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Н

ародився 4 травня 1949 р. у м. Львів. У 1966 р.
став студентом лікувального факультету Львівсь
кого державного медичного інституту. Після
закінчення навчання протягом 1972–1973 рр. працював
лікарем відділення реанімації та інтенсивної терапії
Львівської обласної клінічної лікарні. З 1973 до 1975 р.
був лікаремхірургом військової частини Прикордонних
військ у м. БлаговіщенськнаАмурі (Росія).
З 1975 р. Олексій Васильович працює у Львівському
державному медичному інституті (нині — Львівський
національний медичний університет імені Данила Гали
цького). Пройшов шлях асистента, доцента (з 1988 р.),
професора (з 2004 р.) кафедри хірургії № 1.
З 1974 р. О. В. Лукавецький — кандидат, а з 2001 р. —
доктор медичних наук.
Протягом 1984–1990 рр. він обіймав посаду заступ
ника декана медичного факультету, з 1993 до 1997 р. —
декана, а відтак — проректора з міжнародних зв’язків та
навчання іноземних студентів. У 2009 р. обраний прорек
тором із науковопедагогічної (лікувальної) роботи.
Наукова діяльність Олексія Лукавецького присвя
чена вивченню проблем імунологічного статусу хворих
на рак шлунка, хірургічних хвороб ендокринних органів,
патоморфозу клініки та хірургічного лікування захворю
вань щитоподібної залози, обґрунтуванню показань і роз
робці методів хірургічного лікування метаболічного
синдрому, ожиріння та цукрового діабету, а також ендо
скопічним методам лікування хірургічної патології орга
нів живота. Результатом багаторічної наукової роботи
вченого у сфері хірургічної патології щитоподібної залози
став захист докторської дисертації у 2001 р.
Професор О. В. Лукавецький — автор понад 120 нау
кових робіт, серед яких навчальні посібники, авторські
свідоцтва на винаходи.

Н

ародився 13 червня 1963 р. у м. Самбір Львівської
області. У 1986 р. закінчив педіатричний факуль
тет Львівського державного медичного інституту, в
1992 р. — аспірантуру з педіатрії.
З 1993 р. Олександр Богданович — кандидат, а з
2003 р. — доктор медичних наук.
Працював на посадах асистента, доцента кафедри
факультетської та шпитальної педіатрії, у 2005–2006 рр. —
професором цієї кафедри. В 2006 р. О. Б. Надраґа очо
лив кафедру дитячих інфекційних хвороб Львівського
національного медичного університету імені Данила
Галицького. З 2004 р. є вченим секретарем Уні
верситету.
Олександр Богданович — член правління Львівсь
кого обласного товариства педіатрів, Львівського
обласного товариства інфекціоністів, Європейського
товариства дитячих інфекціоністів (ESPID), Українсь
кого лікарського товариства у Львові, Республікансь
кої проблемної комісії за спеціальністю «Інфекційні
хвороби», атестаційних комісій Департаменту охорони
здоров’я Львівської обласної державної адміністрації,
спеціалізованої вченої ради із захисту докторських
дисертацій. У 2004 і 2005 рр. був головою Державної
екзаменаційної комісії.
О. Б. Надраґа досліджував проблеми захворюваності
дітей у багатодітних сім’ях гірських регіонів України,
питання діагностики, клініки та лікування вегетативних
дисфункцій у новонароджених, клініки і лікування гост
рої вірусної діареї у дітей раннього віку. Є керівником
трьох кандидатських дисертацій.
Вчений — автор близько 130 наукових і навчально
методичних праць, серед яких чотири авторські свідоцтва
на винаходи, співавтор двох монографій та трьох підруч
ників.
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