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Л Ь В І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  М Е Д И Ч Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  І М Е Н І  Д А Н И Л А  Г А Л И Ц Ь К О Г О

Н
ародився 12 квітня 1952 р. на Львівщині. У 1975 р.
закінчив Львівський державний медичний інсти�
тут. Свою професійну діяльність розпочав в alma

mater на посаді старшого лаборанта. Надалі працював
молодшим науковим співробітником (1975–1976), асис�
тентом (1976–1984), доцентом (1984–1999) кафедри нор�
мальної фізіології. Упродовж 1995–1998 рр. був деканом
медичного факультету № 2. З 1999 р. — професор, завідувач
кафедри нормальної фізіології Львівського державного ме�
дичного інституту імені Данила Галицького.

У 1998 р. Мечислав Романович став першим прорек�
тором із науково�педагогічної роботи ЛНМУ імені Данила
Галицького.

М. Р. Гжегоцький — професор, доктор медичних наук
(із 1999 р.), дійсний член Папської академії «Pro Vita»
(з 2002 р.), член�кореспондент НАМН України (з 2007 р.),
віце�президент Українського фізіологічного товариства
(з 2007 р.), Наукової ради з теоретичної та профілактичної
медицини при Президії НАМН України (з 2008 р.), наукових
асоціацій України, Польщі, Італії, Росії голова Спеціалізова�
ної вченої ради із захисту докторських дисертацій та Львів�
ського відділення Українського фізіологічного товариства. 

Професор Мечислав Гжегоцький — відомий учений.
У колі його наукових інтересів — методологічні медико�
екологічні проблеми, які стосуються фізіології, токсико�
логії та гігієнічного регламентування ксенобіотиків.
Науковець вивчає особливості взаємодії організму та
ксенобіотиків із позицій прикладної фізіології і профілак�
тичної токсикології; досліджує механізми розвитку адап�
ційно�компенсаторних процесів в організмі при екстре�
мальних впливах; вивчає фізіологію травної системи;
оцінює методи діагностики відхилень в організмі людини

від фізіологічного стану під дією негативних чинників
довкілля, нормативне забезпечення хімічної безпеки
людини.

М. Р. Гжегоцький — автор і співавтор 444 наукових та
навчально�методичних праць, серед яких монографії
(«Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпека людини», 1999;
«Антологія біоетики», 2003; «Передміхурова залоза та її
доброякісна гіперплазія», 2002; «Екологічні катастрофи
у світі та в Україні», 2005; «Біоетика», 2007; «Нариси
профілактичної медицини», 2008) і 20 винаходів, захище�
них авторськими свідоцтвами та патентами.

Під його науковим керівництвом підготовлено і за�
хищено докторську та 18 кандидатських дисертацій.

Професор Мечислав Гжегоцький — висококваліфікова�
ний педагог, досвідчений методист, автор і співавтор низки
підручників («Фізіологія людини», 2005; «Урологія», 2003;
«Фізіологія», 2012), десяти навчальних посібників для сту�
дентів і лікарів; науковий редактор перекладів на українсь�
ку мову підручників (зокрема В. Ф. Ганонга «Фізіологія лю�
дини», 2002; «Людина», 2002), а також один із редакторів
праці «Англо�український ілюстрований медичний слов�
ник Дорланда» (2003); головний редактор журналу «Експе�
риментальна та клінічна фізіологія і біохімія», заступник
головного редактора журналу «Практична медицина», член
редакційних рад журналів «Acta medica Leopoliensia»,
«Медицина транспорту», «Сучасні проблеми токсикології»,
«Медичне право», член експертної ради з медицини та фар�
мації Державної акредитаційної комісії МОН України.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради
України. Удостоєний почесних звань «Заслужений діяч
науки і техніки України» (2002) та «Заслужений професор
ЛНМУ імені Данила Галицького» (2008).

ГЖЕГОЦЬКИЙ 
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Перший проректор із науково�педагогічної роботи.
Доктор медичних наук, професор, член�кореспондент НАМН України, 
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