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 0119U100174       моніторингу, контролю та прогнозування 

в медицині.  

1.  0119U100141  Вивчення впливу екологосоціальних 

та мікроекосоціальних чинників на 

розвиток патологічного стану у дітей 

шляхом удосконалення методів 

ранньої діагностики, лікування, 

профілактики  

2019- 

2023  

проф. Кісельова М.М. 

Кафедра педіатрії і 

неонатології ФПДО  

 Вивчення та аналіз факторів ризику 

формування патологічних станів у дітей 

різного віку, що трансформуються у 

захворювання, специфічні для 

новонароджених, дітей і підлітків, 

шляхом удосконалення методів 

діагностики, прогнозування перебігу, 

лікування та профілактики захворювань 

дитячого населення.  

 

2.  0119U100172  Особливості клінічного поліморфізму 

коморбідних станів в психіатрії та 

наркології 

2019- 

2023 

проф. Фільц О.О.  

Кафедра психіатрії і 

психотерапії ФПДО 

 Розробити нові системні підходи до 

терапії хворих на психічні захворювання 

на основі фармакологічної і 

психотерапевтичної корекції та оцінити її 

ефективність з урахуванням 

особливостей клінічного поліморфізму 

коморбідних станів в психіатріі та 

наркології  

 

3.  0119U100173  Дослідження розповсюдженості та 

закономірностей виникнення 

парадоксальних ефектів та гормезису 

під впливом ксенобіотиків 

2019- 

2023 

доц. Лотоцька-Дудик 

У.В. Кафедра гігієни та 

профілактичної 

токсикології 

 Узагальнення літературних даних і 

власних досліджень про парадоксальні 

ефекти та гормезис під впливом 

ксенобіотиків 

 

4.  0119U100498  Удосконалення та розпрацювання 

нових методів діагностики та 

лікування хворих з дефектами, 

деформаціями і функціональними 

розладами зубо-щелепної системи 

2019- 

2023 

доц. Кухта В.С.  

Кафедра ортопедичної 

стоматології 

 За результатами клінічних, додаткових, 

експериментальних та технологічних 

методів дослідження розпрацювати та 

удосконалити нові методи діагностики та 

лікування пацієнтів з дефектами, 

деформаціями і функціональними 

розладами зубо-щелепної системи 
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5.  0119U100509   Клініко-патогенетичні та 

епідеміологічні особливості гострих 

інфекційних хвороб та їх ускладнень 

у дітей, оптимізація діагностики та 

лікування 

2019- 

2023 

доц. Литвин Г.О. 

Кафедра дитячих 

інфекційних хвороб 

 На підставі вивчення епідеміології, 

патогенезу, клінічних особливостей 

перебігу гострих інфекційних хвороб 

вірусного та бактерійного генезу у дітей, 

удосконалити діагностику, оптимізувати 

лікування та профілактику захворювань 

 

6.  0119U104027  Удосконалення методів діагностики 

та способів хірургічного і 

ортопедичного лікуванння дефектів  

зубо-щелепової системи пацієнтів з 

урахуванням індивідуалізованих 

етіопатогенетичних, клінічних і 

морфо-функціональних факторів 

2020- 

2024 

проф. Вовк Ю. В. 

Кафедра хірургічної і 

ортопедичної 

стоматології ФПДО 

 Оцінка ефективності застосування 

хірургічних та ортопедичних способів 

лікування пацієнтів із дефектами зубо-

щелепової системи з урахуванням 

клінічних та морфофункціональних 

факторів 

7.  0120U002129  Морфо-функціональні особливості 

органів у пре- та постнатальному 

періодах онтогенезу, при впливі 

опіоїдів, харчових добавок, 

реконструктивних операціях та 

ожирінні 

2020- 

2024 

проф. Матешук-Вацеба 

Л.Р. проф. Масна З.З. 

Кафедра нормальної 

анатомії Кафедра 

оперативної хірургії з 

топографічною 

анатомією 

 Встановити морфо-функціональні 

особливості органів у пре- та 

постнатальному періодах онтогенезу, при 

впливі опіоїдів, харчових добавок, 

реконструктивних операціях та ожирінні 

8.  0120U002130  Обґрунтування діагностичної та 

лікувальної тактики у пацієнтів із 

хірургічною патологією серця та 

магістральних судин, у загальній та 

трансплантаційній хірургії 

2020- 

2024 

проф. Кобза І. І.  

Кафедра хірургії №2 

 Опрацювати оптимальну тактику 

обстеження та лікування хворих із 

хірургічною патологією серця та 

магістральних судин, у загальній та 

трансплантаційній хірургії, для 

покращення результатів лікування, 

прогнозування клінічного перебігу 

хвороби та виникнення ускладнень з 

метою їх профілактики 

 

9.  0120U002131  Порушення метаболізму та його 

вплив на розвиток поєднаної 

2020- 

2024 

доц. Пупін Т.І. проф. 

Яворський О. Г. Кафедра 

терапевтичної 

 Вивчення впливу метаболічних порушень 

на розвиток поєднаної стоматологічної та 

соматичної патології. Підвищення 
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стоматологічної та соматичної 

патології 

стоматології ФПДО 

Кафедра пропедевтики 

внутрішньої медицини 

№2 

ефективності профілактики та лікування 

стоматологічних захворювань на тлі 

загальносоматичної патології 

10.  0120U002132  Обґрунтувати тактику хірургічного 

лікування запальних і незапальних 

захворювань підшлункової залози, 

тулуба та нижніх кінцівок при їх 

ускладненому клінічному перебігу 

2020- 

2024 

проф. Андрющенко В.П. 

Кафедра загальної 

хірургії 

 Обґрунтувати тактику хірургічного 

лікування запальних і незапальних 

захворювань підшлункової залози, тулуба 

та нижніх кінцівок при їх ускладненому 

клінічному перебігу 

 

11.  0120U002133  Дослідити ефективність застосування 

сучасних технологій в лікуванні 

пацієнтів із хірургічною патологією 

органів черевної порожнини, 

ендокринної системи та 

гнійносептичними захворюваннями 

м’яких тканин та визначити критерії 

прогнозування ускладнень 

2020- 

2024 

проф. Лукавецький О. В. 

Кафедра хірургії №1 

 Вдосконалити алгоритми діагностики та 

лікування хворих із патологією шлунка, 

підшлункової залози, жовчновивідних 

шляхів, тонкої та товстої кишок, 

ожирінням, захворюваннями 

ендокринних органів та гнійно-

септичними хворобами м'яких тканин для 

ширшого застосування сучасних 

мініінвазійних технологій, як запоруки 

ефективного лікування, швидкої 

реабілітації, прогнозування клінічного 

перебігу хворіб та попередження 

виникнення ускладнень 

12.  0120U002134  Удосконалення та впровадження 

методів реконструктивно-

відновлювальних операцій та 

регенеративних технологій у 

щелепно-лицевій ділянці 

2020- 

2024 

проф. Варес Я. Е. 

Кафедра хірургічної 

стоматології та 

щелепнолицевої хірургії 

 Удосконалити та впровадити нові методи 

реконструктивно-відновлювальних 

операцій та регенеративних технологій у 

щелепнолицевій ділянці  

13.  0120U002135  Клінічна фармація як система 

покращення якості надання медичної 

допомоги населенню України 

2020- 

2024 

проф. Зіменковський А.Б. 

Кафедра менеджменту в 

охороні здоров'я, 

фармакотерапії та 

клінічної фармації 

 Розробка сучасної моделі клінічної 

фармації як системи покращення якості 

надання медичної допомоги населенню 

України на сучасному етапі 

реформування галузі охорони здоров'я 
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14.  0120U002136 Клініко-лабораторні характеристики 

уражень нервової системи   

2020- 

2024 

проф. Паєнок А. В.  

проф. Лаповець Л.Є.  

проф. Андріюк Л.В. 

Кафедра невропатології і 

нейрохірургії ФПДО 

Кафедра клінічної 

лабораторної діагностики 

ФПДО 

Кафедра реабілітації та 

нетрадиційної медицини 

ФПДО 

 Вивчити клінічні та лабораторні 

характеристики уражень нервової 

системи різного генезу. Встановити 

патогенетичні механізми при різних 

патологіях нервової системи. Розробити 

нові методи діагностики та лікування 

15.  0120U002137  Зміни гомеостазу у критичних хворих 

та їх корекція сучасними 

технологіями анестезії та інтенсивної 

терапії 

2020- 

2024 

проф. Підгірний Я. М. 

Кафедра анестезіології та 

інтенсивної терапії 

ФПДО 

 Узагальнення літературних даних та 

власних досліджень порушень гомеостазу 

критичних хворих; їх корекція сучасними 

технологіями анестезії та інтенсивної 

терапії 

16.  0120U002138  Оптимізація діагностичнолікувальної 

тактики при госпітальній та 

позагоспітальній інфекції в ургентній 

абдомінальній хірургії 

2020- 

2024 

проф. Матвійчук Б. О. 

проф. Корнійчук О.П. 

Кафедра хiрургiї та 

ендоскопiї ФПДО 

Кафедра мікробіології  

 Пошук факторів ризику появи 

госпітальної інфекції у стаціонарі на фоні 

застосованого лікування, аналіз та 

випрацювання заходів попередження 

небажаних варіантів розвитку та перебігу 

захворювання 

17.  0120U002139 Розпрацювання та удосконалення 

методів діагностики, профілактики та 

лікування хвороб пародонту, карієсу 

зубів та його ускладнень 

2020- 

2024 

проф. Зубачик В. М. 

Кафедра терапевтичної 

стоматології 

 Клінічно-експериментальне 

обґрунтування застосування засобів і 

розробка методів профілактики, терапії і 

реабілітації хворих з пародонтальною 

патологією,а також карієсом зубів та його 

ускладнень 

18.  0120U002140  Вивчення впливу патогенетичних 

чинників порушень репродуктивної 

системи на розвиток акушерської та 

гінекологічної патології, наукове  

2020- 

2024 

проф. Пирогова В.І.  Знизити частоту порушень фертильності, 

акушерських і перинатальних ускладнень 

у жінок репродуктивного віку з 

поширеною гінекологічною патологією 
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обґрунтування удосконалення 

методів їх корекції, профілактики і 

лікування 

19.  0120U002141  Вивчити особливості клінічного 

перебігу, профілактики та лікування 

хіміорезистентного туберкульозу у 

дітей і підлітків 

2020- 

2024 

проф. Костик О. П. 

Кафедра фтизіатрії і 

пульмонології 

 Опрацювати комплекс 

клінікорентгенологічних та лабораторних 

особливостей перебігу 

хіміорезистентного туберкульозу у дітей 

та підлітків і розробити заходи 

профілактики та лікування даного 

контингенту хворих 

 

20.  0120U002142  Особливості патогенезу, діагностики 

та лікування захворювань 

серцевосудинної, травної, 

ендокринної та дихальної систем в 

клініці та експерименті 

2020- 

2024 

проф. Скляров О. Я. 

проф. Скляров Є.Я. проф. 

Урбанович А.М. доц. Дац 

І.В. Кафедра біологічної 

хімії Кафедра терапії № 1 

та медичної діагностики 

ФПДО Кафедра 

ендокринології; Кафедра 

радіології та радіаційної 

медицини  

 З'ясувати патохімічні та імунологічні 

механізми розвитку патології 

серцевосудинної, травної та ендокринної 

систем та сформувати нові підходи 

діагностики та лікування 

21.  0120U002143 Стан стоматологічного здоровя та 

його корекція на підставі системного 

аналізу клінічно-лабораторних, 

рентгенологічних, морфологічних, 

функціональних, естетичних 

параметрів у осіб різного віку 

2020- 

2024 

проф. Чухрай Н.Л. 

Кафедра ортодонтії 

 Вивчити розповсюдженість 

стоматологічної захворюваності дітей 

Львівщини які проживають в різних 

еколого-соціальних умовах та мають 

супутню соматичну патологію, з 

подальшим впровадженням сучасних 

підходів до профілактики та лікування 

22.  0120U002144 Сучасні підходи до профілактики та 

лікування основних стоматологічних 

захворювань у дітей Львівщини з 

урахуванням соматичної патології та 

еколого-соціальних умов проживання 

2020-

2024 

доц. Колесніченко О. В. 

Кафедра стоматології 

дитячого віку 

 Вивчити розповсюдженість 

стоматологічної захворюваності дітей 

Львівщини. Які проживають в різних  

еколого-соціальних умовах та мають 

супутню соматичну патологію, з 
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подальшим впровадженням сучасних 

підходів до профілактики та лікування 

 

23.  0120U002145 Впровадження альтернативних 

методів дослідження токсичності 

хімічних чинників при розробці 

гігієнічних регламентів та запобіжних 

заходів  

 

2020-

2024 

с.н.с. Зазуляк Т.Я. 

ЦНДЛ 

 Наукове обґрунтування можливості 

застосування альтернативних моделей 

вивчення токсичності хімічних сполук та 

впровадження  їх в схему розробок 

гігієнічних регламентів допустимого 

вмісту шкідливих хімічних речовин та 

запобіжних заходів 

 

24.  0120U002146 Травма та захворювання опорно-

рухового апарату (клініка, 

діагностика, лікування та 

профілактика)  

2020-

2024 

проф. Трутяк І.Р. 

Кафедра травматології-

ортопедії 

 Покращити результати лікування хворих 

з травмою та захворюваннями опорно 

рухового апарату 

25.  0120U105728 Оптимізація напрямів 

фармацевтичної допомоги на основі 

фармакоекономічних досліджень для 

впровадження 

Державної стратегії забезпечення 

населення лікарськими засобами на 

період до 2025 року 

2021-

2025 

проф. Заліська О. М. 

Кафедра організації і 

економіки фармації, 

технології ліків та 

фармакоекономіки 

ФПДО 

 Обгрунтування нових підходів та 

методик фармакоекономічного аналізу, 

оцінки медичних технологій для 

інноваційних 

лікарських засобів, вакцин, схем 

профілактики і лікування поширених 

інфекційних та неінфекційних 

захворювань, 

удосконалення організаційно-

економічних, інформаційних методик 

фармацевтичної допомоги, формулярного 

забезпечення, екстемпорального 

виготовлення лікарських форм, розробка 

інформаційних, комп'ютерних баз даних 

про лікарські засоби, їх електронного 

відпуску для раціонального використання 

за даними доказової медицини, 

впровадження у практику охорони 

здоров'я та у навчальний процес і 
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безперервну освіту провізорів і лікарів 

для оптимізації фармацевтичної 

допомоги населенню України. 

26.  0120U105729 Правові інновації у сфері охорони 

здоров'я 

2021-

2025 

проф. Сенюта І.Я.  

Кафедра медичного 

права ФПДО 

 Дослідити особливості правового 

регулювання інновацій у сфері охорони 

здоров'я в Україні та визначити можливі 

шляхи його удосконалення на основі 

міжнародного позитивного досвіду 

27.  0120U105730 Роль алергічної, грибкової та 

мікробної сенсибілізації в генезі та 

обгрунтуванні нових підходів до 

консервативної терапії 

хронічних захворювань верхніх 

дихальних шляхів і вуха 

2021-

2025 

доц. Москалик О. Є. 

Кафедра 

оториноларингології 

 Визначення ролі алергічної, грибкової та 

мікробної сенсибілізації у хворих на 

хронічні захворювання верхніх 

дихальних 

шляхів і вуха, механізм їх впливу на 

локальну і системну імунну відповідь та 

експериментально-клінічному 

обгрунтуванні і клініко-імунологічній 

оцінці підходів до консервативної терапії. 

 

28.  0120U105731 Медико-соціальні аспекти 

психотичних та межових станів 

(типологія, нозологічна специфіка, 

терапевтичні інтервенції та 

превентивні стратегії) 

2021-

2025 

проф. Білобривка Р. І. 

Кафедра психіатрії, 

психології та сексології 

 Визначити та впровадити ефективні 

діагностичні, терапевтичні та 

превентивні стратегії для надання 

комплексної медикосоціальної допомоги 

пацієнтам із межовими та психотичними 

розладами на основі специфічних 

нозологічних 

Особливостей 

 

29.  0120U105732 Українознавчий дискурс у вищій 

медичній освіті: культурно-

історичний, мовно-літературний. 

духовно-моральний, 

педагогічний виміри 

2021-

2025 

доц. Єщенко Т. А. 

Кафедра українознавства 

 Розкрити особливості категоріального 

осмислення та концептуального 

усвідомлення ідеї формування 

етнонаціональної свідомості студента 

медичного ЗВО, дослідити специфіку 

формування етнонаціональної свідомості 

в Україні на підставі аналізу історичного, 
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культурологічного, педагогічного, 

духовно-морального, мовно-

літературного дискурсів 

 

30.  0120U105733 Прогнозування розвитку 

синтропічних ускладнень та їх 

профілактика 

2021-

2025 

проф. Дутка Р. Я. 

Кафедра пропедевтики 

внутрішньої медицини 

№1 

 Вивчення особливостей перебігу 

синтропічної патології та її профілактика 

31.  0120U105734 Нативістично-емпіричні підходи до 

викладання іноземних мов за умов 

змішаних форм навчання на базі 

медичних 

закладів вищої освіти 

2021-

2025 

проф. Содомора П.А. 

Кафедра латинської та 

іноземних мов 

 Дослідити та систематизувати наявні 

нативістично-емпіричні підходи до 

викладання класичних та сучасних 

іноземних мов у медичних вищих школах 

в аудиторних умовах та умовах 

дистанційної форми навчання з 

подальшою розробкою 

нових методів навчання, враховуючи 

особливості окремо взятого вузу. 

 

32.  0120U105735 Розробка прогностичних і 

діагностичних критеріїв, створення 

експериментальних моделей, 

вдосконалення лікування 

порушень метаболічних процесів при 

деяких хворобах внутрішніх органів 

та шкіри 

2021-

2025 

проф. Надашкевич О. Н.  

проф. Сизон О. О.  

Кафедра сімейної 

медицини  

Кафедра дерматології, 

венерології 

 Розробити та обґрунтувати оптимальні 

прогностичні і діагностичні критерії та 

стандартизовані методи лікувальної 

корекції метаболічних порушень у 

пацієнтів різних вікових груп при 

хворобах внутрішніх органів та шкіри 

шляхом створення експериментальних 

моделей і впровадження алгоритму 

діагностики, лікування, оцінки 

прогресування патологічного процесу. 

33.  0120U105778 Вплив артеріальної гіпертензії, 

цукрового діабету 2 типу, надмірної 

маси, куріння та субклінічного 

гіпотиреозу на 

виникнення гострих і хронічних форм 

ішемічної хвороби серця 

2021-

2025 

проф. Кияк Ю.Г. 

Кафедра сімейної 

медицини ФПДО 

 З'ясувати вплив надмірної маси, куріння, 

цукрового діабету 2 типу та субклінічного 

гіпотиреозу на зміни показників крові 

(або на біохімічні зміни) та клініко-

функціональні показники серцево-
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судинної системи для покращення 

профілактики та 

лікування ішемічної хвороби серця. 

34.  0120U105779 Роль метаболічних та імунних 

порушень в патогенезі розвитку 

алергічних і запальних процесів, 

стресу, адреналінового 

пошкодження міокарду та їх 

патогенетична терапія 

2021-

2025 

проф. Регеда М.С. 

Кафедра патологічної 

фізіології 

 На основі патофізіологічних досліджень 

з'ясувати особливості метаболічних та 

імунних порушень в патогенезі 

алергічних 

і запальних процесів, стресі, 

адреналіновому пошкодженні міокарду 

та розкрити роль у цих механізмах 

гуморального і 

клітинного імунітету, фагоцитарної 

активності лейкоцитів, цитокінового 

статусу, порушень білкового обміну, 

продуктів пероксидного окиснення 

ліпідів, показників оксиду азоту з метою 

розробки ефективних методів 

фармакологічної корекції. 

 

35.  0121U100076 Особливості корекцій метаболічних 

порушень в серцево-судинній хірургії 

та трансплантології 

2021-

2025 

доц. Щур О.В. 

кафедри хірургії та 

трансплантології ФПДО 

 Покращити результати хірургічних 

втручань на артеріях та трансплантації 

органів у пацієнтів з метаболічними 

порушеннями. 

 

36.  0121U100163 Розробка прогностичних і 

діагностичних біохімічних та 

імунологічних критеріїв за дії на 

організм екстремальних 

чинників різної природи 

2021-

2025 

проф. Воробець З.Д. 

Кафедра медичної 

біології, паразитології та 

генетики 

 З’ясування патофізіологічних механізмів 

розвитку захворювань при дії на організм 

патогенних чинників різної природи і 

пошук відповідних біохімічних та 

імунологічних маркерів. 

37.  0121U100164 Вивчення механізмів регуляції 

інтегративних систем організму в 

умовах норми, функціональних 

розладів та з’ясування 

 

2021-

2025 

проф. Заячківська О.С. 

Кафедра нормальної 

фізіології 

 

 Дослідження механізмів регуляції 

процесів життєдіяльності живого 

організму в нормі, за умов 

функціональних порушень 
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шляхів їх корекції та розробка персоналізованих стратегій 

для їхнього попередження. 

 

38.  0121U107502 Антропний принцип у філософії, 

науці та медицині 

2021-

2025 

проф. Держко І.З. 

Кафедра філософії та 

економіки 

 

 Антропний принцип у філософії, науці та 

медицині 

39.  0121U107504 Синтез та перетворення нових 

фізіологічно-активних речовин – 

похідних неконденсованих і 

конденсованих сульфур- і 

нітрогеновмісних гетероциклів та 

споріднених гетероциклічних систем, 

з використанням методів in silico 

моделювання, вивчення фізико-

хімічних властивостей та проведення 

фармакологічного скринінгу 

одержаних сполук, дослідження 

різних видів дикорослих та 

культивованих рослин західного 

регіону України з метою одержання 

нових лікарських засобів, розробка 

технології лікарських засобів нових 

складів та опрацювання сучасних 

методик фармацевтичного та 

токсикологічного аналізу 

2021-

2025 

акад. НАМН  

України, проф.  

Зіменковський Б.С. 

проф. Лесик Р.Б. 

проф. Піняжко О.Р. 

проф. Драпак І.В. 

проф. Білоус С.Б. 

доц. Галькевич І.Й. 

доц. Шаповалова Н.В. 

Кафедра фармацевтичної, 

органічної і біоорганічної 

хімії;  

Кафедра загальної, 

біонеорганічної, 

фізколоїдної хімії;  

Кафедра технології ліків і 

біофармації; Кафедра 

токсикологічної і 

аналітичної хімії; 

Кафедра фармакології; 

Кафедра фармакогнозії і 

ботаніки 

 

 Розробити методики синтезу нових 

фізіологічно-активних речовин, похідних 

конденсованих, неконденсованих і 

макрогетероциклічних азолідонів, 

вивчити їх фізико-хімічні властивості та 

біологічну дію, дослідити різні види 

рослин західного регіону з метою 

одержання потенційних лікарських 

засобів, розробити технології лікарських 

форм нових складів та опрацювати 

сучасні методики їх аналізу 

40.  0122U000163 Вплив харчування та нутритивного 

забезпечення на розвиток і стан 

здоров'я дітей різного віку 

2022-

2026 

проф. Няньковський С.Л. 

 

Кафедра педіатрії №1 

 Оцінити вплив харчування на 

нутритивного забезпечення на стан 

здоров'я дітей різних вікових груп 
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41.  0122U000164 Клініко-лабораторне та 

інструментальне обґрунтування 

диференційних підходів до 

діагностики, лікування та 

профілактики захворювань дитячого 

віку 

2022-

2026 

проф. Беш Л.В. 

 

Кафедра педіатрії №2 

 Покращити диференційні підходи до 

діагностики, лікування та профілактики 

захворювань дитячого віку 

42.  0122U000165 Особливості та маркери перебігу 

внутрішніх хвороб за умов поєднання 

з метаболічним синдромом та 

метаболічно асоційованою жировою 

хворобою печінки 

2022-

2026 

проф. Радченко О.М. 

 

Кафедра внутрішньої 

медицини № 2 

 

 Оптимізувати діагностику та лікування 

хвороб внутрішніх органів за умов 

поєднання з метаболічним синдромом та 

метаболічно асоційованою жировою 

хворобою печінки на основі вивчення 

особливостей клінічних проявів, 

предикторів перебігу та прогнозу 

 

43.  0122U000166 Удосконалення профілактики 

інтранатального пошкодження плода 

при аномаліях скоротливої діяльності 

матки 

2022-

2026 

Член.-кор. НАМН 

Маркін Л.Б. 

 

Кафедра акушерства і 

гінекології  

 

 Визначити діагностичну та прогностичну 

цінність показників кардіотокографії, 

доплерометрії, біофізичного профілю 

плода, дослідити особливості матково-

плацентарного та плодово-плацентарного 

кровоплину при аномаліях скоротливої 

діяльності матки з метою покращення 

діагностики стану плода, профілактики 

інтранатального пошкодження плода та 

покращення перинатальних результатів 

 

44.  0122U000167 Персоніфікація лікування первинних 

та рецидивних хворих з раком 

травного тракту, дихальної , 

сечостатевої системи і грудних залоз 

різних вікових категорій на основі 

клініко-морфологічних та 

молекуляриних факторів прогнозу 

2022-

2026 

проф. Володько Н. А. 

 

Кафедра онкології і 

радіології ФПДО 

 

 Персоніфікація лікування первинних та 

рецидивних хворих з раком травного 

тракту, дихальної , сечостатевої системи і 

грудних залоз різних вікових категорій на 

основі клініко-морфологічних та 

молекуляриних факторів прогнозу 

45.  0122U000168 Морфофункціональні та 

імуногістохімічні особливості тканин 

2022-

2026 

доц. Челпанова І. В. 

 

 На основі загальноморфологічних, 

лектиногістохімічних та 
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і органів в нормі та при патологічних 

станах 

Кафедра гістології, 

цитології та ембріології 

імуногістохімічних методів встановити 

закономірності росту, регенерації, 

проліферації, диференціації клітин, 

органів і систем органів в онтогенезі та 

при патологічних станах. Доповнити та 

удосконалити методи діагностики 

патологічних процесів 

 

46.  0122U000169 Моно- та коморбідні ураження 

внутрішніх органів: чинники ризику; 

етіологія; патогенез; діагностика; 

клінічні особливості перебігу; 

лікування; профілактика 

2022-

2026 

проф. Абрагамович О.О. 

 

Кафедра внутрішньої 

медицини № 1 

 Удосконалити діагностику та підвищити 

ефективність лікування хворих з моно- та 

коморбідними ураженнями внутрішніх 

органів на основі вивчення чинників 

ризику, етіології, патогенезу, клінічно-

функціональних особливостей ураження 

внутрішніх органів і з'ясування 

механізмів коморбідних синдромальних і 

нозологічних уражень органів і систем 

 

47.  0122U000264 Дослідження фізико-хімічних 

процесів в біотехнічних системах 

2022-

2026 

доц. Личковський Е.І. 

 

Кафедра біофізики 

 

 Дослідити ефективність 

рідкокристалічних матеріалів і оптичних 

сенсорних систем та активність йон-

транспортувальних і вільнорадикальних 

процесів у зародкових та рухових 

клітинах 

48.  0122U001118 Оптимізація діагностично-

лікувальних алгоритмів при 

хірургічній патології у дітей 

2022-

2026 

доц. Кузик А. С. 

 

Кафедра дитячої хірургії 

 

 Покращити якість надання допомоги 

дітям шляхом впровадження 

мініінвазивних технологій у діагностику 

та лікування хірургічної патології 

49.  0122U201668 Вивчення патогенетичних механізмів 

та патоморфологічних особливостей 

захворювань ендокринної, серцево-

судинної, дихальної, нервової, 

травної, сечовидільної та 

2023-

2027 

проф. Поспішіль Ю.О. 

 

Кафедра патологічної 

анатомії та судової 

медицини 

 Визначити патоморфологічні особливості 

захворювань ендокринної, серцево-

судинної, дихальної, нервової, травної,  

сечовидільної та репродуктивної систем 

для вдосконалення їх морфологічної 

діагностики шляхом проведення  
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репродуктивної систем з метою 

удосконалення їх морфологічної  

діагностики 

патоморфологічного дослідження 

автопсійного, операційного та 

біопсійного матеріалу у співставленні з 

клінічними даними 

50.  0122U201695 Теоретичні та прикладні засади 

трансформації фармацевтичного 

сектору галузі охорони здоров'я в 

умовах нестабільного зовнішнього 

середовища 

2023-

2027 

проф. Громовик Б.П. 

Кафедра організації і 

економіки фармації 

 

 Hаукове обгрунтування теоретичних 

засад і розробка прикладних 

рекомендацій щодо збалансованого 

розвитку фармацевтичного сектора галузі 

охорони здоров'я, орієнтованого на 

пацієнта, для забезпечення 

гармонізованої еволюції в умовах 

мінливого зовнішнього середовища 

 

51.  0122U201982 Шлях і методи підготовки лікарів і 

провізорів до роботи в умовах 

надзвичайних ситуацій мирного і 

воєнного часу 

2023-

2027 

доц. Чаплик В.В. 

 

Кафедра медицини 

катастроф та військової 

медицини 

 Визначення чинників, які впливають на 

ефективність функціонування системи 

медичного і фармацевтичного  

забезпечення населення в умовах 

надзвичайних ситуацій мирного і 

воєнного часу та обгрунтування основних 

шляхів і  

методів підготовки лікарів і провізорів до 

роботи в умовах надзвичайних ситуацій 

мирного і воєнного часу 

52.  0122U201984 Обгрунтування режиму рухової 

активності студенток 17-18 років з 

різним рівнем соматичного здоров'я 

2023-

2027 

доц. Кунинець О.Б. 

 

Кафедра фізичного 

виховання і спортивної 

медицини 

 Вивчення режиму рухової активності 

студенток 17-18 років з різним рівнем 

соматичного здоров'я 

53.  0122U201988 Покращення ефективності 

діагностики та лікування урологічної 

патології шляхом розробки та 

впровадження нових генетичних, 

імунологічних, біохімічних, 

2023-

2027 

проф. Боржієвський А.Ц. 

 

Кафедра урології ФПДО  

 

 Покращити ефективність діагностики та 

лікування урологічної патології шляхом 

розробки та впровадження нових 

генетичних, імунологічних, біохімічних, 

радіологічних та малоінвазивних методів 
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радіологічних та малоінвазивних 

методів 

54.  0122U201991 Епідеміологічні та клініко-

патогенетичні аспекти актуальних 

бактеріальних і вірусних інфекційних 

хвороб та оптимізація лікування 

2023-

2027 

проф. Зінчук О.М.  

 

Кафедра інфекційних 

хвороб 

 Дослідити поширеність, патогенетичні 

механізми та особливості клінічного 

перебігу актуальних бактеріальних та 

вірусних інфекційних захворювань, 

поширених у Західному регіоні України; 

запропонувати нові підходи до 

терапевтичної тактики цих захворювань з 

метою покращення результатів лікування 

 

55.  0122U201992 Дослідження клінічних, біофізичних, 

генетичних та біохімічних аспектів 

офтальмопатології і розробка 

методології прогнозування і 

лікування захворювань ока 

2023-

2027 

проф. Ґудзь А.С. 

 

Кафедра офтальмології 

ФПДО 

 Вивчити імунологічні, патоморфологічні, 

біохімічні зміни при запальних 

захворюваннях ока, глаукомі, ураженнях 

очей при цукровому діабеті для ранньої 

діагностики, лікування та прогнозування 

цих офтальмопатологій 

56.  0122U202000 Вивчення перспективних 

біологічних, генетичних та 

нейрорадіологічних маркерів 

клінічного перебігу розсіяного 

склерозу 

2023-

2027 

проф. Негрич Т.І. 

 

Кафедра неврології 

 Удосконалення діагностичної тактики та 

оптимізація лікування хворих на 

розсіяний склероз на підставі даних 

комплексного імунологічного та 

нейропсихологічного дослідження 

57.  0122U202001 Розроблення алгоритмів 

протиепідемічного забезпечення і 

реагування на надзвичайні ситуації 

біологічного генезу 

2023-

2027 

проф. Виноград Н.О. 

 

Кафедра епідеміології 

 Вивчити основні регіональні типи 

біологічних загроз в Україні на сучасному 

етапі та визначити оптимальні напрями і 

обсяги протиепідемічного захисту 

медичною системою на етапах готовності 

та реагування. 

58.  0122U202002 Гігієнічна оцінка фактичного 

харчування студентів-медиків у 

сучасних умовах 

2023-

2027 

проф. Федоренко В.І. 

 

Кафедри загальної гігієни 

з екологією 

 Bивчити та оцінити фактичне харчування 

студентів-медиків 
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