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ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

16 листопада 1784 року – це день заснування медичного факуль-
тету Львівського університету згідно з привілеєм імператора Йосифа 
ІІ. Було створено анатомічний музей, хімічну лабораторію, придбано 
необхідне обладнання та інструменти, розпочалось формування уні-
верситетської бібліотеки. Загалом активно працювало п’ять теоретич-
них та три клінічні кафедри, а згодом відкрито курс дентіатрії (основи 
стоматологічного факультету) та розпочато підготовку дипломованих 
фармацевтів. 

З цього дня бере свій початок Львівський національний медич-
ний університет імені Данила Галицького. Стало доброю традицією у 
цей день відзначати урочистим засіданням Вченої ради. Актовий день 
Університету Актовою промовою одного з ведучих професорів Уні-
верситету.

У 1996 року постановою Кабінету Міністрів України Львівський 
державний медичний інститут одержав статус вищого навчального за-
кладу IV рівня акредитації. У 1998 році Львівському державному ме-
дичному університеті присвоєно ім’я Данила Галицького. У 2003 році 
Указом Президента України Університету надано статус національно-
го медичного університету. 

На сьогодні Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького – це сучасний багатопрофільний навчальний за-
клад. Він об’єднує 6 факультетів, 78 кафедр, клінічні бази кафедр у 
Львівській, Волинській та Рівненській областях, науково-дослідний 
інститут епідеміології та гігієни (в структуру якого входять: наукові 
лабораторії – трансмісивних вірусних інфекцій, рикетсійних інфек-
цій, мікробіології та епідеміології, дифтерії, санітарної токсикології; 
відділ епідеміології клініки туберкульозу та спеціалізована консуль-
тативна поліклініка фтизіопульмонологічного профілю з клініко-діа-
гностичною лабораторією, «Колекція штамів рикетсій та арбовірусів» 
і «Колекція штамів коринебактерій»), медичний коледж, підготовче 
відділення іноземних студентів, стоматологічний медичний центр, 
центральну науково-дослідну лабораторію та лабораторію промисло-
вої токсикології, лабораторію електронної мікроскопії; наукові цен-
три: міжнародних зв’язків та євроінтеграції, фармацевтичної опіки та 
інновацій в охороні здоров’я, біостатистики, навчальний імітаційний, 
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навчально-виробничу аптеку, наукову бібліотеку, відділ практики, 6 
музеїв у т.ч. музей хвороб людини, який віднесено до реєстру націо-
нальних надбань України, відділ комунікації та промоції, ботанічний 
сад, віварій. При кафедрах функціонують такі лабораторії: клінічної 
лабораторної діагностики; імунологічна; цистогістохімічна; «Лекти-
нотест»; синтезу біологічно-активних гетероциклічних сполук; мі-
кробіології; лабораторія кафедр фармакогнозії і ботаніки та медичної 
біології, паразитології та генетики, яка розміщена на базі цілорічного 
стаціонару СОТ «Медик», технології ліків і біофармації; біологічної 
хімії; невропатології і нейрохірургії; онкології і радіології; фармаце-
втичної хімії; 15 навчальних корпусів, комплекс студентського хар-
чування, 9 гуртожитків, спортивно-оздоровчий табір «Медик». Для 
видання наукової та навчально-методичної літератури функціонують 
друкарня та підрозділ оперативного друку.

Серед професорсько-викладацького складу Університету – два 
академіки НАМН України: Зіменковський Б.С. та Зербіно Д.Д., два 
члени-кореспонденти НАМН України: Гжегоцький М.Р. та Маркін 
Л.Б., та один член-кореспондент НАН України Зербіно Д.Д., 21 ака-
демік та члени-кореспонденти громадських академій наук, 8 лауреатів 
Державної премії України в галузі науки і техніки, 11 Заслужених дія-
чів науки і техніки, один Заслужений працівник вищої школи, чотири 
Заслужені працівники освіти, один Заслужений працівник фізичної 
культури та спорту, 21 Заслужений лікар України. 

На кафедрах Університету, в ЦНДЛ та лабораторії промислової 
токсикології, стоматологічному медичному центрі, медичному коле-
джі працює близько 3013 осіб, у тому числі 1365 науково-педагогічних 
працівників: 180 докторів наук, 794 кандидати наук, з них 139 профе-
сорів, 446 доцентів.

За кількістю іноземних студентів Університет є одним із лідерів 
серед медичних закладів вищої освіти України. В Університеті навча-
ються іноземні громадяни з 50 країн Європи, Азії, Африки та Амери-
ки, з яких більше 80 відсотків навчаються англійською мовою.

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

На X міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та VIII міжна-
родній виставці освіти за кордоном «World Edu» Львівський національ-
ний медичний університет імені Данила Галицького визнано гідним:

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

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

• Диплому за активну участь у реформуванні національної 
системи освіти 

• Сертифікату якості наукових публікацій на підставі висо-
кого рейтингового показника у наукометричній базі даних 
SciVerse Scopus за 2018 рік.

Під час проведення X міжнародної виставки «Інноватика в су-
часній освіті – 2018» Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького отримав:

• Золоту медаль у номінації «Міжнародна співпраця як фактор 
сучасного розвитку закладу освіти в умовах глобалізації та 
інтернаціоналізації освіти»

• Диплом у номінації «Міжнародна співпраця як фактор сучас-
ного розвитку закладу освіти в умовах глобалізації та інтер-
націоналізації освіти»

• Диплом за активну участь і презентацію інноваційних техно-
логій навчання.

Золота медаль у конкурсі з тематичної номінації «Впровадження ін-
новаційних освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підви-
щення якості підготовки кваліфікованих кадрів» за наукову працю «Мо-
більний додаток «Тест сумісності лікарських засобів» – інноваційна 
освітня технологія в закладах вищої медичної освіти України» (автори – 
професор А.Б. Зіменковський, доцент Т.Г. Гутор, асистент Н.І. Заремба).

Диплом учасника топ-10 Рейтингу та диплом 2-го ступеня в но-
мінації «Збірник бібліографічних матеріалів» за підготовку видання 
«Михайло Кос – військовий лікар, науковець, громадський діяч (до 
155-річчя від дня народження)». Інститут біографічних досліджень. 
Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг – 2018». Науко-
вий редактор проф. А.Б. Зіменковський.
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ВІДЗНАКИ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

• Зіменковський Б.С., ректор Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, академік НАМН України, 
професор, почесна грамота виставки «Сучасні заклади освіти» – за 
вагомі досягнення в реформуванні національної системи освіти.

• Чоп’як В.В., завідувач кафедри клінічної імунології та алергології, про-
фесор, д-р мед. наук, Державна премія України в галузі науки і техніки, 
відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка № 110/2019 
за роботу «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого під-
ходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захво-
рювань»

• Надрага М.С., директор наукової бібліотеки, канд. істор. наук, по-
чесне звання «Заслужений працівник культури України», відповід-
но до Указу Президента України №58/2019 

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

• Сенюта І.Я., завідувач кафедри медичного права ФПДО, доцент, 
д-р юрид. наук, орден Національної асоціації адвокатів України 
«Видатний адвокат України»

• Зіменковський А.Б., завідувач кафедри клінічної фармації, фарма-
котерапії та медичної стандартизації, професор, д-р мед. наук, ме-
даль Академії наук вищої освіти України «За успіхи в науково-пе-
дагогічній діяльності» 

• Абрагамович О.О., завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, 
професора, д-р мед. наук, медаль Академії наук вищої освіти Укра-
їни «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» 

• Лесик Р.Б., завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганіч-
ної хімії, професор, д-р фарм. наук., присвоєно звання Doctor Honoris 
Causa медичного університету імені Кароля Марцинковського y Познані

• Луцик О.Д. завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології, про-
фесор, д-р мед. наук, золота медаль В.О. Беца «За досягнення у мор-
фологічній науці»

• Крищишин А.П. доцент кафедри фармацевтичної, органічної і біо-
органічної хімії, канд. фарм. наук, диплом в регіональному відборі 
Орден Святого Пантелеймона в номінації серед молоді до 35 років 
«За наукові розробки в медицині» 
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• Лемішко Б.Б. професор кафедри терапії №1 і медичної діагностики, 
д-р мед. наук, головний лікар КНП «5-та міська клінічна полікліні-
ка м. Львова», нагорода Регіональної ради «Найкращий лікар» 

• Фільц О.О. завідувач кафедри психіатрії та психотерапії ФПДО, 
професор, д-р мед. наук, «Золотий герб міста Львова» 

• Білий Р.О. професор кафедри гістології, цитології та ембріології, 
д-р біол. наук, премія Львівської міської ради талановитим ученим 
у рамках програми «Львів науковий»

• Литвинчук В.Г. доцент кафедри медицини катастроф та військової 
медицини, медаль «За сприяння Збройним силам України» Мініс-
терства оборони України

• Камінський Д.В доцент кафедри фармацевтичної, органічної і біо-
органічної хімії, канд. фарм. наук, третє місце за проєкт «Розробка 
нових малих лікоподібних молекул як потенційних протипухлинних 
та протитрипаносомних лікарських засобів» від французької фарма-
цевтичної компанії «Санофі» (Sanofi ) спільно з Національною акаде-
мією медичних наук України

• Крищишин А.П. доцент кафедри фармацевтичної, органічної і біо-
органічної хімії, канд. фарм. наук, третє місце за проєкт «Розробка 
нових малих лікоподібних молекул як потенційних протипухлинних 
та протитрипаносомних лікарських засобів» від французької фарма-
цевтичної компанії «Санофі» (Sanofi ) спільно з Національною акаде-
мією медичних наук України

Почесну грамоту Львівської обласної державної адміністрації за 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток медичної науки, підготовку нового 

покоління висококваліфікованих медичних працівників:
• Слабий М.В. д-р фарм. наук, професор кафедри організації і еконо-

міки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО, почі-
ник ректора з кадрових питань

• Білинський Б.Т. д-р мед. наук, професор кафедри онкології та раді-
ології

• Лукавецький О. В. д-р мед. наук,  професор, завідувач кафедри хі-
рургії №1

• Сенюта І.Я. д-р юрид. наук, доцент, завідувач кафедри медичного права 
• Надрага М.С. канд. істор. наук, директор наукової бібліотеки ЛНМУ 

імені Данила Галицького
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Грамоту Львівської обласної ради за багаторічну сумлінну 
працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток медичної науки, підготовку нового покоління 

висококваліфікованих медичних працівників:
• Луцик О. Д. д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри гістології, 

цитології та ембріології
• Магльований А.В. д-р біол. наук, професор, проректор з науко-

во-педагогічної роботи 

Подяку міського голови м. Львова за сумлінну працю,
високий професіоналізм, вірність професійній клятві 

й охорону людського життя:
• Лесик Р.Б. д-р фарм. наук, професор, завідувач кафедри фармаце-

втичної, органічної і біоорганічної хімії
• Пирогова В. І. д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри акушер-

ства, гінекології та перинатології ФПДО

Почесну грамоту Департаменту охорони здоров’я Львівської 
обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну 

працю, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я, високий 
професіоналізм, відданість справі, активну громадську 

позицію:
• Матешук-Вацеба Л. Р. д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри 

нормальної анатомії
• Надрага О. Б. д-р мед. наук, професор кафедри дитячих інфекцій-

них хвороб, декана медичного факультету №2
• Радченко О. М. д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри вну-

трішньої медицини №2 
• Корнієнко Г. І. канд. мед. наук, доцент кафедри хірургічної стомато-

логії та щелепно-лицевої хірургії 
• Ільчишин О. Я. асистент кафедри анестезіології та інтенсивної те-

рапії ФПДО

Почесна грамота управління охорони здоров’я 
Львівської міської ради:

• Вісьтак М. В. д-р тех. наук, професор кафедри біофізики, заступ-
ника декана фармацевтичного факультету з виховної роботи
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• Нетлюх А. В. канд. мед. наук, доцент кафедри хірургічної стомато-
логії та щелепно-лицевої хірургії

• Хороз Л. М. канд. мед. наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології
• Чемерис О. М. канд. мед. наук, доцент кафедри хірургії №1, заступ-

ника декана факультету іноземних студентів 
• Орел О. В. викладач медсестринства в хірургії, завідувач практики 

Медичного коледжу

Почесна грамота Львівської обласної організації професійної 
спілки працівників охорони здоров’я України:

• Володько Н. А. д-р мед. наук, професор кафедри онкології та раді-
ології ФПДО 

• Сенюта І. Я. д-р юрид. наук, доцент, завідувач кафедри медичного 
права ФПДО 

• Вовк В. І. канд. мед. наук, доцент кафедри патологічної анатомії та 
судової медицини

• Коцай Б. Р. канд. мед. наук, доцент кафедри педіатрії та неонатоло-
гії, заступник декана ФПДО

• Перепелиця М. В. канд. мед. наук, доцент кафедри терапії №1 та 
медичної діагностики ФПДО

• Романишин Л. Р. викладач медсестринства в інфектології Медич-
ного коледжу 

• Бабич Н. І. викладач анатомії Медичного коледжу 

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

імені Данила Галицького за плідну працю з підготовки 
висококваліфікованих лікарських кадрів, активну участь у 

вихованні студентської молоді:
• Маркін Л.Б. д-р мед. наук, професор, член-кореспондент НАМН 

України, завідувач кафедри акушерства і гінекології 
• Андрющенко В.П. д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри за-

гальної хірургії
• Лаповець Л. Є. д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри клініч-

ної лабораторної діагностики ФПДО 
• Соломенчук Т.М. д-р мед. наук, професор кафедри сімейної меди-

цини ФПДО
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• Боженко Н.Л. канд. мед. наук, доцент кафедри неврології 
• Добрик О.О. канд. мед. наук, доцент кафедри педіатрії № 2
• Іванюшко-Назарко Н. В. канд. мед. наук, доцент кафедри дермато-

логії, венерології
• Коваль А.І. канд. мед. наук, доцент кафедри хірургії №2
• Мороз К.А. канд. мед. наук, доцент кафедри терапевтичної стома-

тології ФПДО
• Пронів Л.М. канд. мед. наук, доцент кафедри внутрішньої медици-

ни №1
• Бабляк С.Д. канд. мед. наук, асистент кафедри клінічної фармації, 

фармакотерапії та медичної стандартизації
• Лісний А.Є. канд. мед. наук, асистент кафедри педіатрії та неона-

тології ФПДО
• Пастернак Ю. Б. канд. мед. наук, асистент кафедри хірургічної сто-

матології та щелепно-лицевої хірургії
• Пилипчук І. С. канд. мед. наук, асистент кафедри акушерства і гі-

некології 
• Зданевич Х.Р. викладач безпеки життєдіяльності Медичного коледжу
• Романишин Н.З. викладач медсестринства в педіатрії Медичного 

коледжу
• Пушкарьова В.М. старший лаборант кафедри оториноларингології
• Вишнівська Г.П. лаборант кафедри радіології та радіаційної медицини

ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ

У 2019 році на навчання до Університету за другим (магістер-
ським) рівнем вищої освіти зараховано 1041 особи. Серед них:

• на перший курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Ма-
гістр» – 988 студентів ( у т.ч. 638 вітчизняних і 350 іноземних 
громадян)

• на перший курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молод-
ший спеціаліст» (у Медичному коледжі) – 53 студенти

• переведено і поновлено на навчання – 160 студентів (у т.ч. 30 
іноземних громадян)

У 2019 році Університет випустив 1030 фахівців:
• 939 спеціалістів (у т.ч. 118 іноземних громадян)
• 91 молодшого спеціаліста.



10

Станом на 01.11.2019 року в Університеті навчається 5978 студентів:
• вітчизняних громадян – 4668 осіб (у т.ч. 287 у Медичному 

коледжі)
• іноземних громадян –1310 осіб з 47 країн світу

У 2019 році на навчання за третім (освітньо-науковим) та науко-
вим рівнями вищої освіти зараховано:

• в аспірантуру – 13 осіб (очна денна форма)
 16 осіб (очна вечірня форма)
 2 осіб (заочна форма)

• в докторантуру – дві особи
• в клінічну ординатуру – 6 іноземних громадян

У 2019 році завершили Університет:
• аспірантів – 24 особи
• докторант – 1 особа
• клінічних ординаторів – 7 вітчизняних осіб, 12 іноземних 

осіб

На даний час в Університеті навчається: 
• 111 аспірантів 
• два докторанти
• 3 вітчизняних та 22 іноземних клінічних ординаторів

Заплановано і виконується 29 докторських і 196 кандидатських 
дисертацій.

У 2018 – І півріччя 2019 рр. на факультеті післядипломної освіти 
18092 лікарів-слухачів розпочали заняття: 

• бюджетна форма навчання 13994 особи
• контрактна форма навчання 4148 осіб.

Кількість лікарів-інтернів за звітний період впродовж 2018 – І пів-
річчя 2019 рр. становить 3547 осіб:

• бюджетна форма навчання– 1866 осіб
• контрактна форма навчання– 1681 особа.
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АТЕСТАЦІЯ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Вчене звання професора отримали 6 співробітників:
Володько Наталія Антонівна  кафедра онкології і радіології

Гудзь Андрій Степанович  кафедра офтальмології

Ілик Роман Романович кафедра ортопедичної 
 стоматології

Світлик Галина Володимирівна кафедра сімейної медицини

Урбанович Аліна Мечиславівна кафедра ендокринології

Фоменко Ірина Степанівна кафедра біологічної хімії

Вчене звання доцента отримали 41 співробітник:
Авраменко Ірина Юріївна кафедра пропедевтики педіатрії та 
 медичної генетики

Беседіна Анна Сергіївна кафедра сімейної медицини

Бочар Володимир Тарасович кафедра хірургії та ендоскопії

Бучковська Анна Юріївна кафедра терапевтичної стоматології

Виноград Олена Миколаївна кафедра терапевтичної стоматології

Возняк Ірина Ярославівна кафедра дерматології, венерології

Григорійчук Василь Іванович кафедра анатомії та судової 
 медицини

Гриновець Ігор Степанович кафедра технології ліків і 
 біофармації

Дашко Маріанна Олегівна кафедра дерматології, венерології

Джалілова Ельвіра Айдинівна кафедра нормальної анатомії

Задорожний Андрій Михайлович кафедра інфекційних хвороб

Іванчишин Вікторія Вікторівна  кафедра стоматології дитячого віку

Іжицька Наталія Віталіївна кафедра сімейної медицини

Ільканич Катерина Іванівна кафедра медичної інформатики
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Капустинський Олег Олегович кафедра сімейної медицини

Квіт Христина Богданівна кафедра терапії № 1 та медичної 
 діагностики

Ковпак Людмила Володимирівна кафедра хірургічної та 
 ортопедичної стоматології

Козопас Віктор Степанович кафедра медицини катастроф 
 та військової медицини

Кондратюк Марта Олексіївна кафедра внутрішньої медицини

Корнієнко В’ячеслав Григорович кафедра акушерства, гінекології 
 та перинатології

Куля Олена Олегівна кафедра педіатрії і неонатології

Кушнірук Олексій Ігорович кафедра хірургії та ендоскопії

Лещук Євген Степанович кафедра хірургічної та 
 ортопедичної стоматології

Лущ Уляна Ігорівна кафедра філософії та економіки

Макар Оксана Романівна кафедра сімейної медицини

Малко Наталія Володимирівна кафедра стоматології дитячого віку

Матолич Уляна Дмитрівна кафедра хірургічної стоматології
 та щелепно-лицевої хірургії

Мінько Лідія Юріївна кафедра терапевтичної стоматології

Одноріг Лілія Олександрівна кафедра медичної біології, 
 паразитології та генетики

Панас Марта Андріївна кафедра мікробіології

Пилипів Наталія Володимирівна кафедра ортодонтії

Піняжко Роман Олегович кафедра нормальної фізіології

Савицька Мар’яна Ярославівна кафедра нормальної фізіології

Сорокопуд Олена Олександрівна кафедра внутрішньої медицини

Струс Оксана Євгенівна кафедра технології ліків і 
 біофармації
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Субтельна Іванна Юріївна кафедра фармацевтичної, 
 органічної і біоорганічної хімії

Федорович Зоряна Ярославівна кафедра біофізики

Чабан Тарас Ігорович кафедра загальної, біонеорганічної,
 фізколоїдної хімії

Чемерис Орест Мирославович кафедра хірургії №1

Шоробура Марія Стефанівна кафедра неврології

Яворська Наталія Петрівна кафедра невропатології та 
 нейрохірургії

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ
(жовтень 2018 року – жовтень 2019 року)

Докторські дисертації захистили 8 співробітників:

Вергун Андрій Романович кафедра сімейної медицини

Колішецька Марта Андріївна кафедра патологічної фізіології

Матвійчук Олег Богданович кафедра загальної хірургії

Орищин Неля Дмитрівна кафедра променевої діагностики
 ФПДО

Пайкуш Маріанна Андріївна кафедра біофізики

Склярова Валентина Олександрівна кафедра акушерства і гінекології

Фурдичко Любомир Орестович кафедра патологічної фізіології

Шурпяк Сергій Олександрович кафедра акушерства, гінекології 
 та перинатології ФПДО

Кандидатські дисертації захистили 72 здобувачі Університету:

Адамович Олена Олександрівна кафедра нормальної анатомії

Антонюк-Кириченко Соломія  кафедра латинської та 
Андріївна іноземних мов
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Артищук Василь Миколайович кафедра урології ФПДО

Барчук Ольга Зіновіївна кафедра організації і економіки 
 фармації, технології ліків 
 та фармакоекономіки ФПДО

Бедзай Артем Олександрович кафедра сімейної медицини
 ФПДО

Боднарук Наталія Іванівна кафедра ортодонтії

Бойко Оксана Іванівна кафедра патологічної анатомії 
 та судової медицини

Брейдак Олександра Андріївна кафедра гігієни та 
 профілактичної токсикології 
 ФПДО

Бубняк Мирослав Романович кафедра хірургії та ендоскопії 
 ФПДО

Була Назар Степанович кафедра нормальної фізіології

Бумбар Зиновія Олегівна кафедра фармакології

Варивода Олена Юріївна кафедра патологічної анатомії 
 та судової медицини

Вихтюк Тарас Ігорович кафедра хірургії № 2

Гавриш Роман Ярославович кафедра хірургії №1

Ган Ірина Володимирівна кафедра терапевтичної 
 стоматології

Городиловська Марта Ігорівна кафедра педіатрії № 1

Готь Софія-Роксолана Ростиславівна кафедра ортопедичної 
 стоматології

Гресько Наталія Ігорівна кафедра нормальної анатомії

Добровольський Вадим Анатолійович кафедра урології ФПДО

Драчук Мар’яна Іванівна кафедра біофізики

Задорожна Ольга Іванівна кафедра латинської та 
 іноземної мов
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Заставний Ігор Ігорович кафедра гістології, цитології 
 та ембріології

Ільчишин Марта Петрівна кафедра терапевтичної 
 стоматології

Камуть Наталія Василівна кафедра педіатрії і неонатології 
 ФПДО

Кардашевська Ольга Ігорівна кафедра терапевтичної 
 стоматології ФПДО

Карп Святослав Юрійович кафедра хірургії № 1

Кінаш Юрій Олегович кафедра терапевтичної 
 стоматології ФПДО

Ковальська Марта Євгенівна кафедра патологічної фізіології

Комар Володимир Степанович кафедра громадського здоров’я 
 ФПДО

Комариця Олександра Йосифівна кафедра хірургічної і 
 ортопедичної стоматології 
 ФПДО

Костишин Назар Михайлович кафедра нормальної фізіології

Костура Вікторія Любомирівна кафедра ортодонтії

Кульчицький Василь Володимирович кафедра терапії № 1 та медичної
 діагностики ФПДО

Купиняк Надія Ігорівна кафедра нормальної фізіології

Лагода Людмила Сергіївна кафедра ортодонтії

Леошик Олексій В’ячеславович кафедра хірургії № 1

Лизак Оксана Любомирівна кафедра психіатрії і 
 психотерапії ФПДО

Личковська Олександра Любомирівна кафедра терапевтичної 
 стоматології

Логаш Максим Валентинович кафедра нормальної анатомії
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Лозинська Ірина Ігорівна кафедра біологічної хімії

Лозинська Любов Юріївна кафедра хірургії № 1

Луцик Святослав Олександрович кафедра нормальної анатомії

Мазур Юлія Юріївна кафедра акушерства гінекології 
 та перинатології ФПДО

Маланчук Оксана Михайлівна кафедра біофізики

Мелех Богдан Ярославович кафедра патологічної фізіології

Мишаківський Олексій Анатолійович кафедра хірургії № 2

 Негрич Назар Олегович кафедра неврології

Огурцов Олексій Володимирович кафедра хірургії № 1

Покотило Віра Юріївна кафедра нормальної анатомії

Ревура Андрій Петрович кафедра онкології і радіології 
 ФПДО

Савченко Аркадій Андрійович кафедра хірургії № 2

Садова Ольга Романівна кафедра педіатрії № 1

Слобода Мар’яна Тарасівна кафедра ортодонтії

Смалюх Ольга Василівна кафедра сімейної медицини 
 ФПДО

Степась Юлія Михайлівна кафедра клінічної лабораторної 
 діагностики ФПДО

Сулима Марта Іванівна кафедра загальної, 
 біонеорганічної, фізколоїдної 
 хімії

Ткачук Сергій Олександрович кафедра клінічної лабораторної 
 діагностики ФПДО

Туркевич Марта Олександрівна кафедра патологічної анатомії 
 та судової медицини

Турянська Мар’яна Михайлівна кафедра фізичного виховання і 
 спортивної медицини
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Фармага Марта Любомирівна кафедра внутрішньої 
 медицини № 1

Федун Ірена Романівна кафедра терапевтичної 
 стоматології

Федусь Вікторія Петрівна кафедра дитячої хірургії

Фейта Юлія Русланівна кафедра акушерства, гінекології
 та перинатології ФПДО

Фур Микола Борисович кафедра стоматології 
 дитячого віку

Цитовський Максим Наумович кафедра нормальної анатомії

Чаплик-Чижо Ірина Орестівна кафедра дерматології, 
 венерології

Чугай Ольга Олександрівна кафедра патологічної фізіології

Шпотюк Ольга Орестівна кафедра ортодонтії

Штибель Ганна Данилівна кафедра фтизіатрії і 
 пульмонології

Ягело Світлана Петрівна кафедра українознавства

Ярема Ярослав Ігорович кафедра хірургії № 2

Яськів Ганна Ігорівна ЦНДЛ та лабораторія 
 промислової токсикології

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

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

Д 35.600.02; наукові спеціальності: 15.00.01 – технологія ліків, ор-
ганізація фармацевтичної справи та судова фармація, 15.00.02 – фарма-
цевтична 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 – 31.12.2020 р.

Д 35.600.04; наукові спеціальності: 14.01.01 – акушерство та гіне-
кологія, 14.01.10 – педіатрія, термін повноважень – 24.10.2020 р.
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Д 35.600.05; наукові спеціальності: 14.01.02 – внутрішні хвороби, 
14.01.11 – кардіологія, термін повноважень – 28.12.2020 р.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
КАФЕДР ТА ЛАБОРАТОРІЙ НДІ

Упродовж 2018-2019 років науково-дослідна робота виконувала-
ся на 78 кафедрах, в науково-дослідному інституті епідеміології та 
гігієни та в Центральній науково-дослідній лабораторії і лабораторії 
промислової токсикології. Виконували 67 науково-дослідних робіт, з 
них: 9 тем за пріоритетним фінансуванням МОЗ України на суму 4 
млн. 410 тис. грн.:

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

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

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 роки. Виконавець: кафедра 
акушерства, гінекології та перинатології ФПДО. Керівник: д-р мед. 
наук, проф. Пирогова В.І. 

2. НДР «Скринінг вторинних метаболітів стрептоміцетів активних 
щодо полірезистентних збудників нозокомінальних інфекцій». Термін 
виконання: 2018–2020 роки. Виконавець: кафедра мікробіології. Ке-
рівник: д-р мед. наук, проф. Корнійчук О.П.

Прикладні дослідження: на базі науково-дослідного інституту 
епiдемiологїi та гігієни. 

1. НДР «Розробка стратегії диференційної діагностики природ-
но-вогнищевих зоонозів та способу їх екстреної неспецифічної профі-
лактики». Термін виконання: 2018–2020 роки. Лабораторія трансмісив-
них вірусних інфекцій. Керівник: канд. мед. наук, с.н.с. Лозинський І.М.

2. НДР «Вивчення індикаторних показників для прогнозування 
тенденцій розвитку епідемічного процесу дифтерії та правця в Україні 
на тлі зниження популяційного імунітету». Термін виконання: 2018–
2020 роки. Лабораторія дифтерії. Керівник: Мотика О.І.
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3. НДР «Розробити прискорені методи оцінки ризику впливу хіміч-
них речовин в складі синтетичних миючих засобів та товарів побутової хі-
мії на здоров’я людини». Термін виконання: 2018–2020 роки. Лабораторія 
санітарної токсикології. Керівник: канд. фарм. наук, доц. Бідниченко Ю.І.

4. 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 роки. Лабораторія рикетсійних інфекцій. Керівник: канд. 
мед. наук, с.н.с. Кушнір З.Г.

5. НДР «Вивчити епідеміологічні, мікробіологічні та гігієнічні 
аспекти розповсюдження нейроінфекцій бактерійної етіології та роз-
робити профілактичні заходи». Термін виконання: 2017–2019 роки. 
Лабораторія мікробіології та епідеміології. Керівник: Мота Б.Є.

6. НДР «Розробити заходи щодо профілактики рецидиву муль-
тирезистентного туберкульозу». Термін виконання: 2017–2019 роки. 
Відділ епідеміології, клініки туберкульозу. Керівник: канд. мед. наук, 
с.н.с. Ткач О.А.

Спільні науково-дослідні роботи 
• кафедра гематології та трансфузіології ФПДО з Державною 

установою «Інститут патології крові та трансфузійної ме-
дицини НАМН України» НДР «Встановити комплекс про-
гностичних факторів для оцінки перебігу та стратифікації 
лікувальної тактики у хворих на хронічну лімфоцитарну 
лейкемію». Термін виконання: 2016–2018 роки. Керівник: д-р 
мед. наук, проф. Масляк З.В., 

• кафедра пропедевтики педіатрії та медичної генетики з Дер-
жавною установою «Інститут спадкової патології НАМН 
України» НДР «Роль алельного поліморфізму генів біотран-
сформації ксенобіотиків в патогенезі порушень обмінних 
процесів при екопатології у дітей». Термін виконання: 2017-
2019 роки. Керівник д-р мед наук, проф. Гнатейко О.З.

Ініціативні пошукові тематики охоплювали 58 тем.

ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

У 2018-2019 роках міжнародна робота Університету була зосере-
джена на встановленні нових партнерських зв’язків, виконанні існуючих 
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договорів про співпрацю, організації академічної мобільності виклада-
чів і студентів, міжнародних візитів та зустрічей. Сьогодні партнерами 
ЛНМУ імені Данила Галицького є 56 ЗВО та організацій з 21-єї країни 
світу. За останній рік підписано 4 угоди про наукове співробітництво з: 

• Міжнародним інститутом перспективних досліджень Калі-
форнійського університету, США (Координатор – професор 
О.С Заячківська. Виконавець – кафедра нормальної фізіології)

• Гданським університетом, Польща (Координатор – асистент 
Р.М Лисюк. Виконавець – кафедра фармакогнозії і ботаніки)

• Університетом Перуджі, Італія (Координатор – доцент У.І. 
Лущ. Виконавець – кафедра філософії та економіки)

• Всесвітньою асоціацією медичного права (Координатор – 
доцент І.Я. Сенюта. Виконавець – кафедра медичного права 
ФПДО)

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

участь науково-педагогічних працівників у виконанні міжнародних на-
укових та освітянських проєктів, які фінансуються Всесвітньою органі-
зацією охорони здоров’я,  Організацією Північноатлантичного договору, 
Європейським Союзом, зокрема програм «Еразмус+» та «Горизонт 2020».

Відповідно до Рамкової програми досліджень та інновацій «Гори-
зонт 2020» працівники кафедри гістології, цитології та ембріології у 
2018-2019 років продовжували проєкт «Патогени та графен» конкурсу 
H2020-MSCA-RISE-2015. Керівник проєкту – професор Р.О. Білий. Ре-
зультатом проєкту стала розробка нових нанокомпозитних матеріалів 
на основі графену, що можуть використовуватись для усунення різних 
патогенів та сприяти регенерації тканин.

Партнерами Університету в проєкті «Патогени та графен (PANG)» 
виступили:

1. Лілльський Університет науки та технологій, Франція
2. Рурський Університет Бохум, Німеччина
3. Фрідріх-Александра Університет Ерлянгену-Нюрнбергу, Німеч-

чина
4. Університет Гьотебургу, Швеція
5. Компанія Graphenea, Іспанія
6. Компанія LSO Medical, Франція
7. Компанія RS Research, Туреччина.
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У 2019 році працівники кафедри гістології, цитології та ембріології 
виграли конкурс програми «Горизонт 2020» проєкту «Терапія нейтро-
філів» у межах співпраці з Фрідріх-Александра Університетом Ерлян-
гену-Нюрнбергу, Німеччина; Університетом Суррей, Великобританія; 
Національним центром кардіоваскулярних досліджень, Іспанія; Інсти-
тутом Густава Руссо, Франція та компанією Redoxis АВ, Швеція, термін 
виконання 2020-2024 рр., керівник проєкту – професор Р.О. Білий. 

У рамках співробітництва з Бюро ВООЗ в Україні виконуються 
спільні проєкти, де виконавцями виступили кафедра клінічної фарма-
ції, фармакотерапії та медичної стандартизації і кафедра соціальної 
медицини, економіки та організації охорони здоров’я. У межах даної 
співпраці організовано та проведено тренінги для  практикуючих ме-
дичних працівників щодо новітніх методів у боротьбі з неінфекцій-
ними захворюваннями, попередження тютюнокуріння, інтегрованого 
ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією та діабетом. Координа-
тори – професор А.Б. Зіменковський, доцент Т.Г. Гутор.

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

Грантова діяльність Університету здійснювалась шляхом виконан-
ня наукових досліджень у рамках проєкту Фонду Фольксваген «Вкриті 
цукром убивці: як глікозилювання імуноглобулінів модифікує імунну 
та аутоімунну відповідь» № 90361, 2016-2019 рр. Виконавець – кафе-
дра гістології, цитології та ембріології. Керівник проєкту – професор 
Р.О. Білий. Встановлено нові механізми проходження аутоімунних 
процесів та апоптозу.

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

хімії у рамках співпраці з Науково-дослідним центром молекулярної 
медицини Академії наук Австрії (СеММ) у 2018 р. виконували спіль-
ний українсько-австрійський проєкт, який фінансує МОН України на 



22

тему: «Пошук нових інноваційних протиракових агентів серед 4-тіа-
золідинонів та тіопірано[2,3-d]тіазолів». Керівник проєкту – професор 
Р.Б Лесик. У результаті реалізації проекту ідентифіковано нові високо-
активні та малотоксичні агенти серед тіазол-заміщених гетероцикліч-
них сполук. 

У межах співробітництва з Аньхойським технологічним університе-
том (Китайська Народна Республіка) працівники кафедри фармацевтич-
ної, органічної і біоорганічної хімії розпочали виконання проєкту фінансо-
ваного МОН України на тему: «Біологічна оцінка та механізм активності 
нових похідних тіазолідинону як потенційних протимікробних лікарських 
засобів», 2019-2020 рр. Керівник проєкту – професор Р.Б Лесик.

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 9 кафедр Університету – нормальної фізіології; 
неврології; біологічної хімії, фармацевтичної, органічної і біоорганіч-
ної хімії; гістології, цитології та ембріології; педіатрії №2; сімейної 
медицини ФПДО; медичної біології, паразитології та генетики; загаль-
ної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії взяли участь у 14-ій щорічній 
конференції Bridges in Life Sciences у м. Братислава (Словаччина), 10-
14 квітня 2019 року та TriNet Meeting, 10-13 жовтня 2019 року у м. 
Вроцлав (Польща). За результатами останньої конференції RECOOP 
п’ять наукових робіт працівників кафедр нормальної фізіології; не-
врології; біологічної хімії, фармацевтичної, органічної і біоорганічної 
хімії; гістології, цитології та ембріології та педіатрії №2 Університету 
відібрані до друку в Українському біохімічному журналі, що індексу-
ється в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Під егідою RECOOP HST Association працівники Університету у 
2018-2019 рр. виконували чотири грантові програми Bohdan Malaniak 
CSMC – RECOOP Young Scientists Research Grant:

• «Пошук потенційних біологічно-активних сполук та розроб-
ка нових засобів їх доставки на основі магнітокерованих по-
лімерів». Виконавець − асистент кафедри фармацевтичної, 
органічної і біоорганічної хімії Лозинський А.В. Керівники 
проєкту – професор Р.Б. Лесик, доцент Л.І. Кобилінська. Роз-
роблено кон’юганти біологічно активних похідних на основі 
4-тіазолідинону та магнітокерованих полімерів.
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• «Вивчення алергії до білка коров’ячого молока у дітей ран-
нього віку: принцип вигодовування та оцінка нутрітивного 
статусу». Виконавець − доцент кафедри педіатрії № 2 Ма-
цюра О.І. Керівник проєкту – професор Л.В. Беш. Проведено 
оральну сенсибілізацію молоком, яка дозволила профілакту-
вати розвиток алергії у дітей.

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

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

Восьмеро студентів Університету прийняли участь у студентській 
науковій конференції RECOOP Frigyes Koranyi Science Forum 11 квіт-
ня 2019 року у м. Братислава, Словаччина: студенти медичного фа-
культету №1− Шнайдер Марія, Пакулець Андрій, Фостяк Софія, Воро-
новська Марія, студенти медичного факультету №2 − Стахняк Дарія, 
Столяр Олена та студенти фармацевтичного факультету − Матійків 
Олеся та Сисак Степан. До результату конференції слід віднести, що 
наукова робота студентки другого курсу медичного факультету №1 
Марії Шнайдер (науковий керівник професор Р.О. Білий) була удосто-
єна третього місця серед дев’яноста студентських наукових робіт. Як 
винагороду Марія Шнайдер отримала запрошення на стажування в 
університеті міста Загреба (Хорватія) для проведення подальших на-
укових досліджень.

ЦЕНТР ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ 
ТА ІННОВАЦІЙ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

Науково-консультативний центр фармацевтичної опіки та іннова-
цій в охороні здоров’я Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького є спеціалізованим, некомерційним, 
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науково- консультативним, навчально-методичним, інформаційним 
структурним підрозділом Університету, який здійснює свою діяль-
ність за напрямками клінічної фармації, соціальної фармації, клінічної 
фармакології, практичної медицини та фармації; організовує і впрова-
джує новітні технології в практичну охорону здоров’я з метою забез-
печення раціональної, безпечної та ефективної фармакотерапії, фарма-
цевтичної опіки на всіх етапах медикаментозного процесу; підвищує 
якість медичної допомоги, міжнародної наукової співпраці та наукової 
євроінтеграції.

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

Для забезпечення реалізації програми академічної мобільності 
«ERASMUS+» (Erasmus+Programme Mobility for learners and staff – Higher 
Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement 2017-2018-
2019) в рамках угоди між Вроцлавським медичним університетом ім. 
П’ястів Шльонських (Польща) та Львівським національним медичним 
університетом імені Данила Галицького, за наказом ректора координа-
тором програми академічної мобільності «ERASMUS+» від Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького призна-
чено завідувача кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної 
стандартизації професора Зіменковського А.Б., та відповідальним вико-
навцем програми «ERASMUS+» доцента Янишин У.Я.

На підставі договору/умови про співпрацю між ЛНМУ імені Дани-
ла Галицького та Uniwersytet Medyczny Piastów Śląskich we Wrocławiu 
(Wrocław, Poland) троє студентів нашого університету: Купчак Яри-
на-Софія (медичний факультет №2), Брегін Максим (стоматологічний 
факультет), Рачкевич Анна (фармацевтичний факультет) навчалися 
за програмою академічної мобільності «ERASMUS+2018/2019н.р» у 
Вроцлавському медичному університеті імені П’ястів Шльонських на 
профільних факультетах; тривалість навчання студентів - 6 місяців. 
Результати навчання студентів перенесені в залікову книжку та будуть 
відображені в додатку до диплому про вищу освіту.

З польської сторони наш університет відвідали та взяли участь у 
програмі обміну академічної мобільності «ERASMUS+»: координато-
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ри програми «ERASMUS+» з Вроцлавського медичного університету 
імені П’ястів Шльонських (Wrocław, Poland) - Marcin Standa i Tomasz 
Pietraszkiewicz (відповідальні особи); та троє викладачів: prof. Piotr 
Dziegiel, prof. Marzena Podhorska-Okołów, doc. Adam Rzechonek, які 
прочитали лекції на профільних кафедрах.

Також викладачі нашого університету взяли участь в програмі 
обміну академічної мобільності «ERASMUS+» і прочитали лекції (за 
цією ж програмою) у Вроцлавському медичному університеті імені 
П’ястів Шльонських в 2017/2018; 2018/2019 навчальних роках.

Центром фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я на базі 
кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації 
ЛНМУ імені Данила Галицького проведено міжнародну науково-практич-
ну конференцію: «Paragrafy w medycynie». Lwowski Narodowy Uniwersytet 
Medyczny im. Daniela Halickiego – Centrum Opoeki Farmaceutycznej i 
Innowacji w Ochronie Zdrowia, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu oraz Katedrę Postępowania Administracyjnego WPiA 
UMCS i Kijowski Instytut Własności Intelektualnej i Prawa Narodowego 
Uniwersytetu «Odessa Acasemy of Low», 25. 10. 2018 r. Lwόw

Проф. Зіменковський А.Б., доц. Янишин У.Я. співорганізатори 
міжнародної науково-практичної конференції: V Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów: «Między funkcją 
a estetyką» Kazimierz Dolny, 08.06.2019 r. (5 punktόw edukacyjnych, чле-
ни наукового комітету).

Міжнародні подяки:
1. Prof. Andrzey Zimenkowski. Podziękowanie za wygłoszenie 

wykładu: «Efekty placebo i nocebo w praktyce klinicznej» 11 Maja 
2019 roku we Wrocławiu, Polska. Komitet Naukowy Międzynarodowej 
Konferencji «Holistyczny wymiar patologii jamy ustnej». 11.05.2019 r

2. Prof. Andrzey Zimenkowski. Podziękowanie za wieloletnię 
wspόlpracę polsko-ukraińską. Kolegium Rectorόw Uczelni Wrocławia i 
Opola (KRUWIO). Przewodniczący KRUWiO Prof. dr hab. Marek Ziętek. 
07.07.2019 r.

3. Doc. Ulyana Yanyshyn. Podziękowanie za wieloletnię wspόlpracę 
polsko-ukraińską oraz organizację polskiej delegacji KRUWiO. Kolegium 
Rectorόw Uczelni Wrocławia i Opola. Przewodniczący KRUWiO Prof. dr 
hab. Marek Ziętek. 07.07.2019 r.
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ЦЕНТР БІОСТАТИСТИКИ

Центр провів фаховий аналіз 40 науково-дослідних робіт щодо їх 
відповідності критеріям доказової медицини на запит спеціалізованих 
вчених рад (Д 35.600.01 та Д 35.600.04) та журналів (Вісник НТШ, 
Acta medica Leopoliensia)

Основні завдання центру біостатистики:
1. Консультація наукових, науково-педагогічних працівників Уні-

верситету та виконавців НДР в обробці медико-статистичних даних
2. Співучасть при виконанні комплексних наукових досліджень, у 

тому числі міжнародних, у частині обробки медико-статистичних даних
3. Контроль за плануванням та виконанням НДР щодо їх відповід-

ності критеріям доказової медицини
Основні питання щодо консультування

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

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

досліджень
• підбір статистичних методів для здійснення клінічних та екс-

периментальних наукових досліджень
• презентація результатів дослідження шляхом створення су-

часних графічних зображень
У результаті співучасті при виконанні комплексних наукових до-

сліджень опубліковано:
• 5 Свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір
• 3 патенти на корисну модель (8 на затвердженні)
• 19 статей (з них 7 у закордонних виданнях)

У результаті співпраці науковців Університету з фахівцями центру 
біостатистики опрацьовано:

• Індивідуальний прогноз ускладнень при наявності хронічної 
серцевої недостатності – кафедра внутрішньої медицини №2

• Шкалу прогнозу виходу пацієнтів з важкою черепно-мозко-
вою травмою – кафедра невропатології і нейрохірургії ФПДО

• Прогнозування симптоматичних судом неонатального періо-
ду – кафедра педіатрії і неонатології ФПДО
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• Прогностичне і лікувальне значення лімфаденектомії у хі-
рургічному лікуванні раку нирки – кафедра онкології і раді-
ології ФПДО

• Спосіб оцінки розвитку серцево-судинних ускладнень у хво-
рих із вперше виявленим цукровим діабетом 2 типу – кафе-
дра ендокринології

• Вплив факторів ризику на резистентність до інсуліну у паці-
єнтів з надмірною вагою та ожирінням – кафедра терапії №1 
та медичної діагностики ФПДО

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2018 – 01.10.2019 років працівниками Університету 
було опубліковано понад 5000 друкованих робіт у різних галузях ме-
дицини та фармації.
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Опубліковано 12 підручників:
1. Kalibabchuk V.O., Ohurtsov V.V., Halynska V.I. et al. General 

and Inorganic Chemistry: textbook / edited by V.O. Kalibabchuk. Kyiv: 
AUS Medicine Publishing, 2019. 456 p. режим доступу: https://www.
medpublish.com.ua/general-and-inorganic-chemistry-textbook-vo-
kalibabchuk-vv-ohurtsov-vi-halynska-et-al/p-937.html.
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2. Khimich S.D., Zheliba M.D., Andryushchenko V.P. et al. General 
Surgery: textbook. Київ :Медицина, 2019. 536 с.

3. Андрющенко В.П. та ін. Загальна хірургія / за ред. Я.С. Берез-
ницького Вінниця: Нова книга, 2018. 342 с.

4. Внутрішні хвороби: підручник, заснований на принципах до-
казової медицини 2018/19 адаптований групою українських експертів, 
яку очолив проф. Свінціцький А.С. Вид. І. Практична медицина. Кра-
ків. Польща. 2018. 1632 с. (співавтори: проф. Зіменковський А.Б., Гже-
гоцький М.Р.): режим доступу: https://empendium.com/ua/pronas.html. 

5. Герасун Б.А., Зінчук О.М., Андрейчин М.А. та ін. Інфекційні хво-
роби у 2-х томах (ВНЗ III-IV р.) Львів: Магнолія, 2018. Т.1. 650 с; Т.2. 724 с.

6. Герасун Б.А., Зінчук О.М., Голубовська О.А. та ін. Інфекційні 
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42. Мацькевич В.М., Василик В.М., Василик М.В., Левандовський 
В.І., Мицик Ю.О., Ленчук Т.Л. Спосіб вивільнення від парафіну зрі-
зів мікропрепаратів тканин біопсійного біологічного матеріалу. Заявка 
№ u201804286 від 19.04.2018 р. Патент України на корисну модель № 
130667 від 26.12.2018 р. Опубл. Бюл. № 24.

43. Мокрик О.Я. Спосіб місцевого провідникового знеболювання 
вилично-лицевого нерва у хворих із різною формою обличчя. Заявка 
№ u201807989 від 18.07.2018 р. Патент України на корисну  модель № 
131369 від 10.01.2019 р. Опубл. Бюл. № 1.

44. Назаревич М.Р., Огоновський Р.З., Погранична Х.Р. Спосіб 
місцевого лікування травматичної невропатії підочноямкового й ви-
личного нервів при переломах кісток середньої зони обличчя. Заявка 
№ u201807933 від 16.07.2018 р. Патент України на корисну модель № 
131360 від 10.01.2019 р. Опубл. Бюл. № 1.

45. Паєнок О.С., Костів М.О., Грицишин Б.Р. Спосіб прогнозуван-
ня важкості перебігу дифузного токсичного зобу у вагітних та роділь. 
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Заявка № u201811841 від 30.11.2018 р. Патент України на корисну мо-
дель № 131838 від 25.01.2019 р. Опубл. Бюл. № 2.

46. Паєнок О.С., Костів М.О., Паєнок А.В., Задорожна Б.В. Спо-
сіб корекції фетоплацентарної недостатності у вагітних із дифузним 
токсичним зобом легкого та середнього ступенів тяжкості. Заявка № 
u201903345 від 03.04.2019 р. Патент України на корисну модель № 
135773 від 10.07.2019 р. Опубл. Бюл. № 13.

47. Пасічник С.М., Мицик Ю.О., Борис Ю.Б., Дутка І.Ю., Ша-
тинська-Мицик І.С. Спосіб прогнозування перебігу хронічної хво-
роби нирок із застосуванням дифузійно-зважених зображень магніт-
но-резонансної томографії у хворих з нирково-клітинним раком на 
стадії Т1 після резекції нирки. Заявка № u201901317 від 11.02.2019 р. 
Патент України на корисну модель № 134119 від 25.04.2019 р. Опубл. 
Бюл. № 8.

48. Перехода Л.О., Сич І.В., Драпак І.В., Березняков А.В., Сич 
І.А., Сулейман М.М., Рахімова М.В., Гріневич Л.О. 2-((5-диметокси-
феніл)-аміно)-1,3,4-тіадіазол-2-іл)тіо)-N-(нафтилен-1-іл)ацетамід, що 
проявляє діуретичну активність. Заявка № u201900929 від 29.01.2019 
р. Патент України на корисну модель № 135630 від 10.07.2019 р. Опу-
бл. Бюл. № 13.

49. Семенина Г.Б., Старикович А.В. Спосіб діагностики та про-
гнозування стану плода у вагітних жінок з ожирінням. Заявка № 
u201807811 від 12.07.2018 р. Патент України на корисну модель № 
131638 від 25.01.2019 р. Опубл. Бюл. № 2.

50. Терлецький І.Р., Верхола М.Р., Тимчук І.В., Орел Ю.Г., Коб-
за  І.І, Вихтюк Т.І., Савченко А.А.. Спосіб застосування вакуум-а-
систованої терапії для лікування пацієнтів із цукровим діабетом та 
хронічними ранами стоп із проявами інфекції. Заявка № u201812541 
від 17.12.2018 р. Патент України на корисну модель № 134345 від 
10.05.2019 р. Опубл. Бюл. № 9.

51. Трутяк І.Р., Савчин В.С., Калинович Н.Р., Тузюк Н.В., Бі-
лик  Л.Є., Зоріна І.П. Спосіб хірургічного ліпомоделювання шкір-
но-жирових клаптів кисті із застосуванням неодимового лазера. Заявка 
№ u201900834 від 28.01.2019 р. Патент України на корисну модель 
№  135615 від 10.07.2019 р. Опубл. Бюл. № 13.

52. Трутяк І.Р., Савчин В.С., Калинович Н.Р., Тузюк Н.В., Бі-
лик Л.Є., Зоріна І.П. Спосіб хірургічного лікування пацієнтів з піс-
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лятравматичними дефектами м’яких тканин. Заявка № u201900832 
від 28.01.2019 р. Патент України на корисну модель № 135860 від 
25.07.2019 р. Опубл. Бюл. № 14.

53. Федін Р.М., Голейко М.В. Антимікробний, протизапальний, 
ранозагоювальний, ремінералізуючий засіб у формі стоматологічної 
плівки. Заявка № u201805952 від 29.05.2018 р. Патент України на ко-
рисну модель № 130722 від 26.12.2018 р. Опубл. Бюл. № 24.

54. Федін Р.М., Костура В.Л. Ополіскувач для лікування і профі-
лактики хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою 
тіла. Заявка № u201803492 від 02.04.2018 р. Патент України на корис-
ну модель № 128817 від 10.10.2018 р. Опубл. Бюл. № 19.

55. Філіпський А.В. Спосіб планування хірургічного лікування 
вад прикусу за допомогою програмного забезпечення DDS Pro. Заявка 
№ u201901118 від 04.02.2019 р. Патент України на корисну модель № 
135875 від 25.07.2019 р. Опубл. Бюл. № 14.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 14:
1. Виноград Н.О. Науковий твір «General Epidemiology: study 

guide». – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86501 
від 01.03.2019 р. 

2. Виноград Н.О. Науковий твір «Термінологічний словник: епі-
деміологія, біологічна безпека». – Свідоцтво про реєстрацію автор-
ського права на твір № 86506 від 01.03.2019 р.

3. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. Науковий твір «На-
вчальний посібник «Загальна епідеміологія». – Свідоцтво про реєстра-
цію авторського права на твір № 86502 від 01.03.2019 р.

4. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. Науковий твір «На-
вчальний посібник «Військова епідеміологія». – Свідоцтво про реє-
страцію авторського права на твір № 86503 від 01.03.2019 р.

5. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. Науковий твір «На-
вчальний посібник «Спеціальна епідеміологія». – Свідоцтво про реє-
страцію авторського права на твір № 86505 від 01.03.2019 р.

6. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. Науковий твір 
«Учебное пособие «Общая эпидемиология». – Свідоцтво про реєстра-
цію авторського права на твір № 86504 від 01.03.2019 р.

7. Мацюра О.І., Беш Л.В. Науковий твір «Алгоритм підго-
товки і проведення оральних провокаційних проб в педіатрії». – 
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Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83657 від 
14.12.2018 р.

8. Мацюра О.І., Беш Л.В. Науковий твір «Таблиця розрахунку 
еквіваленту білка коров’ячого молока в різних молочних продуктах». 
– Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83656 від 
14.12.2018 р. 

9. Мацюра О.І., Беш Л.В. Переклад з англійської мови наукового 
твору «FAQLQ-PFT. Опитувальник якості життя дітей при харчовій 
алергії – Форма для батьків − Підлітки 13 - 17 років Food Allergy 
Quality of Life Questionnaire – Parent Form – Adolescents aged 13 - 17». 
– Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83655 від 
14.12.2018 р.

10. Мацюра О.І., Беш Л.В. Переклад з англійської мови науково-
го твору «FAQLQ-TF. Опитувальник якості життя при харчовій алер-
гії – Форма для підлітків (13 - 17 років) Food Allergy Quality of Life 
Questionnaire - Teenager Form (13 - 17 years». – Свідоцтво про реєстра-
цію авторського права на твір № 83658 від 14.12.2018 р.

11. Мацюра О.І., Беш Л.В. Переклад з англійської мови наукового 
твору «FAQLQ-СF. Опитувальник якості життя при харчовій алергії – 
Форма для дітей (8 - 12 років) Food Allergy Quality of Life Questionnaire 
- Child Form (8 - 12 years». – Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір № 83659 від 14.12.2018 р.

12. Мацюра О.І., Беш Л.В. Переклад з англійської мови науко-
вого твору «FAQLQ-PF. Опитувальник якості життя при харчовій 
алергії – Форма для батьків (0 - 12 років) Food Allergy Quality of Life 
Questionnaire - Parent Form (0 - 12 years». – Свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір № 83660 від 14.12.2018 р. 

13. Москвяк Н.В., Мудра І.Г. Науковий твір «Особливості секуляр-
ного тренду формування фізичного розвитку дітей у різних країнах 
Європи». – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 
84890 від 25.01.2019 р. 

14. Москвяк Н.В., Мудра І.Г. Науковий твір «Порівняльна харак-
теристика формування фізичного розвитку молодших школярів у на-
вчальних закладах різного типу». – Свідоцтво про реєстрацію автор-
ського права на твір № 84891 від 25.01.2019 р. 

Енциклопедія 
1. Андріюк Л.В., Абрамов В.В. та ін. Современная энциклопе-
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дия народной и нетрадиционной медицины часть ІІ. Житомир: Рута, 
2018. 639 с.

Довідник
1. Аліфанова Т.А., Алєєва Н.М., Барінов Ю.В., Гудзь А.С. та ін. 

Офтальмологічна допомога в Україні за 2014-2017 роки: аналітич-
но-статистичний довідник. Київ: ПОЛІУМ, 2018. 314 с.

2. Виноград Н.О. Термінологічний словник: Біологічна безпека. 
Епідеміологія. Паразитологія. Вінниця: Нова книга, 2019. 312 с.

УНІВЕРСИТЕТ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

SciVerse Scopus
Станом на жовтень 2019 року згідно з рейтинговим оцінюванням 

проведеним інформаційним ресурсом Освіта.ua здійснено наукоме-
тричний моніторинг науково-видавничої діяльності за показниками 
бази даних SciVerse Scopus. У базу внесено 166 заклади вищої освіти 
України. Університет у цьому рейтингу займає 11 позицію і є другим 
серед медичних університетів України.

Динаміка індексу Гірша (h-індексу) Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького
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Динаміка кількості публікацій Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького 
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у наукометричній базі даних  SciVerse Scopus
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Динаміка кількості цитувань публікацій Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького 

у наукометричній  базі даних SciVerse Scopus

1267 138414601574171520292123
2215 2339

26753692
4068

5335 5814
6822

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

Загальні дані публікацій Університету станом на 07.10.2019 року 
(останнє оновлення даних):

Кількість статей – 1107, медицина – 29,3%, біохімія, генетика і 
молекулярна біологія – 16,7 %, фармакологія, токсикологія і фармація 
– 15,7 %, хімія – 8,1%

Кількість цитувань – 6822
Індекс Гірша – 43.
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Серед найбільш цитованих статей працівників Університету від-
повідно до бази даних SciVerse Scopus є такі роботи:
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 ци-
тувань – 201.

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. Кіль-
кість цитувань – 186

3. Havrylyuk, D., Mosula, L., Zimenkovsky, B., Vasylenko, O., Gzella, 
A. & Lesyk, R. Synthesis and anticancer activity evaluation of 
4-thiazolidinones containing benzothiazole moiety // European Journal 
of Medicinal Chemistry, 2010,45(11), 5012-5021. Кількість цитувань 
– 166.

4. 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 – 134.

5. 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 – 131.

6. Nadashkevich O. et al. A randomized unblinded trial of cyclophosphamide 
versus azathioprine in the treatment of systemic sclerosis // Clinical 
rheumatology, 2006, 25(2),205-212. Кількість цитувань – 113.

7. 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 – 107.

8. 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 – 106.
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9. Feagan B. G. et al. The role of centralized reading of endoscopy in a 
randomized controlled trial of mesalamine for ulcerative colitis // 
Gastroenterology, 2013, 145(1),149-157. e2 Кількість цитувань – 105.

10. 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 – 96.

Google Scholar

Станом на 01.10.19 року у наукометричній базі даних Google 
Scholar зареєстровано 1155 науковців Університету. Сумарна кількість 
цитувань працівників з моменту індексації становить 19029, а індекс 
Гірша складає 61.

Станом на 01.10.19

НАУКОВІ ЖУРНАЛИ

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

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

тричних баз даних. 
1. Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис. Головний 

редактор Лукавецький О.В. 
2. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. Головний ре-

дактор Гжегоцький М.Р. 
3. Львівський клінічний вісник. Головний редактор Абрагамович О.О. 
4. Медичне право. Головний редактор Сенюта І.Я.
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5. Новини стоматології. Науковий редактор Угрин М.М. 
6. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. Голов-

ний редактор: Кушнір Р.
7. Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація / 

Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization. Го-
ловний редактор Зіменковський А.Б. 

8. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми профілактичної ме-
дицини». Головний редактор Кузьмінов Б.П.

9. Алергія у дитини. Головний редактор Беш Л.В.
10. Гепатологія. Головний редактор Герасун Б.А.
11. Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. Головний редактор 

Угрин М.М. 
12. Профілактична та дитяча стоматологія. Головний редактор Смоляр 

Н.І. 
13. Світ ортодонтії. Науковий редактор Дрогомирецька М.С. 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Діяльність бібліотеки Університету спрямована на ефективне вико-
ристання інформаційних ресурсів, якісне формування фонду навчальної 
та наукової літератури відповідно до вимог освітнього процесу. Забез-
печення студентів необхідними бібліотечно-інформаційними ресурсами 
(науково-методичною, навчальною літературою, науковими, довідкови-
ми документами та періодичними виданнями) вимагає від бібліотеки ці-
леспрямованої та систематичної роботи. Постійний моніторинг книго-
забезпеченості навчального та наукового процесів в Університеті сприяє 
поліпшенню якості формування фонду. Впродовж навчального року за-
куплено 5271 примірник на суму 2 027 008 грн., державною мовою – 2 
876 прим., іноземними – 2 395 прим. Багатогалузевий книжковий фонд 
налічує 616 100 примірників. З метою оновлення традиційних функцій 
та розширення видової структури бібліотечних фондів проводиться ско-
ординована робота між бібліотекою, адміністрацією та кафедрами. 

Пріоритетними у роботі бібліотеки залишаються: наявність і за-
стосування нормативно-правової бази, індивідуальна робота з ко-
ристувачами та своєчасне реагування на технологічні зміни. Завдяки 
співпраці з університетськими бібліотеками Львова була можливість 
користуватись базами Scopus та Web of Science, а з червня 2019 року 
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Університет має свій доступ. Бібліотека отримала OSCE (об’єктивний 
структурований клінічний іспит) видання, які використовуються у 
процесі відпрацювання професійних навичок та підготовці до прак-
тичного оцінювання студентів-медиків, що є складовою Єдиного дер-
жавного кваліфікаційного іспиту.

Важливим напрямом дослідницької роботи залишається пошук 
інформації для створення біо-бібліографічних покажчиків. Завершена 
робота над доповненим виданням «Медики і медицина в житті та ді-
яльності Митрополита Андрея Шептицького» з нагоди 115-ої річниці 
від дня заснування у Львові Українського шпиталю «Народна лічни-
ця». Укладено біобіблографічний покажчик «Вільчинський Тадеуш – 
засновник кафедри фармакогнозії і ботаніки та ботанічного саду» (до 
130 – річчя від дня народження). Бібліотека продовжує накопичувати, 
популяризувати та поширювати інформацію про науковий доробок 
вчених-медиків, опрацьовувати та зберігати інформаційні ресурси для 
забезпечення широкого доступу до наукової інформації. Продовжуєть-
ся наповнення інституційного репозитарію Університету, створеного у 
2017 році. Бібліотекою сформовано базу праць викладачів Університе-
ту з доступом он-лайн. 

Важлива подія 2019 року − проведення Національною науковою 
медичною бібліотекою України за участі УБА Міжнародної науко-
во-практичної конференції «Медичні бібліотеки України в глобалі-
зованому світі науки, освіти та культури». Обговорювались питання 
пріоритетних напрямів розвитку медичних бібліотек, нових форм ін-
формаційно-бібліотечної кооперації, оперативного доступу до зовніш-
ніх джерел наукової інформації в галузі медицини, фармакології та 
суміжних наук. 

Бібліотека постійно бере активну участь у конференціях, тематич-
них вечорах та соціокультурних заходах. Об’єднуючи просвітницькі 
та освітні функції, бібліотека була учасником 26-ого Форуму видавців.  
Цьогоріч однією з локацій Форуму стали читальні зали бібліотеки, де 
відбулась низка цікавих заходів, серед яких: презентація електронного 
додатку до книги А.І. Шевченка «Онкологія» видавництва «Нова Кни-
га». Тетяна Єщенко – завідувач кафедри українознавства презентувала 
свою нову монографію «Текстово-антропоцентричний вимір метафо-
ри українських поетів 1990-х років». Читальна зала бібліотеки стала 
майданчиком для дискусії «Старі і нові «приналежності» у сучасній 
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українській біографістиці: політичний, культурний, фаховий і гендер-
ний зрізи», організованої Інститутом біографічних досліджень Наці-
ональної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У студентській 
читальній залі співробітником компанії «Vilibri» було представлено 
онлайн-тренажер USMLE Rx-360 для підготовки до Міжнародного іс-
питу з основ медицини (IFOM). 

В рамках Бібліофоруму відбувся круглий стіл на тему «Медичні 
бібліотеки у процесах трансформації системи охорони здоров’я Укра-
їни». Учасники обговорили актуальні питання діяльності медичних 
бібліотек, визначили основні проблеми та шляхи їх вирішення.

Тісні зв’язки з науковими бібліотеками закладів вищої осві-
ти та медичними бібліотеками Львова, Києва, Тернополя, Харкова, 
Чернівців, Вінниці, Івано-Франківська, Одеси спонукають до парт-
нерських обмінів інформацією, фахового спілкування та активного 
використання корпоративної каталогізації. Бібліотека є членом Укра-
їнської бібліотечної асоціації (УБА), Медичної бібліотечної асоціа-
ції (Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen, AGMB) 
(ФРН), Австрійської академічної служби (OeAD) у Львові та партне-
ром ГО «Форум видавців».

Бібліотека продовжує пошук креативних ідей, організовує спільні 
інформаційні проекти та сприяє творчому спілкуванню користувачів. 
Важливим напрямком діяльності бібліотеки Університету залишаєть-
ся розвиток нових інформаційних технологій, формування мережевої 
взаємодії та ефективного використання бібліотечних ресурсів.

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лікувально-профілактична діяльність здійснювалась на 50 клі-
нічних кафедрах, які розташовані у 102 лікувально-профілактичних 
закладах Львова, Рівного, Луцька, Трускавця, Моршина. З них дер-
жавної та комунальної власності – 48 та приватних – 54. За звітний 
період укладено нові угоди з 4-ма закладами охорони здоров’я (2-ма 
комунальними і 2-ма приватними), а також наново укладені угоди з 
12-ма клінічними закладами, серед них:

• КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня»
• КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний 

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

• КНП ЛОР «Львівський обласний шкірно-венерологічний 
диспансер»

• КНП ЛОР «Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя 
Лева»

• КНП ЛОР «5-а міська клінічна лікарня м. Львова»
• КНП ЛОР «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова»

ЛНМУ імені Данила Галицького співпрацює з науково-дослідними 
установами системи Національної академії медичних наук України:

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

НАМН України».
Лікувально-профілактичну роботу виконують 837 викладачів. З 

них вищу категорію мають 491 особа, I категорію – 100 осіб, ІІ катего-
рію – 81 особа та сертифікат спеціаліста – 165 осіб. Основні показники 
лікувально-профілактичної роботи корелюють із загальнодержавними 
та відзначаються стабільністю й незначними змінами. Консультативна 
робота за звітний період склала 602314 консультацій. Показник опера-
тивної діяльності кафедр склав 43518 оперативних втручань.

Університет постійно співпрацює з ДОЗ ОДА у областях Захід-
ного регіону України. 19 висококваліфікованих фахівців клінічних 
кафедр є головними позаштатними спеціалістами ДОЗ ЛОДА, а 9 – 
експертами МОЗ України.

Університет співпрацює з Військово-медичним клінічним цен-
тром Західного регіону і Львівським військово-медичним клінічним 
центром Державної прикордонної служби України, надаючи практич-
ну допомогу в лікуванні та реабілітації військових-учасників АТО. 
Досвідчені фахівці клінічних кафедр виконують складні операційні 
втручання, приймають участь у лікуванні поранених, травмованих 
військовослужбовців. Завідувачі і професори клінічних кафедр органі-
зовують науково-практичні конференції і семінари, засідання асоціації 
хірургів, травматологів, анестезіологів, інфекціоністів, у яких беруть 
участь працівники Військово-медичного клінічного центру Західного 
регіону, Львівського військово-медичного клінічного центру Держав-
ної прикордонної служби України. Науково-педагогічні працівники 
клінічних кафедр приймають участь в медичних оглядах мешканців 
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сільських районів Львівської, Волинської та Рівненських областей, со-
ціального незахищених груп населення,

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

• 4 жовтня 2018 року кафедра терапевтичної стоматології про-
вела майстер-клас «Періопідхід до лікування пацієнтів як за-
порука успішного довготривалого результату» (Рижук Х)

• 8–13 жовтня 2018 року, 4–11 грудня 2018 року викладачем 
кафедри дерматології, венерології Чаплик-Чижо І.О. органі-
зовані та прочитані лекцій профілактично-просвітницького 
спрямування для учнів Нижанковицької та Добромильської 
загальноосвітніх шкіл, учнів СЗШ №48, ліцею №28 ЛМР 
на теми: «Профілактика паразитарних захворювань шкіри», 
«Особливості догляду за проблемною шкірою», «Профілак-
тика захворювань, що передаються статевим шляхом» 

• 29 жовтня 2018 року викладачі кафедри дерматології, вене-
рології в рамках Всесвітнього дня псоріазу провели фахову 
консультацію хворих на псоріаз та підозру на цю недугу, а 
також за участю лікарів-інтернів 2-го року навчання Бербека 
Х., Гладун М. підготували та прочитали просвітницьку лек-
цію для пацієнтів, роздали пам’ятки хворого на псоріаз.

• у жовтні 2018 року і травні 2019 викладачі кафедри дерма-
тології, венерології за участю студентів Шульга Д., Доро-
жовець А., Поліщук О., Сабадаш І., Бисага Ю. підготували 
та розмістили в 7-му гуртожитку ЛНМУ імені Данила Га-
лицького стенди діагностично-профілактичного спрямуван-
ня «Це повинен знати кожен» (щодо паразитарних захворю-
вань шкіри) та «Ризики зараження на ВІЛ-інфекцію та його 
профілактика»

• 13 листопада 2018 року кафедра ендокринології провела 
«Школу самоконтролю цукрового діабету» для вперше вияв-
лених пацієнтів із цукровим діабетом та їх родичів.

• 16–17 листопада 2018 року кафедра дитячої хірургії взяла 
участь у організації 5-го Міжнародного майстер-класу «Мі-
ніінвазивна хірургія дитячого віку» (м. Львів)

• 12 лютого 2019 року кафедра терапевтичної стоматології 
ФПДО провела майстер-клас з лікарями-інтернами «Ергоно-
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мічні аспекти роботи в операційному мікроскопі SCANER»
• 1 березня 2019 року кафедра неврології провела майстер-клас 

«Головний біль напруги – сучасні аспекти діагностики та лі-
кування»  (Негрич Т.І., Боженко Н.Л.) в рамках науково-прак-
тичної конференції «Можливості та досягнення сучасної 
фармакотерапії в практиці невролога» (м. Київ)

• 4 березня 2019 року кафедра ортодонтії провела круглий стіл 
на тему «Остеопатія в ортодонтії»

• 4 березня 2019 року кафедрою пропедевтики педіатрії та медич-
ної генетики проведено круглий стіл в Львівському обласному 
центрі громадського здоров’я, присвячений профілактиці, ран-
ній діагностиці, лікуванню та підтримці пацієнтів з вродженими 
вадами розвитку (Шаргородська Є.Б., Мальська А.А.)

• 22–23 березня 2019 року кафедра дитячої хірургії взяла 
участь у організації навчального курсу для дитячих хірургів 
та урологів «Неонатальна та мініінвазивна хірургія» спільно 
з Європейською асоціацією дитячих хірургів (м. Львів) 

• 28 березня, 25 липня, 27 серпня 2019 року кафедра дерма-
тології, венерології провела майстер-клас, присвячений мож-
ливості використання вітамінно-мінеральних комплексів 
«Solgar» у практиці лікаря

• 3 квітня 2019 року кафедра терапевтичної стоматології про-
вела майстер-клас «Японський досвід збереження здоров’я 
стоматолога» (Грінечко Ю.)

• 9-11 квітня 2019 року кафедра клінічної лабораторної діа-
гностики ФПДО у рамках Львівського медичного форуму 
провела науково-практичну конференцію «Лабораторна ме-
дицина в світлі реформування системи охорони здоров’я»

• 10 травня 2019 року кафедра ортодонтії провела майстер-клас 
з діагностики та планування лікування в програмі AudaxCeph

• 16 травня 2019 року кафедра дерматології, венерології про-
вела фахову школу «Нові тенденції лікування, профілактики 
дерматовенерологічних захворювань та новоутворів шкіри»

• 24–25 травня 2019 року кафедра неврології взяла участь в ор-
ганізації «III школи з м’язових захворювань та захворювань 
периферичної нервової системи», м. Львів (Негрич Т.І., Мат-
вієнко Ю.О., Боженко Н.Л., Малярська Н.В., Кирилюк С.Я.)
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• 30 травня 2019 року викладачі кафедра дитячої хірургії взяли 
участь у Мультидисциплінарному освітньому проекті ДОЗ 
ЛОДА «Майстерня успішного лікаря»

• 31 травня – 1 червня 2019 року кафедра ендокринології про-
вела Всеукраїнську науково-практичну конференцію з між-
народною участю «Проблемні питання діагностики та ліку-
вання ендокринних захворювань» (м. Львів)

• 14 червня 2009 року кафедра терапевтичної стоматології 
ФПДО провела круглий стіл із лікарями-стоматологами м. 
Луцька «Впровадження медичної реформи – важлива складо-
ва інтеграції України в Європейський простір»

• 20–21 червня 2019 року кафедра дитячої хірургії взяли участь 
у організації Всеукраїнської науково-практичної конференції 
з міжнародною участю «Практичні аспекти мініінвазивної хі-
рургії у дітей» (м. Львів)

Оснащення клінічних підрозділів і лабораторій 
У 2018–2019 навчальному році на клінічні кафедри закуплено но-

вітнє обладнання за кошти Університету на загальну суму 6 млн. 939 
тис. 700 грн. (у 2017–2018 н.р. 6 млн. 166 тис. 900 грн.). Серед придба-
ного обладнання:

• дві ультразвукові діагностичні системи MyLab Seven eHD 
загальною вартістю 5090 тис грн. для кафедр акушерства та 
гінекології і анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО

• 18 портативних бормашин із мікротомом – 280,4 тис грн. для 
кафедри ортопедичної стоматології

• 4 сучасних мікроскопи – 239 тис. грн. для кафедри патологіч-
ної анатомії та судової медицини

• аспіратор ATMOS C – 128,7 тис грн для кафедри урології 
ФПДО

• аналізатор електронейроміографічний «Синапсис» – 106 тис. 
400 грн.  для кафедри ортодонтії.

Стоматологічний медичний центр ЛНМУ ім. Данила Га-
лицького

Проектна потужність Стоматологічного центру становить 1480 
відвідувань в зміну. За центром закріплено функції головної стомато-
логічної установи Львівської області та міжобласного центру дитячої 
щелепно-лицевої хірургії Західного регіону України. Основними на-
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прямками діяльності міжобласного центру дитячої щелепно-лицевої 
хірургії є консультування дітей з вродженими вадами щелепно-лице-
вої ділянки, визначення термінів оперативних втручань, подальшого 
лікування та диспансеризації.

Збільшуються об’єми надання стоматологічної допомоги під за-
гальним знечуленням, особливо дітям. Надається лікувально-консуль-
тативна стоматологічна допомога хворим із захворюваннями крові 
(гемофілія, та інші). Запроваджуються методи діагностики і лікування 
дисфункцій скронево-нижньо-щелепових суглобів із застосуванням 
МРТ, діагностика та лікування гальванозів, що виникають при зубно-
му протезуванні. Стоматологічний медичний центр ЛНМУ ім. Данила 
Галицького є єдиною установою в області де проводиться протезуван-
ня з використанням дорогоцінних металів.

У Стоматологічному медичному центрі проводиться лікування ко-
реневих каналів під мікроскопом, лікування захворювань пародонта 
та інших захворювань ротової порожнини з використанням апарату 
«Вектор» і високотехнологічного медичного комплекса SCORPION 
DENTAL OPTIMA. У відділенні хірургічної стоматології лікарями 
стоматологами-хірургами проводяться операції з імплантації. З цією 
ціллю використовуються імпланти різних систем.

За 2018–2019 навчальний рік в Стоматологічному медичному 
центрі було прийнято 126 054 хворих, прийнято первинних хворих – 
35 896 (28,5% від усіх відвідувань), надано стоматологічної допомоги 
52 439 дітям (у 2017–2018 роках – 52 427). Лікарями-стоматологами 
сановано 15 196 хворих, в т. числі дітей 7 012 (в 2017–2018 роках – 
6 813). Проліковано 92 018 зубів.

У Стоматологічному медичному центрі впродовж навчального 
року проведено повну санацію, включаючи зубопротезування, 347 
учасникам АТО.

Спеціалізована консультативна поліклініка фтизіопульмоно-
логнічного профілю НДІ епідеміології та гігієни

Поліклініка надає висококваліфіковану спеціалізовану консуль-
таційно-діагностичну та профілактичну медичну допомогу дорослим 
та дітям, хворим на туберкульоз. Лікарі поліклініки беруть  участь  у 
виконанні певних фрагментів у науково-дослідних роботах, які  запла-
новані в інституті. Лікарями поліклініки, які виконують НДР відділу 
епідеміології, клініки туберкульозу опрацьовано 246  тематичних карт 
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хворих з новими та повторними випадками мультирезистентного ту-
беркульозу легень з метою вивчення причин його розвитку та ступеня 
прихильності хворих до лікування на етапах спостереження.

Лікарями поліклініки  за звітний період прийнято 39347 хворих,  
із них дорослих – 34396, дітей – 4951. Для надання медичної допомоги 
проводиться необхідний і достатній обсяг діагностичних обстежень 
пацієнтам в амбулаторних умовах, для чого при поліклініці працює 
рентгенкабінет, кабінети функціональної та ультразвукової діагности-
ки, клініко-діагностична лабораторія.

Показники роботи клініко-діагностичної лабораторії: здійснюють-
ся гематологічні, загально-клінічні, біохімічні дослідження, за з вітний 
період було проведено усього 36631 досліджень, з них гематологічних 
– 24905, загально-клінічних – 10608, біохімічних – 1118.

Рентгено-діагностична робота: усього  було проведено 4901 дослі-
джень, з них: оглядових рентгенограм органів грудної клітки – 2452, 
томограм – 984, флюорографій – 1351, рентгеноскопій – 88, рентгено-
грам інших систем – 16 та кісток – 10.

Робота кабінету функціональної діагностики: проведено дослі-
джень усього 7207, із них електрокардіограм – 3238; дослідження 
функції зовнішнього дихання – 3969, із них функціональних проб із 
застосуванням бронхолітика – 890.

У кабінеті ультразвукової діагностики проведено 2820 дослі-
джень, із них черевної порожнини – 1207, щитоподібної залози – 24, 
жіночих статевих органів – 12, нирок – 1234, інших – 343.

МУЗЕЙ ХВОРОБ ЛЮДИНИ
(як національне надбання, 

згідно з постановою КМ України від 2006 року) 

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

• Фундаментальний відділ – «Архів протоколів секцій» – доку-
менти про розтини померлих від різних хвороб від 1896 року 
до 2018 року включно.  Загальна кількість протоколів – 92574. 

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

сток, конкременти нирок і жовчного міхура, сухі препарати 
аорти та артерій, корозійні препарати судин від 1896 року до 
2018 року. Загальна кількість – 257. 

• Фундаментальний відділ – «Архів патогістологічних препа-
ратів (від 1891 року)». Загальна кількість – 5000. 

• Фонд – «Наукові роботи та підручники» співробітників ка-
федри, закладу та Інституту патології Університету Яна Ка-
зімижа (1919-1939); кафедри, Інституту клінічної патології 
(1945-2018). Загальна кількість – 185. 

• Фонд – «Дисертації, монографії, збірники дослідницьких 
праць» співробітників кафедри (1945-2018) та Інституту клі-
нічної патології (1996-2013). Загальна кількість – в роботі. 

• Фонд – «Бібліотека керівництв та підручників з патології лю-
дини». Загальна кількість – в роботі. 

• Фонд − Журнали – «Архів Рудольфа Вірхова» від 1864 до 
1939 рік. Загальна кількість – 303 томи.   

• Фонд – «Навчальний відділ А» — макропрепарати (з фундамен-
тального відділу Музею), та патогістологічні препарати, розта-
шовані у навчальному блоці кафедри. Загальна кількість – 156 

• Фонд – «Навчальний відділ Б» – архів рисунків, діапозитивів, 
фото (для лекцій — епіпроекція, траспроекція та комп’ютер-
на проекція) 

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Товариство молодих вчених Університету об’єднує науково-педа-
гогічних працівників віком до 35 років. На даний час в Університеті це 
понад 300 осіб. До товариства молодих вчених входять: аспіранти, клі-
нічні ординатори, здобувачі наукових ступенів, асистенти та доценти. 
Координуючим органом Товариства є рада молодих вчених, до складу 
якої входить 14 активних членів товариства. Склад ради змінюється 
що два роки.

Основні напрямки роботи товариства:
• Популяризація науки в колах наукової молоді та молоді зага-

лом шляхом поширення інформації через соціальні мережі: 
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Twitter, Facebook, Instagram
• Співпраця з міжнародними організаціями, гранти
• Допомога та безпосередня організація в проведенні наукових

конференцій, з’їздів та науково-практичних заходів. 
Наукові заходи:

• 7.11.2018 року круглий стіл Студентського наукового това-
риства стоматологічного ф-ту ім. О. Коваля «Можливості та 
обмеження пародонтологічного лікування», м. Львів 

• 17-18.11.2018 року практичний майстер-клас Віталія Наумо-
ва «Препарування під непрямі реставрації», м. Львів 

• 1-2 12. 2018 року – конференція «ART of composite», м. Вар-
шава, Польща

• 10-12 04. 2018 року – 80-а загальноуніверситетська наукова 
конференція студентів та молодих вчених з міжнародною 
участю, м. Львів

• 17-19. 04. 2019 року – Х Міжнародний медичний форум, м. Київ
• 18-20. 09. 2019 року – Smart Lion Immunotechnology in 

Medicine, м. Львів - м. Київ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Студентське наукове товариство Університету об’єднує студент-
ські наукові гуртки, які працюють на всіх студентських кафедрах уні-
верситету. В 2019 році загальна кількість членів Студентського нау-
кового товариства Університету склала близько 900 осіб. Серед них 
майже 100 осіб входять до активної групи, яка займається організацією 
численних і різноманітних 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, оргкомі-
тет конференції. Студентське наукове товариство має різні напрямки 
діяльності, пріоритетними серед яких є: 

• організація студентських наукових конференцій та інших за-
ходів

• поширення інформації про студентські наукові заходи
• сприяння участі студентів у Всеукраїнських та міжнародних 
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конкурсах і програмах на здобуття грантів.
Популярними серед студентів є зустрічі за круглим столом та дис-

пути для обговорення актуальних медичних проблем, тренінги та май-
стер-класи з первинної хірургічної техніки та практичних навичок надан-
ня невідкладної допомоги, а також лекції, зокрема, щодо підготовки та 
презентації результатів своїх наукових досліджень. Впродовж поточного 
навчального року студентами проведено більше трьох десятків таких за-
ходів.  Залежно від аудиторії, крім запрошених лекторів, лекції читають і 
студенти Університету. Зокрема, «СНІД - стосується кожного» для студен-
тів НУ Львівська Політехніка та Національної академії сухопутних військ 
імені Петра Сагайдачного; тренінг «Рятувальні дії під час терористичного 
акту з великою кількістю потерпілих. Медичне сортування», що відбувся 
на території та в приміщеннях Львівської міської Ради.  

Студенти є учасниками численних конференцій, конгресів науко-
во-практичних семінарів та конкурсів у різних містах України –  Київ, 
Вінниця, Івано-Франківськ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Полтава, Тер-
нопіль, Ужгород, Суми, Чернівці.  Географія наукових зв’язків сягає і 
за межі України – Польща, Болгарія, Словаччина, Австрія, Угорщина. 

Традиційно щороку навесні Студентське наукове товариство про-
водить загальноуніверситетські конференції. У квітні 2019 року відбу-
лась 80-а конференція студентів та молодих вчених, учасниками якої 
стали більше 700 студентів – авторів понад 600 наукових робіт. У рам-
ках роботи конференції було проведено 2 пленарні та 22 секційних 
засідань. Цьогоріч секційні засідання форматувались згідно з напрям-
ками наукових досліджень учасників: загальномедичний напрямок (14 
секцій), стоматологічний напрямок (3 секції), фармацевтичний напря-
мок (3 секції) та гуманітарний напрямок (2 секції). Усі роботи учасни-
ків конференції увійшли до електронного збірника тез.

Під час конференції проведено 18 майстер-класів, екскурсії у 
Музеї нормальної анатомії та Музеї хвороб людини, а також у музей 
фармацевтичної компанії ПАТ «Галичфарм». До проведення заходів 
долучились Лікарська комісія Наукового Товариства Шевченка, Голов-
не управління ДСНС у Львові, Муніципальна варта та центр надання 
екстреної медичної допомоги.

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

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

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

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

В Університеті проведено 797 заходів,  які були присвячені зна-
менним подіям (352), національно-культурним традиціям (185), про-
відним вченим, політичним діячам (157), пам’ятним подіям Універси-
тету (103), а також 427 волонтерських заходів, серед яких: вшанування 
пам’яті Героїв Небесної Сотні, Героїв, полеглих за незалежність Укра-
їни, пам’яті жертв політичних репресій і Голодомору; відзначення 
100-річчя подій Української революції 1917-1921 років, річниць «Ре-
волюції гідності», Конституції та Незалежності України, заснування 
УПА, утворення ЗУНР, проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР, завер-
шення Другої світової війни, Чорнобильської катастрофи; проведення 
Дня захисника України, Днів милосердя, благодіяння, донора, Між-
народного дня рідної мови, Дня української писемності та мови, Дня 
медичного працівника, Дня працівника освіти, Міжнародного дня сту-
дента, Дня Матері, Всесвітнього дня здоров’я, Дня молоді, Дня міста 
Львова та ін.; вшанування видатних постатей української літератури, 
історії та культури – Тараса Шевченка, Степана Бандери, Євгена Ко-
новальця, Симона Петлюри, Євгена Петрушевича, Романа Шухевича, 
Мирона Тарнавського, Пилипа Орлика, патріарха Йосифа Сліпого, ми-
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трополита Андрея Шептицького, Маркіяна Шашкевича, Івана Франка, 
Юрія Липи, Мар’яна Панчишина та ін.

Проводилися благодійні акції, спрямовані на допомогу сиротам, 
сім’ям вояків, полеглих за незалежність України, дітям шкіл-інтерна-
тів Львова, Рава-Руської, Червонограду, Сколе; опіка над невиліковно 
хворими у шпиталі ім. митрополита Андрея Шептицького тощо.

Було організовано навчання з першої медичної допомоги; оволо-
діння практичними навичками з невідкладних станів та військово-ме-
дичної допомоги; ознайомлення з алгоритмом дій при отриманні ін-
формації про вчинення терористичного акту.

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

Продовжувалась робота з популяризації нашого Університету. Народ-
ний ансамбль танцю «Горицвіт» імені Зенона Колобича здобув перші місця 
на V Всеукраїнському фестивалі-конкурсі імені Павла Вірського та міжна-
родних фестивалях у Франції та Румунії. Народна хорова капела «Музи Гіп-
пократа» брала участь у фольклорних фестивалях в Австрії та Угорщині. 

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

ГУМАНІТАРНА ОСВІТА

МУЗЕЇ

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

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

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

• Музей хвороб людини Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького, керівник музею 
– академік НАМН України, член-кореспондент НАН Украї-
ни Д.Д. Зербіно (розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 27.12 2006 р. №665-р музей включено до Держав-
ного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне 
надбання);

• Музей стоматології, завідувач музею – доцент кафедри те-
рапевтичної стоматології В.С. Гриновець (музей створено на-
казом ректора ЛНМУ від 24.09 2008 р. № 2517-д при кафедрі 
терапевтичної стоматології);

• Анатомічний музей Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, завідувач музею – за-
відувач кафедри нормальної анатомії Л.Р. Матешук-Вацеба 
(музей створено наказом ректора ЛНМУ від 16.12 2016 р. 
№3639-3 при кафедрі нормальної анатомії).

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВИДАННЯ

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

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

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

• Первинна профспілкова організація студентів ЛНМУ імені 
Данила Галицького;

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

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

• Студентське об’єднання «Європейська Асоціація студентів 
медицини EMSA-Львів»;

• Осередок ГО «Всеукраїнської молодіжної асоціації студен-
тів-медиків»  (UMSA – Ukrainian medical students’ association);

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

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

• Батьківський комітет ЛНМУ імені Данила Галицького.

ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ

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

• Народний ансамбль танцю «Горицвіт» імені Зенона Колобича 
ЛНМУ імені Данила Галицького (керівник – Марія Колобич);

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

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

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

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

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

Заняттями у 16 навчально-тренувальних групах охоплено 275 
студентів; у 6 спортивних клубах (стрілецький СК «Медін», баскет-
больний СК «Медін», СК спортивного фехтування, СК з футзалу та 
міні-футболу, СК «Кван-Кі-До», СК ЛНМУ імені Данила Галицько-
го) займаються 259 студентів; у 8 громадських оздоровчо-фізкуль-
турних та спортивних клубах зайнято 237 студентів; професійно 
орієнтованими та індивідуальними заняттями (як організованими, 
так і самостійними із залученням спортсменів-волонтерів та членів 
Студентського самоврядування) постійно або епізодично охоплено 
понад 300 студентів.

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

Університет взяв участь у 112 спортивно-масових та оздоро-
вчо-фізкультурних заходах, серед яких 81 змагання: міжнародного 
(2), всеукраїнського (16) та обласного (63) рівня.  Спортсмени уні-
верситету здобули 238 нагород: 2 міжнародні, 32 всеукраїнські, 204 
обласні. Вони вибороли І місце у комплексному заліку Універсіади 
України 2019 р. серед ЗВО МОЗ України, VІІІ місце серед ЗВО V 
категорії МОН України, ІІІ місце серед ЗВО Львівської області, а 
також ІІІ місце у комплексному заліку Універсіади Львівщини. Ви-
конано 4 нормативи майстра спорту України і 5 кандидатів у майс-
три спорту України. 

Введено в експлуатацію наново збудований багатофункціональ-
ний спортивний майданчик з рекортановим покриттям для проведення 
занять, спортивних і оздоровчо-фізкультурних заходів, а також побу-
довано і обладнано тренажерами майданчик для занять атлетичною 
гімнастикою.
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ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК

Студентський спортивно-оздоровчий табір (СОТ) «Медик» 
був заснований у 1972 році, а перших відпочивальників він прийняв у 
1974 році. СОТ «Медик» розташований у чудовому сосновому лісі на 
березі одного з найчарівніших Шацьких озер – озері Пісочне, займає 
3,5 гектари площі Шацького національного заповідника. 30 грудня 
1997 року, згідно з рішенням Шацької районної ради, Університет от-
римав Державний акт на право постійного користування землею, який 
був зареєстрований у книзі записів державних актів на право постій-
ного користування землею за № 1 (І – ВЛ № 000853). 

У літньому сезоні 2019 року в СОТ «Медик» (директор – Ф.М. Лев-
чук) оздоровчий сезон був проведений з 02.07.19р. по 23.08.19р. 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 652 студентів, викладачів, співро-
бітників 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, зокрема, традицій-
ний пробіг з нагоди річниці незалежності України, тематичні вечори 
та дискотеки, Свято Нептуна, а також забезпечили рятувальні роботи 
під час плавання, прогулянок на човнах, катамаранах і серфінгах, риб-
ної ловлі.
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