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Нечипоренко Ірина Василівна
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ординатури та докторантури
Бубен Олександра Ярославівна
старший інспектор відділу аспірантури, магістратури,
клінічної ординатури та докторантури
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кандидат хімічних наук, доцент; координатор планування
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і докторських дисертацій
Білоус Світлана Богданівна
кандидат фармацевтичних наук, доцент; координатор
міжнародної наукової співпраці та пошуку наукових грантів
Проректор із наукової роботи координує діяльність низки
структурних та функціональних підрозділів, таких як:
– наукова бібліотека (директор — Марта Степанівна
Надрага);
– відділ науково(медичної інформації та інтелектуальної
власності (завідувач — Анна Василівна Фітькало);
– комісія з біоетики (відповідальний секретар — к. мед. н.,
доц. Ірина Михайлівна Гаврилюк);
– віварій (Юрій Михайлович Стефанишин);
– лабораторія метрології (Аліна Артурівна Пилипенко);
– лабораторія ремонту медичного обладнання (Григорій
Миронович Сак);
– студентське наукове товариство (куратор — д. мед. н.,
проф. Зоряна Зиновіївна Масна);
– рада молодих учених та спеціалістів (голова — клінічний
ординатор кафедри онкології Василь Степанович Вовк).
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ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНІВ ФАКУЛЬТЕТІВ
ІЗ НАУКОВО(ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ:
– медичного факультету № 1, д. мед. н., проф.
Леся Ростиславівна МатешукBВацеба;
– медичного факультету № 2 — к. мед. н., доц.
Олена Михайлівна Гаврилюк;
– стоматологічного факультету — к. мед. н., доц.
Віктор Степанович Кухта;
– фармацевтичного факультету — к. фарм. н., доц.
Леонід Васильович Бензель;
– факультету післядипломної освіти — д. мед. н., проф.
Лук’ян Васильович Андріюк.

Н

ауководослідні роботи у ЛНМУ імені Данила
Галицького проводять співробітники 75 кафедр,
ЦНДЛ та лабораторії промислової токсикології,
Науководослідного центру з випробування нових проти
пухлинних засобів. До наукової діяльності також залучені
працівники інших підрозділів: наукової бібліотеки, від
ділів науковомедичної інформації та інтелектуальної
власності, метрології, технічного обслуговування лабо
раторного і медичного обладнання, віварію, ботанічного
саду лікарських рослин. Організаційну та науково
методичну допомогу надають учені ради університету та
факультетів, а також ради Товариства молодих учених та
спеціалістів і Студентського наукового товариства.
Науководослідна діяльність охоплює такі напрями:
пошук нових біологічноактивних речовин; дослідження
системного впливу пухлин на організм і терапія раку; діа
гностика, консервативне та хірургічне лікування хвороб
серцевосудинної системи, органів шлунковокишкового
тракту, дихальної, ендокринної та сечостатевої систем;
комплексне лікування хвороб пародонта; вплив чинників
довкілля на організм та пов’язані з цим особливості тера
пії інфекційних і неінфекційних хвороб; діагностика та
лікування хвороб матері і дитини; діагностика та терапія
уражень головного мозку різного ґенезу; ангіогенез у
нормі і патології; організація управління охороною здо
ров’я і фармацевтичною забезпеченістю населення.
В університеті функціонують 22 наукові школи: акушер
ськогінекологічна, біохімічна, гігієнічна, інфекціоністів,
історії медицини і фармації, мікробіологічна, морфоло
гічна, неврологічна, онкологічна, оториноларингологічна,
офтальмологічна, патологоанатомічна, патофізіологічна,
педіатрична, психіатрична, стоматологічна, терапевтична,
фармакологічна, фізіологічна, фтизіатрична, хіміко
фармацевтична, хірургічна. Планування, координацію та
контроль за виконанням НДР здійснюють вісім проблем
них комісій, а саме «Гігієна», «Інфекційні захворювання»,
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ЛЮБОМУДРОВ
Андрій Павлович
Проректор із наукової
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Володимир Михайлович

Проректор із наукової
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«Здоров’я матері та дитини», «Медикобіологічних
проблем», «Стоматологія», «Терапія», «Фармація»,
«Хірургія».
Станом на 1 січня 2014 р. у ЛНМУ імені Данила
Галицького виконувалося 53 науководослідні теми, одна з
яких реалізувалася за пріоритетним фінансуванням МОЗ
України. 52 теми належали до ініціативної пошукової тема
тики. Працівники трьох кафедр були залучені до проведен
ня міжнародних грантових проектів. Фахівці лабораторії
промислової токсикології упродовж 2013 р. виконали
близько 700 господарських договорів із токсикологогігіє
нічних досліджень на загальну суму 2 млн 400 тис. грн.
За підсумками 2013 р. учені університету видали
33 монографії, 26 підручників, 39 навчальних посібників,
понад 2 тис. статей та тез у фахових журналах і збірниках,
а в енциклопедичних виданнях України та Австрії — біль
ш ніж 60 гасел. Вийшли друком 23 інформаційних листи,
сім методичних рекомендацій із грифом МОЗ України.
Працівники ЛНМУ одержали 78 патентів на винаходи
(зокрема один міжнародний), запропонували 28 ново
введень в практику охорони здоров’я. У міжнародних
реферованих фахових виданнях було опубліковано понад
50 статтей. Згідно з показниками міжнародної бази даних
«SciVerse Scopus» за кількістю публікацій у міжнародних
реферованих фахових виданнях ЛНМУ у 2013 р. посів
12 місце серед усіх ВНЗ України та друге місце серед
вищих медичних навчальних закладів (індекс Гірша — 24,
кількість публікацій у Scopus — 386, кількість цитувань
у Scopus — 1574).
Протягом 2013 р. захищено десять докторських і
62 кандидатських дисертацій, 25 магістерських робіт.
Учене звання доцента було присвоєно 24 викладачам,
професора — шести особам, старшого наукового спів
робітника — одному працівнику. Триває підготовка
48 докторських та 226 кандидатських дисертацій. Функ
ціонує аспірантура з 32 спеціальностей і докторантура
з шести спеціальностей. Працює п’ять спеціалізованих
учених рад з 11 спеціальностей.
Працівники ЛНМУ імені Данила Галицького беруть
участь у виданні десяти наукових журналів, шість із яких
— наукові фахові видання ДАК України. На базі навчаль
ного закладу функціонують видавництва «Кварт» і «Лео
поліс», друкарня та відділ оперативної поліграфії.
Вчені ЛНМУ тісно співпрацюють із зарубіжни
ми колегами у різних напрямах медицини і фармації.
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Протягом минулого року для активного інтегрування
у європейський дослідницький простір у контексті
VII Рамкової програми ЛНМУ продовжував співпрацю
із Західним науковим центром НАН та МОН України,
Львівським державним центром науковотехнічної і еконо
мічної інформації, Українським науковотехнологічним
центром, а також із Національним інформаційним центром
України зі співробітництва з Європейським співтоварист
вом у сфері науки і технологій.
Триває співпраця університету зі Світовою феде
рацією українських лікарських товариств, лікарською
комісією НТШ, Українським лікарським товариством
у Львові, Шпиталем імені митрополита Андрея
Шептицького, іншими доброчинними товариствами й
об’єднаннями.
Підписані угоди про наукову співпрацю з Ягеллон
ським (Краківським) університетом, Вроцлавським,
Познанським, Люблінським, Шльонським, Варшавсь
ким, Гданським медичними університетами, Медичним
університетом м. Бялисток, Жешувським університетом
(Польща), Софійським медуніверситетом (Болгарія),
Російським університетом дружби народів, Медичним
університетом м. СанктПетербург (Росія).
За підтримки Медичного центру ЦідарСінай (м. Лос
Анжелес, США) ЛНМУ ввійшов до складу Консорціуму
медичних університетів країн Східної Європи, який
фінансує участь львівських науковців у міжнародних
наукових конкурсах. Вчені публікують тези та мають мож
ливість розмістити свої інноваційні розробки в міжна
родній базі даних.
Науковці 38 кафедр співпрацюють із зарубіжними
партнерами — клініками, науковими лабораторіями та
фармацевтичними компаніями Австрії, Бельгії, Бразилії,
Великої Британії, Єгипту, Ізраїлю, Індії, Ірландії, Італії,
Канади, Німеччини, Норвегії, Польщі, Росії, Румунії, США,
Франції, Хорватії, Швейцарії, Швеції. Працівники семи
кафедр ЛНМУ були залучені до проведення мультицент
ричних клінічних випробувань нових препаратів або схем
лікування у межах 11 угод, підписаних із вітчизняними та
зарубіжними партнерами. Близько 80 викладачів є члена
ми міжнародних професійних товариств.
Працівники наукового відділу бачать свою роль у за
безпеченні максимально можливої інтеграції українських
учених у світову наукову спільноту, підвищенні рівня їх
наукових розробок.

213

