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ародився 2 травня 1954 р. у м. Львів. У 1977 р.
закінчив лікувальний факультет ЛДМІ, потім — за
очну аспірантуру при кафедрі судової медицини
цього інституту. В 1977–1978 рр. працював лікаремінтер
ном у відділі анестезіології та реаніматології Львівської
обласної клінічної лікарні, у 1978–1980 рр. — молодшим
науковим співробітником Львівського НДІ туберкульозу.
О. Д. Луцик пройшов шлях асистента (1980–1988), до
цента (1988–1989), завідувача (з 1989 р.) кафедри гістології
та ембріології. Протягом 1997–2000 рр. обіймав посаду
проректора з міжнародних зв’язків, а з 2000 р. є прорек
тором із наукової роботи Львівського національного ме
дичного університету імені Данила Галицького.
В 1985 р. проходив стажування у 1му Московському
медичному інституті ім. І. М. Сєченова, у 1994–1995 рр. —
у медичній школі Університету Індіани (м. Гері, США),
а в 2000 і 2010 рр. — у Національній медичній академії
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ).
О. Д. Луцик одним із перших на теренах СРСР
почав використовувати лектини як реагенти для
гістохімічних досліджень (1974). Результати його
досліджень були узагальнені у монографіях «Лектини»
(1980) та «Лектини в гістохімії» (1989). У 1989 р. він ор
ганізував першу в Радянському Союзі лабораторію лек
тинової гістохімії, у якій протягом наступних 20 років
пройшли стажування багато морфологів України та
Росії, було захищено близько 30 кандидатських і док
торських дисертацій. Нині лабораторія — єдина в Украї
ні, де проводиться очищення, характеристика й апро
бація в гістохімії нових і конвенціональних лектинів із
сировини Карпатського регіону.
Сфера наукових інтересів ученого – питання очищення
лектинів та їх використання для гістохімічної характеристики
вуглеводних детермінант клітин і тканин людини та експери
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ментальних тварин; вивчення можливостей лектинової
гістохімії для селективного виявлення та встановлення гетеро
генності окремих клітинних популяцій; дослідження експресії
і перерозподілу клітинних та тканинних глікополімерів у про
цесі ембріогенезу, при деяких фізіологічних та патологічних
станах організму (ендокринопатії, неоплазії тощо). Він є авто
ром понад 300 наукових і навчальнометодичних праць.
Підготував двох докторів і трьох кандидатів наук.
О. Д. Луцик — співавтор першого українського
підручника з гістології, цитології та ембріології для сту
дентів медичних університетів (1992). Ця книга була
перевидана чотири рази, в 1994 р. удостоєна Державної
премії України в галузі науки і техніки. За опублікований
у 1999 р. «Атлас мікроанатомії органів ротової порожни
ни» вчений нагороджений відзнакою Ярослава Мудрого
Академії наук вищої школи України. Олександр Дмитро
вич входив до колективу перекладачів книг «Міжнародна
гістологічна та ембріологічна термінологія», «Медичний
ілюстрований словник Дорланда», «Медична ембріологія
за Лангманом», низки інших світових бестселерів медич
ної навчальної літератури.
Олександр Дмитрович — один із ініціаторів запровад
ження у ЛНМУ англомовної форми навчання для інозем
них студентів. Проректор приділяє велику увагу залученню
науковців університету до міжнародної співпраці, публі
кації результатів досліджень у міжнародних реферованих
фахових виданнях, опікується підготовкою кандидатів
і докторів наук. Є ініціатором та співавтором низки праць
з історії навчального закладу, підсумком яких стали два
видання книги «Професори Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького» (2006,
2009), а також гасла в працях «Енциклопедія сучасної
України», «Енциклопедія Львова», «Енциклопедія
Львівського університету імені Івана Франка».

