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ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Львівський національний медичний універиситет розпочинає 
свою діяльність 16 листопада 1784 року, який було засновано згідно 
з привілеєм імператора Австро-Угорщини Йосифа ІІ у Львівському 
університеті у складі чотирьох факультетів: теології, права, філософії 
та медицини. Впродовж 1891-1898 років були збудовані і почали 
функціонувати нові навчальні корпуси та клінічні бази медичного 
факультету. Було створено анатомічний музей, хімічну лабораторію, 
придбано необхідне обладнання та інструменти, розпочалося 
формування університетської бібліотеки. Загалом активно працювало 
п’ять теоретичних та три клінічні кафедри, а згодом відкрито курс 
дентіатрії (основи стоматологічного факультету) та розпочато 
підготовку дипломованих фармацевтів.  

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

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

На сьогодні Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького – це сучасний багатопрофільний навчаль-
ний заклад. Він об’єднує 6 факультетів, 76 кафедр, клінічні бази ка-
федр у Львівській, Волинській та Рівненській областях; медичний 
коледж; підготовче відділення іноземних студентів; стоматологіч-
ний медичний центр; центральну науково-дослідну лабораторію та 
лабораторію промислової токсикології; лабораторію електронної 
мікроскопії; наукові центри: міжнародних зв’язків та євроінтегра-
ції, фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я, біос-
татистики, навчальний імітаційний; навчально-виробничу аптеку; 
наукову бібліотеку;  6 музеїв; ботанічний сад; віварій; відділ ко-
мунікації та промоції, науково-дослідний інститут епідеміології та 
гігієни (в структуру якого входять: наукові лабораторії – природ-
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но-вогнищевих трансмісивних інфекцій, молекулярно-генетичних 
досліджень, вакцинокерованих та інших бактерійних інфекцій, 
санітарної токсикології; відділ епідеміології, клініки туберкульо-
зу; наукова бібліотека; спеціалізована консультативна поліклініка 
фтизіопульмонологічного профілю). В Науково-дослідному інсти-
туті епідеміології та гігієни Львівського національного медично-
го університету ім. Данила Галицького відкрито музей - Генріха 
Станіславовича Мосінга. При кафедрах функціонують такі лабо-
раторії: клінічної лабораторної діагностики; імунологічна; ци-
стогістохімічна; «Лектинотест»; синтезу біологічно-активних 
гетероциклічних сполук; мікробіології; лабораторії кафедр – фар-
макогнозії і ботаніки та медичної біології, паразитології та гене-
тики, яка розміщена на базі цілорічного стаціонару СОТ «Медик», 
технології ліків і біофармації; біологічної хімії; невропатології 
і нейрохірургії; онкології і радіології; фармацевтичної хімії; 15 
навчальних корпусів, комплекс студентського харчування, 9 гур-
тожитків, спортивно-оздоровчий табір «Медик». Для видання нау-
кової та навчально-методичної літератури функціонують друкарня 
та підрозділ оперативного друку.

Впродовж 2020-2021 н.р. реорганізовано кафедру пропедевтики 
внутрішньої медицини шляхом об’єднання.

Створено нову кафедру менеджменту в охороні здоров’я, 
фармакотерапії та клінічної фармації.

Серед професорсько-викладацького складу Університету – два 
академіки НАМН України: Зіменковський Б.С. та Зербіно Д.Д., три 
члени-кореспонденти НАМН України: Гжегоцький М.Р., Маркін Л.Б. 
та Новак В.Л. та два члени-кореспонденти НАН України Зербіно Д.Д. 
та Стойка Р.С., 17 членів ГО «Національна академія наук вищої освіти 
України» , 9 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техні-
ки, 12 Заслужених діячів науки і техніки, один Заслужений працівник 
вищої школи, п’ять Заслужених працівників освіти, один Заслужений 
працівник фізичної культури та спорту, один заслужений журналіст 
України, один заслужений працівник культури України, 19 Заслуже-
них лікарів України. 

На кафедрах Університету, в НДІЕГ, ЦНДЛ та лабораторії 
промислової токсикології, стоматологічному медичному центрі, 
медичному фаховому коледжі працює 2935 осіб, у тому числі 1353 
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науково-педагогічних працівників: 195 докторів наук, 795 кандидатів 
наук, з них 154 професорів, 437 доцентів.

За кількістю іноземних студентів Університет є одним із 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 та Львівським державним центром науково-
технічної та економічної інформації (ЦНТЕІ).

ВІДЗНАКИ УНІВЕРСИТЕТУ

На XIІ міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2021» та 
«Інноватика в сучасній освіті» й виставка освіти за кордоном «World 
Edu» Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького визнано гідним:

• Гран-Прі «Лідер вищої освіти України»
• Золотої медалі у номінації «Інновації в розвитку міжнародної 

співпраці в закладі освіти»
• Диплому «За активну участь і професійну презентацію освіт-

ніх і наукових досягнень»
Львівський національний медичний університет імені Данила Га-

лицького отримав:
• Почесне звання «Лідер інновацій в освіті» 
• Золоту медаль в номінації «Інноваційна діяльність закладів 

освіти як важливий фактор забезпечення якості освіти»
• Диплом за презентацію досягнень і впровадження інновацій 

в освітній процес
Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав щорічний кон-

солідований рейтинг закладів вищої освіти України 2021 року. Львів-
ський національний медичний університет імені Данила Галицького 
традиційно займає лідерські позиції. Цього року він став другим серед 
медичних закладів вищої освіти. У загальному рейтингу наш універ-
ситет увійшов у десятку найкращих (9-те місце) серед 242 закладів 
вищої освіти України.
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ВІДЗНАКИ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

• Зіменковський Б.С., ректор Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького, академік 
НАМН України, професор – почесна грамота виставки 
«За вагомий особистий внесок у забезпечення сучасного 
розвитку національної освіти й науки» та Подяка за вагомий 
особистий внесок і активну організаторську діяльність з 
інноваційного розвитку освіти

• Абрагамович О.О., професор, д-р мед. наук, завідувач кафе-
дри внутрішньої медицини №1 – відзнака «Науковець року 
2020», Почесна грамота за вагомі здобутки та особистий вне-
сок у розвиток науки України;  «Книга Пошани», «Грамота 
Архієпископа і Митрополита Львівської УГКЦ» (Ігор Воз-
няк) та «Подяка Єпископа-помічника Протосинкела Львів-
ської архиєпархії УГКЦ Володимира»

• Виноград Н.О., професор, д-р мед. наук, завідувачка кафедри 
епідеміології  – орден княгині Ольги III ступеня, нагрудний 
знак «Захиснику України»

• Лесик Р.Б., професор, д-р фарм.наук, завідувач кафедри фар-
мацевтичної, органічної і біоорганічної хімії – подяка місь-
кого голови м. Львова «За високий професіоналізм, плідну 
наукову діяльність, та з нагоди відзначення 30-ї річниці Дня 
Незалежності України» 

• Чопʼяк В.В., професор, д-р мед. наук, завідувачка кафедри клініч-
ної імунології та алергології – відзнака «Почесний знак св. Юрія»

• Базилевич А.Я., професор кафедри пропедевтики внутріш-
ньої медицини – відзнака «Орден Святого Пантелеймона» у 
номінації «За досягнення у міжнародному співробітництві в 
охороні здоров’я»

• Лозинський А.В., доцент кафедри фармацевтичної, органічної і 
біоорганічної хімії – лауреат Всеукраїнського конкурсу «Моло-
дий вчений року» номінація «Фармакологія та фармацевтика» 

• Негрич Н.О., асистент кафедри соціальної медицини, еконо-
міки та організації охорони здоров’я – відзнака за професіо-
налізм та милосердя «Медаль Святого Пантелеймона» у но-
мінації «За наукові розробки в медицині».
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Почесне звання «Заслуженого професора» 
до Актового дня Університету присуджено:

• Громовик Б.П. – д-р фарм. наук, професор, завідувач кафедри 
організації і економіки фармації

• Зіменковський А.Б. – Заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту 
в охороні здоров’я, фармакотерапії і клінічної фармації

• Зубачик В.М. – Заслужений лікар України, д-р мед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології

• Ященко А.М. –   д-р мед. наук, професор кафедри гістології, 
цитології та ембріології

Почесне звання «Doctor Honoris Causa» 
до Актового дня Університету присуджено:

• Клаус Екснер – доктор медицини, професор кафедри плас-
тичної, реконструктивної хірургії університету імені Йоган-
на Вольфганга Гете (Німеччина)

Подяка Львівської обласної державної адміністрації 
за патріотизм та активну громадську позицію

• Виноград Н.О., професор, д-р мед. наук, завідувачка кафедри 
епідеміології

Почесна грамота департаменту охорони здоров’я 
Львівської обласної державної адміністрації 

та Львівської обласної організації профспілки працівників 
охорони здоров’я України

• Сизон О.О., професор, д-р мед. наук, завідувачка кафедри 
дерматології, венерології 

• Підгірний Я.М., професор, д-р мед. наук, кафедри анестезіо-
логії та інтенсивної терапії ФПДО

• Іжицька Н.В., доцент кафедри сімейної медицини ФПДО 
• Невзгода О.А., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології
• Троцький Г.М., доцент кафедри педіатрії і неонатології ФПДО
• Хомин О.Я., асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб
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Почесна грамота управління охорони здоров’я департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради

з нагоди Дня медичного працівника
• Пупін Т.І., завідувач кафедри терапевтичної стоматології ФПДО
• Гаврилюк І.М., доцент кафедри фармакології
• Шалько І.В., доцент кафедри сімейної медицини
• Четайкіна А.В., асистент кафедри терапії №1, медичної діа-

гностики та гематології і трансфузіології ФПДО

До дня медичного працівника оголошено подяку та нагороджено 
грамотою Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького за багаторічну сумлінну працю, 
значний особистий внесок у розвиток медичної науки і 

підготовку висококваліфікованих медичних кадрів, високий 
професіоналізм, активну громадянську позицію 

• Личковська О.Л., професор, д-р мед. наук, завідувачка кафе-
дри пропедевтики педіатрії та медичної генетики 

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

• Чухрай Н.Л., професор, д-р мед. наук, завідувачка кафедри 
ортодонтії

• Гутор Т.Г., завідувач кафедри соціальної медицини, економі-
ки та організації охорони здоров’я 

• Сороківський М.С., завідувач кафедри променевої діагности-
ки ФПДО

• Мицик Ю.О., професор кафедри урології ФПДО 
• Баб’як Т.Є., доцент кафедри хірургії №1
• Боженко Н.Л., доцент кафедри неврології
• Гоцко М.Є., доцент кафедри ендокринології
• Задорожний А.М., доцент кафедри інфекційних хвороб
• Ковальчук Г.І., доцент кафедри терапії №1, медичної діагнос-

тики та гематології і трансфузіології ФПДО
• Панас А.Р., доцент кафедри психіатрії, психології та сексо-

логії
• Синиця В.В., доцент кафедри терапевтичної стоматології
• Телішевська О.Д., доцент кафедри ортопедичної стоматології
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• Швидкий Я.Б., доцент кафедри хірургії та ендоскопії ФПДО
• Цитовський М.Н., асистент кафедри нормальної анатомії
• Яремкевич Р.В., асистент кафедри хірургії та трансплантоло-

гії ФПДО
• Квіт Д.І., головний лікар КНП «Міська дитяча клінічна лікар-

ня м.Львова»
• Малачинська М.Й., директор КНП ЛОР «Львівський облас-

ний клінічний перинатальний центр»
• Пошивак Т.П., директор КНП ЛОР «Львівський обласний 

спеціалізований центр радіаційного захисту населення»
• Самчук О.О., генеральний директор КНП «Клінічна лікарня 

швидкої медичної допомоги м.Львова»
• Трунквальтер В.М., генеральний директор КНП «8-а міська 

клінічна лікарня м. Львовіа»
• Чечотка Б.Р., генеральний директор КНП ЛОР «Львівська об-

ласна державна клінічна психіатрична лікарня»
• Слободян Р.В., завідувач відділу хірургічної стоматології 

Стоматологічного медичного центру
• Свищ Р.М., лікар-стоматолог-терапевт відділу терапевтичної 

стоматології №1 Стоматологічного медичного центру
• Лучків О.М., старшого лаборантка кафедри офтальмології ФПДО
• Знаменюк Т.М., сестру медичну старшу зі стоматології відді-

лу терапевтичної стоматології №2 Стоматологічного медич-
ного центру

З нагоди Дня медичного працівника, за вагомий особистий 
внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, 

надання кваліфікованої медичної допомоги, рятування життя 
людей в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 

та високу професійну майстерність почесне звання «Заслужений 
лікар України» присвоєно

• Секелі Михайлу – лікареві спеціалізованої консультативної 
поліклініки фтизіопульмонологічного профілю з клініко-
діагностичною лабораторією Науково-дослідного інституту 
епідеміології і гігієни Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького
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ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ

У 2021 році на навчання до Університету за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти зараховано 775 осіб. Серед них:

 на перший курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» – 
753 студентів (у т.ч. 753 вітчизняних і 22 іноземних громадян ‒ прийом 
іноземців продовжується).

• 467 ‒ за державним замовленням 
• 308 ‒ за кошти фізичних і юридичних осіб 

на перший курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший 
спеціаліст» (у Медичному фаховому коледжі) – 34 студенти

• переведено і поновлено на навчання – 95 студентів (у т.ч. 2 
іноземних громадян)

Станом на 26.10.2020 року в Університеті навчається 5516 сту-
дентів:

• вітчизняних громадян – 4255 осіб (у т.ч. 165 у Медичному 
фаховому коледжі)

• іноземних громадян –1261 осіб з 45 країн світу 
У 2021 році Університет випустив 2084 фахівців: (у т.ч. 133 

іноземці):
• 595 спеціалістів (з них: 547 лікарів та 48 провізорів та 

клінічних провізорів)
• 79 фахових молодших бакалаврів 
• 1145 лікарів (провізорів)-інтернів
• 261 магістр 

У 2021 році на навчання за третім (освітньо-науковим) та науковим 
рівнями вищої освіти зараховано:

• в аспірантуру – 9 осіб (очна денна форма)
 11 осіб (очна вечірня форма)
 6 осіб (заочна форма)

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

• 111 аспірантів 
• три докторанти

Заплановано і виконується 13 робіт на здобуття ступеня доктора 
наук та 135 робіт на здобуття наукового  ступеня доктора філософії.
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У 2021 році завершили навчання:
• в аспірантурі – 29 осіб: 14 осіб очна денна;  9 осіб очна 

вечірня і 5 осіб заочна форма навчання, одна особа з відри-
вом від виробництва

У 2021 році до клінічної ординатури зараховано:
• один іноземний громадянин 

Навчання у клінічній ординатурі продовжують:
• 10 іноземних громадян

Завершили навчання у клінічній ординатурі: 
• 4 іноземних громадян

У 2020 – І півріччя 2021 рр. на факультеті післядипломної освіти 
розпочали заняття 10613 лікарів-слухачів: 

• бюджетна форма навчання 7490 осіб
• контрактна форма навчання 3123 особи.

Кількість лікарів-інтернів за звітний період впродовж 2020 – 
І півріччя 2021 рр. становить 2183 особи:

• бюджетна форма навчання– 1180 осіб
• контрактна форма навчання– 1003 особи.

АТЕСТАЦІЯ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Вчене звання професора отримали 14 співробітників Університету:
Бойко Ярина Євгенівна кафедра клінічної імунології 
 та алергології
Гаврилюк Анна Мирославівна кафедра клінічної імунології 
 та алергології
Драпак Ірина Володимирівна кафедра загальної,
 біонеорганічної, 
 фізколоїдної хімії
Кісельова Марія Миколаївна кафедра педіатрії і неонатології
 ФПДО
Мицик Юліан Олегович кафедра урології ФПДО
Олійник Петро Володимирович кафедра медицини катастроф 
 та військової медицини 
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Рахман Людмила Володимирівна кафедра психіатрії, психології
 та сексології
Семенина Галина Богданівна кафедра акушерства 
 та гінекології
Сенюта Ірина Ярославівна кафедра медичного права ФПДО
Сергієнко Вікторія Олександрівна кафедра ендокринології
Содомора Павло Андрійович кафедра латинської та 
 іноземних мов
Фафула Роман Володимирович  кафедра біофізики
Філь Адріан Юрійович  кафедра травматології і ортопедії
Шатилович Катерина Леонідівна  кафедра акушерства та гінекології

Вчене звання доцента отримали 60 співробітників Університету:
Абрагамович Христина Ярославівна кафедра пропедевтики 
 внутрішньої медицини
Барнетт Ольга Юліанівна  кафедра терапії № 1, 
 медичної діагностики та
 гематології і трансфузіології 
 ФПДО
Бекесевич Анна Михайлівна  кафедра нормальної анатомії
Богомазова Ірина Олександрівна  кафедра медичного права ФПДО
Вітковський Володимир Франкович  кафедра урології ФПДО
Гірна Наталія Мирославівна  кафедра українознавства
Гнідь Роман Михайлович  кафедра терапевтичної 
 стоматології ФПДО
Гринишин Ольга Богданівна  кафедра стоматології дитячого віку
Гриньків Ярина Орестівна  кафедра організації і економіки 
 фармації, технології ліків та 
 фармакоекономіки ФПДО
Гуменюк Василь Васильович  кафедра медицини катастроф та 
 військової медицини
Гутор Любов Володимирівна  кафедра латинської та 
 іноземних мов
Дибас Ірина Володимирівна  кафедра дитячих інфекційних 
 хвороб
Дидик Наталія Михайлівна  кафедра ортопедичної 
 стоматології 
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Дорикевич Катерина Іванівна  кафедра організації і економіки 
 фармації
Дорошенко-Кравчик Марта  кафедра акушерства та 
Володимирівна гінекології
Зімба Олена Олександрівна  кафедра внутрішньої медицини 
 № 2
Касіян Ольга Петрівна  кафедра загальної гігієни 
 з екологією
Квіт Адріан Дмитрович  кафедра хірургії та ендоскопії 
 ФПДО
Кисіль Орися Юріївна  кафедра сімейної медицини 
 ФПДО
Копчак Леся Миколаївна  кафедра сімейної медицини 
 ФПДО
Королюк Ольга Ярославівна  кафедра внутрішньої медицини № 2
Кулінченко Руслан Вадимович  кафедра ортопедичної 
 стоматології
Кушинська Марія Євгенівна  кафедра медичної біології, 
 паразитології та генетики
Лемеха Ростислав Ігорович  кафедра медичного права ФПДО
Леонт’єва Зоряна Романівна  кафедра фізичного виховання і 
 спортивної медицини
Максимович Наталія Михайлівна  кафедра організації і економіки 
 фармації, технології ліків та 
 фармакоекономіки ФПДО
Мальська Андріана Андріївна  кафедра пропедевтики педіатрії 
 та медичної генетики
Масна-Чала Оксана Зіновіївна  кафедра хірургічної стоматології
 та щелепно-лицевої хірургії
Мацюра Оксана Іванівна  кафедра педіатрії № 2
Машкаринець Олена Орестівна  кафедра ортодонтії
Микиєвич Наталія Ігорівна  кафедра ортопедичної стоматології
Милик Оксана Василівна  кафедра латинської та 
 іноземних мов
Місюра Анжела Григорівна  кафедра акушерства, гінекології 
 та перинатології ФПДО
Міськів Андрій Любомирович  кафедра ортодонтії
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Міщук Володимир Ростиславович кафедра анестезіології та 
 інтенсивної терапії ФПДО
Москва Христина Андріївна  кафедра ендокринології
Настюха Юлія Сергіївна  кафедра клінічної фармації, 
 фармакотерапії та медичної 
 стандартизації
Онуфрович Олена Костянтинівна кафедра медичної біології, 
 паразитології та генетики
Пасічник Микола Степанович  кафедра терапії №1, медичної 
 діагностики та гематології і 
 трансфузіології ФПДО
Пастернак Юрій Богданович  кафедра хірургічної 
 стоматології та щелепно-
 лицевої хірургії
Підвальна Уляна Євгенівна  кафедра нормальної анатомії
Пошивак Олеся Богданівна  кафедра фармакології
Рачкевич Олена Станіславівна  кафедра акушерства та гінекології
Скалецька Наталія Михайлівна  кафедра радіології та 
 радіаційної медицини
Склярова Олена Євгенівна  кафедра сімейної медицини ФПДО
Сороківський Михайло Степанович кафедра променевої діагностики 
 ФПДО
Стрільчук Лариса Миколаївна  кафедра терапії №1, медичної 
 діагностики та гематології і 
 трансфузіології ФПДО
Струс Христина Ігорівна  кафедра гістології, цитології та 
 ембріології
Суслик Галина Іванівна  кафедра ендокринології
Суходольська Наталія Василівна  кафедра нормальної фізіології
Сушко Юрій Ігорович  кафедра нормальної анатомії
Тимчук Ірина Василівна  кафедра мікробіології
Трояновська Ольга Орестівна  кафедра педіатрії № 2
Уштан Світлана Володимирівна  кафедра хірургічної
 стоматології та щелепно-
 лицевої хірургії
Фартушок Тетяна Володимирівна  кафедра акушерства та 
 гінекології
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Філик Ольга Володимирівна  кафедра анестезіології та 
 інтенсивної терапії ФПДО
Фурдичко Анастасія Іванівна кафедра терапевтичної 
 стоматології
Хохла Алла Ігорівна  кафедра фізичного виховання і 
 спортивної медицини
Черняга-Ройко Уляна Петрівна  кафедра променевої діагностики 
 ФПДО
Шурпяк Сергій Олександрович  кафедра акушерства, гінекології 
 та перинатології ФПДО

Вчене звання cтаршого дослідника отримала:
Туркіна Віра Артурівна  старший дослідник зі
 спеціальності 091 Біологія

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 
(жовтень 2020 року – жовтень 2021 року)

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних 
наук захистили 20 співробітників Університету:
Абрагамович Уляна Орестівна кафедра внутрішньої медицини № 2
Вереснюк Наталія Сергіївна кафедра акушерства гінекології 
 та перинатології ФПДО
Гудзь Наталія Іванівна кафедра технології ліків і 
 біофармації
Жураєв Рустам Курбанович кафедра патологічної анатомії 
 та судової медицини
Зазуляк Тетяна Степанівна ЦНДЛ та лабораторія промислової 
 токсикології
Зубченко Світлана Олександрівна кафедра клінічної імунології та 
 алергології
Кобилінська Леся Іванівна кафедра біологічної хімії
Кондро Мар’яна Миронівна кафедра нормальної фізіології
Крищишин-Дилевич Анна Петрівна кафедра фармацевтичної, 
 органічної і біоорганічної хімії
Левицька Оксана Романівна кафедра організації і економіки 
 фармації
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Матолінець Наталія Василівна кафедра анестезіології та 
 інтенсивної терапії ФПДО
Мацюра Оксана Іванівна кафедра педіатрії № 2
Мокрик Олег Ярославович кафедра хірургічної стоматології 
 та щелепно-лицевої хірургії
Пасічник Сергій Миколайович кафедра урології ФПДО
Семчишин Мирослава Григорівна кафедра невропатології та 
 нейрохірургії ФПДО
Стасишин Андрій Романович кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО
Струс Оксана Євгенівна кафедра технології ліків і 
 біофармації
Фік Володимир Богуславович кафедра нормальної анатомії
Філик Ольга Володимирівна кафедра анестезіології та 
 інтенсивної терапії ФПДО
Чемерис Орест Мирославович кафедра хірургії №1

Дисертації на здобуття ступеня доктора філософії захистили 
25 здобувачів Університету:
Бариляк Роман Володимирович кафедра медичної біології, 
 паразитології  та генетики
Бушуєва Оксана Валеріївна кафедра офтальмології ФПДО
Вацик Марина Олександрівна фаховий медичний коледж
Воробець Микола Зіновійович кафедра урології ФПДО
Гичка Катерина Миколаївна кафедра неврології
Городецький Олег Тарасович кафедра патологічної фізіології
Гресько Ігор Володимирович кафедра травматології і ортопедії
Захаревич Галина Євгенівна кафедра офтальмології ФПДО  
Іванків Ярина Тарасівна кафедра нормальної анатомії
Кобрин Надія Зіновіївна кафедра латинської та іноземної мов
Когут (Симівська) Роксолана  кафедра нормальної анатомії
Романівна
Максимців Мирослава Любомирівна кафедра офтальмології ФПДО
Мота Юлія Степанівна кафедра хірургії № 2
Надрага Богдан-Степан кафедра гістології, цитології 
Олександрович  та ембріології
Негрич Оксана Ігорівна кафедра акушерства, гінекології 
 та перинатології ФПДО
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Оленич Любов Володимирівна кафедра внутрішньої медицини № 2
Павловський Ярослав Ігорович кафедра нормальної фізіології
Панькевич Остап Богданович кафедра організації і економіки 
 фармації
Патерега Надія Ігорівна кафедра хірургічної стоматології 
 та щелепно-лицевої хірургії
Петров Віталій Федорович кафедра хірургії № 2 
Рак Наталія Олегівна кафедра сімейної медицини ФПДО
Регеда Степан Михайлович кафедра хірургічної і 
 ортопедичної стоматології ФПДО
Слюзар Зоряна Львівна кафедра педіатрії № 2
Терлецький Олег Миронович кафедра хірургії № 1
Штибель Назар Володимирович кафедра хірургічної стоматології 
 та щелепно-лицевої хірургії

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук 
захистили 30 здобувачів Університету:
Антонюк (Козак) Христина кафедра акушерства, гінекології 
Вікторівна  та перинатології ФПДО
Блавацька Оксана Миколаївна кафедра офтальмології ФПДО
Бобак Андрій Іванович кафедра дитячої хірургії
Борис Галина Зіновіївна кафедра терапевтичної стоматології
Врубель Ольга Романівна кафедра фармакогнозії і ботаніки
Гадяк Ірина Василівна кафедра організації і економіки 
 фармації
Горбаль Наталія Миронівна кафедра клінічної імунології та 
 алергології
Гоцко Юрій Михайлович кафедра ортопедичної стоматології
Деркач Галина Олегівна кафедра фармацевтичної, 
 органічної і біоорганічної хімії
Діденко Оксана Зіновіївна кафедра пропедевтики внутрішньої 
 медицини
Заремба Наталія Ігорівна кафедра менеджменту в охороні 
 здоров’я, фармакотерапії та 
 клінічної фармації
Лещук Світлана Євгенівна кафедра стоматології дитячого віку
Лисюк Роман Миколайович кафедра фармакогнозії і ботаніки
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Ломіковська Марта Павлівна кафедра клінічної імунології та 
 алергології
Мандич Олексій Володимирович кафедра терапевтичної 
 стоматології ФПДО
Мигаль Остап Орестович кафедра терапевтичної 
 стоматології ФПДО
Назаревич Максим Романович кафедра хірургічної стоматології
 та щелепно-лицевої хірургії
Омеляш Уляна Василівна кафедра патологічної анатомії та 
 судової медицини
Осипчук Людмила Іванівна кафедра токсикологічної і 
 аналітичної хімії
Попик Катерина Михайлівна кафедра стоматології дитячого віку
Рафалюк Софія Ярославівна кафедра офтальмології ФПДО
Садова-Чуба Зоряна Тарасівна кафедра анестезіології та 
 інтенсивної терапії ФПДО
Слабий Олександр Іванович кафедра урології ФПДО
Федевич Віталій Степанович кафедра урології ФПДО
Філіпська Анна Михайлівна кафедра технології ліків і 
 біофармації
Хомин Олена Ярославівна кафедра дитячих інфекційних 
 хвороб
Чайковська Соломія Юріївна кафедра стоматології дитячого віку
Чухрай Ірина Любомирівна кафедра організації і економіки 
 фармації
Шепета Юлія Леонідівна кафедра фармацевтичної, 
 органічної і біоорганічної хімії
Яхницька Мар’яна Михайлівна кафедра терапії № 1, медичної  
 діагностики та гематології і 
 трансфузіології ФПДО 

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

• Д 35.600.01; наукові спеціальності: 14.01.03 – хірургія, 
14.01.22 – стоматологія; термін повноважень – до 31 грудня 
2021 року

• Д 35.600.02; наукові спеціальності: 15.00.01 – технологія 
ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, 
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15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, термін 
повноважень – до 31 грудня 2021 року

• Д 35.600.03; наукові спеціальності: 14.03.02 – патологічна 
анатомія – до 31 грудня 2021 року

• Д 35.600.04; наукові спеціальності: 14.01.01 – акушерство та 
гінекологія, 14.01.10 – педіатрія, термін повноважень – до 31 
грудня 2021 року

• Д 35.600.05; наукові спеціальності: 14.01.02 – внутрішні 
хвороби, 14.01.11 – кардіологія, термін повноважень – до 31 
грудня 2021 року

З вересня 2020 року створено 26 разових спеціалізованих 
вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями 
«Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація, промислова 
фармація».

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА УНІВЕРСИТЕТУ

У 2021 році подано 7 заявок на конкурсний відбір робіт на держав-
не фінансування. Із них 6 тем кафедральні НДР та 1 з ЦНДЛ. Загаль-
ний обсяг заявленого фінансування на 2021 рік становив 3 млн. 644,27 
тис. грн. Конкурсний відбір пройшли усі роботи. Отримано фінансу-
вання у загальному об’ємі 2 млн. 390,63 тис. грн.

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

модулювання запальних процесів». Термін виконання 2019-2021 рр. 
Виконавець: кафедра гістології, цитології та ембріології. Керівник: д-р 
біол. наук, проф. Білий Р.О. Обсяг фінансування ‒ 471,5 тис. грн.

НДР спрямована на вивчення впливу нейтрофільних позаклітин-
них пасток (НПП) на розвиток запальних процесів. У ході виконан-
ня роботи вивчено шляхи пригнічення запальних процесів за участю 
НПП для запобігання оклюзії судин і закупорки жовчевивідних шля-
хів, встановлена роль НПП у патології легень при COVID-19. Підго-
товлено рекомендації щодо запобігання судинній оклюзії за участю 
НПП та наступній відмові органів пацієнта, зокрема, при COVID-19.

2. НДР «Молекулярний дизайн, синтез та вивчення біологічної 
активності тіазолідинонів та їх похідних як потенційних лікарських 
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засобів». Темрін виконання 2021-2023 рр. Виконавець: кафедра фар-
мацевтичної, органічної і біоорганічної хімії. Керівник: д-р фарм. 
наук, проф. Лесик Р.Б. Обсяг фінансування – 1 млн. 012 тис. грн.

Мета дослідження – розробка методології до раціонального 
дизайну високоактивних «сполук-лідерів» з групи тіазолідинонів 
та їх конденсованих аналогів як попередників інноваційних лікар-
ських засобів. Довготерміновим завданням є створення інноваційно-
го синтетичного лікарського засобу з оригінальним механізмом дії, 
достатнім фармакологічним і токсикологічним профілем, високими 
«лікоподібними харакеристиками». Короткотермінова мета проєкту 
одержання «лікоподібних молекул» (15-20 похідних) з поліфармако-
логічними властивостями для поглиблених доклінічних досліджень.

3. НДР «Спрямований пошук «лікоподібних» молекул серед но-
вих азолів із застосуванням стратегії in silico дизайну». Темрін вико-
нання 2021-2023 рр. Виконавець: кафедра загальної, біонеорганічної, 
фізколоїдної хімії. Керівник: канд. фарм. наук, доц. Огурцов В.В. Об-
сяг фінансування – 300 тис. грн. 

Мета дослідження ‒ застосування методів in silico дизайну, зо-
крема, молекулярного моделювання та віртуального скринінгу, для 
пошуку нових лікоподібних сполук серед неконденсованих та конден-
сованих азолів з подальшим здійсненням спрямованого синтезу іден-
тифікованих «сполук-лідерів» та проведенням скринінгу їх біологіч-
ної активності.

Прикладні дослідження:
1. НДР «Підвищення ефективності ранньої діагностики і скри-

нінгу раку передміхурової залози за допомогою визначення комплек-
су довгих некодуючих РНК (PCA3, DLX1, HOXC6, TMPRSS2:ERG, 
KLK3) та променевих маркерів». Темрін виконання 2020-2022 рр. Ви-
конавець: кафедра урології ФПДО. Керівник: д-р мед. наук, проф. Ми-
цик Ю.О. Обсяг фінансування - 158,33 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.

2. НДР «Гармонізація з європейською нормативною базою вітчиз-
няних гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у 
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повітрі робочої зони». Темрін виконання 2021 рр. Виконавець: ЦНДЛ. 
Керівник: головний науковий співробітник ЦНДЛ, д-р мед. наук, проф. 
Кузьмінов Б.П. Обсяг фінансування – 12,5 тис. грн.

Мета дослідження – провести порівняльну оцінку вітчизняних 
та європейських гігієнічних регламентів допустимого вмісту хіміч-
них речовин у повітрі робочої зони, а також методик аналітичного 
контролю рівнів хімічного забруднення повітря робочої зони та ок-
реслити конкретні шляхи їх імплементації в українську законодав-
чу базу.

3. НДР «Інформаційна система аналізу діагностики та лікування 
первинних імунодефіцитів в Україні». Темрін 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 Кріль І.Й. Обсяг фінансуван-
ня  – 211,3 тис. грн. 

Мета дослідження  – розроблення інформаційно-аналітичної системи 
обліку та аналізу інформації «Національний реєстр хворих на первинні 
імунодефіцити», що дозволить вести реєстр хворих за категоріями їх 
діагнозів 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». Темрін виконання 2021-2023 
рр. Виконавець: кафедра клінічної імунології та алергології. Керівник: 
д-р мед. наук, доц. Зубченко С.О. Обсяг фінансування – 225 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.

У конкурсі Національного фонду досліджень України щодо реалі-
зації грантової підтримки проєктів «Підтримка досліджень провідних 
та молодих учених» виконуються теми:

• «Тіазолідинони з поліфармакологічними властивостями: мо-
лекулярний дизайн, синтез та механізми дії протиракових, 
протизапальних та протимікробних засобів». Термін вико-
нання: 2020-2022 рр. Кафедра фармацевтичної, органічної і 
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біоорганічної 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 ви-
конання: 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 Дер-

жавною установою «Інститут спадкової патології НАМН 
України». НДР «Малі та «модельні» природжені вади розвит-
ку як прояв недиференційованої дисплазії сполучної тканини 
у дітей з екопатологією 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 ви-
конання: 2020-2022 рр. Керівники: д-р мед. наук, старш. наук. 
співроб.   Масляк З.В., канд. біол. наук Вороняк М.І.

• кафедри терапії №1, медичної діагностики та гематології і 
трансфузіології ФПДО з Державною установою «Інститут 
патології крові та трансфузійної медицини НАМН Украї-
ни». НДР «Дослідити діагностичне і прогностичне значен-
ня цитогенетичних та імунологічних маркерів бластних 
клітин у хворих на гострі лейкемії». Термін виконання: 
2019-2021 рр. Керівник: канд. мед. наук, старш. наук. спів-
роб.  Шалай О.О.

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

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

• кафедри терапії №1, медичної діагностики та гематології і 
трансфузіології ФПДО з Державною установою «Інститут 
патології крові та трансфузійної медицини НАМН Украї-
ни». НДР «Встановити фактори довготривалого виживан-
ня хворих на множинну мієлому в умовах сучасної терапії 
та розробити тактику ведення пацієнтів після досягнення 
відповіді на лікування». Термін виконання: 2019-2021 рр. 
Керівники: д-р мед. наук, старш. наук. співроб.  Масляк З.В., 
д-р мед. наук, проф. Виговська Я.І.

Ініціативні пошукові тематики науково-педагогічних працівників 
кафедр Університету охоплювали 62 теми.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ

Станом на 27.10.2021 р. в штаті  НДІ епідеміології та гігієни 75 
співробітників, з них 23 наукових співробітники, в т.ч. 1 доктор медич-
них наук, 5 кандидатів медичних наук, 5 кандидатів біологічних наук, 
5 співробітників мають наукове звання старшого дослідника.

Структура НДІ: лабораторія трансмісійних вірусних інфекцій, 
лабораторія вакцинокерованих бактеріальних інфекцій, лабораторія 
імунологічних досліджень туберкульозу, інфекційних і паразитарних 
захворювань, молекулярно-генетична лабораторія, санітарно-токсико-
логічна лабораторія, бібліотека, спеціалізована консультативна полі-
клініка фтизіопульмонологічного профілю.

Наукова діяльність інституту спрямована на виконання коротко-
строкових науково-дослідних робіт за такими напрямами:
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• оцінка антимікробної, віруліцидної, педікульоцидної актив-
ностей дезінфекційних препаратів;

• дослідження дезінфікуючих властивостей косметичних засо-
бів та космецевтиків;

• вивчення особливостей формування мікробіому організму 
людини під впливом  нутрицевтиків та медикаментозних 
чинників; 

• дослідження токсикологічних властивостей дезінфекційних 
препаратів та космецефтиків;

• розробка альтернативних методів оцінки токсичності;
• наукове обгрунтування 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 антимі-
кробної активності стоматологічних препаратів

• 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

Лікувально-діагностична робота проводиться за такими напрям-
ками:

• лабораторні дослідження методом ПЛР на встановлення на-
явності чи відсутності коронавірусу SARS-COV-2 в організмі 
людини

• експрес-тест на антиген
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• лабораторні дослідження методом ІФА на визначення імуно-
глобулінів А, М та G

• бактеріологічні дослідження біоценозу слизових оболонок з 
виявленням можливого збудника захворювання та визначен-
ня його чутливостi до антибiотикiв та бактеріофагів

• дослiдження кишкової мiкрофлори з визначеням кiлькiс-
ної та якiсної характеристика облiгатної та факультативної 
мiкрофлори

• визначення стерильності крові
• визначення Д-димерів
• визначення С реактивного білку
• загальний аналіз крові

З квітня 2020 р. НДІ епідеміології та гігієни був задіяний за угодою з 
обласним лабораторним центром для діагностики коронавірусної інфек-
ції COVID-19 у Львівській області. В повному обсязі інститут обслуго-
вував обласну інфекційну лікарню, військово-медичну службу, шпиталь 
прикордонних військ, проводив тестування студентів та співробітників 
Університету, а також студентів вищих навчальних закладів Львова.

Станом на 01.10 2021 року проведено біля 40000 досліджень ме-
тодом ПЛР, понад 7000 методом ІФА. У липні 2021 року лабораторії, 
які задіяні у діагностичній роботі були об’єднані у лікувально-діа-
гностичний центр. МОЗ України 5 серпня 2021 року внесло зміни у 
ліцензію Університету на медичну практику з дозволом провадження 
господарської діяльності за адресом вул. Зелена, 12. Проведено акре-
дитацію лікувально-діагностичного центру (свідоцтво №РА 056/21) 
16 серпня 2021 року. У сфері акредитації вірусологічні, імунологічні, 
бактеріологічні дослідження, клінічна та лабораторна діагностика, на-
дання консультацій терапевтами. У вересні 2021 року лікувально-діа-
гностичний центр зареєстровано у електронному реєстрі Національ-
ної служби здоров’я України. НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ імені 
Данила Галицького входить в Перелік верифікованих лабораторій, які 
можуть вносити результати тестування на COVID-19 методом ПЛР 
для припинення самоізоляції через застосунок “Вдома”.

Міжнародна співпраця
НДІ епідеміології та гігієни співпрацює з Підкарпатським і Мало-

польским Воєводством Польщі з питань діагностики та профілакти-
ки коронавірусної хвороби COVID-19 та туберкульозу. У рамках цієї 
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співпраці у 2021 році на базі інституту проведено 2 міжнародні кон-
ференції. 

ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

У 2020-2021 роках міжнародна робота Університету була зосере-
джена на встановленні нових партнерських зв’язків, виконанні існу-
ючих договорів про співпрацю, організації академічної мобільності 
викладачів і студентів, міжнародних візитів та зустрічей. Сьогодні 
партнерами Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького є 66 ЗВО та організацій з 21-єї країни світу. За ос-
танній рік підписано 3 угоди про наукове співробітництво з: 

• Університетом бізнесу та підприємництва, Польща (Коорди-
натор – доцент П.Б. Покотило. Виконавець – кафедра нор-
мальної анатомії);

• Стоматологічним інститутом Athenea, Іспанія (Координатор  – 
професор Н.Л. Чухрай. Виконавець – кафедра ортодонтії);

• Жешувським університетом, Польща (Координатор – доцент 
А.С. Кузик. Виконавець – кафедра дитячої хірургії);

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

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

На підставі договору про співпрацю між Львівським національним 
медичним університетом імені Данила Галицького та Вроцлавським 
медичним університетом імені П’ястів Шльонських одна студентка 
Університету ‒ Ткачук Ольга (спеціальність «Педіатрія») пройшла 
стажування з педіатрії тривалістю 9 тижнів за програмою академічної 
мобільності “ERASMUS+2019/2020н.р” у Вроцлавському медичному 
університеті імені П’ястів Шльонських, що засвідчує отриманий нею 
сертифікат (оцінка 5 (А) ‒ дуже добре). Координатор проєкту ‒ профе-
сор А.Б. Зіменковський. 

В рамках співробітництва між Львівським національним медич-
ним університетом імені Данила Галицького та Університетом бізне-
су та підприємництва (Польща) доцент кафедри нормальної анатомії 
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П.Б. Покотило у 2020-2021 рр. прочитав курс лекцій з анатомії людини 
для студентів 1 та 2 року навчання та студентка медичного факультету 
Пилипчук Софія пройшла навчання за програмою академічної мобіль-
ності “ERASMUS+” у зазначеному ЗВО на профільних факультетах.

Відповідно до Рамкової програми досліджень та інновацій «Го-
ризонт 2020» працівники кафедри гістології, цитології та ембріоло-
гії у 2021 році продовжують виконання проєкту NeutroCure «Роз-
робка «розумних» підсилювачів реакційноздатних сполук кисню 
специфічних для аномальних поліморфноядерних нейтрофілів для 
лікування запальних та аутоімунних захворювань, раку та мієлосу-
пресії» («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») кон-
курсу FETOPEN-01-2018-2019-2020 - FET-Open Challenging Current 
Thinking (відкритий для усіх конкурс технологій майбутнього – ви-
клик наявним поглядам) у межах співпраці з Фрідріх-Александра 
Університетом Ерлянгену-Нюрнбергу, Німеччина; Університетом 
Суррей, Великобританія; Національним центром кардіоваскулярних 
досліджень, Іспанія; Інститутом Густава Руссо, Франція та компані-
єю 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. 

У межах співпраці з Організацією Північноатлантичного дого-
вору кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини Університету 
бере участь в проєкті «Створення навчальної програми з фізичної та 
реабілітаційної медицини (ФРМ) для лікарів в Україні», яка впрова-
джується в рамках Трастового Фонду НАТО з медичної реабілітації, 
за фінансової підтримки Агенцією НАТО з підтримки та постачання 
згідно з Імплементаційною угодою між Кабінетом Міністрів України 
та Організацією НАТО у сфері медичної реабілітації. Координатор 
проєкту – професор. Л.В. Андріюк 
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У рамках співробітництва з Міністерством закордонних справ 
Чеської Республіки працівниками кафедри пропедевтики педіатрії та 
медичної генетики було реалізовано виконання місцевого маломасш-
табного проєкту «Симуляційний центр для кафедри пропедевтики пе-
діатрії» в рамках офіційної допомоги Чеської Республіки. Координато-
ри проєкту – професор О.Л. Личковська, доцент А.А. Мальська.

Працівники кафедри технології ліків і біофармації та Науково-до-
слідного інституту епідеміології та гігієни Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького у 2021 р. продов-
жують 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.

Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Уні-
верситету здійснює активну співпрацю з кафедрою біотехнології Ме-
дичного університету міста Білосток. У рамках співробітництва двоє 
аспірантів кафедри Wojciech Szymanowski та Anna Szymanowska вико-
нували фрагменти дисертаційної роботи на кафедрі фармацевтичної, 
органічної і біоорганічної хімії нашого Університету, жовтень-листо-
пад 2021 року. Завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біо-
органічної хімії професор Р.Б. Лесик є співкерівником дисертаційної 
роботи докторанта кафедри біотехнології Медичного університету 
міста Білосток Каміли Бузонь (Kamila Buzun) та був лектором на між-
народній літній школі для докторантів (International Summer School in 
Bialostok, 40 навчальних годин) організованій за кошти Європейського 
Союзу та Європейської грантової агенції. 

У рамках співробітництва з Міжнародною Федерацією Студентських 
Медичних Асоціацій (IFMSA) на зазначеній кафедрі проходила стажу-
вання студентка Francesca Dota з Медичного університету міста Фоджа 
(Італія), серпень 2021 року. Керівник проєкту – професор Р.Б. Лесик. 

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

ним університетом (Австрійська Республіка) у 2021 р. розпочали вико-
нання спільного українсько-австрійського проєкту, який фінансує МОН 
України, на тему: «Дослідження фізіологічних та біохімічних параметрів 
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для встановлення простих, надійних та відповідних біомаркерів для ліку-
вальних інтервенцій для пацієнтів з пост-травматичним стресовим розла-
дом (ПТСР)». Керівник проєкту – професор В.О Сергієнко. 

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

здоров’я, науки та технології (RECOOP HST Association). Під егідою 
асоціації RECOOP у 2020-2021 рр. працівники кафедр нормальної фі-
зіології; неврології; біологічної хімії, фармацевтичної, органічної і бі-
оорганічної хімії; гістології, цитології та ембріології та педіатрії №2 
Університету опублікували 9 статей у журналах, що індексуються у 
наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

У 2020-2021 рр. працівники кафедри гістології, цитології та емб-
ріології та біологічної хімії нашого Університету виконували три гран-
тові програми, які фінансувала асоціація RECOOP.

ЦЕНТР ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ 
ТА ІННОВАЦІЙ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

Науково-консультативний центр фармацевтичної опіки та ін-
новацій в охороні здоров’я Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького є спеціалізованим, некомер-
ційним, науково- консультативним, навчально-методичним, інформа-
ційним структурним підрозділом Університету, який здійснює свою 
діяльність за напрямками клінічної фармації, соціальної фармації, 
клінічної фармакології, практичної медицини та фармації; організо-
вує і впроваджує новітні технології в практичну охорону здоров’я з 
метою забезпечення раціональної, безпечної та ефективної фарма-
котерапії, фармацевтичної опіки на всіх етапах медикаментозного 
процесу; підвищує якість медичної допомоги, міжнародної наукової 
співпраці та наукової євроінтеграції.

Основні функції Центр виконує шляхом співпраці, налагодження 
постійного звʼязку між освітніми медичними (фармацевтичними) за-
кладами, на території України, так і закордоном з метою поширення 
інноваційних технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, медич-
них технологій, обладнання у фармації та медицині тощо.

Найбільша кількість запитів стосувалась засобів для фармако-
терапії серцево-судинної системи, захворювань дихальної системи, 
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ШКТ та метаболізму, кровотвореної системи, а також антимікроб-
них засобів.

Для забезпечення реалізації програми академічної мобільнос-
ті «ERASMUS+» (Erasmus+Programme Mobility for learners and 
staff  – Higher Education Student and Staff  Mobility Inter-institutional 
agreement 2019/2020 н.р.) в рамках угоди між Вроцлавським медич-
ним університетом ім. П’ястів Шльонських (Польща) та Львівським 
національним медичним університетом імені Данила Галицького 
координатором програми академічної мобільності «ERASMUS+» 
від Львівського національного медичного університету імені Дани-
ла Галицького є завідувач кафедри менеджменту в охороні здоров’я, 
фармакотерапії і клінічної фармації, професор Зіменковський А.Б. 
та відповідальний виконавец програми «ERASMUS+» доцент На-
стюха Ю.С.

ЦЕНТР БІОСТАТИСТИКИ

Діяльність фахівців центру біостатистики:
• консультування 192 наукових і науково-педагогічних пра-

цівників та виконавців НДР Університету щодо обробки ме-
дико-статистичних даних, у тому числі аналізу діагностики 
та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, яка 
спричинена коронавірусом SARS-CoV-2;

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

• аналіз 27 науково-дослідних робіт щодо їх відповідності кри-
теріям доказової медицини (на запити спеціалізованих вче-
них рад Д 35.600.01 та Д 35.600.04, а також журналів «Acta 
Medica Leopoliensia», «Праці Наукового Товариства ім. Шев-
ченка, Медичні науки», «Львівський клінічний вісник»).

Основні фахові питання, щодо яких здійснювалось консультування:
• 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;
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• підбір статистичних методів для здійснення клінічних та екс-
периментальних наукових досліджень;

• аналіз результатів медико-соціологічних досліджень та екс-
пертних оцінок.

Фахівці центру біостатистики працюють в складі групи експер-
тів департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА; мультидисци-
плінарної робочої групи з розробки медичних стандартів (уніфікова-
них клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової 
медицини та у Секретаріаті  регіональної ради відзнаки «Орден Свя-
того Пантелеймона».

У результаті співпраці науковців Університету з фахівцями центру 
біостатистики опрацьовано:

• методологію оцінки якості медичної допомоги за даними річ-
них звітів (кафедра менеджменту в охороні здоров’я, фарма-
котерапії і клінічної фармації);

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

• оцінку якості життя пацієнтів з раком губи після радикальної хі-
рургії та променевої терапії (кафедра онкології і радіології ФПДО);

• аналіз показників консервативного (неінвазивного) ведення 
пацієнтів дитячого віку з кістами селезінки (кафедра дитячої 
хірургії);

• вплив внутрішньочеревної гіпертензії на кровотік у дітей з 
апендикулярним перитонітом (кафедра анестезіології та ін-
тенсивної терапії ФПДО);

• адаптацію та первинну перевірку опитувальника якості жит-
тя при харчовій алергії (кафедра педіатрії №2).

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Впродовж 2019 – 01.10.2020 років працівниками Університету 
було опубліковано понад 3000 друкованих робіт.

Опубліковано 21 підручник:
1. Bezvushko E.V., Mirchuk B.M. Rozhko М.M., Popovych Z.B., [et all]. 

Stomatology / edited by М.M. Rozhko Kyiv: Меdicine. 2020:792 p. 
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2. Horilyk A., Hromovyk B., Pankevych O. Pharmaceutical manage-
ment and marketing. Part 2. Pharmaceutical marketing: textbook for 
practical classes. Lviv: Prostir-M.  2021: 90 p.

3. Markin L. B., Zimenkovsky A. B., Shatylovych K. L. [et al.]. Prag-
matic obstetrics and gynecology. Lviv: ZUKC.  2021: 238 p.

4. Natalya Chukhray, Pablo Echarri, Miguel Angel Perez Campoy, 
Javier Echarri [et all]. Tratamiento sin extracciones / edited by Pablo 
Echarri.  Athenea. 2021:1074 p.

5. Беш Л. В., Дедишин Л. П., Ткаченко С. К., Поцюрко Р. І., 
[та ін.] Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами 
імунопрофілактики. 8-е вид., К.: Медицина. 2021:592 с.

6. Готра З. Ю., Голяка Р. Л., Барило Г. І., Гельжинський І. І., 
Мікросхемотехніка. Львів: Простір-М. 2020: 390 с.

7. Гутор Т. Г., Гречишкіна Н. В., Литвинова Л. О., [та ін.] 
Біостатистика: підруч. для підгот. фахівців другого (магістер.) 
рівня вищ. Освіти. Вінниця: Нова книга. 2020:381 с.

8. Добрянський Д. О., Антипкін Ю. Г., Аряєв М. Л., Знаменська 
Т. К. [та ін.] Неонатологія: підруч. 3 т. Львів: Вид-во Марченко, 
2020. Т. 1. 408 c.; т. 2. 456 c.; т. 3. 380 c. 

9. Іванів Ю. А., Жарінов О. Й., Куць В. О. Функціональна 
діагностика: 2-ге вид. К.: Четверта хвиля. 2021:784 с.

10. Корнійчук О.П., Данилейченко В.В. та ін. Медична мікробіологія, 
вірусологія, імунологія (за редакцією акдеміка НАН та НАМН 
У країни В.П.Широбокова): підручник для студентів вищих 
медичних закладів ІV рівня акредитації. Третє видання, оновлене 
та доповнене. Вінниця: Нова Книга. 2021: 919 с.

11. Кучер М. М., Ніженковська І. В., Вельчинська О. В., 
Токсикологічна хімія: підруч. для студ. мед. (фарм. ф-ту) ЗВО. 
3-тє вид. К., 2020: 372 с.

12. Лаповець Л. Є., Ястремська О. О., Лебедь Г. Б., [та ін.] Клінічна 
лабораторна діагностика: 2-ге вид., К.: Медицина. 2021: 472 с.

13. Личковський Е. І., Пайкуш М. А., Вісьтак М. В., Фафула Р. В. 
Медична і біологічна фізика: підруч. для студ. мед. (фарм. ф-ту) 
закл. вищ. освіти III-IV рівнів акредитації.  2-ге вид., випр. та 
допов. Львів: Новий світ. 2021: 322 с.

14. Макар Р.Д., Сафонова О.В., Урбанович А.М. [та ін.]. Клінічна 
фармакологія. Вінниця: Нова книга. 2021: 544 с.
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15. Масна З.З., Півторак В. І., Кобзар О. Б., Білаш С. М. [та ін.] Клінічна 
анатомія та оперативна хірургія. Вінниця: Нова Книга, 2020: 375с. 

16. Матвієнко Ю. О., Негрич Т. І. Міастенія: підруч. для студ. 
мед. ф-ту вищ. навч. закл. другого (магістер.) рівня вищ. 
освіти. Львів. 2021: 91 с.

17. Матвієнко Ю. О., Негрич Т. І., Мар’єнко Л. Б., Король Г. М. 
Невідкладні стани в неврології. Львів. 2021: 224 с.

18. Матвійчук Б.О. та ін. Хірургічні хвороби та ушкодження у 
практиці сімейного лікаря. Львів: Кварт. 2021: 464с.

19. Матвійчук Б.О., Заремба В.С., Андрущенко Д.В. та ін. Практичні 
навички для лікарів-хірургів. Львів: Кварт. 2021: 136с.

20. Скляров О.Я. [et al.]. Biological and Bioorganic Chemistry: text-
book: in 2 books. Book 2. Biological Chemistry 2nd ed. Kyiv: AUS 
Medicine Publishing.  2021: 544 p.

21. Чупашко О. Я., Кушинська М. Є., Першин О. І., Воробець З. Д. 
Основи біології: підруч. для слухачів ф-ту інозем. студ. Львів: 
Кварт. 2021:398 с.

Опубліковано 17 монографій:
1. Bilynskyy B. Oncology (selected lectures for students and physi-

cians). Lviv: Danylo Halytsky Lviv National Medical University. 
2021: 170 p.

2. Zimenkovsky A., Sekh M., Babar Z. U. D. Pharmacy services 
and pharmacy practice research in Ukraine. Pharmacy Practice 
Research Case Studies. Elsevier Inc. 2021. Chapter 5 

3. Беш Л. В., Мацюра О. І. Алергія до білків коров’ячого 
молока: 5 практичних кроків до перемоги над хворобою. 
Львів: Простір-М. 2020: 138 с. 

4. Заячківська O., Ковальчук I., Савицька M. Кафедра 
нормальної фізіології у Львівському національному 
медичному університеті крізь призму століть: до 125-річчя з 
дня заснування. Львів: Кварт. 2020: 63 с.

5. Зіменковський А. Алхімія без упереджень. Львів: Кварт. 
2021: 816 с.

6. Зіменковський А. Лікова психологія. Львів: Світ. 2021: 312 с.
7. Кузьмінов Б. П. Нариси з епідеміології та гігієни. Досвід, 

досягнення, перспективи. Київ: Авіцена. 2021: 184 с.
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8. Кузьмінов Б. П., Смольницька В. Л. Генріх Мосінг – погляд 
крізь призму часу (До сторіччя створення Рудольфом Вайґлем 
лабораторії висипного епідемічного тифу у Львові). Львів; 
Дрогобич: Коло. 2021: 104 с.

9. Лемеха Р. І. Теоретико-методологічні та правові засади митних 
режимів в Україні. Запоріжжя: Гельветика. 2020: 344 с.

10. Максимюк В., Максимюк Г., Воробець З. Клітина. 
Середовище. Гомеостаз. Львів: Сполом.  2021: 315 с. 

11. Матійчук В. С., Чабан Т. І., Горішній В. Я. Тіазолоазини. 
Синтез та біологічна активність. Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка. 2020:164 с.

12. Новицький І. Я., Демчук В. В., Гвоздарьова Т. А. Статична 
периметрія в клініці глаукоми. Львів: Літопис. 2020: 68 с.

13.  Радченко О. М., Філіпюк А. Л., Комариця О. Й. [та ін.]  Інтегральні 
гематологічні індекси у діагностиці та прогнозуванні перебігу 
внутрішніх хвороб. Львів: Простір-М. 2021: 127 с.

14.  Радченко О. М., Хухліна О. С., Антонів А. А. [та ін.]  
Гепатопротектори. Чернівці. 2021: 325 с.

15. Содомора П.А. Як ми вчимося: від Античності до сучасності, 
або нативізм vs емпіризм у процесі формування європейського 
соціуму. Львів: Сполом. 2020: 280 с.

16.  Стечак Г. Формування педагогічної компетентності майбутніх 
сімейних лікарів у медичному університеті. Львів: Кварт. 
2020: 260 с.

17. Ціж Б. Р., Аксіментіва О. І., Голяка Р. Л., Чохань М. І.. Газові 
сенсори для аналізу харчових продуктів. Львів: Сполом. 
2021: 236 c.

Опубліковано 41 навчальний посібник:
1. Vynograd N.O.General Epidemiology: Study Guide / N.O. 

Vynograd. - 4th revised and enlarged edition. Kyiv: AUS Medicine 
Publishing. 2021: 152p.

2. Mateshuk-Vatseba L. R., Cherkasov V.G., Kravchuk S.Yu. Human 
anatomy. Вінниця: Нова Книга. 2020: 604 с.

3. Sodomora P. A., Gutor L. V., Vasylenko O. V., Nazarenko-Crane 
T. P..Terms in Dental Practice: student’s guide / Lviv: Danylo 
Halytsky LNMU.  2020: 32 p. 
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4. Sodomora P. A., Gutor L. V., Syvak A. O. Terms in Oncology: 
student’s guide / Lviv: Danylo Halytsky LNMU. 2020: 36 p.

5. Sodomora P. A., Gutor L. V., Vasylenko O. H., Chervinska L. O. 
Professional English: Pharmacological Terms: student’s guide.  
Lviv: Danylo Halytsky LNMU. 2020: 36 p.

6. Paryzhak S. Ya., Odnorih L. O. Medical biology and parasitology: 
manual for the fi rst-year students of the English department, the 
faculties of medicine and dentistry. Lviv: Danylo Halytsky Lviv 
National Medical University. 2021:306 p.

7. Senyuta І. Y. Compendium of case law related to HIV/AIDS 
tuberculosis in Ukraine: practitional guide / United Nations 
Development Programme in Ukraine. 2021: 124 p.

8. Yerchenko O. V. Branches in dental practice : senior dentistry 
students guide. Lviv: Danylo Halytsky LNMU. 2021: 53 p.

9. Zimenkovsky B. S., Azarskyi I. M., Chopyak V. V., Fedorov Yu. 
V. Plasma immunotherapy in practical medicine: manual. Lviv: 
LNMU. 2020: 31 p.

10. Абрагамович О. О., Абрагамович М. О., Абрагамович У. О., 
Білоус З. О., Скакун Ю. Я. Сучасні класифікації з прикладами 
формулювання діагнозів найпоширеніших хвороб системи кро-
вообігу. Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького. 2020: 322 с.

11. Андріюк Л. В.,  Бабінець Л. С.[та ін.]. Актуальні аспекти ви-
щої медичної освіти за фахом «Загальна практика   сімейна 
медицина». Тернопіль: Осадца Ю. В. 2021: 652 с.

12. Андріюк Л. В., Задорожна Б. В., Шевага В. М. [та ін.] Фізична 
і медична реабілітація: навч.-метод. посіб. Львів. 2021:471 с.

13. Андріюк Л. В., Задорожна Б. В., Шевага В. М., Мацко Н. В., 
Грабоус О. В. Основи відновної терапії (медичної реадаптації 
і реабілітації) вертеброгенних захворювань нервової систе-
ми. Львів. 2021: 309 с.

14. Бабінець Л. С., Андріюк Л. В. [та ін.]  Коронаровірусна хвороба: 
підходи до ведення пацієнтів. Тернопіль: Осадца Ю. В.  2021: 768 с.

15. Безвушко Е.В. , Попович З.Б., Рожко М.М., Карієс та його 
ускладнення у дітей.  Івано-Франківськ: Нова Зоря. 2020: 432 с.

16. Білобривка Р.І., Рахман Л.В., Панас А.Р. Карпінська Р.І. та ін 
Психопатологічні синдроми: класифікація та різновидності. 
Львів: «Новий Світ-2000». 2021:72 с.
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17. Боженко М. І., Негрич Т. І., Боженко Н. Л., Негрич Н. О. Го-
ловний біль. Вид. 2-ге, допов. К.: Вид. дім «Професiйнi ви-
дання України». 2021: 83 с.

18. Боженко Н. Л., Боженко М. І. Мігрень. Прості відповіді на 
складні питання. К.: Доктор-Медіа-Груп. 2021: 44 с.

19. Вергун А. Р., Топорницька М. Я., Вергун О. М., Шалько І. В., Кіт 
З. М.Укуси отруйних змій: герпетологічне обґрунтування та осо-
бливості надання медичної допомоги. Львів: Сполом. 2021: 74 с.

20. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. Військова епі-
деміологія: навч.посіб. К.: ВСВ «Медицина», 2021. 2-е вид., 
переробл. та доповн:  184с.

21. Воробець Д.З. та ін. Залобкова простатектомія в хірургічному 
лікуванні доброякісної гіперплазії простати. Вінниця, 2021: 
336 с.

22. Громнацкая Н. Н. Громнацкий Н. И., Петрова Г. Д., Метабо-
лический синдром в возрастном аспекте: рук. для врачей и 
студ. мед. ВУЗов. К.: ТОВ «Інтерсервіс». 2020: 204 с.

23. Гудзь Н. І., Шматенко О. П., Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., 
Дроздова А. О., [та ін.]  Фармако-технологічні аспекти рослин-
них лікарських засобів. Київ: Вид-во «Людмила».  2021: 158 с. 

24. Заліська О. М., Гриньків Я. О., Рев’яцький І. Ю., Січкоріз О. 
Є., Томків В. М., Яцкова Г. Ю. [та ін.]. Навчальний посібник 
для підготовки та самостійної роботи до Ліцензійного інте-
грованого іспиту «Крок 3. Фармація» як галузевого моніто-
рингу якості вищої фармацевтичної освіти для провізорів-ін-
тернів зі спеціальності «Загальна фармація».Львів: ЛНМУ 
ім. Данила Галицького.  2021: 402 с.

25. Іванів Ю. А., Орищин Н. Д. Клінічна ехокардіографія. К.: 
Четверта хвиля. 2020: 308 с.

26. Кобза І. І., Нестеренко І. Р. «Синдром лускунчика»: діагнос-
тика, лікування. Львів: Манускрипт. 2020: 52 с.

27. Ковальчук С. М., Мельник О. І., Чупашко О. І., Савицька М. 
Я., Суходольська Н. В., Погорецька Я. О., Дзісь І. Є., Коваль-
чук І. М., Ванівський М. М., Була Н. С. Фізіологія: навч. по-
сіб. до практ. занять та самостійної роб. для студ. (магістрів) 
фарм. ф-ту (ІІ семестр навч.). Ч. 2. Львів: Львів. нац. мед. ун-т 
імені Данила Галицького. 2020: 139 с.
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28. Козелко І. Р. Українська мова для іноземних студентів медич-
ного профілю (з англійською мовою навчання). Львів: Львів. 
нац. мед. ун-т імені Данила Галицького. 2021: 102 с.

29. Корнійчук О. П. та ін.   Медична мікробіологія.  У 2-х томах 
(Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабора-
торна діагностика та контроль. Переклад 19-го англійського 
видання). Київ: ВСВ «Медицина». 2020; 1: 434с.

30. Литвин Г. О., Прокопів О. В., Надрага О. Б., Покровська Т. В., 
Дибас І. В., Січкоріз О. Є. [та ін.]. Дитячі інфекційні хвороби. 
Львів: НТШ. 2021: 146 с.

31. Лотоцька-Дудик У. Б., Лабойко В. В. Освітлення виробничих 
приміщень: гігієнічні вимоги та методи оцінки. Львів: ЛНМУ 
імені Данила Галицького. 2021: 35 с.

32. Макар Р.Д., Урбанович А.М., Макар О.Р. Дисфункція щито-
подібної залози та серцево-судинні захворювання: посібник 
для лікарів. Львів. 2021: 40 с.

33. Сенюта І. Я. Аналітичний збірник судової практики у сфе-
рі ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні. Програма розвитку 
ООН в Україні. Київ. 2021: 128 с.

34. Сенюта І., Гнатовський М., Климчук В. Механізми реабі-
літації жертв катувань в Україні: аналіт. звіт. Рада Європи. 
2021: 72 с.

35. Сизон О.О., Дашко М.О.. Возняк І.Я., Зайченко Я.О., Іва-
нюшко-Назарко Н.В., Вольбин С.В., Бабак І.Д.. Чаплик-Чижо 
І.О., Рудник Т.І., Федорова У.В., Левицька І.М. Дерматологія, 
венерологія: Що? Де? Коли?. Львів: Каменяр. 2021: 515 с. 

36. Скляров О.Я.,  Насадюк Х.М. Медицина за Девідсоном: 
принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 2   пере-
кладачі розділу «Клінічна біохімія та порушення метаболіз-
му». 2021: 778 с. 

37. Сліпецький Р.,  Юрочко Ф., Дуда О., Копанська Д., Пухлини 
носа та пазух у дітей. Дитяча ринологія. Львів. 2020. Ч. 6: 268с 

38. Чоп’як В. В., Гаврилюк А. М., Потьомкіна Г. О. Клітинна і 
молекулярна імунологія. Львів: НеоДрук. 2021: 162 с.

39. Чоп’як В. В., Потьомкіна Г. О., Костюченко Л. В., Бойко Я. 
Є., Гаврилюк А. М. Дитяча імунологія та алергологія в педіа-
тричній практиці. Львів: НеоДрук. 2021: 302 с.
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40. Чоп’як В.В., Гаврилюк А.М., Потьомкіна Г.О. Клітинна і мо-
лекулярна імунологія. Львів. В-во «НеоДрук». 2021: 162 с.

41. Чубучна І. І. Показання та клінічна ефективність різних мето-
дів реваскуляризації міокарда. Первинна та вторинна профі-
лактика ІХС та її вплив на прогноз. Актуальні питання карді-
ології. Харків: ХНМУ. 2021; 3: 38-46. 

11 колективних монографій:
1. Chaplyk V., Sheptytska L., Chaplyk O. Optimization of the 

edu-cational process in higher education institutions. Modern 
education, training and upbringing. Boston. 2021: 346-350.

2. Lysiuk R., Oliynyk P., Antonyak H, Voronenko D. Development 
of Phyto-Antidotes Against Adverse Chemical Agents / Poisonous 
Plants and Phytochemicals in Drug Discovery.  eds.: A. G. Mtewa, 
C. Egbuna, G. N. Rao. Wiley, 2020; Chapter 12: 249-268.

3. Mahlovanyy A., Kuninets O., Grygus I. Foundations of the physical 
rehabilitation in medicine. Фізична терапія, здоров’я, фізична 
культура та педагогіка. Рівне: НУВГП, 2021; 13: 147-175.

4. Serhiyenko V., Segin V., Serhiyenko A. Diabetic cardiac 
autonomic neuropathy: benfotiamine, QT and spatial QRS-T angle 
parameters. In: Innovative approaches in medicine: collective 
monograph. Іnternational Science Group. Boston: Primedia 
eLaunch, 2020. 5-15. [https://doi.org/10.46299/ISG.2020.
MONO.MED.III. URL: https://isg-konf.com]. 

5. Serhiyenko V.A., Serhiyenko A.A. A brief study on type 2 
diabetes mellitus and benfotiamine: collective monograph. In: 
D.C. Sharma, editor. Issues and Development in Health Research. 
Hooghly, London: B P International. 2021;3. Charter 12: 87-93. 
Print ISBN: 978-93-91595-14-2, eBook ISBN: 978-93-91595-
16-6 [https://doi.org/10.9734/bpi/idhr/v3/12259D].

6. Serhiyenko V.A., Hotsko M.E., Serhiyenko A.A. Determination 
of mechanisms of action and benefi cial eff ects of alpha-lipoic 
acid in the treatment of diabetic complications. In: A. Anand, 
editor. Recent Developments in Medicine and Medical Research. 
Hooghly, London: B P International, 2021, Vol. 6. Chapter 6. 178 
p. Print ISBN: ISBN 978-93-5547-164-2, eBook ISBN: ISBN 978-
93-5547-005-8. [https://doi.org/10.9734/bpi/rdmmr/v6/2643E]
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7. Volos L. I., Dudash A. P. Invasive ductal breast carcinoma: 
morphological features of molecular subtypes. The modern stage 
of the development of medical education in Ukraine and EU 
countries : monograph. Riga : Baltija Publishing.  2021: 50-66.

8. Гірна Н. Доля однієї книжки: «Порадник лікарський 
Сильвестра Дрималика». Українознавство в персоналіях у 
системі вищої медичної освіти України : кол. моногр. Іва-
но-Франківськ: ІФНМУ. 2021: 109-126.  

9. Зубачик В. М.  [та ін.] Українська наукова стоматологічна 
школа: іст. нариси. Кропивницький: Поліумб. 2020: 68-79. 

10. Негрич Т. І., Кирилюк С. Я. Особливості депресивних розла-
дів у хворих на розсіяний склероз. Challenges and achievements 
of medical science and education / Medical University of Lublin: 
monograph. Riga: Baltija Publishing, 2020:218-234.

11. Рудень В. В. Есенція суспільних коштів в оплаті медичних 
послуг в Україні: досвід історії. Scientifi c research of the XXI 
century. Vol. 1: monograph / сompiled by V. Shpak; сhairman of 
the editorial board S. Tabachnikov. Los Angeles: GS publishing 
service Sherman Oaks, 2021: 178-185. 

Отримано 26 патентів
а) патентів України на винаходи – 10:

1. Беш Д.І., Зербіно Д.Д., Соколов М.Ю., Кияк Ю.Г., Гутор Т.Г. 
Спосіб прогнозування перебігу гострого інфаркту міокарда з 
визначенням ймовірності досягнення ресолюції сегмента ST. 
Заявка № a201904966 від 10.05.2019 р. Патент України на ви-
нахід № 122989 від 27.01.2021 р. Опубл. Бюл. № 4.

2. Беш Д.І., Зербіно Д.Д., Соколов М.Ю., Кияк Ю.Г., Гутор Т.Г. 
Спосіб прогнозування ймовірності розвитку однієї з великих 
коронарних подій у пацієнтів, що перенесли гострий інфаркт 
міокарда з підйомом сегмента ST. Заявка № a201904994 
від 10.05.2019 р. Патент України на винахід № 122990 від 
27.01.2021 р. Опубл. Бюл. № 4.

3. Беш Д.І., Зербіно Д.Д., Соколов М.Ю., Кияк Ю.Г., Гутор 
Т.Г. Спосіб прогнозування перебігу гострого інфаркту мі-
окарда з підйомом сегмента ST з визначенням ймовірності 
досягнення ступеня перфузії MBG 3. Заявка № a201904995 
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від 10.05.2019  р. Патент України на винахід № 123239 від 
03.03.2021 р. Опубл. Бюл. № 9.

4. Бойко О.І., Голяка Р.Л., Готра З.Ю. Вимірювальний перетво-
рювач магнітного поля. Заявка № a201900821 від 28.01.2019 
р. Патент України на винахід № 123329 від 17.03.2021 р. Опу-
бл. Бюл. № 11.

5. Драпак І.В., Зіменковський Б.С., Серединська Н.М., Перехода 
Л.О., Демченко А.М. Застосування гідрохлориду 1-[3-[2-(3,4-ди-
метоксифеніл)-етил]-2-(2,3-диметилфеніліміно)-4-метил-2,3-ди-
гідротіазол-5-іл]етанону гідрохлориду, що проявляє гіпотензив-
ну активність. Заявка № u201908749 від 19.07.2019 р. Патент 
України на винахід № 122557 від 25.11.2020 р. Опубл. Бюл. № 22.

6. Кобилінська Л.І., Рябцева А.О., Мітіна Н.С., Скорохід Н.Р., 
Стойка Р.С., Лесик Р.Б., Заіченко О.С., Зіменковський Б.С. 
Спосіб одержання системи доставки протипухлинної сполу-
ки. Заявка № a201908944 від 25.07.2019 р. Патент України на 
винахід № 124078 від 14.07.2021 р. Опубл. Бюл. № 28.

7. Кондрацький Б.О., Качмарик Д.Л., Панас О.М., Винарчик 
М.Й., Кондрацький Я.Б., Новак В.Л. Комплексний білко-
во-сольовий гіперосмолярний інфузійний розчин. Заявка № 
a201810706 від 29.10.2018 р. Патент України на винахід № 
123110 від 17.02.2021 р. Опубл. Бюл. № 7.

8. Соломенчук Т.М., Процько В.В., Луцька В.Л., Восух О.В. 
Спосіб лікування гострого коронарного синдрому без 
елевації сегмента ST у жінок перименопаузального періоду. 
Заявка № a202000444 від 27.01.2020 р. Патент України на ви-
нахід № 123936 від 23.06.2021 р. Опубл. Бюл. № 25.

9. Філик О.В., Підгірний Я.М. Спосіб визначення функції 
діафрагми у дітей, що перебувають на штучній вентиляції 
легень, та готовності їх до відлучення від штучної вентиляції 
легень. Заявка № a201912258 від 26.12.2019 р. Патент Украї-
ни на винахід № 123529 від 14.04.2021 р. Опубл. Бюл. № 15.

10. Хиля О.В., Тихонюк О.І., Мілохов Д.С., Воловенко Ю.М., 
Кузнєцова Г.М., Стойка Р.С., Дзюбенко Н.В., Рибальченко В.К. 
Похідні 3-[(1Н-пірол-2,5-діон)аміно]фенілбутаноатів та спосіб їх 
отримання. Заявка № a202004305 від 13.07.2020 р. Патент Украї-
ни на винахід № 124082 від 14.07.2021 р. Опубл. Бюл. № 28.
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б) патентів України на корисні моделі – 16: 
1. Абрагамович У.О., Абрагамович О.О., Абрагамович М.О., 

Надашкевич О.Н., Синенький О.В., Циганик Л.В., Фармага 
М.Л. Спосіб діагностування системного червоного вовчаку. 
Заявка № u202005055 від 04.08.2020 р. Патент України на ко-
рисну модель № 145992 від 13.01.2021 р. Опубл. Бюл. № 2.

2. Андрющенко В.П., Тутка М.М., Куновський В.В. Спосіб корек-
ції метаболічних порушень в хірургічному лікуванні пацієнтів з 
гострими ураженнями органів панкреато-біліарної зони. Заявка 
№ u202004891 від 30.07.2020 р. Патент України на корисну мо-
дель № 145882 від 06.01.2021 р. Опубл. Бюл. № 1.

3. Варивода Є.С., Дзісь Р.П., Кондрацький Б.О., Новак В.Л., 
Орищин І.Я., Варивода В.Є., Карпович Є.П., Луців В.М. За-
стосування інфузійного препарату Реосорбілакт поліфункці-
ональної дії як препарату для нормалізації активності ала-
нінамінотрансферази і аспартатамінотрансферази в крові 
оперованих хворих на рак прямої кишки після передньої ре-
зекції прямої кишки. Заявка № u202005058 від 04.08.2020 р. 
Патент України на корисну модель № 146446 від 24.02.2021  р. 
Опубл. Бюл. № 8.

4. Дзісь Б.Р., Фецич Т.Г., Кондрацький Б.О., Деркач Ю.В., Дзі-
сь Р.П., Новак В.Л., Карпович Є.П. Застосування інфузійного 
комплексного препарату Реосорбілакт поліфункціональної 
дії для нормалізації показників згортальної системи крові з 
метою попередження тромбоемболічних ускладнень в опе-
рованих хворих на рак шлунка після гастректомії. Заявка № 
а201810295 від 17.10.2018 р. Патент України на корисну мо-
дель № 144916 від 10.11.2020 р. Опубл. Бюл. № 21.

5. Дзісь Б.Р., Фецич Т.Г., Кондрацький Б.О., Деркач Ю.В., Дзі-
сь Р.П., Новак В.Л., Карпович Є.П. Застосування інфузійного 
комплексного препарату Сорбілакт поліфункціональної дії 
для нормалізації гематологічних показників оперованих хво-
рих на рак шлунка після гастректомії. Заявка № а201905046 
від 13.05.2019 р. Патент України на корисну модель № 146823 
від 24.03.2021 р. Опубл. Бюл. № 12.

6. Капелька І.Г., Міщенко М.В., Штриголь С.Ю., Голота С.М., 
Лесик Р.Б., Лозинський А.В. Застосування дарбуфелону ме-
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тансульфонату як засобу фригопротекторної та протисудомної 
дії. Заявка № u202002899 від 14.05.2020 р. Патент України на 
корисну модель № 145102 від 25.11.2020 р. Опубл. Бюл. № 22.

7. Кобилінська Л.І., Рябцева А.О., Мітіна Н.Є., Стойка Р.С., Заі-
ченко О.С., Зіменковський Б.С. Спосіб зниження негативних 
побічних реакцій протипухлинного препарату доксорубіцину 
за допомогою нанорозмірного полімерного носія. Заявка № 
u202003453 від 09.06.2020 р. Патент України на корисну мо-
дель № 145150 від 25.11.2020 р. Опубл. Бюл. № 22.

8. Кондро М.М. Спосіб профілактики глутамат-індукованого сте-
атогепатозу за умов експериментального вісцерального ожирін-
ня. Заявка № u202004099 від 06.07.2020 р. Патент України на 
корисну модель № 145809 від 06.01.2021 р. Опубл. Бюл. № 1.

9. Корабель І.М., Панчак Л.В., Антонюк В.О. Спосіб комплек-
сного одержання біологічно активних речовин з насіння щи-
риці хвостатої (Amaranthus caudatus L.). Заявка № u202101831 
від 07.04.2021 р. Патент України на корисну модель № 148769 
від 15.09.2021 р. Опубл. Бюл. № 37.

10. Куновський В.В., Лаба О.В., Біль І.А. Спосіб лікування та про-
філактики акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з 
групи ризику (запальні захворювання статевих органів в анам-
незі). Заявка № u202004923 від 30.07.2020 р. Патент України на 
корисну модель № 145500 від 10.12.2020 р. Опубл. Бюл. № 23.

11. Мацюра О.І., Беш Л.В. Спосіб діагностики алергії до білків 
коров’ячого молока у дітей віком до 12 місяців. Заявка № 
u202004768 від 27.07.2020 р. Патент України на корисну мо-
дель № 145490 від 10.12.2020 р. Опубл. Бюл. № 23. 

12. Мацюра О.І., Беш Л.В. Спосіб діагностики алергії до білків 
коров’ячого молока та вибору тактики лікування у дітей ві-
ком понад 3 роки. Заявка № u202004761 від 27.07.2020 р. Па-
тент України на корисну модель № 145871 від 06.01.2021 р. 
Опубл. Бюл. № 1.

13. Мацюра О.І., Беш Л.В. Спосіб діагностики та визначення 
ступеня ризику алергії до білків коров’ячого молока у дітей 
віком від 1 до 3 років. Заявка № u202004753 від 27.07.2020 р. 
Патент України на корисну модель № 145868 від 06.01.2021  р. 
Опубл. Бюл. № 1.
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14. Міщенко М.В., Штриголь С.Ю., Лесик Р.Б., Лозинський А.В., 
Голота С.М. 5-[(Z)-(4-нітробензиліден)]-2-(тіазол-2-ілімі-
но)-4-тіазолідинон, що виявляє протизапальну активність. 
Заявка № u202003629 від 17.06.2020 р. Патент України на ко-
рисну модель № 145164 від 25.11.2020 р. Опубл. Бюл. № 22.

15. Надрага О.Б., Поцілуйко Н.М. Спосіб диференційної діа-
гностики гострих кишкових інфекцій ротавірусної та рота-
вірусно-бактерійної етіології у дітей раннього віку. Заявка № 
u202004801 від 27.07.2020 р. Патент України на корисну мо-
дель № 145876 від 06.01.2021 р. Опубл. Бюл. № 1.

16. Федін Р.М., Гасюк Н.В., Залізняк М.С., Мінько Л.Ю., Пацкань 
Л.О., Погорецька Х.В. Засіб для лікування та профілактики 
герпетичного стоматиту у формі гелю. Заявка № u202002545 
від 23.04.2020 р. Патент України на корисну модель № 144397 
від 25.09.2020 р. Опубл. Бюл. № 18

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 12
1. Дробінська Н.В., Абрагамович О.О., Абрагамович М.О. На-

уковий твір «Метод діагностики остеопорозу у хворих на 
цироз печінки різної етіології». – Свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір № 103868.

2. Заячківська О.С., Ковальчук І.М., Савицька М.Я. Науковий твір 
«Кафедра нормальної фізіології у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Галицького крізь призму 
століть: до 125-річчя заснування/Normal physiology department 
in Danylo Halytsky Lviv National Medical University through the 
prism of centuries: to the 125th anniversary of its foundation». – 
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103391.

3. Ковальчук І.М., Савицька М.Я. Науковий твір «Наукова спад-
щина та досягнення кафедри нормальної фізіології Львів-
ського національного медичного університету імені Данила 
Галицького (з нагоди125-річчя кафедри)». – Свідоцтво про 
реєстрацію авторського права на твір № 103390.

4. Кузьмінов Б.П., Туркіна В.А., Призиглей Г.В. Монографія 
«Методичні вказівки “Алгоритм розрахунку доз у токсиколо-
гічному експерименті”». – Свідоцтво про реєстрацію автор-
ського права на твір № 103569.
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5. Лотоцька-Дудик У.Б. Навчальний посібник «Виробничі кан-
церогени. Гігієнічна характеристика канцерогенно небезпеч-
них виробництв». – Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір № 103570.

6. Лотоцька-Дудик У.Б., Брейдак О.А. Навчальний посібник 
«Нутриціологія». – Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір № 103248.

7. Москвяк Н.В. Науковий твір «Індекс маси тіла (ІМТ) як по-
казник гармонійності фізичного розвитку школярів 12 років 
та аналіз рівня поширеності надмірної ваги та ожиріння се-
ред дитячих контингентів». – Свідоцтво про реєстрацію ав-
торського права на твір № 106449.

8. Січкоріз О.Є., Коцай Б.Р., Корнієнко І.О., Держко І.З., Швед 
О.П., Содомора П.А., Зіменковський А.Б., Коваль А.Я., Гутор 
Л.В., Бойко О.В., Колач Т.С., Фільц О.О., Кирилюк С.С., Сен-
юта І.Я., Богомазова І.О., Гутор Т.Г., Ковальська О.Р., Фітькало 
О.С. Науковий твір «Робоча навчальна програма мультидисци-
плінарного циклу тематичного удосконалення на тему: “Пси-
холого-педагогічні студії молодих викладачів”»». – Свідоцтво 
про реєстрацію авторського права на твір № 103938.

9. Федоренко В.І., Кіцула Л.М. Науковий твір «Гігієнічна оцін-
ка фактичного харчування дітей організованих колективів (на 
прикладі харчування дітей у дошкільних дитячих закладах)». – 
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102656.

10. Федоренко В.І., Федоренко Ю.В., Кіцула Л.М. Науковий твір 
«Спосіб оцінки максимальної неефективної дози свинцю за 
екскрецією дельтаамінолевулінової кислоти з сечею». – Сві-
доцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104379. 

11. Федоренко Ю.В. Науковий твір «Динаміка сумації підпорого-
вих імпульсів – інтегральний критерій оцінки збуджувальних 
і гальмівних процесів у ЦНС активних і пасивних тварин за 
умов окремої та поєднаної дії іммобілізаційного стресу і ка-
дмію». – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 104380. 

12. Чухрай І.Л., Горик Д.Ю. Комп’ютерна програма 
«Probiotics».  – Свідоцтво про реєстрацію авторського права 
на твір № 106184. 
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Інформаційні листи Університету – 6
1. Баса Н.Р., Литвин Г.О. Диференційна діагностика Лайм-

артриту з ювенільним ідіопатичним артритом та септичним 
артритом у педіатричній практиці: інформ. лист. Львів; 2021.

2. Вервега Б.М. Морфологічні зміни тонкої кишки як критерій 
оцінки ступеня важкості синдрому ентеральної недостатності 
при гострому поширеному перитоніті на тлі цукрового 
діабету: інформ. лист. Львів, 2021.   

3. Кобільник Ю.С., Мицик Ю.О., Боржієвський А.Ц., 
Наконечний Й.А., Дутка І.Ю., Комнацька І.М. Діагностика 
раку простати та визначення ступеня його диференціації 
за допомогою мультипараметричної магніто-резонансної 
томографії: інформ. лист. Львів; 2021. 

4. Кузьмінов Б. П., Лотоцька-Дудик У., Туркіна В. А. та ін. 
Рекомендації щодо безпечного застосування лосьйонів, що 
містять міноксидил, для профілактики різних форм алопецій: 
інформ. лист. Львів, 2021. 

5. Лисюк Р.М., Дармограй Р.Є. Морфологічні та анатомічні 
ознаки трави астрагалу солодколистого: інформ. лист № 72-
2021. Київ; 2021.

6. Поцюрко С.О., Добрянський Д.О. Використання біохімічного 
маркера у діагностиці гемодинамічно значущої відкритої 
артеріальної протоки у передчасно народжених дітей: 
інформ. лист. Львів; 2021. 

Довідники
1. Борис Павлович Кузьмінов: бібліогр. До 65-літнього ювілею / 

уклад.: В. Л. Смольницька, І. К. Мельничук. Львів: Сполом, 
2021. 192 с.: іл.

УНІВЕРСИТЕТ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

SciVerse Scopus

Станом на квітень 2021 року згідно з рейтинговим оцінюванням, 
яке провів інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua», здійснено 
наукометричний моніторинг науково-видавничої діяльності за 
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показниками бази даних SciVerse Scopus. У базу внесено 190 закладів 
вищої освіти України. Університет у рейтингу займає 9 позицію і є 
першим серед медичних університетів України.

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

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

Загальні дані публікацій Університету станом на 01.11.2021 року 
(останнє оновлення даних):

Кількість статей – 1487: медицина – 31,8%, біохімія, генетика 
і молекулярна біологія – 16,4 %, фармакологія, токсикологія і 
фармація  – 12,2 %, хімія – 8,3%

Кількість цитувань – 12856
Індекс Гірша – 54.

Найбільш цитовані статті працівників Університету відповідно до 
бази даних SciVerse Scopus:

1. Schwartz G., Steg P., Szarek M., Bhatt D., Bittner V., Diaz R., 
Edelberg J., Goodman S., Hanotin C., Harrington R., Jukema J., 
Kyiak Y. et al. Alirocumab and cardiovascular outcomes after 
acute coronary syndrome // New England Journal of Medicine, 
2018,379(22),2097-2107. Кількість цитувань – 1028.

2. Havrylyuk D., Zimenkovsky B., Vasylenko O., Zaprutko 
L., Gzella A., Lesyk R. Synthesis of novel thiazolone-based 
compounds containing pyrazoline moiety and evaluation of their 
anticancer activity // European Journal of Medicinal Chemistry, 
2009,44(4),1396-1404. Кількість цитувань – 235.
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3. Jiménez-Alcázar M., Rangaswamy C., Panda R., Bitterling J., 
Simsek Y. J., Long A. T., Bilyi R., Fuchs, T. A. Host DNases 
prevent vascular occlusion by neutrophil extracellular traps // 
Science, 2017,358(6367),1202-1206. Кількість цитувань – 227.

4. Lesyk R.B., Zimenkovsky B.S. 4-Thiazolidones: Centenarian 
history, current status and perspectives for modern organic 
and medicinal chemistry // Current Organic Chemistry, 
2004,8(16),1547-1577. Кількість цитувань – 208.

5. Havrylyuk D., Mosula L., Zimenkovsky B., Vasylenko O., Gzella 
A., Lesyk R. Synthesis and anticancer activity evaluation of 
4-thiazolidinones containing benzothiazole moiety // European 
Journal of Medicinal Chemistry, 2010,45(11), 5012-5021. 
Кількість цитувань – 207.

6. Havrylyuk D., Zimenkovsky B., Vasylenko O., Gzella A., Lesyk R. 
Synthesis of new 4-thiazolidinone-, pyrazoline-, and isatin-based 
conjugates with promising antitumor activity // Journal of Medicinal 
Chemistry, 2012,55(20),8630-8641. Кількість цитувань – 171.

7. Egea J, Fabregat I, Frapart YM, Ghezzi P, Görlach A, Kietzmann 
T, Kubaichuk K, Knaus UG, Lopez MG, Olaso-Gonzalez G, 
Petry A., Kaminskyy D., Yelisyeyeva O. European contribution 
to the study of ROS: A summary of the fi ndings and prospects for 
the future from the COST action BM1203 (EU-ROS) // Redox 
biology, 2017,13,94-162. Кількість цитувань – 165.

8. Lesyk R., Vladzimirska O., Holota S., Zaprutko L., Gzella A. 
New 5-substituted thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6-ones: Synthesis 
and anticancer evaluation // European Journal of Medicinal 
Chemistry, 2007,42(5),641-648. Кількість цитувань – 143.

9. Boeltz S., Amini P., Anders H. J., Andrade F., Bilyy R., Chatfi eld 
S., Herrmann M. To NET or not to NET: current opinions and state 
of the science regarding the formation of neutrophil extracellular 
traps // Cell Death & Diff erentiation, 2019, 26(3),395-408. 
Кількість цитувань – 141.

10. Feagan BG, Sandborn WJ, D’Haens G, Pola S, McDonald JW, 
Rutgeerts P, Munkholm P, Mittmann U, King D, Wong CJ, Zou G., 
Lozynskyy Y. et al. The role of centralized reading of endoscopy in 
a randomized controlled trial of mesalamine for ulcerative colitis // 
Gastroenterology, 2013,145(1), 149-57. Кількість цитувань – 140.
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GOOGLE SCHOLAR

• Станом на 01.11.21 у наукометричній базі даних Goo-
gle Scholar зареєстровано 1212 науковців Університету. 
Сумарна кількість цитувань працівників з моменту індексації 
становить 30628, а індекс Гірша складає 73.

Станом на 01.11.2021 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 

наукометричних баз даних
• 5 – включені до переліку наукових фахових видань ДАК 

МОН України (Категорія «Б»)
Категорія «Б»

1. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. 
Головний редактор Кушнір Р. – Журнал внесений до наукоме-
тричної бази SciVerse Scopus

2. Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис. 
Головний редактор Зіменковський А.Б.

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

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

5. Медичне право. Головний редактор Сенюта І.Я.
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Категорія «В»
1. Гепатологія. Головний редактор Герасун Б.А.
2. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми профілактич-

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

тизація / Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical 
Standardization. Головний редактор Гутор Т.Г. 

4. Алергія у дитини. Головний редактор Беш Л.В.
5. Новини стоматології. Науковий редактор Угрин М.М.
6. Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. Головний редак-

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

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

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Діяльність бібліотеки Університету орієнтується на користувача, 
охоплюючи різноманітні напрями роботи. Бібліотека продовжує 
працювати над забезпеченням широкого доступу до наукової 
інформації. До традиційних видів діяльності додались такі функції як 
пошук, аналітична обробка та надання доступу нашим користувачам 
до світових інформаційних ресурсів.  Креативні проекти, інновацій-
ний підхід, співпраця з кафедрами та студентським самоврядуванням  – 
саме це є визначальною рисою бібліотеки Університету. Формування 
та збереження книжкових фондів, накопичення,  популяризація та 
поширення інформації про науковий доробок вчених медиків  сприяє 
пошуку ефективних форм роботи. Продовжує наповнюватись база 
даних «Праці професорсько-викладацького складу Університету». 

З метою  оновлення традиційних функцій та розширення видової 
структури фондів виконується робота, яка передбачає використання 
інформаційних ресурсів в умовах пандемії та якісного формування фонду 
наукової і навчальної літератури відповідно до вимог освітнього процесу. 
Наукове опрацювання літератури та організація каталогів забезпечують 
систематизацію документів, що надходять  до бібліотеки. Продовжується 
робота в проєкті корпоративної каталогізації. Здійснюється відбір 
періодичних видань для електронного каталогу нашої бібліотеки, які 
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розписані учасниками корпоративної каталогізації. Інформаційний 
ресурс бібліотеки Університету продовжує наповнюватись вітчизняними 
та іноземними виданнями: науковою, науково-популярною, навчальною, 
довідковою, інформаційною, художньою літературою, офіційними 
виданнями, неопублікованими матеріалами, документами на традиційних 
та електронних носіях інформації. Протягом року здійснювався аналіз 
книгозабезпеченості навчальних дисциплін, що дозволяє поповнювати 
фонд новими документами у відповідності до ліцензійних норм та вимог, 
враховуючи зміни у навчальних програмах. 

Багатогалузевий книжковий фонд у 2021 р налічує  620 442 при-
мірників, з них  - 298 886 прим. навчальної літератури.

Бібліотека працює над оптимізацією технологічних процесів, вдо-
сконалюючи систему обслуговування користувачів. На сайті Бібліоте-
ки (http://library.meduniv.lviv.ua/) до розділу «Послуги бібліотеки» до 
вже існуючих контактних форм – «УДК, авторський знак» та «Заміна 
втрачених книг» – продовжує активно використовуватись послуга - 
«On line продовження книг». 

Систематичний аналіз потреб користувачів  дозволяє отримувати 
інформацію, яка необхідна для вивчення динаміки використання 
бібліотечних фондів, та працювати над пошуком доступів до 
віддалених баз даних. 

Основне завдання бібліотеки - підтримка навчального та наукового 
процесів в Університеті. Керівники відділів бібліотеки запропонували 
цікаві ідеї, які вдало поєднували використання традиційних та новітніх 
інформаційних ресурсів для задоволення інформаційних потреб 
наших студентів, викладачів і науковців у період запровадження 
дистанційних форм навчання. Бібліотека працює над розширенням 
діапазону послуг та ресурсів, які можна отримувати віддалено, 
координуючи доступ Університету до наукометричних баз даних 
Web of Science, SciVerse Scopus, ScienceDirect, EBSCO,  Bentham Sci-
ence. Наші користувачі мали доступ до ресурсів Oxford Medicine та  
до навчальних і наукових ресурсів AccessMedicine та AccessPharmacy 
від McGraw-Hill.  Здійснювався моніторинг ресурсів у відкритому 
доступі, що пов’язані з дослідженням COVID-19.

Для забезпечення ефективного доступу до бібліотечних ресурсів 
проводиться комплекс заходів з метою формування у користувачів 
системи знань про бібліотеку, а саме:
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• інформаційно-бібліографічне інформування;
• виставкова діяльність. 

В організації віддаленого доступу велике значення має сайт 
бібліотеки, який залишається основним інформаційним ресурсом 
http://library.meduniv.lviv.ua. Протягом року регулярно оновлювався 
його контент. Користувачі мають можливість переглядати ЕК, перелік 
послуг, що надаються бібліотекою. 

Одним із пріоритетних завдань інформаційно – бібліографічної 
роботи залишається створення біобібліографічних покажчиків різних 
за типами та змістом. Доповнювались бібліографічними описами про 
нові друковані видання покажчики «Доказова медицина», «Сімейна 
медицина», «Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького: погляд крізь віки».  

Бібліотека Університету реагує на потреби користувачів, 
сприяє науково-дослідницькій діяльності, забезпечуючи якісний та 
оперативний доступ до інформації. У стінах бібліотеки створюється 
сприятлива атмосфера для пошукової діяльності. Тут завжди можна 
віднайти нові ідеї, обмінятись досвідом та реалізувати задумані 
проєкти. 

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Лікувально-профілактична діяльність здійснювалась на 49 клініч-
них кафедрах, які співпрацюють з 114 закладами охорони здоров’я м. 
Львова, а також Луцька, Рівного, Трускавця, Моршина. З них держав-
ної та комунальної власності – 47 та приватних – 67.

За звітний період укладено нові угоди про співпрацю зі 6-ми клі-
нічними закладами охорони здоров’я, а також оновлені угоди з 14-ма 
закладами, серед них:

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

• КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікуваль-
но-діагностичний центр»;

• КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологіч-
ний клінічний лікувально-діагностичний центр»;

• КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня 
«ОХМАТДИТ»;
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• Військово-медичний клінічний центр м. Львів Державної 
прикордонної служби України;

• КП «Рівненський обласний клінічний лікувально-діагнос-
тичний центр імені Віктора Поліщука»;

• Благодійний Фонд – Шпиталь ім. Митрополита Андрея Шеп-
тицького Курії Львівської Архиєпархії УГКЦ.

На базі Клінічної лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова 
засновано Навчальний імітаційний центр Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького, що дозволить глиб-
шому засвоєнню 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 769 штатних 

науково-педагогічних працівників клінічних кафедр. З них вищу 
категорію мають 448 осіб (58 %), I категорію – 96 осіб (13 %), ІІ 
категорію  – 61 особи (8 %) та сертифікат спеціаліста – 164 особи (21 %). 
У 2020–2021 роках виникли складнощі у проведенні лікувально-діагнос-
тичної роботи на клінічних базах науково-педагогічними працівниками, 
які не зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я.

Університет постійно співпрацює з ДОЗ ОДА у областях Західного 
регіону України. 10 – експерти МОЗ України та 19 висококваліфіко-
ваних фахівців клінічних кафедр є головними позаштатними спеціа-
лістами ДОЗ ЛОДА. Четверо професорів клінічних кафедр є членами 
клініко-експертної комісії ДОЗ ЛОДА.

Науково-педагогічні працівники Університету співпрацюють з вій-
ськовими медиками, які представляють Військово-медичний клінічний 
центр Західного регіону та Львівський військово-медичний клінічний 
центр Державної прикордонної служби України. Провідні викладачі клі-
нічних кафедр організовують науково-практичні конференції і семінари, 
засідання асоціації хірургів, травматологів, анестезіологів, інфекціоніс-
тів, у яких беруть участь  військові лікарі. Досвідчені науково-педагогічні 
працівники клінічних кафедр надають практичну допомогу в лікуванні 
та реабілітації військових-учасників АТО, виконують складні оперативні 
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втручання, приймають участь у лікуванні поранених, травмованих вій-
ськовослужбовців. Викладачі клінічних кафедр приймають участь в ме-
дичних оглядах мешканців сільських районів Львівської, Волинської та 
Рівненських областей, соціального незахищених груп населення,

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

• протягом  2020-2021 рр. завідувач кафедри невро-
логії професор Негрич Т.І. провела 7 фахових шкіл 
«UkraineNeuroGlobal-2021, які були присвячені різним аспек-
там неврологічної патології;

• восени 2020 р. доцент кафедри дерматології, венерології 
Бабак І.Д.  провела просвітницькі лекції для студентів 7-го 
гуртожитку на теми: «Чутлива шкіра та особливості догляду 
за нею», «Три кроки проти прищів», «Догляд за проблемною 
шкірою обличчя. Маск-акне при COVID-19», «Догляд за во-
лоссям. Проблема підсиленого випадіння після COVID-19»;

• у  вересні-листопаді 2020 р. асистент кафедри дерматології, 
венерології Чаплик-Чижо І.О. провела ряд лекцій профілак-
тично-просвітницького характеру для учнів Добромильської 
та Стрілковицької загальноосвітніх середніх шкіл: «Профілак-
тика захворювань, що передаються статевим шляхом», «Осо-
бливості догляду за проблемною шкірою в умовах пандемії 
COVID-19»,  «Профілактика паразитарних захворювань»;

• 29 жовтня 2020 р. викладачі кафедри дерматології, венеро-
логії в рамках Всесвітнього дня псоріазу провели безкош-
товні консультації для людей, що страждають на цю недугу. 
Усім хворим, які звернулися на консультацію, була роздана 
«Пам’ятка пацієнта, хворого на псоріаз»;

• у вересні-жовтні 2020 р. доцент кафедри клінічної лабораторної 
діагностики Андрушевська О.Ю. організувала та провела круглі 
столи для лікарів з питань цитологічного скринінгу раку шийки 
матки та участі у ньому цитопатологів, а також ролі сімейних 
лікарів у цитологічному скринінгу раку шийки матки;

• 16–29 березня 2021 р. доцент кафедри клінічної лабораторної 
діагностики Андрушевска О.Ю. організувала для сімейних 
лікарів круглий стіл на тему: «Сімейні лікарі і програма 
цитологічного скринінгу раку шийки матки»;
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• у жовтні-листопаді 2020 р. та квітні-травні 2021 р. доцент 
кафедри терапевтичної стоматології Бариляк А.Я. провела 5 
майстер-класів, присвячених різним аспектам застосування 
лазерної техніки в практиці лікаря-стоматолога на платформі 
освітніх центрів  Максимус, Pearlstom, Amelhub; 

• у жовтні 2020 р. і червні 2021 р. професор кафедри 
акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Шурпяк 
С.О. провів дводенний курс для лікарів акушер-гінекологів 
«Репродуктологія від А до Я»;

• протягом 2021 р. завідувач кафедри акушерства, гінекології 
та перинатології ФПДО професор Пирогова В.І. провела май-
стер-класи з онлайн-трансляцією на теми «Невиношування 
вагітності і планування вагітності. Розв’язання проблем і 
прийняття рішень», «Вагінальне здоров’я жінки в період ме-
нопаузального переходу в епоху мікст-інфекцій» та «Трофоб-
ластична хвороба – акушерські аспекти і не тільки»;  

• 10-11 грудня 2020 р. кафедра клінічної імунології та 
алергології провела Міжнародні Різдвяні читання «Виклики 
сьогодення: COVID 19 та імунокомпрометовані пацієнти»;

• у лютому 2021 р. доцент кафедри психіатрії, психології та 
сексології Плевачук О.Ю. провела лекцію-дискусію на тему 
«Сучасні методи допомоги дітям з розладами аутистичного 
спектру»;

• 17 травня 2021 р. завідувач кафедри загальної хірургії про-
фесор Андрющенко В.П. взяв участь у науково-практичній 
фаховій школі-семінарі з доповіддю «Сучасні консенсуси в 
клінічній практиці хірурга та анестезіолога»;

• 20 травня 2021 р. завідувач кафедри дерматології, венеро-
логії професор Сизон О.О з викладачами кафедри провели 
«День меланоми» на Львівщині двадцятий раз поспіль згідно 
з Протоколом приєднання України до Всесвітньої програми 
«Євромеланома», учасниками  якої є понад 20 європейських 
країн;

• 21 травня 2021 р. кафедрою терапевтичної стоматології орга-
нізовано круглий стіл на тему «Аспекти прямої композитної 
реставрації фронтальної ділянки: від планування до поліру-
вання» (асист. Гавришкевич Я.І);
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• у травні-червні 2021 р. доцент кафедри терапії №1, медич-
ної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО Ка-
пустинська О.С провела майстер-класи на тему: «Розширен-
ня можливостей у прийнятті клінічних рішень при лікуванні 
пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та серцево-судинною 
патологією» та «Нові можливості лікування цукрового діа-
бету 2-типу»;

• у травні-серпні 2021 р. викладачі кафедри стоматології ди-
тячого віку (доцент Іванчишин В.В, асистент Єзерська О.В) 
провели три «Уроки стоматологічного здоров’я» для дітей із 
сімей соціально незахищеної групи, а також організованих 
колективів сіл Розвадів, Пасіки-Зубрицькі та Новий Мелятин 
згідно з регіональною програмою «Дітям Львівщини – стома-
тологічне здоров’я»;

• в червні 2021 р. викладачі кафедри реабілітації та нетради-
ційної медицини ФПДО провели майстер-класи для лікарів 
реабілітологів, неврологів, сімейних лікарів м. Берегово За-
карпатської області «Відновна терапія (медична реадаптація і 
реабілітація) вертеброгенних захворювань нервової системи»;

• 12 червня 2021 р. асистент кафедри терапевтичної стомато-
логії Різник Ю. Б. провів симуляційний тренінг «Первинне 
ендодонтичне лікування (базовий курс)» на базі освітнього 
центру Максимус, м. Львів;

• 26 червня 2020 р. завідувач кафедри хірургії №2 професор 
Кобза І.І. з викладачами кафедри провів круглий стіл на тему 
«Сидром виходу з грудної клітки» для судинних хірургів 
Львівської області; 

• у серпні-вересні 2021 р. асистент кафедри акушерства, гіне-
кології та перинатології ФПДО Негрич О.Г. прочитала лек-
цію для вагітних жінок «Відновлення здоров’я жінки після 
пологів» в рамках заходу «IQ Mama Meeting» та взяла участь 
у панельній дискусії Всеукраїнського молодіжного заходу 
Молодіж на тему «Планування сім’ї та аборт. Принципи, пра-
вила та свобода вибору»;

• 4 вересня 2021 р. асистент кафедри стоматології дитячого 
віку Пасько В. і стоматологи-інтерни  ЛНМУ ім. Данила Га-
лицького відвідали Родинний центр «Рясне», оглянули дітей 
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і провели бесіди з освітньо-просвітницькою метою згідно 
регіональної програми «Дітям Львівщини – стоматологічне 
здоров’я»;

• 19-21 вересня 2021 р. асистент кафедри терапевтичної сто-
матології Гавришкевич Я.І. взяла участь в організації Між-
народного студентського конкурсу з естетичної реставрації 
«Jules Allemand Trophy» на базі університету Габріеле д’Ан-
нунціо, м. Кєті, Італія;

• 25 вересня 2021 р. у рамках Фахової школи ВГО «Асоціації 
ліарів-пародонтологгів» доцентом кафедри терапевтичної 
стоматології Петришин О.А. була прочитана лекція «Клініч-
ний підхід до лікування хворих зі скомпрометованим паро-
донтом (демонстрація клінічних випадків)»;

• 9 жовтня 2021 р. викладачі кафедри терапії №1, медичної діа-
гностики та гематології і трансфузіології ФПДО (проф. Вдо-
виченко, доц. Капустинська, доц. Ковальчук) організували та 
провели  «Школу пацієнта із хворобою Крона та НВК»;

• 22 жовтня 2021 р. викладачі кафедри хірургії №1 та загаль-
ної хірургії  провели меморіальну наукову конференцію до 
60-річчя проф. І.Д, Герича (доповідачі – проф. В.П.Андрю-
щенко, доц. А.С.Барвінська, доц. В.В.Ващук, доц. Т.П.Кирик, 
доц. В.А.Мельников).

Оснащення клінічних підрозділів і лабораторій 
У 2020–2021 навчальному році на клінічні підрозділи закуплено 

новітнє обладнання за кошти університету на загальну суму 3 млн 904 
тис грн. Серед придбаного обладнання:

• МультиПульс Хо вартістю 2 млн 415 тис. грн для кафедри 
урології ФПДО;

• нефроскоп вартістю 493 тис. грн. для кафедри урології ФПДО;
• система ПЛР в реальному часі AriaDx вартістю 724 тис. грн. 

для НДІ епідеміології та гігієни;
• світильник операційний ART-II 700/500 cтельовий вартістю 

205 тис. грн для кафедри хірургії №1;
• компресор Aircast СБ4/Ф-270.LB75 5.5 кВт вартістю 34 тис. 

грн для Стоматологічного медичного центру; 
• адаптер з камерою GoPro вартістю 33 тис. грн. для кафедри 

терапевтичної стоматології ФПДО.
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Стоматологічний медичний центр ЛНМУ імені Данила Галицького
Проектна потужність Стоматологічного медичного центру ста-

новить 1480 відвідувань на зміну. Центр виконує функції головної 
стоматологічної установи Львівської області та міжобласного центру 
дитячої щелепно-лицевої хірургії західного регіону України, основни-
ми напрямками діяльності якого є консультування дітей з вродженими 
вадами щелепно-лицевої ділянки, визначення термінів оперативних 
втручань, подальшого лікування та диспансеризації. Надається сто-
матологічна допомога під загальним знечуленням, особливо дітям, та 
лікувально-консультативна стоматологічна допомога хворим із захво-
рюваннями крові (гемофілія та інші). Впроваджені методи діагности-
ки і лікування дисфункцій скронево-нижньо-щелепових суглобів із 
застосуванням КТ та МРТ, діагностика та лікування гальванозів, що 
виникають при зубному протезуванні. Стоматологічний медичний 
центр Університету є єдиною установою в області де проводиться 
протезування з використанням дорогоцінних металів. У Стоматоло-
гічному медичному центрі проводиться лікування кореневих каналів 
під мікроскопом Zeiss, лікування хвороб  пародонта та інших захворю-
вань ротової порожнини з використанням апарату «Вектор» і високо-
технологічного медичного комплексу SCORPION DENTAL OPTIMA. 

В імплантологічному кабінеті у відділенні хірургічної 
стоматології лікарями стоматологами-хірургами проводяться 
операції з імплантації. З цією метою використовуються імпланти 
різних систем. Лікарями стоматологами-хірургами періодично 
проводиться безкоштовна реабілітація воїнів АТО з використанням 
стоматологічних імплантів. У Стоматологічному медичному центрі 
протягом 2020-2021 року проведено повну санацію, включаючи 
зубопротезування, 512 учасникам АТО.

За 2020-2021 навчальний рік в Стоматологічному медичному 
центрі було прийнято 114 336 хворих, прийнято первинних хворих – 
29 273 (25,6% від усіх відвідувань), надано стоматологічну допомогу 
46 895 дітям (у 2019–2020 роках – 48 064). Лікарями-стоматологами 
сановано 13 775 хворих, у тому числі 6 012 дітей. Проліковано 
всього 86 852 зубів. Для профілактики стоматологічних захворювань 
у Стоматологічному медичному центрі створено кабінет гігієни 
ротової порожнини.
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НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ
У Львівському національному медичному університеті імені Да-

нила Галицького до Державного реєстру наукових об’єктів, які станов-
лять національне надбання включено: 

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

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

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

• «Макропрепарати» − патологія органів у фіксуючій рідині 
(формалін, р-н Кайзерлінга) від 1896 року до 2018 року. 
Загальна кількість – 2500. 

• «Сухі препарати»: патології кісток, конкременти нирок і жовчно-
го міхура, сухі препарати аорти та артерій, корозійні препарати 
судин від 1896 року до 2018 року. Загальна кількість – 257. 

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

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

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Товариство молодих вчених Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького об’єднує науково-
педагогічних працівників віком до 35 років. На даний момент в 
університеті це понад 300 осіб, а це аспіранти, клінічні ординатори, 
здобувачі наукового ступеня, асистенти та доценти. 

Координуючим органом Товариства молодих вчених є рада 
молодих вчених, до складу якої входить 17 активних членів товариства. 
Склад ради змінюється що 2 роки.
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У червні 2021р. товариство молодих вчених очолив асистент та 
аспірант кафедри неврології Мирослав Боженко. 

Основні напрямки роботи товариства:
• Популяризація науки в колах наукової молоді шляхом 

поширення інформації серед молодих науковців через 
соціальні мережі – Twitter, Facebook, Instagram

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

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

За 2020-2021рр. молоді науковці долучились до організації та 
проведення, чи брали участь у таких наукових заходах:

1. European guideline education and Cost-Conscious Healthcare 
(CoCoCare) Project, July 2020 till May 2021;

2. FEMS grantee and internship at Department of microbiology of 
Nicolaus CopernicusUniversity in Toruń, Collegium Medicum in 
Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland as a part ofawarded Research and 
Training Grants from Federation of European Microbiological 
Societies, from 28 of September to 31 of October 2020;

3. 7th Congress of the European Academy of Neurology Vienna, 
Austria, June 19 to 22, 2021;

4. Міжнародний студентський конкурс з естетичної 
реставрації «Jules Allemand Trophy» - 16th&17th edition на 
базі Університету Габріеле д’Аннунціо, м.Кєті, Італія, 19-
21 вересня 2021 року;

5. 3rd International Congress of the Central-Eastern European 
Consortium of Breast Cancer Surgery. 15-16 OCTOBER 2021;

6. FEMS Online Conference on Microbiology 28 – 31 October 2020 
in association with the Serbian Society of Microbiology;

7. XXV World Congress of Neurology, Rome, Italy 3-7 October 2021;
8. Конгрес стоматологів та ортопедів MASTERS. International 

Dental Congress. Kyiv, Ukraine, June 4-5; 
9. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Стан та перспективи розвитку первинної медичної допомоги 
в Україні». – Київ. – 29-30 жовтня 2020 року;

10. Міжнародна стоматологічної виставка «Дентал-Експо» 15 
червня 2021р;
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11. Український інститут психотерапії залежності 15.10.2021;
12. XIV з’їзд онкологів та радіологів України, 30.09.2021 по 

02.10.2021. м. Київ, Україна;
13. The International Headache Congress – IHS and EHF joint 

congress 2021, 8–12 September 2021;
14. ХХІІ Національний конгрес кардіологів України. – Київ. – 

21-24 вересня 2021 року;
15. World Microbe Forum Jun 20, 2021 – Jun 24, 2021;
16. Українську фахову школу з міжнародною участю «Сучасні 

академічні знання у практиці лікаря загальної практики — 
сімейного лікаря» Київ. – 22.04.2021;

17. Львівський психоаналітичний інститут 28-31.01. 2021, 26-
30.05.2021, 13-15.08.2021;

18. ADVANCES in NEUROLOGY, Kyiv, Ukraine, 8–10 April 2021;
19. XVIII Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських 

Товариств. Львів, 1-3 жовтня 2020;
20. 31st European Congress of Clinical Microbiology &amp; 

Infectious Diseases, 9 – 12 July 2021.

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Студентське наукове товариство Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицького об’єднує студент-
ські наукові гуртки, які працюють на всіх студентських кафедрах 
університету. В 2021 році загальна кількість членів Студентського 
наукового товариства Університету склала 600 осіб. Серед них біль-
ше 50 осіб входять до активної групи. Координують роботу сту-
дентських наукових гуртків Рада СНТ Університету та Ради СНТ 
факультетів.  У складі СНТ працюють профільні комітети – органі-
зації, наукових гуртків, міжнародної та міжуніверситетської спів-
праці, роботи з іноземцями, соціальної роботи, медіа, брендовий та 
оргкомітет конференції. 

Студенти, які працюють в гуртках при кафедрах Університету за-
ймаються літературно-пошуковою роботою,  експериментальними, ла-
бораторними та клінічними дослідженнями, просвітницькою діяльністю.

Популярними формами роботи студентів-гуртківців впродовж ба-
гатьох років  є зустрічі за круглим столом, майстер-класи та лекції, 
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до участі у яких студенти запрошують не тільки викладачів Універ-
ситету, але й практичних лікарів. Свої корективи у роботу СНТ вніс 
карантин, тому заходи  проводилися в онлайн-форматі. Впродовж 
поточного року різними структурами студентського наукового това-
риства організовано та проведено онлайн-зустрічі на такі тематики: 
«Тривожний кластер: актуальні підходи діагностики та лікування», 
«Скронево-нижньощелепний розлад: як його не прогавити», «Тяжкі 
форми грипу: діагностика, лікування, профілактика. Види вакцин», 
«Covid-19-асоційовані порушення гемодинаміки», «Трисомія ХХІ 
хромосоми», «Вакцинація проти Covid-19», «Допомога при нападі 
епілепсії», «Суїцидальна поведінка», «Всесвітній день поширення 
інформації про аутизм», «Синдром «червоного ока»»; «Кашлюк. Діа-
гностика, лікування», «Доказова медицина: дослідження в психіатрії», 
«Розсіяний склероз». В рамках онлайн діяльності товариства  цього 
року започатковано інформаційні пости, зокрема – присвячені дням 
обізнаності про різноманітні захворювання; рубрика «НаукЛікНеп» - 
про доказову медицину та науку, а також щомісячний анонс актуаль-
них конференцій «БлиSSSкавка» 

Більше 100 львівських студентів-гуртківців цього року стали учас-
никами Всеукраїнських онлайн конференцій, конгресів науково-прак-
тичних семінарів та конкурсів у різних містах України. За 2020-2021 
н.р. студентами-гуртківцями опубліковано 156 публікацій в україн-
ських виданнях та 18 в іноземних.

У зв’язку з карантином та онлайн-навчанням традиційну весняну 
студентську наукову конференцію перенесено на осінь. LYSICon 82 
відбулась 27-29  жовтня 2021 р. за участі 300 учасників (150 актив-
них учасників, 200 вільних слухачів). До наукових рад увійшли актив-
ні учасники конференції, близько 60 викладачів нашого Університе-
ту, а також представники інших медичних вузів України.  Вже вдруге 
студентська наукова конференція проведена у новому форматі. Уся 
програма відбувалася онлайн і була загальнодоступною. Учасником 
цьогорічної LYSICon міг стати кожен студент, викладач чи лікар. У 
програму конференції включено 2 пленарні та 10 секційних засідань, 
онлайн-дискусії та лекції. 

При організації та проведенні багатьох заходів студентське науко-
ве товариство співпрацює з радою молодих вчених, більшість членів 
якої свого часу також працювали в СНТ. 
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Зі студентами-першокурсниками проведено зустрічі, під час яких 
члени ради СНТ Університету розповіли про те, як зайнятись науко-
вою роботою, стати членом СНТ тощо. 

У газеті «Alma mater» представлена 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, гур-
тожитків із залученням представників Студентського самоврядування, 
профкому, інших громадських організацій та об’єднань, колективів ху-
дожньої самодіяльності, музеїв тощо.

До виховної роботи залучено 408 кураторів академічних груп та 
114 кураторів гуртожитків, з числа науково-педагогічних працівників, 
які працювали зі студентами академічних груп, у гуртожитках Універ-
ситету, з іноземними студентами, інтернами. Освітньо-виховні заходи 
проводились із залученням представників Студентського самовряду-
вання, профкому, інших громадських організацій та об’єднань, колек-
тивів художньої самодіяльності, музеїв, університетської газети “Alma 
Mater”, оздоровчо-фізкультурних та спортивних клубів. 

В Університеті було проведено 476 освітньо-виховних заходів, присвя-
чених знаменним подіям (218), національно-культурним традиціям (109), 
провідним вченим, політичним діячам (92), пам’ятним подіям Університе-
ту (57), а також 214 волонтерських заходів, серед яких: вшанування пам’яті 
героїв Небесної Сотні, героїв, полеглих за незалежність України, річниць 
Української революції 1917-1921 рр., Революції Гідності, Чорнобильської 
катастрофи, Конституції та Незалежності України, створення УПА, ЗУНР, 
пам’яті жертв політичних репресій, Голодомору, Дня захисника України, 
150-річчя Лесі Українки, річниць від дня народження Тараса Шевченка, 
Юрія Липи, Мар’яна Панчишина, патріарха Йосифа Сліпого, митрополи-
та Андрея Шептицького, Михайла Грушевського, Степана Бандери, Днів 
милосердя і благодіяння, української писемності та мови тощо.

Заступники деканів з виховної роботи спільно з кураторами відві-
дували студентів у гуртожитках, проводили офлайн та онлайн тематичні 
семінари, круглі столи, бесіди, лекції на тему профілактики  інфекційних 
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та неінфекційних захворювань серед студентів та протидії поширенню 
COVID-19; дотримання рекомендацій з протиепідемічних заходів у гур-
тожитках в період карантину; адекватної поведінки у гуртожитках та гро-
мадських місцях; ведення здорового способу життя та ін. Було проведе-
но ряд заходів, спрямованих на громадянське, національно-патріотичне, 
екологічне, трудове, художньо-естетичне та моральне виховання молоді.

Здійснювалася постійна робота відповідального та уповноваженого 
з питань запобігання та виявлення корупції та антикорупційного 
комітету Університету із ознайомленням та обговоренням питань щодо 
запобігання злочинних дій, проявів корупції, посадових зловживань, 
хабарництва, з виконання заходів, передбачених Законами України, та 
заходів антикорупційної програми Університету.

Продовжувалась робота з популяризації нашого Університету колек-
тивами Народного ансамблю танцю “Горицвіт” імені Зенона Колобича 
ЛНМУ імені Данила Галицького (керівник – Марія Колобич) та Народної 
хорової капели “Музи Гіппократа” (керівник – Галина Гуреш).  Народний 
ансамбль танцю “Горицвіт”, який, незвавжаючи на пандемію, здобув 6 на-
город на Всесвітнніх інтернаціональніх фольклорних онлайн-марафонах 
і онлайн-фестивалях, які проводилися під егідою ЮНЕСКО, Всесвітньої 
фольклорної організації CIOFF та IGF у Мексиці, Індії та Львові.

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

ГУМАНІТАРНА ОСВІТА

Музеї

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

• Народний музей історії Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького, завідувач 
музею – О.А. Канчалаба (у 2010 році отримано “Свідоцтво 
про взяття на облік музею, який працює на громадських 
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засадах при управлінні культури і туризму ЛОДА системи 
Міністерства культури і туризму України”, наказ управління 
культури і туризму 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 
Міністерства культури і туризму України”, наказ управління 
культури і туризму ЛОДА № 221 від 30.09 2010 р.);

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

• Анатомічний музей Львівського національного медичного уні-
верситету імені Данила Галицького, завідувачка музею  – про-
фесор, завідувачка кафедри нормальної анатомії Л.Р.Мате-
шук-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 наказом 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 
свідоцтво – КВ № 932, передплатний індекс – 08900, засновник і 
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видавець – Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького. Газета висвітлює актуальні питання медичної 
освіти і охорони здоров’я; інформує про різні напрямки діяльності 
Університету; публікує матеріали з найрізноманітнішої тематики.

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБ’ЄДНАННЯ

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

• Об’єднана первинна профспілкова організація співробітників 
ЛНМУ імені Данила Галицького;

• Первинна профспілкова організація студентів ЛНМУ імені 
Данила Галицького;

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

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

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

• Осередок громадської організації “Всеукраїнська молодіжна 
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 Колобича 
ЛНМУ імені Данила Галицького (керівник – Марія Колобич);

• Народна хорова капела “Музи Гіппократа” (керівник – Гали-
на Гуреш);
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• Народний естрадний ансамбль “Медикус” (керівник – Воло-
димир Кіт);

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

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

СПОРТИВНІ ЗДОБУТКИ

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

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 517 
студентів, з яких 230 є постійними членами збірних команд Універси-
тету та 287 відвідують їх епізодично.

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

Студенти - спортсмени Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького за минулий рік, в умовах 
пандемії коронавірусної хвороби СОVID-19, на змаганнях 
найвищого рівня вибороли 25 нагород, серед яких – 2 міжнародні, 17 
всеукраїнських, 6 обласних. За результатами змагань було присвоєно 
звання майстра спорту України 3 студентам, кандидата у майстри 
спорту України – 7 студентам, а студентка медичного факультету №2 
Соломія Куп’як та інтерн Інга Мостова стали учасниками змагань 
жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА – 2021/2022 рр. у складі команди вищої 
ліги з футболу.
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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 
зареєстрований у книзі записів державних актів на право постійного 
користування землею за № 1 (І – ВЛ № 000853). 

У літньому сезоні 2021 року СОТ “Медик” (директор – Ф. М. Лев-
чук) не приймав відпочиваючих у зв’язку із оголошенням карантину 
через коронавірусну хворобу COVID-19.
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ДЛЯ  НОТАТОК



ДО 125-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ ДО 125-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ 

ТА  МУЗЕЮ ХВОРОБ ЛЮДИНИТА  МУЗЕЮ ХВОРОБ ЛЮДИНИ

9 грудня 1896 року в приміщенні Львівського університету відбулася інавгура-
ційна лекція професора А.Обжута, першого завідувача новоствореної кафедри па-
тологічної анатомії медичного факультету університету. Тоді ж у секційному залі 
кафедри, найбільш сучасно обладнаному, був проведений перший патологоанато-
мічний розтин. Тими днями і був започаткований Музей хвороб людини. Музей по-
повнювався матеріалом із розтинів померлих у клініках. Органи, чи їх фрагменти, 
і навіть цілі тіла дітей-сиріт або покинутих матерями, які були демонстратив-
ними, цікавими, унікальними і надавалися для збереження після відповідної оброб-
ки ставали експонатами Музею. Починаючи від 20-тих років ХХ-того сторіччя, 
поряд із розвитком хірургії експонатами ставали операційні матеріали. Завдяки 
таким постаттям медичної науки України, Чехії і Польщі як Анджей Обжут, 
Здіслав Дмоховський, Вітольд Новицький, Михайло Войно-Ясенецький, Євген Паль-
чевський, Дмитро Зербіно, Юрій Поспішіль у Музеї за багато років сформувались 
цілі розділи, які сформували його унікальність за кількістю експонатів та їх зна-
ченням для сучасної практичної медицини та наукових розробок.

На сьогодні Музей виконує 4 основні функції:
Музейна – збір унікальних, казуїстичних випадків хвороб чи процесів
Навчальна – для здобувачів вищої освіти, які вивчають патологічну анатомію
Наукова – для спеціалістів різних профілів медицини
Соціальна – демонстрація та роз’яснення експонатів з акцентом на шкідли-

вість і аморальні вчинки.
Музей нараховує більше 2000 експонатів і є одним з найпотужніших музеїв 

Європи такого типу. У Музеї експонати постійно оновлюються, а також прово-
диться реставрація пошкоджених та заміна недемонстративних препаратів. У 
2006 році згідно з постановою Кабінету Міністрів України Музею хвороб людини 
надано статус «національне надбання». 




