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ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

16 листопада 1784 року – це день заснування медичного факуль-
тету Львівського університету, згідно з привілеєм імператора Йоси-
фа  ІІ. З цього дня бере свій початок Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького. Стало доброю традицією відзначати 
цей день урочистим засіданням Вченої ради. Актовий день Університету 
зазвичай супроводжується присудженням звань Почесного доктора, а 
також Актовою промовою одного з провідних професорів Університету.

На сьогодні Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького – це сучасний багатопрофільний навчальний за-
клад. Він об’єднує 6 факультетів, 78 кафедр, 8 філій кафедр у містах 
Трускавець, Рівне, Луцьк, науково-дослідний інститут епідеміології та 
гігієни, медичний коледж, підготовче відділення для іноземних сту-
дентів, стоматологічний медичний центр, центральну науково-дослід-
ну лабораторію та лабораторію промислової токсикології, лаборато-
рію електронної мікроскопії, наукові центри: фармацевтичної опіки 
та інновацій в охороні здоров’я, біостатистики, сектор міжнародного 
співробітництва; навчальний імітаційний центр, відділ практики, на-
вчально-виробничу аптеку, наукову бібліотеку, 6 музеїв, у т.ч. музей 
хвороб людини, який віднесено до реєстру національних надбань 
України; відділ комунікації та промоції, ботанічний сад, віварій, 14 
навчальних корпусів, комплекс студентського харчування, 9 гуртожит-
ків, спортивно-оздоровчий табір «Медик». Для видання наукової та 
навчально-методичної літератури, яку підготували працівники Уні-
верситету, функціонують друкарня та підрозділ оперативного друку. 
При кафедрах є такі лабораторії: клінічної лабораторної діагностики, 
імунологічна, цистогістохімічна, «Лектинотест», синтезу біологіч-
но-активних гетероциклічних сполук, технології ліків і біофармації; 
біологічної хімії; невропатології і нейрохірургії; онкології і радіоло-
гії; мікробіології; лабораторія кафедри фармакогнозії і ботаніки та ка-
федри медичної біології, паразитології та генетики, яка розміщена на 
базі стаціонару СОТ «Медик». 

Серед професорсько-викладацького складу Університету – два ака-
деміки НАМН України: Зіменковський Б.С. та Зербіно Д.Д., два чле-
ни-кореспонденти НАМН України: Гжегоцький М.Р. та Маркін  Л.Б., 
один член-кореспондент НАН України Зербіно Д.Д., 21 академік та чле-
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ни-кореспонденти громадських академій наук, 7 лауреатів Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки, 11 заслужених діячів науки і техніки, 
один заслужений працівник вищої школи, чотири заслужених працівники 
освіти, один заслужений працівник фізичної культури та спорту, 21 заслу-
жений лікар України. 

В Університеті працюють 3046 осіб, у тому числі 1376 науково-
педагогічних працівників: 178 докторів наук, у тому числі 136 
професорів, 772 кандидатів наук, у тому числі 416 доцентів та 6 старших 
наукових співробітників.

У 2017 році до Університету приєднано ДУ «Львівський науково-до-
слідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України». У структуру під-
розділу входять: наукові лабораторії – трансмісивних вірусних інфекцій, 
рикетсійних інфекцій, мікробіології та епідеміології, дифтерії, санітарної 
токсикології; відділ епідеміології, клініки туберкульозу та спеціалізована 
консультативна поліклініка фтизіопульмонологічного профілю з клініко-ді-
агностичною лабораторією. В Інституті зберігаються унікальні колекції 
штамів рикетсій та арбовірусів «Колекція штамів рикетсій та арбовірусів 
Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни», які 
використовуються для розробки діагностичних препаратів при виконанні 
науково-дослідних робіт, за допомогою яких з науковою метою проводить-
ся диференціальна діагностика хворих з гарячками нез’ясованої етіології 
та дослідження резервуарів, переносників (векторів) інфекцій. В Інституті 
зберігається також «Колекція штамів коринебактерій» як філіал музею 
патогенних для людини мікроорганізмів ДУ «Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України».

З метою активного інтегрування в європейський дослідниць-
кий простір Університет продовжує співпрацю із Західним науковим 
центром НАН України і МОН України, Західним науковим центром 
НАМН України і МОЗ України та Львівським державним центром на-
уково-технічної та економічної інформації (ЦНТЕІ). 

ВІДЗНАКИ УНІВЕРСИТЕТУ

На IX міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та VII 
міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu» Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галицького удостоєно:
• Гран-прі «Лідер міжнародної діяльності»
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• Золотої медалі у номінації «Упровадження інновацій у педагогічний 
процес для підвищення якості знань випускників»

• Диплому за презентацію досягнень і інноваційних пошуків у ре-
формуванні національної сфери освіти та науки 

• Сертифікату якості наукових публікацій на підставі високого рей-
тингового показника у наукометричній базі даних SciVerse Scopus 
за 2017 рік.
Під час проведення IX міжнародного форуму «Інноватика в су-

часній освіті – 2017» Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького отримав:
• Золоту медаль у номінації «Інновації в діяльності вищого навчаль-

ного закладу з інтернаціоналізації освіти та науки»
• Диплом у номінації «Інновації в діяльності вищого навчального за-

кладу з інтернаціоналізації освіти та науки»
• Диплом за активну інноваційну діяльність у підвищенні якості на-

вчально-виховного процесу.
Аналітичною міжнародною компанією Clarivate Analytics за під-

тримки МОН, НАН та МОЗ України Львівський національний медич-
ний університет імені Данила Галицького визнаний лауреатом премії 
«Web of Science Awards Ukraine 2018» та «Лідером науки України» у 
категорії «Публікаційна стратегія». 

ВІДЗНАКИ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

звання «Заслужений лікар України»
•  Абрагамович О.О. – професор, завідувач кафедри внутрішньої ме-

дицини № 1
• Фецич Т.Г. – професор, завідувач кафедри онкології та радіології ФПДО

нагороджено орденами:
• Зіменковський Б.С. – ректор Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, академік НАМН України, 
професор – ювілейний орден Рівноапостольного Великого князя Во-
лодимира УАПЦ

• Абрагамович О.О. – професор, завідувач кафедри внутрішньої ме-
дицини №1 – відзнака-орден «Медична слава» та диплом Всеукра-
їнського проекту «Медичний Олімп України» та громадська відзна-
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ка–орден «Гордість і Слава України» та почесна грамота «За вагомі 
здобутки, високий рівень професіоналізму, активну життєву позицію 
та сумлінну працю, спрямовану на розвиток України»

• Андріюк Л.В. – професор, завідувач кафедри реабілітації і нетра-
диційної медицини – почесна відзнака-орден «Медична слава» та 
диплом за значний особистий внесок в охорону здоров’я нації

• Магльований А.В. – професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи – орден Святого Миколая І-го ступеня УПЦ КП Львів-
сько-Сокальська Митрополія

• Боженко Н.Л. – доктор медичних наук, доцент кафедри невроло-
гії  – орден «Берегиня України»

державні нагороди:
• Білий Р.О. – професор, кафедри гістології, цитології та ембіроло-

гії  – медаль святого Пантелеймона
• Матешук-Вацеба Л.Р. –  професор, завідувач кафедри нормальної 

анатомії – грамота Верховної ради України «За заслуги перед укра-
їнським народом» 

• Надашкевич О.Н. – професор, завідувач кафедри сімейної медици-
ни – медаль імені академіка М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні 
здоров’я» 

• Іваночко О.Ю. – доцент кафедри фізичного виховання і спортивної 
медицини – звання майстра спорту України

• Троцький Г.М. – асистент кафедри педіатрії і неонатології ФПДО – 
нагрудний знак «Ветеран війни і учасник бойових дій»

• Петрук С.О. – заступник завідувача кафедри медицини катастроф 
та військової медицини, полковник медичної служби  – медаль «За 
сприяння Збройним силам України»

звання «Заслужений професор Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького»

• Воробець З.Д. – професор, завідувач кафедри медичної біології, па-
разитології та генетики

• Матешук-Вацеба Л.Р. – професор, завідувач кафедри нормальної 
анатомії

• Скляров Є.Я. – професор, завідувач кафедри терапії № 1 та медич-
ної діагностики ФПДО
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грамота Львівської обласної державної адміністрації
• Негрич Т.І. – професор, завідувач кафедри неврології 

грамота Львівської обласної ради
• Базилевич А.Я. – професор, проректор з лікувально-профілактич-

ної роботи
• Сизон О.О. – професор, завідувач кафедри дерматології, венерології 

відзнаки департаменту охорони здоров’я 
Львівської обласної державної адміністрації

• Бойко Я.Є. – професор кафедри клінічної імунології та алергології 
• Кияк Ю.Г. – професор, завідувач кафедри сімейної медицини ФПДО 
• Коломійцев В.І. – професор кафедри хірургії № 1 
• Трутяк Р.І. – професор, завідувач кафедри травматології і ортопедії
• Вольбин С.В. – доцент кафедри дерматології, венерології
• Гук-Лешневська З.О. – доцент кафедри внутрішньої медицини № 2
• Дмитрієнко В.В. – доцент кафедри урології ФПДО
• Жемела О.М. – доцент кафедри акушерства і гінекології
• Заверуха О.Я. – доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології
• Камуть Н.В. – доцент кафедри педіатрії і неонатології ФПДО
• Матвієнко Ю.О. – доцент кафедри неврології
• Медвідь Ю.О. – доцент кафедри хірургічної стоматології та щелеп-

но-лицевої хірургії
• Настюха Ю.С. – асистент кафедри клінічної фармації, фармакоте-

рапії та медичної стандартизації
• Пронів Л.М. – доцент кафедри внутрішньої медицини № 1
• Шикула Р.Г. – доцент кафедри мікробіології

відзнаки Львівської міської Ради
• Беш Л.В. – професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 – «Почесний 

знак Святого Юрія» з нагоди 25-ти річчя комунальної міської дитя-
чої клінічної лікарні

• Матвійчук Б.О. – професор, завідувач кафедри хірургії та ендоско-
пії ФПДО – грамота Львівської міської ради з нагоди Дня медично-
го працівника

• Огоновський Р.З. – професор, декан стоматологічного факультету   – 
подяка Навчально-методичного центру освіти управління освіти 
Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
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• Орел Ю.Г. – професор кафедри хірургії № 2 – грамота Львівської 
міської ради з нагоди Дня медичного працівника

• Скляров О.Я. – професор, завідувач кафедри біологічної хімії – по-
дяка Львівської міської ради за багаторічну сумлінну працю, профе-
сійну майстерність та вагомий внесок в охорону здоров’я м. Львова

• Колесніченко О.В. – доцент, завідувач кафедри стоматології дитя-
чого віку – подяка Навчально-методичного центру освіти управлін-
ня освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської 
ради 

• Чухрай Н.Л. – завідувач кафедри ортодонтії – подяка Навчаль-
но-методичного центру освіти управління освіти Департаменту гу-
манітарної політики Львівської міської ради

• Єзерська О.В. – асистент кафедри стоматології дитячого віку  – подяка 
Навчально-методичного центру освіти управління освіти Департамен-
ту гуманітарної політики Львівської міської ради 

• Чубучна І.І. – доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 – подяка 
Львівської міської ради

почесна грамота управління охорони здоров’я 
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

• Магльований А.В. – професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи

• Бариляк А.Ю. – доцент кафедри оториноларингології
• Білобрин М.С. – доцент кафедри невропатології і нейрохірургії 

ФПДО
• Задорожний А.М. – доцент кафедри інфекційних хвороб 
• Заліський Б.М. – доцент кафедри ортопедичної стоматології
• Колобич З.Ф. – народний артист, заслужений діяч мистецтв України
• Костик О.П. – професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмоно-

логії
• Кузик А.С. – доцент, завідувач кафедри дитячої хірургії 
• Лукович І.М. – доцент кафедри патологічної фізіології
• Пупін Т.І. – доцент, завідувач кафедри терапевтичної стоматології 

ФПДО
• Семенюк О.О. – асистент кафедри оториноларингології 
• Федоренко В.П.  – професор кафедри хірургії № 2
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грамота Львівської обласної організації 
профспілки працівників охорони здоров’я України

• Беш Л.В. – професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 
• Авраменко І.Ю. – доцент кафедри пропедевтики педіатрії та медич-

ної генетики 
• Возняк А.В. – доцент кафедри педіатрії № 1
• Гижа Л.Я. – асистент кафедри дитячої хірургії 
• Кунинець Г.Я. – доцент кафедри акушерства і гінекології 
• Солдатенко О.Я. – доцент кафедри радіології та радіаційної меди-

цини 

з нагоди Дня медичного працівника
оголошено подяку та нагороджено грамотою Університету

• Личковська О.Л. – професор, завідувач кафедри пропедевтики педі-
атрії та медичної генетики

• Матвійчук Б.О. – професор, завідувач кафедри хірургії та ендоско-
пії ФПДО

• Ільницький Я.М. – асистент кафедри хірургічної стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії

• Панас А.Р. – доцент кафедри психіатрії, психології та сексології
• Троцький Г.М. – асистент кафедри педіатрії і неонатології ФПДО

оголошено подяку Університету
• Добрянський Д.О. – професор кафедри педіатрії № 2
• Зінчук О.М. – професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб
• Іванів Ю.А. – професор, завідувач кафедри променевої діагностики 

ФПДО
• Кузик А.С. – доцент, завідувач кафедри дитячої хірургії 
• Голик Ю.Й. – асистент кафедри хірургії та ендоскопії ФПДО
• Демчина Г.Р.– асистент кафедри терапевтичної стоматології
• Івасівка Р.С. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медици-

ни № 1
• Кіт З.М. – доцент кафедри сімейної медицини
• Ключковська Н.Р. – доцент кафедри ортопедичної стоматології
• Мицик Ю.О. – доцент кафедри радіології та радіаційної медицини
• Павловська Г.Я. – доцент кафедри офтальмології ФПДО
• Присташ Ю.Я. – асистент кафедри онкології і радіології ФПДО
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• Фаліон Р.І. – асистент кафедри патологічної анатомії та судової ме-
дицини

інші відзнаки
• Коржинський Ю.С.  – професор, завідувач кафедри педіатрії і нео-

натології ФПДО – грамота асоціації неонатологів України 
• Добрик О.О. – доцент кафедри педіатрії № 2 – почесна грамота ко-

мунальної міської дитячої клінічної лікарні за сумлінну працю та з 
нагоди ювілею

• Личковська Н.Е. – асистент кафедри клінічної імунології та алер-
гології – подяка КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» – з 
нагоди Дня медичного працівника 

• Головин Р.Р. – асистент кафедри клінічної імунології та алергології 
нагороджено – подяка Львівської обласної дитячої клінічної лікарні 
«ОХМАТДИТ» за активну діяльність в охороні здоров’я Львівщини

• Яцкевич О.Я. – в.о. доцента кафедри внутрішньої медицини № 1 – 
лист-подяка Львівської міської благодійної організації «Покоління 
Чорнобиля» 

ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ

У 2018 році на навчання до Університету за другим (магістер-
ським) рівнем вищої освіти зараховано 1185 осіб. Серед них:
• на перший курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»  – 

1185 студентів, у т.ч. 815 вітчизняних і 370 іноземних громадян
• на перший курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» у медичному коледжі – 70 студентів
• переведено і поновлено на навчання – 115 студентів, у т.ч. 19 іно-

земних громадян
Станом на 19.09.2018 року
У 2018 році Університет випустив 1007 фахівців:

• 893 спеціалістів, у т.ч. 143 іноземних громадян
• 114 молодших спеціалістів

Станом на 01.11.2018 року в Університеті навчається 6265 студентів:
• вітчизняних громадян – 5081, у т.ч. 334 у медичному коледжі
• іноземних громадян – 1184, з них 26 на підготовчому відділенні з 

46 країн світу
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У 2018 році на навчання за третім (освітньо-науковим) та науко-
вим рівнями вищої освіти зараховано:
• в аспірантуру – 26 
• в докторантуру – 1
• в клінічну ординатуру – 15 іноземних громадян

У 2018 році завершили навчання в Університеті 47 науковців:
• аспірантів – 24 
• докторант – 1 
• магістрів – 7 
• клінічних ординаторів – 15, з них 9 іноземних громадян

В Університеті навчаються: 
• аспірантів – 102 
• докторантів – 2 
• вітчизняних клінічних ординаторів – 10
• іноземних клінічних ординаторів – 29

Заплановано та виконується 39 докторських і 216 кандидатських 
дисертацій.

У 2017 – першому півріччі 2018 рр. на факультеті післядипломної 
освіти навчалося 18349 лікарів-слухачів:
• форма навчання бюджет – 14561 
• форма навчання контракт – 3788 

Кількість лікарів-інтернів за звітний період –  3214:
• форма навчання бюджет – 1588 
• форма навчання контракт – 1628

За високі успіхи у навчанні, науковій та громадській роботі кращим 
студентам було призначено академічні стипендії впродовж 2017-2018 н.р.:
• Президента України – 4
• Кабінету Міністрів України – 2
• стипендія імені Миколи Амосова – 1
• соціальна стипендія Верховної Ради України (для сиріт) – 1
• премія Львівської обласної ради – 9
• премія імені В’ячеслава Чорновола – 2.
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АТЕСТАЦІЯ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Вчене звання професора отримали чотири співробітники:

Білий Ростислав Олександрович кафедра гістології, 
 цитології та ембріології

Вісьтак Марія Володимирівна кафедра біофізики

Єлісєєва Ольга Петрівна кафедра гістології, 
 цитології та ембріології

Сизон Орися Орестівна кафедра дерматології, венерології

Вчене звання доцента отримали 19 співробітників:

Ващенко О.О.  кафедра технології ліків і біофармації

Гаєвська В.Ю.  кафедра клінічної  імунології та алергології

Гарбар М.О.  кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО

Дутка І.Ю.  кафедра організації і управління охороною 
 здоров’я ФПДО

Заремба О.В.  кафедра сімейної медицини ФПДО

Кирилюк С.С. кафедра психіатрії і психотерапії ФПДО

Кіт З.М. кафедра сімейної медицини

Ключковська Н.Р. кафедра ортопедичної стоматології

Ковалишин О.А.  кафедра нормальної анатомії

Медвідь Ю.О. кафедра хірургічної стоматології та щелепно-
 лицевої хірургії

Москвяк Н.В. кафедра загальної гігієни  з екологією

Панкевич Л.В. кафедра гістології, цитології та ембріології

Покотило П.Б.  кафедра нормальної анатомії

Слаба О.М. кафедра терапевтичної стоматології ФПДО

Стасишин А.Р.  кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО
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Стиранівська О.Я.  кафедра хірургічної і ортопедичної стоматології 
 ФПДО

Фафула Р.В.  кафедра біофізики

Чабан О.П. кафедра медичної інформатики

Шатилович К.Л. кафедра акушерства і гінекології

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ
(жовтень 2017 р. – жовтень 2018 р.)

Докторські дисертації захистили п’ять співробітників:

Адамчук Назарій Васильович  кафедра акушерства і гінекології
 ФПДО Луцької філії

Мицик Юліан Олегович кафедра урології ФПДО

Риберт Юрій Олексійович  кафедра терапевтичної 
 стоматології ФПДО

Сенюта Ірина Ярославівна кафедра медичного права ФПДО

Чухрай Наталія Львівна  кафедра ортодонтії

Кандидатські дисертації захистили 47 співробітників

Альохіна Т.А.  ЦНДЛ та лабораторія  промислової 
 токсикології

Антонів О.І.  кафедра фармакології

Бартошик Н.В.  кафедра патологічної анатомії та судової 
 медицини

Біда Р.Ю.  кафедра хірургічної  стоматології та щелепно-
 лицевої хірургії

Блищак Н.Б.  кафедра нормальної анатомії

Бохонко Р.Л. кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО 

Бочар О.М.  кафедра терапії № 1 та медичної діагностики 
 ФПДО
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Войтира М.Н.  кафедра фармацевтичної, органічної і 
 біоорганічної хімії

Голейко М.В.  кафедра терапевтичної стоматології ФПДО

Голюк Н.Я.  кафедра акушерства, гінекології та 
 перинатології ФПДО

Давидович С.І.  кафедра токсилогічної та  аналітичної хімії

Дармограй Н.М.  кафедра токсилогічної та аналітичної хімії

Дахно Л.О.  кафедра оперативної хірургії з  
 топографічною анатомією

Дац-Опока М.І.  кафедра пропедевтики педіатрії 
 та медичної генетики

Дворакевич А.О.  кафедра дитячої хірургії

Доценко Ю.Р.  кафедра дитячої хірургії

Зінько А.В.  кафедра нормальної анатомії

Іваночко Р.Б.  кафедра біологічної хімії

Кирманов О.С.  кафедра ортопедичної стоматології

Кобилецький О.Я.  кафедра невропатології  і нейрохірургії ФПДО

Ковальський В.В.  кафедра онкології і радіології ФПДО

Кравець Б.Б.  кафедра патологічної фізіології

Крупник А.-С.А.  кафедра стоматології дитячого віку

Лабінський П.А.  кафедра педіатрії № 1

Мальська А.А.  кафедра медичної біології, паразитології 
 та генетики

Мельничук Ю.М.  кафедра хірургічної стоматології
 та щелепно-лицевої хірургії

Меньшикова А.О.  кафедра педіатрії № 1

Милик О.В.  кафедра латинської та іноземних мов

Миськів А.В.  кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО
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Міськів А.Л.  кафедра ортодонтії

Наконечний Р.А.  кафедра дитячої хірургії

Олекшій П.В.  кафедра хірургічної стоматології 
 та щелепно-лицевої хірургії

Олійник А.Ю.  кафедра ортопедичної стоматології

Пасічна І.О.  кафедра терапії № 1 та медичної 
 діагностики ФПДО

Пасічнюк І.П.  кафедра педіатрії № 1

Пиндус В.Б.  кафедра патологічної фізіології

Піскур З.І.  кафедра фтизіатрії і пульмонології

Поцілуйко Н.М.  кафедра дитячих інфекційних  хвороб

Процько В.В.  кафедра сімейної медицини ФПДО

Сороківський І.С.  кафедра хірургічної стоматології 
 та щелепно-лицевої хірургії

Фус Ю.О.  кафедра фізичного виховання і 
 спортивної медицини

Цимбровська Х.І.  кафедра латинської та іноземних мов

Чапля М.М.  кафедра урології ФПДО

Шмига Т.В.  кафедра клінічної імунології та алергології

Шостак Т.А.  кафедра технології ліків і біофармації

Шпильовий Я.В.  кафедра психіатрії, психології та сексології

Щур М.Б.  кафедра гістології, цитології та ембріології

Захистили магістерські роботи семеро:

Бец Т.І.  кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО

Дякунчак Ю.Р.  кафедра акушерства, гінекології 
 та перинатології ФПДО

Калинович Н.Р.  кафедра хірургії № 1
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Лаба О.В.  кафедра акушерства, гінекології 
 та перинатології ФПДО

Петришин С.Б.  кафедра психіатрії, психології  та сексології

Фуртак А.І.  кафедра загальної хірургії

Халак С.М.  кафедра дитячої хірургії

При університеті працює п’ять спеціалізованих вчених рад 
за 10 спеціальностями:

Д 35.600.01; наукові спеціальності: 14.01.03 – хірургія, 14.01.22 – 
стоматологія;  термін повноважень – до 11.07.2019 р.

Д 35.600.02; наукові спеціальності: 15.00.01 – технологія ліків, 
організація фармацевтичної справи та судова фармація, 15.00.02 
– фармацевтична хімія та фармакогнозія, термін повноважень – до 
31.12.2019 р.

Д 35.600.03; наукові спеціальності: 14.03.02 – патологічна 
анатомія, 14.03.03 – нормальна фізіологія, термін повноважень – 
21.12.2018 р.

Д 35.600.04; наукові спеціальності: 14.01.01 – акушерство та гіне-
кологія, 14.01.10 – педіатрія, термін повноважень – 24.10.2020 р.

Д 35.600.05; наукові спеціальності: 14.01.02 – внутрішні хвороби, 
14.01.11 – кардіологія, термін повноважень – 24.10.2020 р.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Упродовж 2017-2018 років науково-дослідні роботи виконувалиcь 
на 78 кафедрах, у науково-дослідному інституті епідеміології та 
гігієни та в Центральній науково-дослідній лабораторії і лабораторії 
промислової токсикології. Виконували 66 науково-дослідних робіт, з 
них 9 тем за пріоритетним фінансуванням МОЗ України на суму 4 млн. 
410 тис. грн.:

Фундаментальні дослідження: 
1. НДР «З’ясування ролі гліканів поверхні клітини у модулюванні 

інфекцій адгерентно-інвазивними патогенами» Термін завершення – 
2018 р. Виконавець: кафедра клінічної імунології та алергології. Ке-
рівник: д.б.н., проф. Білий Р.О. 
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Прикладні дослідження: 
1. НДР «Вивчення стану репродуктивного здоров’я жінок Львів-

сько-Волинського регіону і розробка заходів для корекції виявлених 
порушень». Термін виконання: 2017–2019 рр. Виконавець: кафедра 
акушерства, гінекології та перинатології ФПДО. Керівник: д.мед.н., 
проф. Пирогова В.І. 

2. НДР «Скринінг вторинних метаболітів стрептоміцетів активних 
щодо полірезистентних збудників нозокомінальних інфекцій». Термін 
виконання: 2018–2020 рр. Керівник: д.мед.н, проф. Корнійчук О.П.

На базі науково-дослідного інституту епiдемiологїi та гігієни:
3. НДР «Розробка стратегії диференційної діагностики при-

родно-вогнищевих зоонозів та способу їх екстренної неспецифіч-
ної профілактики». Термін виконання: 2018–2020 рр. Лабораторія 
трансмісивних вірусних інфекцій. Керівник: к.мед.н., ст.н.сп. Ло-
зинський І.М.

4. НДР «Вивчення індикаторних показників для прогнозування 
тенденцій розвитку епідемічного процесу дифтерії та правця в Україні 
на тлі зниження популяційного імунітету». Термін виконання: 2018–
2020 рр. Лабораторія дифтерії. Керівник: Мотика О.І.

5. НДР «Розробити прискорені методи оцінки ризику впливу 
хімічних речовин в складі синтетичних миючих засобів та товарів 
побутової хімії на здоров’я людини». Термін виконання: 2018–2020 
рр. Лабораторія санітарної токсикології. Керівник: к.фарм.н., доц. 
Бідниченко Ю.І.

6. НДР «Розробити сучасний алгоритм моніторингу епідемічної 
ситуації з рикетсійних інфекцій в Україні та протиепідемічні захо-
ди, спрямовані на біологічну безпеку населення». Термін виконання: 
2017–2019 рр. Лабораторія рикетсійних інфекцій. Керівник: к.мед.н., 
ст.н.сп. Кушнір З.Г.

7. НДР «Вивчити епідеміологічні, мікробіологічні та гігієнічні ас-
пекти розповсюдження нейроінфекцій бактерійної етіології та розро-
бити профілактичні заходи». Термін виконання: 2017–2019 рр. Лабо-
раторія мікробіології та епідеміології. Керівник: Мота Б.Є.

8. НДР «Розробити заходи щодо профілактики рецидиву мульти-
резистентного туберкульозу». Термін виконання: 2017–2019 рр Від-
діл епідеміології, клініки туберкульозу. Керівник: к.мед.н., ст.н.сп. 
Ткач О.А.
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Спільні науково-дослідні роботи: 
1. Кафедри гематології та трансфузіології ФПДО з Державною 

установою «Інститут патології крові та трансфузійної медицини 
НАМН України». НДР «Встановити комплекс прогностичних факторів 
для оцінки перебігу та стратифікації лікувальної тактики у хворих на 
хронічну лімфоцитарну лейкемію». Термін виконання: 2016–2018 рр. 
Керівник: д.мед.н., проф. Масляк З.В.

2. Кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики з 
Державною установою «Інститут спадкової патології НАМН 
України». НДР «Роль алельного поліморфізму генів біотрансформації 
ксенобіотиків в патогенезі порушень обмінних процесів при 
екопатології у дітей». Термін виконання: 2017-2019 рр. Керівник 
д.мед.н., проф. Гнатейко О.З.

Ініціативна пошукова тематика включала 57 науково-дослідних тем.

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ ПАРТНЕРАМИ

У 2017-2018 рр. міжнародна робота Університету була зосередже-
на на встановленні нових партнерських зв’язків, виконанні існуючих 
договорів про співпрацю, реалізації програм академічної мобільності 
викладачів і студентів, організації міжнародних візитів та зустрічей. 
Сьогодні партнерами Університету є 50 вищих навчальних закладів та 
організацій з 21-єї країни світу. За 2018 рік підписано 5 угод про нау-
кове співробітництво з:

• Варшавським медичним університетом, Польща
• Інститутом біології та охорони середовища Поморської Ака-

демії міста Слупськ, Польща
• Аньхо́йcьким технологічним університетом, Китайська На-

родна Республіка
• Університетом New Vision, Грузія 
• Центром експериментальної медицини імені Іване Бері-

ташвілі, Грузія.
Проекти  та навчальні програми з міжнародним фінансуванням. 
Пріоритетним напрямком міжнародної діяльності Університету 

є участь науково-педагогічних працівників у виконанні міжнародних 
наукових та освітянських проектів, які фінансуються Європейським 
Союзом, зокрема у програмах «Еразмус+» та «Горизонт 2020».
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За проектом «Еразмус+» двоє студентів Університету – М. Брегін, 
5 курс стоматологічний факультет та С.-Я. Купчак, 6 курс медичний 
факультет навчалися один семестр за програмою академічної мобіль-
ності у Вроцлавському медичному університеті, Польща. Це буде відо-
бражено в додатку до диплома про вищу освіту. Координатор програ-
ми академічної мобільності «Еразмус+» – завідувач кафедри клінічної 
фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації, заслужений діяч 
науки і техніки України проф. Зіменковський А.Б. У межах зазначе-
ної співпраці також прочитано курс лекцій викладачів цієї кафедри 
для студентів, які навчаються за програмою академічної мобільності 
«Еразмус+» у Вроцлавському медичному університеті.

Відповідно до Рамкової програми досліджень та інновацій «Гори-
зонт 2020» працівники кафедри гістології, цитології та ембріології у 
співпраці з Лілльським Університетом науки та технологій, Франція; 
Рурським Університетом Бохум, Фрідріх-Олександра Університетом 
Ерлянгену-Нюрнбергу, Німеччина; Університетом Гетебо́рг, Швеція; 
Науково-дослідною лабораторією Graphenea, Естонія; компаніями 
LSO Medical, Франція; RS Research, Туреччина продовжували проект 
«Патогени та графен». Керівник проекту – проф. Білий Р.О. Розробле-
но нові нанокомпозитні матеріали на основі графену. Зокрема, створе-
но плівки, вкриті графеном і антибіотиком цефепімом, які дозволяють 
контрольоване виділення антибіотику при аплікації до поверхневих 
ран. Дослідні зразки апробовано на лабораторних тваринах. Розробля-
ються нові ад’юванти на основі нанокомпозитів вуглецю.

У межах проекту Фонду Фольксваген «Вкриті цукром убивці: як глі-
козилювання імуноглобулінів модифікує імунну та автоімунну відповідь». 
Виконавець – кафедра гістології, цитології та ембріології. Керівник проек-
ту – проф. Білий Р.О. Встановлено нові механізми зміни рівня циркулюю-
чих імунних комплексів при автоімунних захворюваннях, з’ясовано роль 
позаклітинних нейтрофільних пасток у модуляції запалення та їх значення 
в оклюзії судин. Результати досліджень опубліковані: Jiménez-Alcázar M, 
Rangaswamy C, Panda R, Bitterling J, Simsek YJ, Long AT, Bilyy R, Krenn 
V, Renné C, Renné T, Kluge S. Host DNases prevent vascular occlusion by 
neutrophil extracellular traps. Science. 2017 Dec 1;358(6367):1202-6, IF = 37.

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

хімії у співпраці з Науково-дослідним центром молекулярної 
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медицини Академії наук Австрії (СеММ) виконували спільні наукові 
дослідження, які фінансувалися Міністерством освіти і науки 
України протягом 2017-2018 рр. Тема: «Пошук нових інноваційних 
протиракових агентів серед 4-тіазолідинонів та тіопірано[2,3-d]тіазо-
лів». Керівник проекту – проф. Лесик Р.Б. Встановлено механізми реа-
лізації біологічної активності серед зазначеного класу сполук.

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

здоров’я, науки та технології (RECOOP HST Association). У співпраці з 
RECOOP працівники 13 кафедр Університету – нормальної фізіології; 
біологічної хімії, фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії; 
неврології; гістології, цитології та ембріології; акушерства, гінекології 
та перинатології ФПДО; клінічної імунології та алергології; терапії № 
1 та медичної діагностики ФПДО; педіатрії № 2; сімейної медицини 
ФПДО; технології ліків і біофармації; медичної біології, паразитології 
та генетики; мікробіології взяли участь у TriNet Meeting, 19-22 жовтня 
2017 року та 13-ій щорічній конференції Bridges in Life Sciences у м. 
Загреб, 12-15 квітня 2018 року. Результат спільних досліджень − три 
статті у журналах, які входять до наукометричної бази даних Scopus:
1. Paryzhak S, Dumych T, Karmash O, Bila E, Stachowiak D, Banski M, 

Podhorodecki A, Bilyy R. Simple two-step covalent protein conjugation 
to PEG-coated nanocrystals. Ukrainian Biochemical Journal. 2018 Jan 
1;90(2):8-12.

2. Hudz N, Kobylinska L, Dmytrukha N, Korytniuk R, Wieczorek PP. 
Biological and analytical studies of peritoneal dialysis solutions. 
Ukrainian Biochemical Journal. 2018 Jan 1;90(2):34-44.

3. Zasońska BA, Hlídková H, Petrovský E, Myronovskij S, Nehrych T, Negrych 
N, Shorobura M, Antonyuk V, Stoika R, Kit Y, Horák D. Monodisperse 
magnetic poly (glycidyl methacrylate) microspheres for isolation of 
autoantibodies with affi nity for the 46 kDa form of unconventional Myo1C 
present in autoimmune patients. Microchimica Acta. 2018 May;185:1-7.
Під егідою RECOOP HST Association працівники Університету ви-

конували дві грантові програми Bohdan Malaniak CSMC – RECOOP 
Young Scientists Research Grant:
• «Пошук потенційних біологічно-активних сполук та розробка нових 

засобів їх доставки на основі магнітокерованих полімерів». Викона-
вець − асистент кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної 
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хімії Лозинський А.В. Керівники проекту – проф. Лесик Р.Б, доц. Ко-
билінська Л.І. Розроблено кон’юганти біологічно активних похідних 
на основі 4-тіаазолідинону та магнітокерованих полімерів.

• «Вивчення алергії до білка коров’ячого молока у дітей раннього 
віку: принцип вигодовування та оцінка нутрітивного статусу». Ви-
конавець − асистент кафедри педіатрії № 2 Мацюра О.І. Керівник 
проекту – проф. Беш Л.В. Проведено оральну сенсибілізацію моло-
ком, яка попереджує розвиток алергії у дітей.
Університет під егідою RECOOP HST Association спільно з Львів-

ським національним університетом імені Івана Франка, Інститутом 
біології клітини НАН України, Національним університетом «Львів-
ська політехніка» 28 вересня 2018 року провели міжнародний науко-
во-практичний захід «Knowledge Transfer Pathways from Research to 
Patient Treatment: Science – Communication – Innovation Management  – 
Clinical Investigation». Учасниками заходу стали 120 студентів, аспі-
рантів, інтернів та співробітників Університету, а також відомі вчені в 
галузі медицини, біології та фармації з Університету м. Загреб, Хорва-
тія, Університетів м. Сегед та м. Дебрецен, Угорщина.

Міжнародна клінічна практика. 
Університет успішно інтегрується у світовий медичний простір. 

Зокрема, з 6 по 17 серпня 2018 року вдруге проведено літню навчальну 
медичну практику для студентів другого та третього курсів Катарського 
університету м. Доха, Катар. Програма практики включала практичні 
заняття з акушерства та гінекології, дитячої хірургії, онкології, 
педіатрії, клінічної лабораторної діагностики та патологічної анатомії. 
Керівники практики для студентів Катарського університету – д.мед.н., 
доц. Шатилович К.Л, кафедра акушерства та гінекології; к.мед.н., доц. 
Ярема Р.Р., ас. Ревура А.П., кафедра онкології та радіології ФПДО; 
к.мед.н., доц. Кость А.С., кафедра клінічної лабораторної діагностики 
ФПДО, медичний центр Святої Параскеви; к.мед.н., доц. Вовк В.І., 
кафедра патологічної анатомії та судової медицини; к.мед.н., ас. 
Трояновська О.О., кафедра педіатрії № 2; к.мед.н., ас. Наконечний 
Р.А., ас. Колівошка Ю.В., кафедра дитячої хірургії.

Співпраця із закордонними університетами-партнерами.
У межах співпраці проведено 48 стажувань у закордонних 

клініках та університетах у різних напрямках медицини, фармації та 
стоматології.  
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Працівники кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної 
хімії з кафедрою органічної хімії Познанського медичного університету 
протягом 2018 року опублікували три статті у журналах, що входять 
до наукометричної бази даних Scopus:
1. Pyrih A, Berninger M, Gzella A, Lesyk R, Holzgrabe U. Synthesis and 

evaluation of antitrypanosomal activity of some thiosemicarbazide 
derivatives of 1-butyl-6-fl uoro-7-morpholino-4-oxo-1,4-dihydro quino-
line-3-carboxylic acid. Synthetic Communications. 2018 Jun 18:1-9.

2. Lozynskyi A, Zimenkovsky B, Radko L, Stypula-Trebas S, Roman O, 
Gzella AK, Lesyk R. Synthesis and cytotoxicity of new thiazolo[4,5-b]
pyridine-2(3H)-one derivatives based on α,β-unsaturated ketones and 
α-ketoacids. Chemical Papers. 2018 Mar 1;72(3):669-81.

3.  Holota S, Shylych Y, Derkach H, Karpenko O, Gzella A, Lesyk R. 
Synthesis of 4-(2H-[1,2,4]-Triazol-5-ylsulfanyl)-1,2-dihydropyrazol-3-
one via Ring-Switching Hydrazinolysis of 5-Ethoxymethylidenethiazol
o[3,2-b][1,2,4]triazol-6-one. Molbank. 2018 Oct 1;2018(4):M1022.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Впродовж 2017 року по 01.10.2018 року працівники Університету опу-
блікували 3164 друкованих робіт у різних галузях медицини та фармації.
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Опубліковано 8 підручників
1. Zimenkovsky B.S., Muzychenko V.A., Nizhenkovska I.V., Syrova G.O. 

Biological and Bioorganic chemistry: in 2 books: textbook. Book 1. 
Bioorganic chemistry. Kyiv:AUS Medicine Publishing,2018.288p.

2. Андрющенко В.П., Хіміч С.Д., Желіба М.Д., Герич І.Д., Стоянов-
ський І.В., Чемерис О.М. та ін. Загальна хірургія. Третє вид., пере-
роб. і доп. Київ:Медицина,2018.608с.

3. Гістологія. Цитологія. Ембріологія / за ред. проф. О.Д. Луцика, 
Ю.Б. Чайковського. Вінниця:Нова Книга,2018.592с. 

4. Дерматологія, венерологія / за заг. ред. проф. О.О. Сизон. 
Львів:Друк-Захід,2017.548с. 

5. Клінічна лабораторна діагностика. Гематологічні дослідження / за 
заг. ред. акад. АН ВО України, проф. Л.Є. Лаповець. (Ч. 1.) Львів:-
Ліга Прес,2018.332с.

6. Клінічна лабораторна діагностика. Загально-клінічні та цитологіч-
ні дослідження / за заг. ред. акад. АН ВО України, проф. Л.Є. Лапо-
вець. (Ч. 2.) Львів:Ліга Прес,2018.386с.

7. Пропедевтика внутрішньої медицини (5-е видання) / за ред. проф. 
О.Г. Яворського. Київ:Медицина,2018.552с. 

8. Ткаченко С.К., Поцюрко Р.І., Беш Л.В., Добрянський Д.О., Нянь-
ковський С.Л., Надрага О.Б., та ін. Педіатрія з курсом інфекційних 
хвороб та основами імунопрофілактики: підручник (ВНЗ І—ІІІ р). 
7-е вид. Київ:Медицина,2018.592с. 

Опубліковано 18 монографій
1. Андріюк Л.В., Яцюк В.М., Федяєва С.І. Мистецтво лікування: від 

харчування до якості життя. Дрогобич:Посвіт,2018.275с.
2. Громовик Б.П., Зіменковський Б.С., Дацко А.Й., Грушковська Д.Т., 

Ярко Н.Б. Професор Піняжко Роман Михайлович: віхи життєвого і 
творчого шляху. Львів:Ліга-Прес,2018.188с.

3. Громовик Б.П., Зіменковський Б.С., Левицька О.Р., Корнієно О.М. 
Професор Гром Орест Лаврентійович: віхи життєвого і творчого 
шляху: Львів:Ліга-Прес,2018.188с.

4. Громовик Б., Морошнікова І. Фармація і фармацевти в етично-літе-
ратурному вимірі. Львів:Простір-М,2018.219с. 

5. Зіменковський Б.С., Макєєв В.Ф., Варес Я.Е., Гриновець В.С. та ін. 
Науковець-новатор, лікар, педагог – професор Варес Евальд Яно-
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вич. Львів:Кварт,2018.108с.
6. Кіцера О.О., Крук М.Б., Цимар А.В. Історія кафедри оториноларин-

гології Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького. Львів: ПП «Видавництво Бона»,2018.166 с. 

7. Макєєв В.Ф. Ортопедичне відновлення дефектів коронок зубів. 
Львів:Кварт,2018.280с.

8. Макєєв В.Ф., Телішевська У.Д., Шибінський В.Я., Телішев-
ська О.Д. та ін. Скронево-нижньощелепні розлади. Львів: 
Кварт,2018.400с.

9. Максим’юк Г.В., Воробець З.Д., Лаповець Л.Є., Седіло Г.М. та ін. 
Гомеостаз іонів лужних металів статевих органів ссавців. Львів, 
2018. 84с.

10. Пайкуш М.А. Інтеграція природничонаукової та професійно-прак-
тичної підготовки майбутніх лікарів: теорія і практика. Львів:Лі-
га-Прес,2018.376с.

11. Радченко О.М., Філіпюк А.Л та ін. Енциклопедичні видання в 
сучасному інформаційному просторі: колективна монографія. 
К.,2017.312с.

12. Сенюта І. Я. Джерела правого регулювання цивільних відно-
син у сфері надання медичної допомоги. Львів: Медицина і пра-
во,2018.416с.

13. Сенюта І. Я. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері на-
дання медичної допомоги: питання теорії і практики. Львів:Меди-
цина і право,2018.640с.

14. Федорович З.Я. Личковський Е.І., Воробець З.Д., Математичне мо-
делювання в біології мембран. Львів,2018.152с.

15. Фесенко В.С. Регіональна аналгезія вагінальних пологів. Львів:ви-
давництво Бона,2018.260с. 

16. Шурпяк С.О., Пирогова В.І. Репродуктивне здоров’я і коморбідні 
стани. Аспекти діагностики, лікування і реабілітації. Львів:ТЗОВ 
Простір,2018.240с.

17. Coluccio L., Nehrych T., Nehrych N., Negrych O., Shorobura M. 
et al. Myosin – Biosynthesis, Classes and Function. Nova Science 
Publishers,2018.200р.

18. Serhiyenko V, Serhiyenko A. Diabetic cardiovascular neuropathy. 
Stavropol:Logos Publishers,2018.110p
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Опубліковано 31 навчальний посібник
1. Андріюк Л.В. Дисфункція хребта, м’язів, суглобів: від діагностики до 

лікування [електронний посібник] Дрогобич: Посвіт, 2017.400с. URL: 
http://library.meduniv.lviv.ua/jspui/handle/123456789/372.

2. Андріюк Л.В., Гарник Т.П., Коваленко О.Є. та ін. Холістичні не-
медикаментозні методи лікування в практиці лікаря. Дрогобич:По-
світ,2018.239с. 

3. Андріюк Л.В., Яцюк В.М. та ін. Теоретичні і практичні аспекти нутри-
ціології [електронний посібник] Дрогобич: Посвіт, 2017.124с. URL: 
http://library.meduniv.lviv.ua/jspui/handle/123456789/368.

4. Беш Л.В., Ласиця Т.С., Беш О.М. Бронхіальна астма в практиці сі-
мейного лікаря. Львів:Простір-М,2018.11с.

5. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. Спеціальна епідеміо-
логія: навчальний посібник. Київ:Медицина,2018.368с.

6. Гарник Т.П., Андріюк Л.В., Князевич В.М., Туманов В.А., Пока-
невич О.В. Лікарські засоби рослинного походження у клінічній 
практиці і народній медицині. Житомир,2017.500с.

7. Грицик А.Р., Бензель І.Л., Мельник М.В., Бензель Л.В., Грицик 
Л.М. Аналіз лікарської рослинної сировини, що вміщує алкалоїди. 
Івано-Франківськ:ПП Голіней О.М.,2018.104с.

8. Грицик А.Р., Бензель І.Л., Струк О.А., Бензель Л.В., Грицик Л.М. 
Аналіз лікарської рослинної сировини, що вміщує серцеві глікози-
ди (кардіостероїди). Івано-Франківськ:ПП Голіней О.М.,2017.88с.

9. Грицик А.Р., Водославський В.М., Бензель І.Л., Бензель Л.В., 
Грицик Л.М. Методи фармакогнозії. Визначення тотожності лі-
карської рослинної сировини різних морфологічних груп. При-
ймання лікарської рослинної сировини. Івано-Франківськ:ПП Го-
ліней  О.М.,2018.232с.

10. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск дев’ятий/ за ред. 
Зіменковського А.Б. [електронне видання]; МОЗ України. Централь-
ний формулярний комітет МОЗ України. URL: http://www.dec.gov.ua/
index.php/ua/informatsijno-poshukova-sistema-elektronnij-formulyar 

11. Дерматологія, венерологія в питаннях та відповідях. Посібник для 
студентів, магістрів вищих навчальних закладів/ за заг. ред. О.О.
Сизон. Львів: Друк-Захід,2017.180с.

12. Єщенко Т.А. Фахове мовлення фармацевта: навчально-методичний 
посібник для проведення практичних занять. Львів, 2018.123с.
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13. Завада М.І., Ковалів М.О. Гігієна та екологія. Львів: ЛН-
МУ,2018.146с.

14. Заліська О.М. Слабий М.В., Яцкова Г.Ю., Січкоріз О.Є. та ін. Ор-
ганізація і управління фармацією: юридичні, інформаційні, фар-
макоекономічні та соціальні аспекти. Львів:ЛНМУ,2017.222с.

15. Клінічна біохімія. Вид. 3-тє доп. і перероб. / за заг. ред. проф. 
Л.Є. Лаповець. Львів:Ліга Прес,2018.174с.

16. Крупка Н.О., Томків В.М., Завада М.І. Загальна гігієна. Львів:ЛН-
МУ,2018.58с. 

17. Кузьмінов Б.П., Лотоцька-Дудик У.Б. Лабораторні дослідження 
факторів навколишнього середовища. Львів:ЛНМУ,2018.95с.

18. Кулачковська І., Садова О. Навчальний посібник з пропедевтики 
педіатрії. Львів,2017.269с. 

19. Магльований А.В., Вісьтак М.В., Гриновець В.С., Черкес Н.Д., Яге-
ло С.П. Сучасні методологічні засади виховання особистості лікаря 
та провізора у вищих навчальних закладах / за заг. ред. Зіменков-
ського Б.С. Львів:Кварт,2018.164с.

20. Матвієнко Ю.О. Поперековий біль-діагностичні і фармакотерапе-
втичні орієнтири для сімейних лікарів. Київ:Медкнига,2018.40с.

21. Сенюта І.Я. Цивільно-правова відповідальність у сфері надання 
медичної допомоги. Львів:Фактор,2018.64с.

22. Скибчик В.А., Соломенчук Т.М. Клінічні аспекти сучасної кардіо-
логії Львів:Медицина світу,2017.416с.

23. Скляров О.Я., Хаврона О.П., Федевич Ю.М. Біологічна хімія. 
Львів,2017.276с.

24. Урбанович А.М., Хайтович М.В., Хухліна О.С., Шалімова Г.С. та ін. 
Клінічна фармакологія невідкладних станів у практиці лікаря-сто-
матолога: навчальний посібник для мед університетів, інститутів, 
академій. Київ:Медицина,2018.296с.

25. Фізіологія (в тому числі фізіологія жувального апарату): навчальний 
посібник / за ред. О.С. Заячківської. Ч.1.Львів, 2018.180с.

26. Черкес Н.Д. та ін. Українська мова за професійним спрямуванням. 
Київ:Медицина,2017.400с.

27. Шнайдер С.А., Левицкий А.П., Фурдычко А.И. Экспериментальная 
стоматология. Часть I. Экспериментальные модели стоматологиче-
ских заболеваний. Одесса: КП ОГТ,2017.168с.

28. Hudz A.S., Vitоvska O.P., Bezditko P.A., Bezkorovayna I.M., Bezugly 
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M.B. et al. Ophthalmology: textbook. Kyiv:AUS Med Publ,2017.648р.
29. Minarchenko V.M., Kovalska N.P., Kerpiuk U.V., Yemelianova 

O.I., Cholak I.S., Pidchenko V.T., Lysyuk R.M., Mychailovska 
V.O. Laboratory handbook of pharmacognosy. Part 2: textbook. 
Kyiv:Pablisher PALYVODA A.V.2018.148р.

30. Pshyk S., Matviyenko Y. Treatment of neurological diseases. Updated 
manual for 4th year English-speaking medical students. (Part 1). 
Lviv,2018.100 p.

31. Pshyk S., Matviyenko Y. Treatment of neurological diseases. Updated 
manual for 4th year English-speaking medical students (Part 2). 
Lviv,2018.100 p.

Отримано 70 патентів.
Патенти України на винаходи – 3:

1. Демченко А.М., Янченко В.О., Коваль А.Я., Демченко Д.А., 
Бобкова Л.С. (2,3-Дигідробензо[1,4]діоксан-6-іл)-(3-фенил-
7H-[1,2,4]триазоло[3,4-b][1,3,4]тіадіазин-6-іл)-амін, що має про-
типухлинну активність. Заявка № a201611804 від 22.11.2016 р. 
Патент України на винахід № 117404 від 25.07.2018 р. Опубл. 
Бюл. № 14.

2. Негрич Н.О., Мироновський С.Л., Негрич О.І., Пшик С.С., Негрич Т.І., 
Кіт Ю.Я., Стойка Р.С. Спосіб діагностики та визначення тяжкості і типу 
перебігу розсіяного склерозу на ранній стадії захворювання. Заявка № 
a201609678 від 19.09.2016 р. Патент України на винахід № 115732 від 
11.12.2017 р. Опубл. Бюл. № 23.

3. Хіміч С.Д., Чемерис О.М., Калинович Н.Р. Спосіб відновлення 
цілісності підшкірно-жирової клітковини з використанням тимча-
сового шкірно-підшкірного шва у хворих з ожирінням. Заявка № 
a201707377 від 12.07.2017 р. Патент України на винахід № 117432 
від 25.07.2018 р. Опубл. Бюл. № 14. 

Патенти України на корисні моделі – 67: 
1. Альбокрінов А.А., Фесенко У.А., Гуз Т.Б., Перова-Шаронова В.М. 

Спосіб латеральної надвертлюгової блокади сідничого та стегно-
вого нервів з одного вколу. Заявка № u201710443 від 30.10.2017 р. 
Патент України на корисну модель № 124796 від 25.04.2018 р. Опу-
бл. Бюл. № 8.
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2. Асцатуров Г.Є., Сизон О.О., Дашко М.О., Білинська О.А., Бабак 
І.Д., Возняк І.Я., Чаплик-Чижо І.О.Спосіб комбінованого дифе-
ренційованого лікування хворих на псоріаз. Заявка № u201705096 
від 25.05.2017 р. Патент України на корисну модель № 121921 від 
26.12.2017 р. Опубл. Бюл. № 24.

3. Барчук О.З., Грошовий Т.А., Заліська О.М., Лелека В.В. Медикамен-
тозний засіб на основі рослинних екстрактів і таурину з гіпогліке-
мічною дією у формі таблетки. Заявка № u201801870 від 23.02.2018 
р. Патент України на корисну модель № 127542 від 10.08.2018 р. 
Опубл. Бюл. № 15.

4. Вдовиченко В.І., Кульчицький В.В., Вергун А.Р. Спосіб корекції 
артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу, ліко-
ваних бігуанідами, з урахуванням метаболічної взаємодії ліків в 
системі цитохрому Р-450. Заявка № u201708998 від 11.09.2017 р. 
Патент України на корисну модель № 123793 від 12.03.2018 р. Опу-
бл. Бюл. № 5.

5. Вдовиченко В.І., Кульчицький В.В., Вергун А.Р. Спосіб корекції 
артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу, ліко-
ваних похідними сульфонілсечовини, з урахуванням метаболічної 
взаємодії ліків в системі цитохрому Р-450. Заявка № u201709000 
від 11.09.2017 р. Патент України на корисну модель № 123794 від 
12.03.2018 р. Опубл. Бюл. № 5.

6. Вергун А.Р., Калитовська М.Б., Кульчицький В.В. Засіб у формі 
присипки для місцевого лікування пролежнів І та ІІ стадій з маце-
рацією, мокнуттям та локальною десквамацією епідермісу. Заявка 
№ u201800952 від 01.02.2018 р. Патент України на корисну модель 
№ 125979 від 25.05.2018 р. Опубл. Бюл. № 10.

7. Вергун А.Р., Кульчицький В.В., Калитовська М.Б., Вергун О.М., Чу-
ловський Я.Б. Спосіб місцевого лікування поверхневих пролежнів 
м’яких тканин з мацерацією, мокнуттям та локальною десквамаці-
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ний засіб для ополіскування ротової порожнини під час ортодон-
тичного лікування брекет-системою. Заявка № u201800192 від 
04.01.2018  р. Патент України на корисну модель № 125590 від 
10.05.2018 р. Опубл. Бюл. № 9.

54. Фітькало О.С. Спосіб лікування наркозалежних хворих, які зловжи-
вають опіоїдним препаратом - субутекс для замісної терапії. Заявка 
№ u201705936 від 14.06.2017 р. Патент України на корисну модель № 
121964 від 26.12.2017 р. Опубл. Бюл. № 24.

55. Фурдичко Л.О. Спосіб визначення стану імунної системи в пізній 
період формування виразкової хвороби шлунка на тлі експеримен-
тальної пневмонії та корекції її порушень тіотриазоліном. Заявка 
№ u201802542 від 14.03.2018 р. Патент України на корисну модель 
№ 127893 від 27.08.2018 р. Опубл. Бюл. № 16.

56. Фурдичко Л.О., Регеда М.С., Огоновський Р.З. Спосіб визначення 
порушення імунного гомеостазу в ранній період розвитку виразко-
вої хвороби шлунка на тлі експериментальної пневмонії. Заявка № 
u201802541 від 14.03.2018 р. Патент України на корисну модель № 
127892 від 27.08.2018 р. Опубл. Бюл. № 16.
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57. Хіміч С.Д., Чемерис О.М., Калинович Н.Р. Спосіб відновлення 
цілісності підшкірно-жирової клітковини з використанням тим-
часового шкірно-підшкірного шва у хворих з ожирінням. Заявка 
№ u201708574 від 15.09.2017 р. Патент України на корисну ммо-
дель № 122839 від 25.01.2018 р. Опубл. Бюл. № 2.

58. Хіміч С.Д., Чемерис О.М., Калинович Н.Р. Спосіб діагностики 
травматичного ушкодження органів черевної порожнини при полі-
травмі у хворих з ожирінням. Заявка № u201707389 від 12.07.2017 
р. Патент України на корисну модель № 122214 від 26.12.2017 р. 
Опубл. Бюл. № 24.

59. Чабан З.І., Зіменковський Б.С., Драпак І.В., Кленіна О.В., Огур-
цов В.В., Чабан І.Г.  3-(4-толіл-гідразоно)-3Н-тіазоло[4,3-b]хі-
назолін-1,9-діон, що проявляє антиоксидантну дію. Заявка № 
u201802442 від 12.03.2018 р. Патент України на корисну модель 
№ 128526 від 25.09.2018 р. Опубл. Бюл. № 18.

60. Чабан Т.І., Зіменковський Б.С., Матійчук В.С., Огурцов В.В., 
Чабан І.Г., Леб’як М.-Б.М.  Спосіб одержання 2-ацетил-4-амі-
но-3-метил-4,7-дигідро-1,6-дитіа-4а,8-діаза-s-індацен-5-ону. 
Заявка № u201802408 від 12.03.2018 р. Патент України на ко-
рисну модель № 128518 від 25.09.2018  р. Опубл. Бюл. № 18.

61. Чабан Т.І., Зіменковський Б.С., Огурцов В.В., Кленіна О.В., 
Чабан І.Г., Шелепетень Л.С. 6-(1,5-Диметил-2-феніл-2,3-дигід-
ро-1H-піразол-4-ілазо)-5-гідрокси-7-метил-3H-тіазоло[4,5-b]
піридин-2-он, що проявляє антиоксидантну дію. Заявка № 
u201802506 від 12.03.2018 р. Патент України на корисну модель 
№ 127074 від 10.07.2018 р. Опубл. Бюл. № 13. 

62. Чабан Т.І., Зіменковський Б.С., Огурцов В.В., Чабан І.Г., Го-
лос І.Я., Нєктєгаєв І.О. 5-гідрокси-7-метил-3Н-тіазоло[4,5-b]
піридин-2-он, що проявляє антиексудативну дію. Заявка № 
u201802426 від 12.03.2018 р. Патент України на корисну модель 
№ 127576 від 10.08.2018 р. Опубл. Бюл. № 15.

63. Чабан Т.І., Зіменковський Б.С., Огурцов В.В., Чабан І.Г., Клені-
на О.В., Нєктєгаєв І.О. N-(5-Етил-[1,3,4]тіадіазол-2-іл-4-(5-гід-
рокси-7-метил-2-оксо-2,3-дигідро-тіазоло[4,5-b]піридин-6-іла-
зо)-бензенсульфонамід, що проявляє антиексудативну дію. 
Заявка № u201802479 від 12.03.2018 р. Патент України на ко-
рисну модель № 128527 від 25.09.2018 р. Опубл. Бюл. № 18.
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64. Чабан Т.І., Зіменковський Б.С., Огурцов В.В., Чабан І.Г., Кле-
ніна О.В., Гасс Р.С. N-[2-(5,7-Диметил-2-оксотіазоло[4,5-b]пі-
ридин-3-іл)-ацетил]-гідразид бутиратної кислоти, що проявляє 
антиоксидантну дію. Заявка № u201802503 від 12.03.2018 р. 
Патент України на корисну модель № 127071 від 10.07.2018 р. 
Опубл. Бюл. № 13.

65. Шевага В.М., Паєнок А.В., Задорожна Б.В., Нетлюх А.М., Коби-
лецький О.Я., Бєльська Л.М., Білошицький В.В. Спосіб прогно-
зування наслідків тяжкої черепно-мозкової травми за допомо-
гою нейроспецифічних біомаркерів. Заявка № u201706516 від 
26.06.2017 р. Патент України на корисну модель № 121640 від 
11.12.2017 р. Опубл. Бюл. № 23.

66. Шепета Ю.Л., Лелюх М.І., Нєктєгаєв І.О., Пошивак О.Б., Піняж-
ко О.Р., Лесик Р.Б. заявка на корисну модель. 5-(4-карбоксиме-
тилбензиліден)-3-{2-[2-(2,6 дихлорофеніламіно)феніл]ацетил 
аміно}-2-тіоксотіазолідин-4-он, що виявляє антиексудативну 
активність. Заявка № u201709104 від 14.09.2017 р. Патент Укра-
їни на корисну модель № 123803 від 12.03.2018 р. Опубл. Бюл. 
№ 5.

67. Шостак Т.А., Калинюк Т.Г., Білоус С.Б. Засіб із комплексним 
густим екстрактом трави звіробою та квіток нагідок для ліку-
вання ранових процесів у другій і третій фазах та при захворю-
ваннях слизової оболонки порожнини рота у формі гелю. Заявка 
№ u201711587 від 27.11.2017 р. Патент України на корисну мо-
дель № 124954 від 25.04.2018 р. Опубл. Бюл. № 8.

УНІВЕРСИТЕТ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

SciVerse Scopus

Станом на квітень 2018 року згідно з рейтинговим оцінюванням, 
який проводила видавнича служба «УРАН» на замовлення порталу 
Освіта.ua, здійснено наукометричний моніторинг науково-видавни-
чої діяльності за показниками бази даних SciVerse Scopus. У базу 
внесено 162 заклади вищої освіти України. Університет у цьому рей-
тингу займає 11 позицію і є другим серед медичних університетів 
України.
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Динаміка індексу Гірша (h-індексу) Львівського національного 
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Динаміка кількості цитувань публікацій 
Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького у наукометричній базі даних 

SciVerse Scopus
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Публікації співробітників Університету станом на 16.10.2018 року 
(останнє оновлення):

• кількість статей – 894, медицина – 29,6%, біохімія, генетика 
і молекулярна біологія – 18,3 %, фармакологія, токсикологія і 
фармація – 16,9 %, хімія – 8,0%

• кількість цитувань – 5335
• індекс Гірша – 38

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

1. 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 – 179.

2. 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 – 172.
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3. Havrylyuk, D., Mosula, L., Zimenkovsky, B., Vasylenko, O., 
Gzella, A. & Lesyk, R. (2010). Synthesis and anticancer activity 
evaluation of 4-thiazolidinones containing benzothiazole moiety. 
European Journal of Medicinal Chemistry, 45(11),5012-5021. 
Кількість цитувань – 139.

4. 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 – 117.

5. Havrylyuk D., Zimenkovsky B., Vasylenko O., Gzella A., Lesyk R. 
Synthesis of new 4-thiazolidinone-, pyrazoline-, and isatin-based 
conjugates with promising antitumor activity. Journal of Medicinal 
Chemistry, 2012,55(20),8630-8641. Кількість цитувань – 111.

6. Zayachkivska O.S., Konturek S.J., Drozdowicz D., Konturek 
P.C., Brzozowski T., Gzhegotsky M.R. Gastroprotective effects of 
fl avonoids in plant extracts. Journal of Physiology and Pharmacology, 
2005,56 (SUPPL.1),219-231. Кількість цитувань – 104.

7. O’brien, M. E., Socinski, M. A., Popovich, A. Y., Bondarenko, I. N., 
Tomova, A., Bilynsky, B. T. et al. Randomized phase III trial comparing 
single-agent paclitaxel Poliglumex (CT-2103, PPX) with single-agent 
gemcitabine or vinorelbine for the treatment of PS 2 patients with 
chemotherapy-naive advanced non-small cell lung cancer. Journal of 
Thoracic Oncology, 2008,3(7),728-734. Кількість цитувань – 102.

8. Vynograd, N., Vynograd, I., Sosnowski, Z. A comparative multi-
centre study of the effi cacy of propolis, acyclovir and placebo 
in the treatment of genital herpes (HSV). Phytomedicine, 
2000,7(1),1-6. Кількість цитувань – 93.

9. Lesyk, R., Zimenkovsky, B., Atamanyuk, D., Jensen, F., Kieć-Konono-
wicz, K., & Gzella, A. Anticancer thiopyrano[2,3-d][1,3]thiazol-2-ones 
with norbornane moiety. Synthesis, cytotoxicity, physico-chemical 
properties, and computational studies. Bioorganic & Medicinal Chem-
istry, 2006,14(15),5230-5240. Кількість цитувань – 81.

10. Gorinstein, S., Drzewiecki, J., Leontowicz, H., Leontowicz, M., 
Najman, K., Jastrzebski, Z., Shtabsky B. et al. Comparison of the 
bioactive compounds and antioxidant potentials of fresh and cooked 
Polish, Ukrainian, and Israeli garlic. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 2005,53(7),2726-2732. Кількість цитувань – 69.
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Google Scholar

Cтаном на 16.10.18 у наукометричній базі даних Google Scholar заре-
єстрований 201 науковець Університету. Сумарна кількість цитувань пра-
цівників з моменту індексації становить 15829, а індекс Гірша складає 54.

Динаміка кількості цитувань публікацій 
Львівського національного медичного університету

імені Данила Галицького у наукометричній базі даних Google Scholar

Станом на 16.10.18

НАУКОВІ ЖУРНАЛИ

Університет випускає 14 наукових та науково-практичних журналів: 
8 – включені до переліку наукових фахових видань ДАК МОН 

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

тричних баз даних 

1. Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис. Го-
ловний редактор Лукавецький О.В.

2. Алергія у дитини. Головний редактор Беш Л.В.
3. Аптека Галицька. Редколегія: Грошовий Т.А., Зарума Л.Є., 

Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Парновський Б.Л.
4. Гепатологія. Головний редактор Герасун Б.А.
5. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. Головний 

редактор Гжегоцький М.Р. 
6. Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. Головний редак-

тор Угрин М.М. 
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7. Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація / 
Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization. 
Головний редактор Зіменковський А.Б. 

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

9. Медицина транспорту України. Головний редактор: Диба 
С.А. 

10. Медичне право. Головний редактор Сенюта І.Я.
11. Новини стоматології. Науковий редактор Макєєв В.Ф. 
12. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. 

Головний редактор: Кушнір Р.
13. Профілактична та дитяча стоматологія. Головний редактор 

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

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Сучасний етап розвитку наукової бібліотеки характеризується 
зміною основних пріоритетів її діяльності. Відповідно до вимог ос-
вітнього процесу до традиційних завдань зі збереження та комплекту-
вання фондів додаються нові форми інформаційно-бібліографічного 
обслуговування. Актуальнішою стає проблема не стільки накопичення 
нових інформаційних джерел, скільки широкого та ефективного вико-
ристання інформаційних ресурсів.

Перспективи ефективного функціонування наукової бібліотеки пе-
редбачають розвиток фондів, належне збереження бібліотечних ресурсів, 
вивчення потреб користувачів, оновлення та надання якісного доступу 
користувачам до наукової інформації. Важливим напрямом діяльності бі-
бліотеки Університету у 2018 році залишається розширення номенклату-
ри бібліотечних послуг, які базуються на якісному формуванні бібліотеч-
них фондів та ефективному обслуговуванні користувачів. Це стосується 
оперативного інформування науковців у режимі вибіркового розповсю-
дження інформації та диференційованого забезпечення керівників, по-
шуку інформації для тематичних покажчиків літератури та бібліографіч-
них списків нових надходжень. Нове інформаційне середовище спонукає 
наших користувачів активно користуватись бібліографічними, рефера-
тивними, а особливо, повнотекстовими Базами даних (БД). Наші корис-
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тувачі мали тестові доступи до архіву відеоматеріалів OrthopaedicVideo 
Theater (AAOS), до медичної пошукової бази ClinicalKey видавництва 
компанії Elsevier (ресурс спеціально створений для пошуку клінічної 
інформації і набув неформального статусу «Google for doctors»), до ре-
сурсів видавництва Walter de Gruyter. На платформі EBSCOhost були до-
ступні MEDLINE with Full Text, Dentistry&OralSciences Source, TOXINZ. 
Завдяки співпраці бібліотеки з університетськими бібліотеками м. Льво-
ва науковці Університету мали можливість користуватись базами Scopus 
та Web of Science. Бібліотекою було створено базу праць викладачів на-
шого Університету з доступом он-лайн.

Незважаючи на поширення та розвиток інформаційних техноло-
гій, створення бібліографічних, тематичних, галузевих БД та бібліо-
графічних покажчиків не втратили своєї актуальності і продовжують 
залишатись важливим джерелом у системі науково-інформаційного 
обслуговування. Тематичне спрямування покажчиків задовольняють 
потреби наших користувачів у систематизованих матеріалах з історії 
медицини та охорони здоров’я Галичини. Довідково-бібліографіч-
не обслуговування та консультативна діяльність наукової бібліотеки 
створюють належні умови для плідної наукової та навчальної роботи 
студентів і професорсько-викладацького складу, сприяють викорис-
танню бібліотечних ресурсів. 

Багатогалузевий книжковий фонд, який постійно оновлюється, 
становить 611 170 примірників. З них: наукової – 286341 прим., на-
вчальної – 301042 прим., літературно-художніх видань – 23787 при-
мірників. Продовжує наповнюватись новими виданнями англомовний 
абонемент та читальні зали бібліотеки. З метою прискорення процесів 
бібліографічної обробки документів, виключення їх дублювання та 
отримання реальних переваг спільного використання інформаційних 
ресурсів, активно використовується корпоративна каталогізація.

Фахове спілкування та партнерські обміни наповнюють роботу 
бібліотечних працівників новим змістом та сприяють виробленню 
перспективних планів у вирішенні нагальних питань. Бібліотека під-
тримує тісні зв’язки з науковими бібліотеками закладів вищої освіти, 
медичними бібліотеками. Працівники бібліотеки брали участь у по-
над 20-ти науково-практичних конференціях, семінарах та тренінгах, 
які проходили у Києві, Львові, Тернополі, Одесі. На порядок денний 
виносились питання стратегії розвитку медичних бібліотек України, 
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пошук нових форматів діяльності бібліотек закладів вищої освіти. Для 
успішної діяльності бібліотеки впроваджується сучасний менедж-
мент. Велика увага приділяється підвищенню фахової кваліфікації. У 
бібліотеці створені належні умови для навчання персоналу та самоос-
віти. Стажування у регіональному тренінговому центрі за програмою 
«Бібліоміст – Україна» на кафедрі бібліотекознавства та на базі нау-
кової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка, який є зональним методич-
ним об’єднанням бібліотек закладів вищої освіти Західного регіону, 
стали вже традиційними. Бібліотека є членом Української бібліотечної 
асоціації (УБА), Медичної бібліотечної асоціації (AGMB, ФРН), парт-
нером Австрійської академічної служби (OeAD) у Львові та ГО «Фо-
рум видавців». Під час Форуму видавців у стінах наукової бібліотеки 
проводяться зустрічі, презентації, круглі столи. У рамках ювілейно-
го 25 Форуму видавців у загальному читальному залі книгу спогадів 
«Через терни до зірок» презентував член-кор. НАН України, професор 
Б.П. Мацелюх. Відбулась також презентація підручника О.Д. Луцика 
«Гістологія. Цитологія. Ембріологія», авторський колектив якого от-
римав відзнаку 25 Форуму. Викликала велику цікавість презентація 
навчальних посібників «Дерматологія. Венерологія» за участі автора – 
завідувача кафедри дерматології, венерології Університету, проф. О.О. 
Сизон. Завідувачем кафедри медичного права, кандидатом юридичних 
наук І.Я. Сенютою були представлені монографії автора та проведена 
експертна бесіда для учасників заходу.

Змістовним було засідання студії «Медицина», на якому обгово-
рювались питання співпраці бібліотек різних рівнів з видавцями ме-
дичної наукової та навчальної літератури.

Бібліотека отримала збірники тестів Американської медичної лі-
цензійної експертизи (USMLE®) – Step 1, Step 2. Step 3. Це триетапна 
експертиза для отримання ліцензій на медичне обслуговування в Спо-
лучених Штатах. За допомогою цих тестів USMLE оцінює здатність 
лікаря застосовувати отримані знання, які важливі для здоров’я паці-
єнта та діагностики хвороб і є основою для безпечної та ефективної 
допомоги. Кожен з трьох кроків USMLE доповнює попередній. Ці тес-
ти є необхідними для підготовки наших студентів до здачі ліцензій-
них іспитів «Крок». Була проведена презентація онлайн–навчання з 
підготовки до спеціалізованих іспитів «Крок-1», «Крок-2», «Крок-3» 
та обговорювались інструменти оцінювання якості вищої освіти. Всі 
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заходи сприяли творчому спілкуванню, підтримці нових ідей, органі-
зації спільних інформаційних проектів.

Сучасні вимоги до якості навчання передбачають постійний моні-
торинг книгозабезпеченості навчального та наукового процесів, актив-
не впровадження інноваційних форм у роботу наукової бібліотеки та 
створення належних умов для повного та оперативного задоволення 
інформаційних запитів користувачів. 

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лікувально-профілактична діяльність здійснюється на 50 клініч-
них кафедрах, які розташовані у 104 лікувально-профілактичних за-
кладах Львова, Рівного, Луцька, Трускавця, Моршина, що повірняно з 
минулим навчальним роком збільшилось на 7 установ. З них держав-
ної та комунальної власності – 51 та приватних – 53. Університет по-
стійно співпрацює з ДОЗ ОДА у областях Західного регіону України.

Основними клінічними базами Університету є спеціалізовані цен-
три та лікувальні установи:
• КЗ ЛОР Львівська обласна клінічна лікарня 
• КЗ ЛОР Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клініч-

ний лікувально-діагностичний центр
• КЗ ЛОР Львівський онкологічний регіональний лікувально-діа-

гностичний центр
• КЗ ЛОР Львівський державний обласний перинатальний центр
• КЗ ЛОР Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний 

кардіологічний центр
• КЗ ЛОР Львівський обласний клінічний діагностичний центр
• КЗ ЛОР Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний 

центр
• КЗ ЛОР Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»
• Комунальна міська дитяча клінічна лікарня
• Військово-медичний клінічний центр Західного регіону
• Львівський клінічний госпіталь державної прикордонної служби 

України
• Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр 

ім. В. Поліщука
• Волинська обласна клінічна лікарня.
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Університет співпрацює з науково-дослідними установами систе-
ми академії медичних наук:
• ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»;
• ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН 

України».
Клінічні кафедри, що розміщені у лікувально-профілактичних за-

кладах Львівської області мають стаціонарну клінічну базу з ліжковим 
фондом 8152 ліжок, 9 поліклінічних відділень потужністю 3750 відві-
дувань за зміну. 

Лікувально-профілактичну роботу виконують 816 викладачів. З 
них вищу категорію мають 460 осіб, I категорію – 113 осіб, ІІ кате-
горію – 127 осіб та сертифікат спеціаліста – 385 осіб. Частина нау-
ково-педагогічних працівників мають посвідчення чи сертифікати з 
різних спеціальностей.

Основні показники лікувально-профілактичної роботи корелю-
ють із загальнодержавними та відзначаються стабільністю й незнач-
ними змінами. Консультативна робота за звітний період склала 618237 
консультацій. Показник оперативної діяльності кафедр склав 43613 
оперативних втручань.

Професорсько-викладацький склад клінічних кафедр приймає 
участь в оглядах соціального незахищених груп, мешканців сільських 
районів Львівської, Волинської та Рівненських областей. Також уні-
верситет співпрацює з Військово-медичним клінічним центром За-
хідного регіону, Львівським клінічним госпіталем державної прикор-
донної служби України, надаючи практичну допомогу в лікуванні та 
реабілітації військових-учасників АТО. Працівники клінічних кафедр 
виконують складні операційні втручання, приймають участь у ліку-
ванні поранених, травмованих, організовують науково-практичні кон-
ференції і спільні засідання асоціації хірургів, травматологів, анесте-
зіологів разом з працівниками Військово-медичного клінічного центру 
Західного регіону. 

За звітний період організовано та проведено такі лікувально-діа-
гностичні та профілактичні заходи:
• з вересня 2017 року кафедра ендокринології запровадила науко-

во-освітній проект «Школу ендокринолога» у форматі інтерак-
тивних комунікацій, майстер-класів, лекцій провідних фахівців та 
Школу самоконтролю для вперше виявлених пацієнтів та їх родин
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• 26 вересня 2017 року кафедра акушерства, гінекології та перина-
тології в рамках Всесвітнього дня контрацепції провела ознайом-
чо-профілактичні лекції та поширення засобів контрацепції серед 
студентів

• 9-23 жовтня 2017 року кафедра акушерства, гінекології та перина-
тології  організувала акцію «Дні профілактики раку шийки матки і 
грудної залози у жінок»

• 30 жовтня 2017 року в рамках Всесвітнього дня псоріазу проведено 
раннє виявлення та фахові консультації хворих на псоріаз

• 1 грудня 2017 року працівник кафедри дерматології організували 
лекцію профілактично-просвітницького характеру «Профілактика 
захворювань, що передаються статевим шляхом» для гімназистів 
7-11 класів Львівської лінгвістичної гімназії

• 24 лютого 2018 року кафедра пропедевтики внутрішньої медици-
ни № 2 запровадила Школу штудерної ультразвукової діагностики 
«Досконала ехокардіографія – з чого почати?»

• 7 березня 2018 року кафедра педіатрії № 1 провела майстер-клас 
«Функціональні розлади травної системи у дітей раннього віку»

• 19 березня 2018 року кафедра педіатрії № 1 провела майстер  – клас 
«Харчова алергія у дітей раннього віку»

• 17-19 квітня 2018 року в рамках ХІІІ Медичного форуму та ХХІІІ 
медична виставка «ГалМЕД» представлено кабінет профілактики 
меланоми, організований кафедрою дерматології, венерології

• 14-17 червня 2018 року кафедра дитячої хірургії провела май-
стер-клас «Пухлини задньої черепної ямки у дітей»

• 29 червня 2018 року кафедрою дитячої хірургії організувала май-
стер-клас «Сучасні технології в дитячій хірургії. Основи пластич-
ної та мініінвазивної хірургії у дітей».
У липні 2018 року кафедра акушерства, гінекології та перинатології 

розробила концепцію співпраці в рамках загальнодержавної програми 
«Репродуктивне та статеве здоров’я нації на період до 2021 року».

Оснащення клінічних підрозділів і лабораторій
За 2017-2018 навчальний рік на клінічні кафедри закуплено новіт-

нє обладнання на суму 6166,9 тис. грн. за кошти Університету:
• стоматологічні установки 8 шт. на суму 2156,8 тис. грн. – стомато-

логічний медичний центр, кафедра хірургічної стоматології і орто-
педичної стоматології
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• апарат штучної вентиляції легень 1754,8 тис. грн., кафедра анесте-
зіології

• приліжковий монітор 733,5 тис.грн., кафедра анестезіології
• мийно-дезинфікаційна автоматична машина для ендоскопів 525,0 

тис.грн., кафедра внутрішньої медицини № 1.
Стоматологічний медичний центр
Потужність стоматологічного медичного центру становить 1480 

відвідувань у зміну.
За 2017-2018 навчальний рік в стоматологічному медичному цен-

трі було прийнято 126928 хворих, первинних хворих – 36265 або 28,6% 
від усіх відвідувань. Надано стоматологічну допомогу 52427 дітям.

Лікарями-стоматологами сановано 15670 хворих, в т. числі 6813 
дітей. Проліковано у хворих всього 104612 зубів.

У стоматологічному медичному центрі протягом навчального 
року проведено повну санацію, включаючи зубопротезування, 324 
учасникам АТО.

Спеціалізована консультативна поліклініка фтизіопульмоно-
логнічного профілю НДІ епідеміології та гігєни, структурний під-
розділ ЛНМУ імені Данила Галицького з березня 2018 року.

Лікарями поліклініки проведено 19704 відвідувань, з них дорос-
лих – 17038, дітей – 2666. Вперше діагностовано 611 хворих на муль-
тирезистентні форми туберкульозу.

У поліклініці виконують необхідний і достатній обсяг діагнос-
тичних обстежень пацієнтів в амбулаторних умовах. Працює кабінет 
функціональної діагностики, кабінет ультразвукової діагностики, клі-
ніко-діагностична лабораторія.

Робота клініко-діагностичної лабораторії
За період березень-серпень 2018 року клініко-діагностична ла-

бораторія провела 18716 досліджень, з них: гематологічних – 12608, 
загальний аналіз сечі – 5348, біохімічних – 537, цитологічних дослі-
джень – 223.

Рентгено-діагностична робота
У рентгенлабораторії проведено 2973 досліджень, з них: оглядо-

вих рентгенограм органів грудної клітки – 2967, томограм – 314, флю-
рографій – 1251, просвічувань – 43, рентгенограм інших систем – 4 та 
кісток – 2.

Робота кабінету функціональної діагностики
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У кабінеті ультразвукової діагностики проведено 1327 дослі-
джень, з них: черевної порожнини – 554, щитоподібної залози – 14, 
жіночих статевих органів – 9, нирок – 568, інших – 182.

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Товариство молодих вчених університету об’єднує науково-пе-
дагогічних працівників вікової категорії до 35 років. Від аспірантів, 
клінічних ординаторів, здобувачів наукового ступеня і кандидатів ме-
дичних наук, асистентів та доцентів. До реєстру молодих науковців 
Університету цього року увійшло 304 особи. Фахові інтереси молодо-
го контингенту вишу дуже різноманітні. Молоді науковці Університе-
ту були учасниками майстер-класів за різними напрямками медицини: 
терапія, хірургія, педіатрія, акушерство та гінекологія. У квітні 2018 
року відбулась 79-а Загальноуніверситетська наукова конференція сту-
дентів та молодих вчених з міжнародною участю, де результати на-
укових досліджень, що проводять молоді вчені, були опубліковані у 
збірнику тез конференції молодих науковців.

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Студентське наукове товариство Університету об’єднує студент-
ські наукові гуртки, які працюють на всіх кафедрах. У 2018 році загаль-
на кількість членів студентського наукового товариства склала близько 
900 осіб. Серед них близько 100 осіб входить до активної групи, яка 
займається науковою роботою та організацією численних заходів.

Координують роботу студентських наукових гуртків рада СНТ 
Університету та ради СНТ факультетів. 

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

Пріоритетні напрямки діяльності: 
• організація та проведення студентських наукових конференцій та 

інших заходів 
• поширення інформації про проведення студентських наукових за-

ходів 
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• допомога в підготовці матеріалів наукових студентських конферен-
цій, їх підготовка до видання

• сприяння участі студентів у Всеукраїнських та міжнародних кон-
курсах і програмах на здобуття грантів.
Студенти, які працюють в гуртках при кафедрах Університету ма-

ють змогу займатись різними напрямками наукової діяльності – літе-
ратурно-пошуковою роботою, експериментальними, лабораторними 
та клінічними дослідженнями, просвітницькою діяльністю. Гуртківці 
багатьох кафедр – неврології, нормальної фізіології, хірургічної сто-
матології з щелепно-лицевою хірургією, інфекційних хвороб, опера-
тивної хірургії з топографічною анатомією, проводять заходи, що ви-
ходять за межі кафедр.

Популярними серед студентів є зустрічі за круглим столом для об-
говорення актуальних медичних проблем. До участі у таких зустрічах 
студенти запрошують викладачів Університету, а також практичних 
лікарів. Впродовж поточного навчального року організовано і прове-
дено більше двох десятків зустрічей за круглим столом. Увагу багатьох 
привернув цикл круглих столів «Репродуктологія», який проведено у 
співпраці з медичним центром «Інтерсоно».

Теми таких зустрічей часто є доволі неординарними, як напри-
клад «Орфанні захворювання, «Де закінчується казка та починається 
реальність?», «Заборонена медицина. Канабіс». Не менш цікавими є 
майстер-класи з первинної хірургічної техніки та практичних навичок 
надання невідкладної допомоги. 

Крім запрошених лекторів, лекції читають і студенти. Зокрема, 
1-го грудня, у Всесвітній день боротьби із СНІДом, студенти Універ-
ситету за сприяння UMSA-Lviv провели лекцію «СНІД – стосується 
кожного» для студентів НУ Львівська політехніка. 

Львівські студенти-науковці є учасниками численних конферен-
цій, конгресів науково-практичних семінарів та конкурсів в різних мі-
стах України – Київ, Вінниця, Івано-Франківськ, Дніпро, Запоріжжя, 
Одеса, Полтава, Тернопіль, Ужгород, Суми, Чернівці.

Географія наукових зв’язків львівських студентів-медиків сягає і 
за межі України – Польща, Болгарія, Словаччина, Австрія, Угорщи-
на. Цього року вперше нарівні з досвідченими науковцями студен-
ти стали учасниками щорічної конференції Асоціації регіональної 
співпраці ради молодих вчених з питань здоров’я, науки та техноло-
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гій RECOOP Student Conference, з якою вже впродовж тривалого часу 
співпрацює наш Університет. Четверо студентів прийняли участь у 
студентській науковій конференції RECOOP Frigyes Koranyi Science 
Forum 8-10 березня 2018 року у м. Будапешт, Угорщина − М.  Во-
роновська, 5 курс медичний факультет; С.-А. Маринець, 5 курс ме-
дичний факультет; Х. Юськів, 3 курс медичний факультет; О. Фе-
дусевич, 3 курс фармацевтичний факультет. Керівник студентської 
делегації – доц. Кобилінська Л.І. 

Рада СНТ Університету провела в жовтні 2017 року ІХ Всеукраїн-
ський з’їзд СНТ і ТМВ вищих медичних та фармацевтичних навчаль-
них закладів України з нагоди 70-ліття СНТ Університету, учасниками 
якого стали представники 12 закладів вищої освіти України

Традиційно щороку СНТ проводить загальноуніверситетські кон-
ференції. У квітні 2018 року відбулась 79-а конференція студентів та 
молодих вчених, учасниками якої стали більше 600 студентів – авторів 
462 наукових робіт. У рамках роботи конференції проведено два пле-
нарні та 26 секційних засідань, 36-ту конференцію фармацевтичного 
факультету, конференцію з гуманітарних дисциплін, 18-ту міжнародну 
конференцію англійською мовою за активної участі студентів-інозем-
ців та II-й біоетичний з’їзд. Усі роботи учасників конференції увійшли 
до електронного збірника тез. Під час конференції проведено 12 май-
стер-класів. Наймасштабніший майсер-клас «Медичні рятувальні дії 
під час терористичного акту з великою кількістю потерпілих», який 
організовували студенти Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w 
Dąbrowie Górniczej, Польща. Загалом у заході брало участь більше 
200 осіб. До його проведення долучились Головне управлінн ДСНС у 
Львові, Lviv Convention Bureau Львівської мерії, муніципальна варта 
та центр надання екстреної медичної допомоги. Гостями цьогорічної 
конференції були більше 120 молодих науковців з різних міст Украї-
ни, а також з Польщі та Білорусі. Для них студентське наукове това-
риство разом із курсантам Національної академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного організувало екскурсію вечірнім 
Львовом. А найзатишнішою подією конференції став джазовий кон-
церт ансамблю «Medicus», присвячений 60-річчю колективу. 

Всі дипломанти конференції отримали подарунки – науково-медич-
ні та науково-популярні видання з призового фонду, сформованого за 
сприяння адміністрації Університету, Американсько-Української медич-



52

ної фундації та видавничого дому «Наутілус», Українського лікарського 
товариства Австралії та благодійного фонду «Сейбр-світло».

Спільно зі студентським самоврядуванням Університету, СНТ у 
серпні 2017 року випустило «Довідник першокурсника», в якому зі-
брано багато цікавої інформації, в т.ч. як займатись науковою роботою, 
стати членом СНТ тощо. Цього року започатковано хештег  #снтпро-
науку, за яким можна знайти актуальні статті про наукові дослідження 
та #снтпрогранти, за яким можна знайти інформацію про наукові гран-
ти і конференції. Ці рубрики веде Комітет міжнародної та міжунівер-
ситетської співпраці. В газеті «Alma mater» працює постійна рубрика 
«Новини СНТ».

ГУМАНІТАРНА ОСВІТА

Музеї

Музеї Університету продовжували виконувати свою головну про-
світницьку функцію, спрямовану на пізнання історичної спадщини 
Університету та України та виховання гармонійно розвиненої, високо-
освіченої, національно свідомої, національно-патріотичної і соціально 
активної людини:
• Музей історії медицини Галичини імені Мар’яна Панчишина, 

завідувач музею – О.А. Канчалаба (у 2010 р. отримано «Свідоцтво 
про взяття на облік музею, який працює на громадських засадах при 
управлінні культури і туризму ЛОДА системи Міністерства культу-
ри і туризму України», наказ управління культури і туризму ЛОДА 
№  221 від 30.09.2010 р.);

• Народний музей історії Львівського національного медичного уні-
верситету імені Данила Галицького, завідувач музею – О.А. Канча-
лаба (у 2010 році отримано «Свідоцтво про взяття на облік музею, 
який працює на громадських засадах при управлінні культури і ту-
ризму ЛОДА системи Міністерства культури і туризму України», на-
каз управління культури і туризму ЛОДА № 220 від 30.09.2010 р.);

• Музей хвороб людини Львівського національного медичного уні-
верситету імені Данила Галицького, керівник музею – академік 
НАМН України, член-кореспондент НАН України Д.Д. Зербіно (роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 27.12 2006 р. № 665-р 
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музей включено до Державного реєстру наукових об’єктів, що ста-
новлять національне надбання);

• Музей стоматології, завідувач музею – доцент кафедри терапе-
втичної стоматології В.С. Гриновець (музей створено наказом рек-
тора ЛНМУ від 24.09.2008 р. № 2517-д при кафедрі терапевтичної 
стоматології);

• Анатомічний музей Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького, завідувач музею – завідувач ка-
федри нормальної анатомії Л.Р. Матешук-Вацеба (музей створено 
наказом ректора ЛНМУ від 16.12.2016 р. № 3639-3 при кафедрі 
нормальної анатомії).

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;
• Організація студентів ЛНМУ імені Данила Галицького;
• Осередок товариства української мови імені Т.Г. Шевченка «Про-

світа» ЛНМУ імені Данила Галицького;
• Студентська Рада (Студентське самоврядування) ЛНМУ імені Да-

нила Галицького;
• Студентське об’єднання «Європейська Асоціація студентів меди-

цини EMSA-Львів»;
• Осередок ГО «Всеукраїнської молодіжної асоціації студентів-меди-

ків»  (UMSA – Ukrainian medical students’ association);
• Студентська громадська організація «Червоний хрест»;
• Студентське громадське об’єднання волонтерів «Милосердя» (студен-

ти 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:
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• Народний ансамбль танцю «Горицвіт» (керівник – заслужений діяч 
мистецтв України, народний артист України З. Колобич);

• Народна хорова капела «Музи Гіппократа» (керівник – Г. Гуреш);
• Народний естрадний ансамбль «Медикус» (керівник – В. Кіт);
• Клуби художньої творчості імені Тараса Шевченка (керівник – на-

родний артист України С. Кустов);
• Клуби КВК та інтелектуальних ігор ЛНМУ.

Спортивні здобутки

Спортивну роботу в Університеті координували кафедра фізично-
го виховання і спортивної медицини спільно з відділом гуманітарної 
освіти і виховання. 

Заняттями у 16 спортивних секціях (навчально-тренувальних гру-
пах) охоплено 269 студентів; у 5 спортивних клубах (стрілецький СК 
«Медін», баскетбольний СК «Медін», СК спортивного фехтування, 
СК з футзалу та міні-футболу, СК ЛНМУ імені Данила Галицького) за-
ймаються 277 студентів; у 9 громадських оздоровчо-фізкультурних та 
спортивних клубах зайнято 289 студентів; професійно орієнтованими 
та індивідуальними заняттями (як організованими, так і самостійними 
із залученням спортсменів-волонтерів та членів Студентського само-
врядування) постійно або епізодично охоплено 300 студентів.

Навчально-тренувальні заняття у спортивних залах Університету 
проводили викладачі кафедри фізичного виховання і спортивної меди-
цини, серед яких 1 заслужений працівник фізичної культури і спорту 
України, 1 почесний працівник фізичної культури, 3 відмінники осві-
ти, 2 заслужені тренери України, 3 майстри спорту міжнародного кла-
су України і 5 майстрів спорту України.

На спортивній базі кафедри фізичного виховання та спортивної 
медицини проводяться Універсіада ЛНМУ імені Данила Галицького, 
Універсіада ВНЗ Львівської області, Чемпіонати України та Кубки 
України зі стрільби з лука, Спартакіада медичних працівників Львів-
ської області, юнацькі турніри з міні-футболу та першість міста з дво-
рового футболу, змагання гуртожитків, відкриті змагання на Кубок на-
вчально-тренувальних груп з виду спорту. 

Університет взяв участь у 107 спортивно-масових та оздоро-
вчо-фізкультурних заходах, у тому числі 78 змаганнях Універсіади 
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Львівщини серед вищих навчальних закладів, змаганнях обласного, 
всеукраїнського та міжнародного рівня. 

Студенти-спортсмени Університету здобули 349 нагород, серед 
яких 137 призових місць у всеукраїнських, 27 у міжнародних  та 185 
у змаганнях Універсіади Львівщини та обласного рівня. Виконано 2 
нормативи майстра спорту України. У змаганнях Універсіади України 
студенти ЛНМУ імені Данила Галицького здобули 11 нагород.

У змаганнях Універсіади Львівщини серед вищих навчальних закладів 
ЛНМУ імені Данила Галицького виборов ІІІ місце у комплексному заліку. 

До Всесвітнього Дня здоров’я в Університеті було проведено спор-
тивно-масові та оздоровчо-фізкультурні заходи із залученням близько 
2000 студентів та понад 300 викладачів і співробітників. 

Літній відпочинок

Студентський спортивно-оздоровчий табір (СОТ) «Медик» був 
заснований у 1972 році, а перших відпочивальників він прийняв у 
1974 році. СОТ «Медик» займає 3,5 гектари площі Шацького націо-
нального заповідника. 30 грудня 1997 року, згідно з рішенням Шаць-
кої 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 2018 року в СОТ «Медик» (директор – 
Ф.М.Левчук) оздоровчий сезон був проведений з 02.07 по 23.08. До 
послуг відпочивальників – 16 будиночків (по чотири кімнати в кож-
ному), а також дво- і тримісні номери з вигодами у триповерховому 
цегляному корпусі. За чотири зміни, кожна з яких тривала 12 днів, у 
СОТ «Медик» відновили здоров’я близько 700 студентів, викладачів, 
співробітників Університету та членів їх сімей, представники інших 
установ та організацій.

Інструктори та рятівники, викладачі кафедри фізичного вихован-
ня і спортивної медицини провели чимало оздоровчо-фізкультурних 
та спортивно-масових заходів, змагань, конкурсів, традиційний пробіг, 
присвячений 27-й річниці незалежності України, тематичні вечори та 
дискотеки, Свято Нептуна, а також забезпечили рятувальні роботи під 
час плавання, прогулянок на човнах, катамаранах і серфінгах, рибної 
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ловлі. Усе це сприяло цікавому та комфортному відпочинку у таборі, 
розташованому в чудовому сосновому лісі на березі одного з найчарів-
ніших Шацьких озер – озері Пісочне.

ВИХОВНА РОБОТА

В Університеті продовжувалася робота з виховання гармонійно 
розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої і соціально актив-
ної людини, якій притаманні глибока громадянська відповідальність, 
висока культура та духовні якості, милосердя та гуманізм, родинні і 
патріотичні почуття, здатність до саморозвитку і самовдосконалення, 
яка є носієм кращих надбань національної та світової культури; фор-
мування у студентів почуття духовності, художньо-естетичної, мовної, 
правової, трудової, екологічної та фізичної культури, здорового спо-
собу життя, любові до історичної спадщини Університету та України. 

До виховної роботи було залучено 655 викладачів-кураторів з числа 
науково-педагогічних працівників, які працювали зі студентами акаде-
мічних груп (448 кураторів), у гуртожитках Університету (151 куратор), 
з іноземними студентами (56 кураторів). Освітньо-виховні заходи прово-
дились також за участю представників студентських громадських орга-
нізацій та об’єднань, колективів художньої самодіяльності, працівників 
музеїв, університетської газети «Alma Mater», оздоровчо-фізкультурних 
та спортивних клубів, спортивно-оздоровчого табору «Медик».

Координацію виховних заходів (громадсько-політичних, націо-
нально-патріотичних, культурно-мистецьких та інших) в Університеті 
за його межами здійснювали відділ гуманітарної освіти і виховання та 
координаційна рада з гуманітарної освіти і виховання.

В Університеті проведено 863 заходи,  які були присвячені зна-
менним подіям (376), національно-культурним традиціям (202), про-
відним вченим, політичним діячам (168), пам’ятним подіям Універси-
тету (117), а також 436 волонтерських заходів, серед яких:
• відзначення пам’ятних дат з історії України: 100-річчя подій Укра-

їнської революції 1917-1921 років (100-річчя проголошення УНР, 
100-річчя битви під Крутами), річниць Конституції України та не-
залежності України, заснування УПА, утворення ЗУНР, проголо-
шення Акту злуки УНР і ЗУНР, завершення Другої світової війни, 
Чорнобильської катастрофи;
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• вшанування видатних постатей української літератури, історії та 
культури – Тараса Шевченка, Степана Бандери, Євгена Коновальця, 
Симона Петлюри, Євгена Петрушевича, Романа Шухевича, Мирона 
Тарнавського, Пилипа Орлика, патріарха Йосифа Сліпого, митропо-
лита Андрея Шептицького, Маркіяна Шашкевича, Івана Франка, Юрія 
Липи, Мар’яна Панчишина; 

• відзначення Дня захисника України, Міжнародного дня рідної 
мови, Дня української писемності та мови, Дня Героїв України, Дня 
медичного працівника, Дня працівника освіти, Міжнародного дня 
студента, Дня Матері, Всесвітнього дня здоров’я, Дня молоді, Дня 
міста Львова та ін.;

• вшанування пам’яті героїв «Небесної Сотні» і героїв, полеглих 
за Україну під час проведення АТО та операції об’єднаних сил, 
жертв Голодомору та політичних репресій в Україні, масового на-
сильницького виселення українців з етнічних українських земель 
внаслідок операції «Вісла», проведення акції «Запали свічку пам’я-
ті!»; впорядкування могил професорів університету, які поховані 
на території Державного історико-культурного музею-заповідника 
«Личаківський цвинтар»;

• доброчинна допомога родинам загиблих героїв «Небесної Сотні», 
учасників АТО та операції об’єднаних сил, ветеранам війни та пра-
ці, сиротам, особам стаціонарних інтернатних та реабілітаційних 
установ;

• проведення тематичних круглих столів, бесід, семінарів, спрямова-
них на пропаганду та формування здорового способу життя, відмо-
ву від шкідливих звичок;

• організація лекцій, тематичних бесід, вечорів, круглих столів, кон-
ференцій на теми: «Україна – єдина країна», «АТО та операція 
об’єднаних сил – захист цілісності Української держави», «Револю-
ція Гідності – шлях до Соборності», «Історія окремих національ-
них груп на території України та Львівської області»;

• проведення навчання з першої медичної допомоги та невідкладних 
станів, теоретичного і практичного курсу екстреної медичної допо-
моги; оволодіння практичними навичками з невідкладних станів та 
військово-медичної допомоги; проведення симуляційних навчань з 
медичної допомоги при терористичному акті; участь у всеукраїн-
ському проекті «Медичний волонтер»;
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• здача крові для поранених бійців - учасників АТО та операції 
об’єднаних сил; проведення студентами донорських днів, Днів бла-
годіяння та милосердя, доброчинних акцій клубом «Милосердя» 
медичного факультету № 1 з допомоги та нагляду за невиліковно 
хворими у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького; опі-
кунська робота за мешканцями Львівського геріатричного пансіо-
нату, ветеранами війни та праці, дітьми з вадами слуху; 

• проведення благодійних акцій: до Свята Миколая та Різдва Христо-
вого для дітей-сиріт шкіл-інтернатів та сиротинців Львова, Черво-
нограда, Рава-Руської, Сколе; «Подаруй дитині писанку»; «Пода-
руй особливій дитині тепло», у рамках Всеукраїнського конкурсу 
«Моральний вчинок», до Всесвітнього дня боротьби з артеріаль-
ною гіпертензією, до Всесвітнього дня боротьби із туберкульозом; 

• опікунство над дітьми Львівської обласної психіатричної лікарні, 
шкіл-інтернатів Львова, Рава-Руської, Червонограду, Сколе, дитя-
чого будинку «Добре серце» с. Новий Милятин, невиліковно хвори-
ми у шпиталі ім. Митрополита Андрея Шептицького та пацієнтами 
геріатричного пансіонату; проведення вертепів за участю дітей, пі-
допічних благодійного фонду «Карітас Львів – УГКЦ» та студен-
тів-волонтерів у рамках проекту «Мобільна робота з молоддю в 
Україні»; вручення подарунків (пенали з канцелярським приладдям 
і солодощі) школярам Бахмутського НВК № 11 Донецької області, 
які брали участь у різдвяному вертепі, від студентів-волонтерів та 
викладачів кафедри дерматології, венерології; благодійного ярмар-
ку для допомоги навчально-реабілітаційному центру «Джерело»; 

• організація тематичних круглих столів, бесід, семінарів та інших за-
ходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, відмову 
від шкідливих звичок за тематикою «Антинаркотик», «Тверезість», 
«Життя без куріння», «День діабету», «АнтиСНІД», «Разом проти ту-
беркульозу», «Студенти за здоровий спосіб життя»; участь в освітніх 
бесідах «Всесвітній день здоров’я», «Рак молочної залози – проблема 
сучасності», «День професійного самовизначення», «Знай свої права» 
та благодійних акцій, спрямованих на боротьбу з наркоманією, алко-
голізмом, туберкульозом, діабетом, онкопатологією, хворобою Альц-
геймера, хворобою, яку спричинює вірус Ебола, тощо; 

• проведення студентами стоматологічного факультету спільно з ви-
кладачами кафедри стоматології дитячого віку та кафедри ортодон-
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тії уроків стоматологічного здоров’я у 31 ДНЗ (6684 дітей, віком 
2-5 років) та у 47 ЗСШ (13715 дітей, віком 6-10 років);

• підготовка і проведення студентами-волонтерами та осередком 
«Просвіта» кафедри українознавства студентської вистави за учас-
тю іноземних студентів «Ціна свободи»;

• організація екскурсій з відвіданням театрів і музеїв, пам’яток істо-
ричної спадщини Львівщини та України;

• участь у роботі клубів за інтересами, семінарах з вивчення іноземних 
мов; випуск студентського медичного журналу «Harley Street» та ві-
део-інформаційного вісника «ЛНМУ news»; 

• участь у спортивних акціях «Велопікнік», веломарафон «Дорогою 
Героїв», «Спортивно-медичний квест», «3rd Molokiya Lviv Helf 
Marathon 2018», «День здоров’я» та ін.;

• участь у Днях довкілля, екологічних експедиціях та акціях «Чиста 
Говерла», «Міжнародній день чистих берегів», «Чистий берег озера 
Пісочне»;

• участь Народного ансамблю танцю «Горицвіт» у престижних  фес-
тивалях, як всеукраїнських (V Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
ім. Павла Вірського – І місце) та міжнародних (Франція – Гран-Прі, 
перші премії фестивалів та призові місця у різних номінаціях);

• участь Народної хорової капели «Музи Гіппократа» у фольклорних і 
хорових фестивалях в Чехії, Австрії, Німеччині, Італії; 

• участь студентів, осередку «Просвіта» кафедри українознавства у 
XVIIІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яци-
ка та VIIІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка (студенти посіли 
призові місця);

• участь у фестивалях КВК, «Що? Де? Коли?», конкурсах СТЕМів, 
«Брейн-рингу» тощо.
Організовано зустрічі працівників Головного управління Націо-

нальної поліції (НП) у Львівської області, Личаківського відділу НП 
у Львівської області зі здобувачами вищої освіти та професорсько-ви-
кладацьким складом з метою ознайомлення та обговорення питань 
про запобігання злочинних проявів корупції, посадових зловживань, 
хабарництва. 

Проводилася постійна робота відповідального та уповноваженого 
з питань запобігання та виявлення корупції та антикорупційного комі-
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тету Університету з виконання заходів, передбачених Законами Украї-
ни, та заходів антикорупційної програми Університету. 

Найголовніші заходи оперативно висвітлювалися в програмах 
Львівського телебачення, у засобах масової інформації, у всеукра-
їнському періодичному виданні Університету – газеті «Аlma Mater» 
(реєстраційне свідоцтво КВ № 932, передплатний індекс – 08900, 
засновник – Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького) та офіційному веб-сайті Університету в рубриці 
«Новини».
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ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА ДАНИЛЕНКА

Михайло Васильович Даниленко (10.08.1918–17.10.2002) видатний 
лікар, науковець, Герой Соціалістичної Праці (1978), заслужений діяч 
науки і техніки України (1968), завідувач  кафедр торакальної хірургії 
та анестезіології (1964-1981), шпитальної хірургії (1981-1991), рек-
тор Львівського державного медичного інституту (1964–1981), доктор 
медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (1992) і 
НАМН України (1993). Автор близько 400 наукових праць, серед них 
10 монографій і книг, 7 патентів, які присвячені  проблемам грудної хі-
рургії та анестезіології. Підготував 60 кандидатів та 16 докторів наук. 
Засновник Львівської школи торакальних хірургів. Михайло Васильо-
вич Даниленко впродовж 38 років плідної праці у Львові запропонував 
класифікацію патологій серцевої діяльності, низку методів хірургічного 
лікування патології серця і магістральних судин, удосконалив методи 
дефібриляції та електростимуляції при блокадах серця, створив серію 
апаратів штучного кровообігу. Він зробив неоціненний внесок у розви-
ток медицини та медичної освіти України. Його ім’я назавжди увійшло 
в історію Львівського національного медичного університету імені Да-
нила Галицького. 






