і виступила з доповід-
дю на тему: Дифтерія та правець. Симптоми і профілактика;

• у вересні 2022 року завідувачкою кафедри клінічної лабора-
торної діагностики ФПДО професором Лаповець Л.Є., ас-
пірантом Щурко Н.М. організовано і проведено два круглі 
столи на теми: Цитокіновий профіль у периферійній крові у 
хворих на ішемічну хворобу серця на тлі метаболічного син-
дрому та Дисметаболічні зміни у хворих на ішемічну хворобу 
серця на тлі метаболічного синдрому та професором кафедри 
клінічної лабораторної діагностики ФПДО Максимюк Г.В. 
та аспірантом Козопас Н.М. організовано два круглі столи 
на теми: Зміни показників спермограми та деяких біохіміч-
них параметрів спермальної плазми у неплідних чоловіків із 
надмірною масою тіла та ожирінням та Вміст прозапальних 
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цитокінів у спермоплазмі та якість еякуляту на тлі надмірної 
маси тіла та ожиріння

• восени 2021 року та навесні 2022 року д оцентом кафедри дер-
матології, венерології Бабак І.Д. прочитано цикл лекцій про-
світницько-профілактичного характеру он-лайн для студентів 
7-го гуртожитку на теми: Догляд за шкірою після літнього від-
починку, Прояви та висип на шкірі та слизових у пацієнтів із 
COVID 19, Догляд за шкірою та волоссям під час війни, Ме-
ланома: симптоми та діагностика. Перші ознаки раку шкіри. 

Медичне обладнання клінічних підрозділів 
У 2021–2022 навчальному році на клінічні підрозділи закуплено сучас-

не обладнання за кошти університету на загальну суму 1 млн 467 тис грн. 
Придбане обладнання для кафедри акушерства і гінекології:

• світильник операційний ART-II 500/500 стельовий вартістю 
198 тис. грн; 

• стіл операційний Біомед МТ 300 (2 шт) вартістю 211 тис. грн;
• монітор Фетальний Біомед BF500 (11 шт) вартістю 543 тис. грн.

Придбане обладнання для кафедри урології ФПДО: 
• світловод Р2.1 200 (2 шт) вартістю 60 тис. грн;
• уретерореноскоп жорсткий (комплект) вартістю 455 тис грн.

Стоматологічний медичний центр ЛНМУ імені Данила Галицького
Проектна потужність Стоматологічного медичного центру становить 

1480 відвідувань на зміну. За центром закріплено функції головної стома-
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 КТ та МРТ, діагнос-
тика та лікування гальванозів, що виникають при зубному протезуван-
ні. Стоматологічний медичний центр є єдиною установою в області, де 
проводиться протезування з використанням дорогоцінних металів. У 
Стоматологічному медичному центрі проводиться лікування кореневих 
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каналів під мікроскопом, лікування хвороб пародонта та інших захво-
рювань ротової порожнини з застосуванням сучасних методик лікуван-
ня. Для профілактики стоматологічних захворювань у Стоматологічно-
му медичному центрі створено кабінет гігієни ротової порожнини.

В імплантологічному кабінеті, організованому у відділенні хірур-
гічної стоматології, лікарями стоматологами-хірургами проводяться 
операції з імплантації. З цією метою використовуються імпланти різ-
них систем. Лікарями стоматологами-хірургами періодично прово-
диться безкоштовна реабілітація воїнів АТО/ООС та учасників бойо-
вих дій з використанням стоматологічних імплантів.

У 2021–2022 навчальному році в Стоматологічному медичному 
центрі було прийнято 112 913 хворих – первинних хворих 29 131 (25,8% 
від усіх відвідувань), надано стоматологічну допомогу 45 912 дітям (у 
2020–2021 роках – 46 895). Лікарями-стоматологами сановано 12 111 
хворих, у тому числі 5 910 дітей. Проліковано всього 87 036 зубів.

У Стоматологічному медичному центрі з вересня 2021 до вересня 
2022   проведено повну санацію, включаючи зубопротезування, 489 
учасникам АТО/ООС та учасників бойових дій  та надано стоматоло-
гічну допомогу 896 тимчасово переміщеним особам.

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 Ка-
бінету 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 померлих 
від різних хвороб від 1896 року.  Загальна кількість протоко-
лів  – 92574. 

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

• Архів патогістологічних препаратів від 1891 року. Загальна 
кількість – 5000. 

2. Анатомічний музей Львівського національного медичного уні-
верситету імені Данила Галицького. Рік заснування 1894. Розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 19.11 2021 р. №1206.  Керів-
ник  – д-р мед. наук, професор Л.Р. Матешук-Вацеба. 

3. Колекцію штамів рикетсій та арбовірусів у 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 медично-
го університету імені Данила Галицького об’єднує науково-педагогіч-
них працівників віком до 35 років. На даний момент в Університеті це 
понад 300 осіб.  До товариства молодих вчених належать: аспіранти, 
здобувачі наукового ступеня, асистенти та доценти.

Координуючим органом Товариства є Рада молодих вчених, до скла-
ду якої входить 17 активних членів товариства. Склад ради змінюється що 
2 роки. Серед членів ради є стипендіати Кабінету Міністрів України для 
молодих вчених та лауреати премії Львівської обласної державної адміні-
страції для працівників наукових установ та закладів вищої освіти.

Основними напрямками роботи товариства є: популяризація на-
уки в колах наукової молоді та молоді загалом шляхом поширення 
інформації серед молодих науковців та поширення інформації про 
діяльність молодих науковців, в тому числі і через соціальні мережі; 
співпраця з міжнародними організаціями, спільні роботи з іноземними 
колегами, гранти; допомога та безпосередня організація в проведенні 
наукових конференцій, з’їздів та науково-практичних заходів. 

Цього року рада товариства молодих вчених у співпраці з центром 
міжнародних зв’язків та євроінтеграції Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицького активно долучилась 
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до  первинної комунікації та налагодження зв’язків з університетами 
Великої Британії, яка завдяки Фонду Президента України з підтрим-
ки освіти, науки та спорту у партнерстві з об’єднанням університетів 
Великої Британії та Cormack Consultancy Group стала державною про-
грамою, в якій на сьогоднішній день беруть участь десятки Україн-
ських та Британських університетів.

Члени Ради молодих вчених Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького брали активну участь в 
комунікації з міжнародними професійними медичними та науковими 
організаціями з метою правдивого висвітлення російського вторгнен-
ня в Україну, та підтримки молодих вчених та медиків в умовах війни.

Впродовж 2021-2022 рр. молоді науковці долучились до організації 
та проведення заходів, де були учасниками: The 4th International scientifi c 
and practical conference “Topical issues of modern science, society and 
education” (November 1-3, 2021) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 
2021; Antimicrobial Stewardship (Програма адміністрування антибіоти-
ків) присвячений World antimicrobialawarenessweek (Всесвітній тиждень 
обізнаності про антибіотики), (18 листопада 2021 року); Всеукраїнської 
науково-практичної конференції з міжнародною участю Запорізький 
фармацевтичний форум - 2021(Запоріжжя, 25-26 листопада 2021 р.); 
European School of Peritoneal Surface Oncology (ESPSO)Trainingprogram, 
(Brusselson 14th December 2021); 16th World Congresson Controversiesin 
Neurology (24 – 27 March 2022); 17th RECOOP Bridgesin Life Sciences 
Conference,4th RECOOP International Student Conference (April 7-8, 2022, 
Prague, Czech Republic); Gynecological Endocrinology – the 20 th World 
Congress, (Florence, Italy 11-14May 2022); науково-практичній кон-
ференції  Війна і люди: як зберегти психічне здоровя (25-26.05.2022); 
Науково-практичної конференції НЕПІК (неврологія, ендокринологія, 
психіатрія,  кардіологія)  (16-17.06.2022); 8th Congress of the European 
Academy of Neurology – Europe 2022, (25 - 28 June 2022); Treehouse 
University California Santa Cruz Bioinformatics Immersionsummersession 
(June 2022),  ESHRE 38 th Annual Meeting, Milan, Italy,( 3-6 July 2022); 
Всеукраїнського конгресу Мистецтво лікування Підсумки і перспек-
тиви (28-29.07.2022); Міжнародної конференції  XIV Нейросимпозіум 
(04-07.09.2022); “Репродуктивне здоров’я жінки: від теорії до практики” 
(27 вересня 2022); VI Національного конгресу неврологів, психіатрів та 
наркологів України, 6-8 жовтня 2022 р.
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При організації та проведенні різних заходів рада молодих вчених 
співпрацює з студентським науковим товариством Львівського націо-
нального медичного університету імені Данила Галицького. 

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 2022 році загальна кількість членів Студентського науко-
вого товариства університету склала близько 350 осіб. Серед них 
більше 50 осіб входять до активної групи, займаються як науковою 
роботою, так і організа цією різноманітних заходів. Координують ро-
боту студентських наукових гуртків Рада СНТ Університету та Ради 
СНТ факультетів. 

В складі СНТ працюють профільні комітети – організації, науко-
вих гуртків, міжнародної та міжуніверситетської співпраці, роботи з 
іноземцями, соціальної роботи, медіа та брендовий комітети. 

Студенти, які працюють в гуртках при кафедрах Університету 
займаються різними видами наукової діяльності: літературно-пошу-
ковою роботою, експериментальними, лабораторними та клінічними 
дослідженнями, просвітницькою діяльністю, проводять заходи, що 
виходять за межі кафедр і є цікавими не тільки для тих студентів, які 
вчаться на кафедрі сьогодні.

За час дистанційного навчання діяльність СНТ перейшла у новий 
онлайн-формат  організації та проведення  заходів. Численні онлайн-
ауди торії зібрали лекції, круглі столи та  майстер-класи, до участі у 
яких активно долучались і викладачі Університету і практичні лікарі: 
Раціональне харчування та його роль у клініці внутрішніх хвороб, 
Онкоскринінг! Чи можливо діагностувати рак “вчасно”?,  УЗД слин-
них залоз, Молекулярна алергодіагностика: нова ера в алергології,  
Тривалий COVID-19. Наслідки пандемії,  Медичний бізнес — це вій-
на, майстерність чи мистецтво компромісів?,  Хвороба Ослера-Вебе-
ра-Рандю, або спадкова геморагічна телеангіектазія, Книга рецептів 
вірусів: готуємо в лабораторних умовах,  Травми серця: діагностика 
та принципи лікування,  Вакцинація від COVID-19, Нова ера в ліку-
ванні мігрені, Трансдіагностичний підхід в лікуванні розладів сну. 
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Цього року близько 120 студентів Університету стали учасниками 
Всеукраїнських та міжнародних студентських наукових конферен-
цій, конгресів та конкурсів.  

Під керівництвом доц. Мацюри О.І. студентка 6 курсу медичного 
факультету Новосад Ю.Р. перемогла щорічний відкритий загально-
український конкурс Завтра.UA та отримала стипендію лауреата на 12 
місяців (серпень 2022).

Війна в Україні внесла свої корективи у роботу Студентського нау-
кового товариства, про що свідчить тематика лекцій, курсів, тренінгів 
та інших заходів, організованих та проведених після початку бойових 
дій: цикли тренінгів з надання невідкладної допомоги, курс по ТССС, 
лекції  Надання допомоги при опіках в бойових умовах,  Догляд за 
опіками на полі бою, ТССС для всіх: зупинка кровотеч, Відповідь на 
всякі стихійні лиха, Resuscitation – Combined Burn Trauma, Догляд за 
опіками: відновлення в гострий період, Хірургічне лікування поєдна-
них травм тіла в умовах війни, спільний ефір з  МОЗ Застосування 
VAC-терапії ран в умовах війни.

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

В газеті Alma mater працює постійна рубрика Новини СНТ.

ВИХОВНА РОБОТА

В Університеті продовжувалася робота з виховання здобувачів 
освіти як гармонійно розвинених, національно свідомих і соціально 
активних особистостей. Освітньо-виховні заходи проводились заступ-
никами деканів з виховної роботи, кураторами академічних груп і гур-
тожитків із залученням представників Студентського самоврядування, 
профкому, інших громадських організацій та об’єднань, колективів ху-
дожньої самодіяльності, музеїв тощо.

До виконання завдань з освітньо-виховної роботи та волонтер-
ської діяльності залучено 525  кураторів академічних груп (411) та 
кураторів гуртожитків (114) з числа науково-педагогічних працівни-
ків, які працювали зі студентами академічних груп, у гуртожитках 
Університету, з іноземними студентами, інтернами. Освітньо-виховні 
заходи проводились із залученням представників Студентського само-
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врядування, профкому, інших громадських організацій та об’єднань, 
колективів художньої самодіяльності, музеїв, університетської газети 
“Alma Mater”, оздоровчо-фізкультурних та спортивних клубів,  яки-
ми було проведено 497 заходів, присвячених знаменним подіям (225), 
національно-культурним традиціям (114), провідним вченим, полі-
тичним діячам (97), пам’ятним подіям Університету (61). Серед них 
- вшанування пам’яті Героїв, полеглих у боротьбі за незалежність і те-
риторіальну цілісність України, Героїв Небесної Сотні, пам’яті жертв 
політичних репресій, Голодомору; з нагоди річниць Незалежності 
України, Революції Гідності, Чорнобильської катастрофи, створення 
УПА, ЗУНР; до Дня Конституції, Дня захисників і захисниць України, 
річниць від дня народження Тараса Шевченка, Лесі Українки, Юрія 
Липи, Мар’яна Панчишина, митрополита Андрея Шептицького, Ми-
хайла Грушевського, Степана Бандери, Днів милосердя і благодіяння, 
української писемності та мови тощо.

З перших днів широкомасштабного вторгнення російських окупа-
ційних військ на територію України студенти, викладачі та працівники 
Університету долучилися до волонтерської діяльності, актуальної для 
воєнного часу. Вона охоплювала різні вектори, включаючи суто про-
фесійні – медичну допомогу українським Збройним Силам і населен-
ню, організацію курсів з надання невідкладної медичної допомоги, а 
також участь у різноманітних волонтерських програмах.

Серед основних напрямків волонтерської діяльності представни-
ків Університету – співпраця з департаментом міжнародної технічної 
допомоги та міжнародного співробітництва Львівської обласної вій-
ськової адміністрації із залучення гуманітарної допомоги, коорди-
нування та допомоги при евакуації іноземних громадян з території 
України; участь у роботі волонтерських організацій міста та області; 
волонтерська допомога біженцям на залізничному вокзалі та їх психо-
логічна підтримка; проведення “Уроків стоматологічного здоров’я” 
для внутрішньо переміщених  дітей; сортування та розподіл медика-
ментів, що надходять від іноземних партнерів;  робота на складах із 
сортування ліків і засобів медичного призначення.

Представники Університету співпрацювали з благодійними орга-
нізаціями і фондами (Благодійним фондом Медична Місія, Центром 
волонтерської допомоги Львівський лицар (медикаменти та виро-
би медичного призначення), благодійними організаціями ПроДобро, 
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ОвпенЛаб, Християнська медична організація, Help Ukraine Center 
у м.  Люблін, Благодійним фондом Я не один, благодійною Місією 
“Центр Опіки Сиріт” Львівської архієпархії УГКЦ та ін.); брали участь 
в організації допомоги біженцям і тимчасово переміщеним особам, до-
ставці гуманітарних вантажів, охороні громадського порядку, пошуку 
прихистку для переселенців і притулку для тварин, у роботі відділень 
Нової пошти, сортувальних пунктів, координаційних штабів тощо.

Студенти ЛНМУ імені Данила Галицького 3-4 вересня долучи-
лися до акції з метою виготовлення великої маскувальної сітки (2208 
метрів) для українських захисників, що спричинило встановлення у 
Львові національного рекорду “Найбільша маскувальна сітка України, 
сплетена людьми”; побували на виставках знищеної Збройними Сила-
ми України військової техніки російських загарбників.

Заступники деканів з виховної роботи спільно з кураторами відві-
дували студентів у гуртожитках, проводили оф- та онлайн тематичні се-
мінари, круглі столи, бесіди, лекції на актуальні теми сьогодення: “Дії 
студентів під час оповіщення повітряної тривоги”; “Про забезпечення 
функціонування української мови як державної”; “Профілактика інфек-
ційних та неінфекційних захворювань серед студентів і протидії по-
ширенню COVID-19”; “Дотримання рекомендацій з протиепідемічних 
заходів у гуртожитках в період карантину”, а також з метою дотриман-
ня правил адекватної поведінки у гуртожитках і громадських місцях, 
ведення здорового способу життя тощо. Було проведено й ряд інших 
заходів, спрямованих на громадянське, національно-патріотичне, еколо-
гічне, трудове, художньо-естетичне та моральне виховання молоді.

Здійснювалася постійна робота відповідального та уповноваже-
ного з питань запобігання і виявлення корупції та антикорупційного 
комітету Університету з наступним ознайомленням та обговоренням 
питань щодо запобігання злочинних дій, проявів корупції, посадових 
зловживань, хабарництва, з виконання заходів, передбачених Закона-
ми України, та заходів антикорупційної програми Університету.

Продовжувалась робота з популяризації нашого Університету 
колективами Народного ансамблю танцю “Горицвіт” імені Зенона 
Колобича ЛНМУ імені Данила Галицького (керівник – Марія Коло-
бич) та Народної хорової капели “Музи Гіппократа” (керівник – Га-
лина Гуреш).  Народний ансамбль танцю “Горицвіт”, незважаючи на 
воєний стан і пандемію, взяв участь у Всесвітніх інтернаціональних 
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фольк лорних онлайн-марафонах і онлайн-фестивалях, які прово-
дилися під егідою ЮНЕСКО, Всесвітньої фольклорної організації 
CIOFF та IGF у Мексиці, Індії та Україні. На початку липня як спеці-
альний гість з України “Горицвіт” виступав на сцені штаб-квартири 
ЮНЕСКО в Парижі, де взяв участь у фестивалі фольклору Cultures 
croisees en ile de France та отримав від організаторів диплом Пошани 
України. 

Найголовніші освітньо-виховні заходи оперативно висвітлюва-
лися у засобах масової інформації, зокрема, програмах Львівського 
телебачення, всеукраїнському друкованому виданні Університету – 
газеті “Аlma Mater”, на офіційному веб-сайті Університету в рубриці 
“Новини”.

ГУМАНІТАРНА ОСВІТА

Музеї

Музеї Університету продовжували виконувати свою головну 
просвітницьку функцію, спрямовану на пізнання історичної спадщи-
ни Університету та України, виховання гармонійно розвиненої, висо-
коосвіченої, національно свідомої, патріотичної і соціально активної 
людини:

• Народний музей історії Львівського національного медично-
го університету імені Данила Галицького, завідувач музею  – 
О.А. Канчалаба (у 2010 році отримано “Свідоцтво про взят-
тя на облік музею, який працює на громадських засадах при 
управлінні культури і туризму ЛОДА системи Міністерства 
культури і туризму України”, наказ управління культури і ту-
ризму ЛОДА № 220 від 30.09 2010 р.);

• Музей історії медицини Галичини імені Мар’яна Панчишина, 
завідувач музею – О.А. Канчалаба (у 2010 р. отримано “Свідо-
цтво про взяття на облік музею, який працює на громадських 
засадах при управлінні культури і туризму ЛОДА системи Мі-
ністерства культури і туризму України”, наказ управління куль-
тури і туризму ЛОДА № 221 від 30.09 2010 р.);

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

• Анатомічний музей Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, завідувачка музею – 
професор, завідувачка кафедри нормальної анатомії Л.Р.Ма-
тешук-Вацеба (музей створено наказом ректора ЛНМУ ім. 
Данила Галицького від 16.12 2016 р. №3639-3 при кафедрі 
нормальної анатомії); 

• Музей стоматології, завідувач музею – доцент кафедри тера-
певтичної стоматології В.С. Гриновець (музей створено нака-
зом ректора ЛНМУ ім. Данила Галицького від 24.09 2008 р. № 
2517-д при кафедрі терапевтичної стоматології);

• Музей Генріха Мосінга Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, завідувачка музею – 
провідний бібліограф бібліотеки Науково-дослідного інституту 
епідеміології та гігієни В.Л. Смольницька (музей створено на-
казом ректора ЛНМУ ім. Данила Галицького від 10.03 2020  р. 
№ 989-з при НДІ епідеміології та гігієни).

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ДРУКОВАНЕ ВИДАННЯ 

Газета Аlma Mater – періодичне друковане передплатне видання, 
що розповсюджується по всій території України. Реєстраційне свідо-
цтво – КВ № 932, передплатний індекс – 08900, засновник і видавець  – 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галиць-
кого. Газета висвітлює актуальні питання медичної освіти і охорони 
здоров’я; інформує про різні напрямки діяльності Університету; пу-
блікує 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 співробітників 
ЛНМУ імені Данила Галицького;
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• Первинна профспілкова організація студентів ЛНМУ імені Да-
нила Галицького;

• Осередок Товариства української мови імені Т.Г. Шевченка 
“Просвіта” ЛНМУ імені Данила Галицького;

• Студентська рада (Студентське самоврядування) ЛНМУ імені 
Данила Галицького;

• Студентське об’єднання “Європейська асоціація студентів ме-
дицини EMSA-Львів”;

• Осередок громадської організації “Всеукраїнська молодіж-
на асоціація студентів-медиків” (UMSA – Ukrainian medical 
students’ association);

• Студентська громадська організація “Червоний хрест”;
• Студентське громадське об’єднання волонтерів “Милосердя” 

(студенти медичного факультету №1, студенти-спортсмени – 
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 Колоби-
ча ЛНМУ імені Данила Галицького (керівник – Марія Коло-
бич);

• Народна хорова капела “Музи Гіппократа” (керівник – Галина 
Гуреш);

• Народний естрадний ансамбль “Медикус” (керівник – Володи-
мир Кіт);

• Клуби художньої творчості імені Тараса Шевченка ЛНМУ іме-
ні Данила Галицького та факультетів (керівник – народний ар-
тист України Сергій Кустов);

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

Заняття за секційною формою, передбачені планом навчальної ро-
боти для кафедри фізичного виховання і спортивної медицини, відбу-
ваються у 18 навчально-тренувальних секціях, з яких 12 – для вітчиз-
няних студентів і 6 – для студентів-іноземців. Заняття відвідують 534 
студентів, з яких 238 є постійними членами збірних команд Універси-
тету, а 296 відвідують їх епізодично.

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. 

Студенти-спортсмени Університету в умовах воєнного стану ви-
бороли 29 нагород, серед яких – 4 міжнародні, 17 всеукраїнських, 8 
обласних. За результатами змагань двом студентам було присвоєно 
звання майстра спорту України зі стрільби з лука.

Студентка медичного факультету №2 Соломія Куп’як стала сріб-
ним призером чемпіонату Європи з футзалу серед ЗВО, який відбувся 
з 16 по 23 липня у польському місті Лодзь. Крім того, Соломія Куп’як 
та інтерн Інга Мостова були учасниками змагань жіночої Ліги Чемпіо-
нів УЄФА – 2021/2022 рр. у складі команди вищої ліги з футболу.

ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК

Студентський спортивно-оздоровчий табір (СОТ) “Медик” був за-
снований у 1972 році, а перших відпочивальників він прийняв у 1974 
році. СОТ “Медик”  розташований у чудовому сосновому лісі на бе-
резі одного з найчарівніших Шацьких озер – озері Пісочне, займає 3,5 
гектари площі Шацького національного заповідника. 30 грудня 1997 
року, згідно з рішенням Шацької районної ради, Університет отримав 
Державний акт на право постійного користування землею, який був 



71

зареєстрований у книзі записів державних актів на право постійного 
користування землею за № 1 (І – ВЛ № 000853). 

У літньому сезоні 2022 року СОТ “Медик” (директор – Ф.М. Лев-
чук) не приймав відпочиваючих у зв’язку з воєнним станом, оголоше-
ним через триваючу на території України російську збройну агресію.

ВОЛОНТЕРСТВО

Разом ми – сила!

З перших днів вторгнення російських окупаційних військ на те-
риторію України студенти, викладачі та працівники Університету до-
лучилися до волонтерської діяльності, актуальної для воєнного часу. 
Вона охоплює різні вектори, включаючи суто професійні – медичну 
допомогу укра їнським Збройним Силам і населенню, організацію кур-
сів з надання невідкладної медичної допомоги, а також участь у різно-
манітних волонтерсь ких програмах.

Виконання професійних обов’язків з надання медичної до-
помоги.

Працівники університету (насамперед, кафедри травматологіч-
ного та хірургічного профілів) щоденно надають медичну допомогу 
укра їнським Збройним Силам і населенню. 

Велика кількість студентів медичних факультетів №1 і №2 та 
працівників Університету залучені до роботи профільних медичних 
установ (Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, 
Львівському перинатального центру), до організації медичного забез-
печення на залізничному вокзалі Львова, беруть безпосередню участь 
в обстеженні вимушено переміщених осіб та ін.

Організація та проведення курсів з невідкладної медичної до-
помоги.

За участю представників Університету проводяться семінари, 
тренінги, цикли занять з надання домедичної допомоги при невід-
кладних станах.

Співпраця з органами державної влади з питань залучення гу-
манітарної допомоги, сортування та розподілу медикаментів, що надхо-
дять від іноземних партнерів.  Наші волонтери беруть участь у проєкті 
ЛОВА з медико-психологічної допомоги “Почуй лікаря”, допомагають 
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у розселенні на території Львівщини евакуйованих з «гарячих» точок 
нашої країни осіб, організовують для них тимчасовий прихисток, зокре-
ма, для дітей-сиріт, беруть участь у чергуваннях в районних адміністра-
ціях (за потреби – надають першу медичну допомогу).

Робота на складах з сортування ліків і засобів медичного при-
значення.

Студенти та інтерни фармацевтич   ного факультету у складі волон-
терських підрозділів займаються сортуванням лікарсь ких засобів, оп-
рацьовують запити закладів охорони здоров’я, що розта шовані в зоні 
бойових дій, формують пере лік медикаментів, які надійшли з гума-
нітарною допомогою. Сортуванням ліків та формуванням медичних 
аптечок займаються і студенти медичних факультетів.

Співпраця з благодійними організаціями і фондами.
Представники університету працюють у різноманітних організа-

ціях і благодійних фондах, зокрема: у Благодійному фонді «Медична 
Місія», Центрі волонтерської допомоги «Львівський лицар» (медика-
менти та вироби медичного призначення), благодійних організаціях 
«ПроДобро», «ОвпенЛаб», «Християнська медична організація», Help 
Ukraine Center у м. Люблін, Благодійному фонді «Я не один» та інших.

Організація і доставка гуманітарних вантажів, міжнародні 
зв’язки.

При співпраці з іноземними колегами волонтери-медики трудять-
ся над забезпеченням українських військових тактичними аптечками, 
бронежилетами, тепловізорами. Наші представники взяли участь в ор-
ганізації та супроводі гуманітарної допомоги до міста Сєвєродонецьк, 
закупівлі та доставці термобілизни, взуття, тактичних рукавиць, нако-
лінників та інших речей, необхідних для воїнів, у гарячі точки фронту.

Допомога біженцям і тимчасово переміщеним особам.
За два місяці війни Львів став прихистком для сотень тисяч на-

ших співвітчизників, які прибули сюди, рятуючись від жахіття вій-
ни. Окрім згаданої медичної і гуманітарної допомоги переселенцям, 
працівники багатьох кафедр університету та їх родини приймають у 
себе біженців з Харкова, Ізюму, Києва, Дніпра, Бердянська, Ворзеля, 
Василькова. Студенти стоматологічного факультету проводять «Уроки 
стоматологічного здоров’я» для дітей вимушених переселенців з ме-
тою навчити дітей, які позбавлені мож ли вості отримати стоматологіч-
ну допомогу, до гля   дати за своїм здоров’ям.
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Участь у різноманітних волонтерських програмах.
Загалом, у цей важкий час студентів і викладачів Університету 

можна зустріти усюди, де потрібні руки і допомога. Серед них є такі, 
що розвантажують фури з гуманітарними вантажами, шукають прихи-
сток для переселенців і притулок для тварин, працюють у відділеннях 
«Нової пошти», сортувальних пунктах, координаційних штабах, пра-
цюють волонтерами у школах за кордоном. Наші дівчата працюють у 
групі «Львівської волонтерської кухні», яка займається формуванням 
сухих пайків, приготуванням гарячих страв та сушінням овочів для 
наших захисників. Вони також долучаються до лав добровільних до-
норів крові через додаток Хелсі, плетуть маскувальні сітки, проводять 
збір та розподіл одягу, постелі, засобів гігієни для тимчасово перемі-
щених осіб, виготовляють марлеві пов’язки для тампонування ран. 
Наші волонтери готові й надалі працювати 24/7, щоб наблизити нашу 
Перемогу.
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