
Департамент охорони здоров'я 

Львівської обласної державної адміністрації 

КЗ Львівської обласної ради 

"Львівська обласна наукова медична бібліотека" 

Відділ наукової медичної інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

МЕДИКИ-ЮВІЛЯРИ ЛЬВІВЩИНИ 

2014 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2014 

 



 

 

Укладач:  Новицька І.М. 

 

 

 

Відповід. за випуск: Лозинська С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звертайтесь з запитаннями за електронною адресою: 

lvivmedlibrary@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент охорони здоров'я 

Львівської обласної державної адміністрації 

КЗ Львівської обласної ради 

"Львівська обласна наукова медична бібліотека" 

Відділ наукової медичної інформації 

 

 

 

__________________________________________________________ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

МЕДИКИ-ЮВІЛЯРИ ЛЬВІВЩИНИ 

2014 року 

___________________________________________________________ 

2014 р.                                                                                              м. Львів 

 

1. 80 років від дня народження. 

ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Михайло Олександрович (11.08.1934, с. Туличів 

Волинської обл.) – професор, завідувач кафедри топографічної 

анатомії та оперативної хірургії (1989-2000). 

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1958). 

Працював: хірург Любитівської дільничої лікарні Волинської обл. 

(1958-1964); аспірант (1964-1967), асистент (1967-1976), доцент 

(1975-1986) кафедри топографічної анатомії і оперативної хірургії 

Кубанського медичного інституту; доцент (1986-1989), завідувач 

(1989-2000) кафедри топографічної анатомії і оперативної хірургії, за 

сумісництвом декан медичного факультету (1990-1993) Львівського 

медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1973), доцент (1976), доктор медичних наук 

(1985), професор (1991). 

Напрями наукових досліджень: відновлювальна, реконструктивна та 

пластична хірургія: опрацювання нових методів пластики грудної 

стінки, хірургічне лікування трахео (бронхо)-стравохідних фістул; 

удосконалення методів хірургічного лікування раку трахеї та 

стравоходу. 

Автор близько 100 наукових праць, серед них атлас.  

Підготував 4 кандидатів наук. 

 



2. 85 років від дня народження. 
ВЛАДЗІМІРСЬКА Олена Василівна (22.11.1929, с. Бугаївка 

Рівненської обл.) – професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії 

(1977-1997). 

Закінчила фармацевтичний факультет Львівського медичного 

інституту (1952). 

Працювала: аспірант (1952-1955), асистент (1955-1960), доцент (1961-

1967), професор (1967-1977), завідувач (1977-1997) кафедри 

фармацевтичної хімії, професор (від 1997) кафедри фармацевтичної, 

органічної та біоорганічної хімії Львівського медичного університету. 

Кандидат фармацевтичних наук (1956), доцент (1962), доктор 

фармацевтичних наук (1965), професор (1968). 

Відмінник охорони здоров’я (1968), Винахідник СРСР (1975). 

Заслужений професор ЛНМУ (2006). 

Напрями наукових досліджень: синтез нових біологічно активних 

сполук із протимікробною, антивірусною, протизапальною, 

антигіпоксичною і нейротропною активністю; співрозробник двох 

нових лікарських засобів – трихлоретилену для наркозу та 

тромболітика діаміфену, які впроваджені в медичну практику; 

уперше опрацювала хімію похідних 1,3-тіазандіону-2,4, 2-тіон-1,3-

тіазанону-4, 1,3-тіазандитіону-2,4, запропонувала оригінальні методи 

синтезу і хімічних перетворень цього класу гетероциклічних сполук. 

Автор близько 400 наукових і навчально-методичних праць 

українською, російською, польською, англійською та німецькою 

мовами, серед них 43 авторських свідоцтва на винаходи, монографія, 

підручник, 2 навчальні посібники.  

Підготувала 17 кандидатів, 1 доктора наук. 

 

3. 55 років від дня народження. 

ГАЛЬКЕВИЧ Ірина Йосипівна (29.07.1959, Львів) – доцент, 

завідувач кафедри токсикологічної та аналітичної хімії (від 1998). 

Закінчила фармацевтичний факультет Львівського медичного 

інституту (1981). 

Працювала: старший лаборант (1981-1982), молодший науковий 

співпрацівник (1982-1986), асистент (1986-1994), доцент (1994), 

завідувач (від 1998) кафедри токсикологічної та аналітичної хімії 

Львівського медичного університету. 

Кандидат фармацевтичних наук (1986), доцент (1995). 



Напрями наукових досліджень: ідентифікація біологічно активних 

речовин у судово-хімічному аналізі; оптимізація методів 

концентрування та очищення токсикантів при діагностиці отруєнь 

наркотичними психотропними засобами. 

Автор близько 60 наукових і навчально-методичних праць. 

 

4. 85 років від дня народження. 
ГАНІТКЕВИЧ Ярослав Володимирович (9.07.1929, м. Радехів 

Львівської обл.) – професор фізіології (від 1970). 

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1951). 

Працював: аспірант (1951-1954), асистент (1954-1956) кафедри 

нормальної фізіології Львівського медичного інституту; асистент 

(1956-1959), доцент (1959-1970) кафедри нормальної фізіології Івано-

Франківського медичного інституту; завідувач кафедри фізіології 

людини і тварин Чернівецького університету (1970-1981); провідний 

науковий співпрацівник Львівського відділення Інституту економіки 

АН УРСР (1981-1984); старший науковий співпрацівник, завідувач 

лабораторії Львівського відділення Інституту геології і геохімії АН 

УРСР (1984-1986); провідний науковий співпрацівник Львівського 

відділення Інституту фізичної хімії АН УРСР (1986-1989); завідувач 

лабораторії жовчокам’яної хвороби Львівського медичного 

університету (1989-1999). Дійсний член НТШ (1992), засновник і 

перший голова Лікарської комісії НТШ, редактор Лікарського 

збірника НТШ. Співзасновник Всеукраїнської асоціації істориків 

медицини. 

Кандидат медичних наук (1955), доцент (1960), доктор медичних наук 

(1968), професор (1970). За цикл праць з історії української медицини 

відзначений премією ім. І. Огієнка (2004). 

Напрями наукових досліджень: фізіологія і патологія гепато-біліарної 

системи – вивчення ролі жовчі і жовчних кислот у розвитку 

жовчокам’яної хвороби; фізіологічна роль поверхнево-активних 

речовин; історія української медицини – опублікував перші 

довідники про українських лікарів, зокрема, про забутих і 

репресованих учених-медиків та їхні наукові школи. 

Автор близько 360 наукових праць, серед них низка монографій, 

довідників, підручник, загалом 17 книг.  

Підготував 7 кандидатів наук. 

 

 



5. 65 років від дня народження. 

ГНАТИШАК Романна-Єлизавета Анатоліївна (24.03.1949, Львів) – 

доцент, завідувач кафедри радіології і рентгенології та променевої 

діагностики і терапії (1988-1999). 

Закінчила медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1972). 

Працювала: лікар-радіолог, завідувач лабораторії радіоізотопної 

діагностики 4-ї клінічної лікарні м. Львова (1972-1977); завідувач 

відділення радіоізотопної Львівської обласної клінічної лікарні (1977-

1987); асистент (1987-1988), завідувач (1988-1991) кафедри радіології 

і рентґенології (1991-1999) та променевої діагностики і терапії 

Львівського медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1981), доцент (1993). 

Напрями наукових досліджень: формування патології серцево-

судинної системи під впливом іонного випромінювання в ліквідаторів 

та осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; вивчення 

захисних чинників (радіопротектори), можливостей корекції та 

запобігання ускладнень (інфаркти, інсульти). 

Автор близько 60 наукових праць. 

 

6. 75 років від дня народження. 

ДАНИЛЕЙЧЕНКО Валерій Васильович (9.07.1939, Харків) – 

професор, завідувач кафедри мікробіології (1990-2009). 

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1961). 

Працював: лікар-рентґенолог Жовківської районної лікарні (1961-

1963); молодший науковий співпрацівник Львівського Інституту 

епідеміології та мікробіології (1963-1964); аспірант відділу генетики 

мікроорганізмів Київського Інституту мікробіології та вірусології АН 

УРСР (1964-1967); асистент (1968-1973), доцент (1973-1990), 

завідувач (від 1990) кафедри мікробіології; доцент кафедри 

мікробіології Алжирського університету (1976-1978), декан 

підготовчого відділення (1978-1981), декан медико-профілактичного 

факультету (1981-1990) Львівського медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1967), доцент (1974), доктор медичних наук 

(1992), професор (1995). Заслужений працівник освіти України 

(2001). Академік АН ВО України (2002). 



Напрями наукових досліджень: молекулярна біологія бактеріофагів та 

клінічна мікробіологія; вивчення бактеріальної флори шлунково-

кишкового тракту на тлі хронічних захворювань органів травлення; 

етіологічна діагностика інфекцій урогенітальної системи та 

дослідження ефективності різних схем медикаментозної терапії. 

Автор близько 130 наукових праць, серед них 14 авторських свідоцтв 

на винаходи, 3 патенти України. 

Підготував 4 кандидатів, 2 докторів наук. 

 

7. 55 років від дня народження. 

ЗАБЛОЦЬКИЙ Ярослав Володимирович (13.09.1959, м. Сокаль 

Львівської обл.) — професор кафедри ортопедичної стоматології (від 

2007). 

Закінчив стоматологічний факультет Львівського медичного 

інституту (1984). 

Працював: клінічний ординатор (1984-1986), молодший науковий 

співпрацівник (1986-1987), асистент (1987-1994), доцент (1994-2007), 

професор (від 2007) кафедри ортопедичної стоматології Львівського 

медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1991), доцент (1995), доктор медичних наук 

(2007). 

Напрями наукових досліджень: удосконалення зубного протезування, 

зокрема, лікування незнімними ортопедичними конструкціями з 

використанням імплантатів; проблеми анестезії щелепно-лицевої 

ділянки. 

Автор близько 100 наукових праць, серед них монографія, 6 патентів 

на винаходи. 

 

8. 80 років від дня народження. 

ЗАЙЧЕНКО Олександр Ілліч (6.08.1934, Харків) – доцент, завідувач 

кафедри дерматовенерології (1982-2005). 

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1956). 

Працював: дерматовенеролог м. Судова Вишня (1956-1957); аспірант 

(1957-1961) кафедри дерматовенерології Львівського медичного 

інституту; асистент (1961-1964) кафедри дерматовенерології 



Тернопільського медичного інституту; асистент (1964-1972), доцент 

(1972-1982), завідувач (1982-2005), доцент (від 2005) кафедри 

дерматовенерології Львівського медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1964), доцент (1974). 

Напрями наукових досліджень: вивчення корелятивних зв’язків між 

рівнем статевих гормонів і вразливістю жінок до деяких 

дерматологічних захворювань; опрацювання експрес-методів 

лікування контагіозних форм сифілісу, неспецифічної терапії 

застарілих форм сифілісу; преморбідні стани та клініка 

токсикодермій і алергодермій, вугревої хвороби, псоріазу, уражень 

сечо-статевої системи при сексуально-трансмісивних захворюваннях; 

опрацювання стандартів виробництва підприємств електронної 

промисловості. 

Автор близько 140 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них 3 монографії, 4 авторські свідоцтва і патенти. 

Підготував 5 кандидатів наук. 

 

9. 50 років від дня народження. 

ЗІМЕНКОВСЬКИЙ Андрій Борисович (14.05.1964, Одеса) – 

професор, завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та 

медичної стандартизації (від 2004). 

Закінчив лікувальний факультет Львівського медичного інституту 

(1987). 

Працював: клінічний ординатор (1987-1989), старший лаборант 

(1989-1990), асистент (1990-1997), доцент (1997-2004) кафедри 

хірургії ФПДО; організатор і завідувач (від 2004) кафедри клінічної 

фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського 

медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1992), доцент (1997), доктор медичних наук 

(2007), професор (2008). Дійсний член УАН. 

Засновник і головний редактор журналу "Клінічна фармація, 

фармакотерапія та медична стандартизація". Член Центрального 

формулярного комітету МОЗ України (2008), Координаційної 

науково-методичної ради МОЗ України з післядипломної освіти 



(2006), член Європейського товариства клінічних фармацевтів (2006), 

експерт "Державного фармакологічного центру" МОЗ України (2007). 

Напрямки наукових досліджень: опрацювання і впровадження 

раціональної фармакотерапії та системи стандартизації в охороні 

здоров'я; опрацювання концепції ролі і місця клінічного провізора в 

підвищенні якості надання медичної допомоги населенню України; 

удосконалення організації медичної й фармацевтичної науки та 

освіти в Україні; моделювання діяльності клінічного провізора в 

закладах охорони здоров'я України та оптимізація його вишколу; 

розробка та впровадження Національної формулярної системи. 

Автор 260 наукових праць, серед них 3 деклараційних патенти 

України, 7 інформаційних листів, 4 раціоналізаторських пропозиції; 

21 посібник та довідник; 24 методичних рекомендацій, 6 типових 

програм МОЗ України. 

Підготував 2 кандидатів медичних наук. 

 

10. 55 років від дня народження. 

ЗІНЧУК Олександр Миколайович (11.02.1959, Львів) – доцент, 

завідувач кафедри інфекційних хвороб (від 2005). 

Закінчив санітарно-гігієнічний факультет Львівського медичного 

інституту (1982). 

Працював: епідеміолог  СЕС (1982-1985), викладач інфекційних 

хвороб медичного училища (1985-1986), заступник головного лікаря 

ЦРЛ (1986-1989) с. Рокитнів Рівненської обл.; лікар-інфекціоніст 

Городоцької ЦРЛ Львівської обл. (1989-1990); клінічний ординатор 

(1990-1992), аспірант (1992-1994), асистент (1994-1997), доцент  

 (1997-2005), завідувач (від 2005) кафедри інфекційних хвороб 

Львівського медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1994), доцент (1998). Голова Львівського 

обласного науково-практичного товариства інфекціоністів (від 2009). 

Напрями наукових досліджень: особливості перебігу вірусних 

гепатитів; диференційна діагностика, клініка та лікування дизентерії, 

дифтерії, лептоспірозу; вивчення клініко-епідеміологічних 

особливостей Лайм-бореліозу в західному реґіоні України. 



Автор близько 130 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них підручник, посібник, авторське свідоцтво, 5 патентів. 

 

11. 60 років від дня народження. 

ЗУБАЧИК Володимир Михайлович (25.03.1954, с. Станіславчик 

Львівської обл.) – професор, завідувач кафедри терапевтичної 

стоматології (від 2000). 

Закінчив стоматологічний факультет Львівського медичного 

інституту (1978). 

Працював: стоматолог Бродівської ЦРЛ Львівської області (1978-

1982); клінічний ординатор (1982-1984), асистент (1984-1995), доцент 

(1995-2000), завідувач (від 2000) кафедри терапевтичної стоматології 

Львівського медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1990), доцент (1996), доктор медичних наук 

(2006), професор (2006). Заслужений лікар України (1998). 

Напрями наукових досліджень: вивчення етіопатогенезу запальних 

захворювань пародонту й опрацювання методів комплексного 

лікування хворих із патологією пародонту; клініко-експериментальне 

обгрунтування застосування засобів для профілактики. терапії та 

реабілітації хворих з ендо- та пародонтальною патологією; 

дисколорації зубів і методи їх корекції; застосування нано- та 

лазерних технологій в стоматології. 

Автор близько 190 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них монографія, 7 патентів, 3 авторські свідоцтва на винаходи. 

Підготував 4 кандидатів наук. 

 

12. 70 років від дня народження. 
КАЛИНЮК Тимофій Григорович (7.06.1944, с. Шмирки 

Хмельницької обл.) – професор, завідувач кафедри технології ліків і 

біофармації (від 1991). 

Закінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного 

інституту (1966). 

Працював: заступник завідувача Новоушицької центральної районної 

аптеки Хмельницької обл. (1966-1967); асистент (1967-1980), доцент 

(1980-1990), професор (від 1990), завідувач (від 1991) кафедри 



технології ліків і біофармації, декан фармацевтичного факультету 

(1990-2004) Львівського медичного університету. 

Кандидат фармацевтичних наук (1972), доцент (1981), доктор 

фармацевтичних наук (1989), професор (1991). 

Напрями наукових досліджень: оптимізація багатофакторних 

процесів фармацевтичної технології; спектрофотометричний аналіз 

багатокомпонентних лікарських засобів; історія фармації та 

фармацевтичної освіти, зокрема на західноукраїнських землях. 

Автор близько 300 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них 2 монографії, 2 патенти, підручник, 4 навчальні посібники. 

Підготував 6 кандидатів наук. 

 

13. 80 років від дня народження. 

КОМАРИЦЯ Йосиф Дмитрович (18.03.1934, с. Сколошів, Польща) 

— професор кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної 

хімії (від 1991). 

Закінчив фармацевтичний факультет Львівського медичного 

інституту (1958). 

Працював: хімік-аналітик контрольно-аналітичної лабораторії Івано-

Франківського облаптекоуправління (1958-1962); асистент (1962-

1980), доцент (1980-1991), професор (від 1991) кафедри 

фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії Львівського 

медичного університету. 

Кандидат хімічних наук (1969), доцент (1981), доктор 

фармацевтичних наук (1990), професор (1996). 

Напрями наукових досліджень: синтез та вивчення реакційної 

здатності азолідин-2,4-діонів, їх аналогів і конденсованих похідних та 

пошук серед них біологічно активних сполук; опрацював спосіб 

тіонування низки гетероциклічних оксосполук, що стало підґрунтям 

для створення нових потенційних лікарських препаратів на основі 

ізороданіну і тіороданіну; уперше синтезував 4-імінотіазолідон-2 і 

його похідні, вивчав їх перетворення, фізико-хімічні властивості й 

біологічну активність. 

Автор близько 120 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них 19 авторських свідоцтв на винаходи. 



Підготував 3 кандидатів наук. 

 

14. 75 років від дня народження. 
КУХТА Степан Йосифович (4.03.1939, м. Радехів, Львівської обл.) – 

завідувач (1994-2000), професор (від 2000) кафедри терапевтичної 

стоматології, проректор із лікувальної роботи (1992-96). 

Закінчив стоматологічний факультет Львівського медичного 

інституту (1965). 

Працював: стоматолог Лопатинської (1965-1967) та Радехівської 

районних лікарень (1967) Львівської обл.; асистент (1967-1974), 

доцент (1975-1994), завідувач (1994-2000), професор (від 2000) 

кафедри терапевтичної стоматології, проректор із лікувальної роботи 

(1992-1996) Львівського медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1971), доцент (1977), професор (1996). 

Напрями наукових досліджень: особливості профілактики та 

лікування карієсу, способи стимуляції карієсорезистентності цементу 

зубів у хворих із пародонтопатіями; прогнозування індивідуальних 

термінів прорізування зубів; роль порушень мікроциркуляції в 

патогенезі хвороб пародонту; вивчення генетичних маркерів у 

стоматології та особливостей стоматогліфіки в людини; застосування 

препаратів калгану в стоматології; історія медицини, зокрема питання  

розвитку стоматологічної науки і освіти на західноукраїнських 

землях; опрацювання української стоматологічної термінології; 

впровадив у фармацевтичне виробництво засоби Парагель, 

Аквапарагель. 

Автор близько 360 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них 15 книг – монографії, навчальні посібники, атласи, словники, 

довідники. 

Підготував 6 кандидатів наук. 

 

15. 50 років від дня народження. 
КУЦИК Юрій Богданович (13.04.1964, с. Дубляни Львівської обл.) – 

професор кафедри шпитальної хірургії (від 2004). 

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1986). 



Працював: клінічний ординатор з хірургії  1-го Московського 

медичного інституту (1986-1988), стажист-хірург цього ж інституту 

(1989-1990); асистент кафедри загальної хірургії (1990-1991); 

асистент (1991-2000), доцент (2000-2004), професор (від 2004) 

кафедри шпитальної хірургії Львівського медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1989), доцент (2001), доктор медичних наук 

(2003). 

Напрями наукових досліджень: профілактика і лікування 

післяопераційних ускладнень при операціях на органах черевної 

порожнини; гемосорбція, екстракорпоральна детоксикація при 

гострих хірургічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту; 

декомпресія і дренування травного каналу при кишковій 

непрохідності; печінкова та ниркова недостатність у хворих із 

кишковою непрохідністю; тромболемболічні ускладнення у хворих 

після операцій. 

Автор близько 70 наукових праць. 

 

16. 65 років від дня народження. 
ЛИЧКОВСЬКИЙ Едуард Іванович (28.10.1949, с. Бісковичі 

Львівської обл.) – доцент, завідувач кафедри біофізики (від 1986). 

Закінчив фізичний факультет Львівського університету (1974). 

Працював: інженер ЦНДЛ (1974-1976); асистент (1976-1986), 

завідувач (від 1986) кафедри біофізики Львівського медичного 

університету. 

Кандидат технічних наук (1988), доцент (1991). 

Напрями наукових досліджень: медичне матеріалознавство; 

моделювання та вивчення корозійно-втомних процесів у металевих 

імплантатах у контакті з біооточенням для оптимізації вибору 

матеріалів і запобіганню металозу біологічних тканин, зокрема, в 

ортопедії і травматології. 

Автор близько 160 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них 4 авторські свідоцтва на винаходи, монографія. 

 

17. 65 років від дня народження. 



ЛОМНИЦЬКИЙ Ігор Ярославович (27.02.1949, Львів) – професор 

кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (від 

2001). 

Закінчив стоматологічний факультет Львівського медичного 

інституту (1971). 

Працював: стоматолог ЦРЛ м. Золочів Львівської обл. (1971-1974); 

старший лаборант (1974-1976), асистент (1976-1994), доцент (1994-

2001), професор (від 2001) кафедри хірургічної стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії. 

Кандидат медичних наук (1983), доцент (1996), доктор медичних наук 

(1996), професор (2002). 

Напрями наукових досліджень: активація репаративного остеогенезу 

під впливом червоного світла; променів гелій-неонового лазера; 

методи профілактики посттравматичного остеомієліту; використання 

біополімерів, демінералізованих алогенних кісткових трансплантатів  

у хірургічній стоматології; хірургічні методи лікування хворих на 

пародонтит. 

Автор близько 100 наукових праць, монографії, 4 патентів, 2 

навчальних посібників. 

 

18. 65 років від дня народження. 
ЛУКАВЕЦЬКИЙ Олексій Васильович (4.05.1949, Львів) – професор 

кафедри факультетської хірургії (від 2002), проректор із міжнародних 

зв’язків (1993-1997) та лікувальної роботи (від 2008). 

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1972). 

Працював: лікар відділу реанімації та інтенсивної терапії Львівської 

обласної клінічної лікарні (1972-1973); військовий хірург (1973-1975); 

хірург 8-ї лікарні м. Львова (1975); асистент (1975-1987), доцент 

(1987-2002), професор (від 2002) кафедри факультетської хірургії, 

проректор із міжнародних зв’язків (1993-1997) та лікувальної роботи 

(від 2008) Львівського медичного університету. Головний редактор 

журналу Acta Medica Leopolensia (від 2007). 

Кандидат медичних наук (1974), доцент (1988), доктор медичних наук 

(2001), професор (2004). 



Напрями наукових досліджень: діагностика та індивідуалізація 

лікування раку шлунка; вивчення патогенезу, клініки та 

удосконалення хірургічного лікування захворювань щитоподібної 

залози, зокрема, автоімунного тироїдиту. 

Автор близько 100 наукових праць, серед них авторське свідоцтво на 

винахід. 

Підготував 1 кандидата наук. 

 

19. 80 років від дня народження. 
ЛУЧКО Андрій Степанович (15.01.1934, Варшава, Польща) – 

доцент, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології (1994-

1999). 

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1958). 

Працював: ординатор хірургічного відділу Рудківської лікарні 

Львівської обл. (1958-1961); клінічний ординатор кафедри загальної 

хірургії Львівського медичного інституту (1961-1963); ординатор 

відділу анестезіології Львівської обласної лікарні (1964-1965); 

асистент (1965-1972), доцент (1972-1975) кафедри торакальної 

хірургії та анестезіології; доцент (1975-1994), завідувач (1994-1999) 

кафедри анестезіології та реаніматології Львівського медичного 

інституту. 

Кандидат медичних наук (1968), доцент (1972). 

Напрями наукових досліджень: вивчення порушень кислотно-лужної 

рівноваги крові при захворюванні на правець; анестезіологічне 

забезпечення оперативного лікування ускладнених вад серця; 

опрацювання нових методів детоксикації в хірургії хронічної ішемії 

кінцівок, діабетичної стопи та в гастроентерологічних хворих; 

особливості анестезіологічного забезпечення в геріатрії. 

Автор близько 100 наукових і навчально-методичних праць. 

 

20. 85 років від дня народження. 
ЛЮБІНЕЦЬ Володимир Іванович (30.09.1929, с.Чернів Івано-

Франківської обл.) – доцент, завідувач кафедри туберкульозу (1988). 



Закінчив лікувальний факультет Львівського медичного інституту 

(1954). 

Працював: клінічний ординатор на кафедрі оториноларингології 

Львівського медичного інституту (1954-1956); лікар-отоларинголог 

Ново-Милятинської районної лікарні Львівської області (1956-1959); 

лікар-отоларинголог, бронхолог Львівської обласної туберкульозної 

лікарні (1959-1970); асистент (1967-1987), заступник декана 

педіатричного факультету (1985-1987), доцент (1987-1988), завідувач 

(1988), доцент, завідувач курсу з підвищення кваліфікації лікарів 

(1988-1993), доцент (1993-1999) кафедри фтизіатрії та пульмонології 

Львівського медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1965), доцент (1988). 

Напрями наукових досліджень: патологія трахеї і бронхів у хворих 

на  туберкульоз, вивчення цієї патології з допомогою 

бронхоскопічного дослідження; вивчення впливу куріння на розвиток 

бронхолегеневої патології; вивчення супутньої патології в осіб з 

високим ризиком захворювання на туберкульоз. 

Автор більше 80 наукових та науково-методичних праць. 

 

21. 60 років від дня народження. 
ЛЮБІНЕЦЬ Олег Володимирович (24.10.1954, м. Дрогобич 

Львівської обл.) – доцент, завідувач кафедри організації і управління 

охороною здоров’я ФПДО (від 2002). 

Закінчив педіатричний факультет Львівського медичного інституту 

(1977). 

Працював: молодший науковий співпрацівник (1977-1986) 

Львівського НДІ туберкульозу; інструктор районного комітету 

Компартії України м. Львова (1986-1990); за сумісництвом 

торакальний хірург Львівського обласного фтизіопульмонологічного 

центру(1988-1990); головний лікар Львівського міського медичного 

об’єднання “Фтизіопульмонологія” (1990-1995); президент 

Львівського товариства з обмеженою відповідальністю “Фарма” 

(1996-1998); заступник головного лікаря з експертизи тимчасової 

втрати працездатності  5-ої міської клінічної лікарні м. Львова (1998-

2004); головний лікар санаторію “Львів” ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” 



(від 2004); асистент (1999-2002), завідувач (від 2002) кафедри 

організації і управління охороною здоров’я ФПДО Львівського 

медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1986), доцент (2003). Лауреат премії НТТ 

для молодих вчених (1988). 

Напрями наукових досліджень: формування політики, стратегії і 

тактики розвитку системи охорони здоров’я України; медико-

демографічні процеси в Україні та обгрунтування підходів до 

подовження середньої тривалості життя; наукове обґрунтування  

процесів оптимізації протитуберкульозної роботи в Україні; 

опрацювання методичних підходів із дослідження процесів 

управління в закладах охорони здоров’я; удосконалення первинної 

медико-санітарної допомоги; удосконалення системи реабілітації та 

санаторно-курортне лікування; розвиток загальнолікарської та 

сімейної медичної практики; підвищення економічної ефективності 

використання ліжкового фонду; удосконалення державного 

управління в царині охорони здоров’я населення. 

Автор близько 120 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них 16 опубліковані за кордоном, 7 монографій, 2 авторських 

свідоцтва на винаходи. Ініціатор реорганізації фтизіатричної служби 

м. Львова (1989-90); ініціатор впровадження сучасних інформаційних 

технологій у роботу сімейних лікарів; впровадив у Львівському 

національному медичному університеті програму “Медичне право” 

для слухачів факультетів післядипломної освіти вищих медичних 

навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України 

(2004). 

 

22. 75 років від дня народження. 
МАНЕНКО Алєк Костянтинович (30.08.1939, м. Керкі Туркменської 

РСР) — професор, завідувач кафедри комунальної гігієни з курсом 

гігієни праці (1990-97). 

Закінчив санітарно-гігієнічний факультет Львівського медичного 

інституту (1962). 

Працював: фельдшер швидкої медичної допомоги м. Львова (1959-

1962); головний державний санітарний лікар Здолбунівського району 



Рівненської обл. (1962-1971); доцент кафедри комунальної гігієни 

(1972-1990), завідувач кафедри комунальної гігієни з курсом гігієни 

праці (1990-1997), завідувач курсу гігієни ФПДО (від 1997) кафедри 

гігієни та профілактичної токсикології Львівського медичного 

університету. 

Кандидат медичних наук (1969), доцент (1977), доктор медичних наук 

(1992), професор (1993). Нагороджений відзнакою “Відмінник  

охорони здоров’я” (1970), бронзовими медалями ВДНГ СРСР (1985, 

1987). 

Напрями наукових досліджень: гігієна довкілля, проблеми 

профілактичної та екологічної токсикології; вивчення комбінованих 

ефектів при послідовній дії ксенобіотиків на організм; гігієнічне 

регламентування шкідливих хімічних речовин у водоймах, повітрі 

робочої зони, атмосферному повітрі; сформулював концепцію 

регламентування пестицидів при послідовному застосуванні їх у 

сільськогосподарському виробництві; співрозробник близько 100 

гранично допустимих концентрацій ксенобіотиків на об’єктах 

довкілля. 

Автор близько 400 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них 1 авторське свідоцтво на винахід, 2 монографії, словник. 

Підготував 6 кандидатів наук. 

 

23. 60 років від дня народження. 
МАСЛЯК Звенислава Володимирівна (2.11.1954, м. Галич, Івано-

Франківської обл.) — доктор медичних наук, асистент (від 2001) 

кафедри гематології та трансфузіології Львівського медичного 

університету. 

Закінчила медичний факультет Івано-Франківського медичного 

інституту (1977). 

Працювала: клінічний ординатор (1978-1980), молодший науковий 

співробітник (1980-1988), старший та провідний науковий 

співробітник (від 1988) НДІ гематології та переливання крові / 

Інституту патології крові та трансфузійної медицини; за 

сумісництвом асистент (від 2001) кафедри гематології та 

трансфузіології Львівського медичного університету. 



Кандидат медичних наук (1983), старший науковий співробітник 

(1988), доктор медичних наук (2002). 

Напрями наукових досліджень: вивчення гострих та хронічних 

мієлопроліферативних захворювань, в тому числі 

мієлодиспластичного синдрому, хронічної мієлоїдної лейкемії,  

множинної мієломи, особливостей клонової еволюції, 

цитогенетичного моніторингу перебігу цих захворювань; 

дослідження цитокінового профілю з метою розробки нових 

прогностичних критеріїв. 

Автор близько 200 наукових праць, серед них підручник, посібник, 

патент. 

 

24. 60 років від дня народження. 
МАТВІЙЧУК Богдан Олегович (11.01.1954, Львів) – професор, 

завідувач кафедри хірургії ФПДО (від 2000). 

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1977). 

Працював: хірург-інтерн Львівської лікарні швидкої медичної 

допомоги (1977-1978); хірург Мостиської ЦРЛ Львівської обл. (1978-

1981); клінічний ординатор кафедри хірургії педіатричного і 

стоматологічного факультетів Львівського медичного інституту 

(1981-1983); хірург Львівської лікарні швидкої медичної допомоги 

(1983-1984); асистент кафедри загальної хірургії педіатричного і 

стоматологічного факультетів (1984-1987); асистент (1987-1993), 

доцент (1993-199), завідувач (від 2000) кафедри хірургії ФПДО 

Львівського медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1986), доцент (1994), доктор медичних наук 

(2001), професор (2002). 

Напрями наукових досліджень: діагностика, клініка та хірургічне 

лікування ускладненого колоректального раку; венозні тромбози та 

емболії в невідкладній хірургії; хірургічна інфекця; поєднана травма; 

правові аспекти роботи хірурга. 

Автор близько 170 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них 4 авторські свідоцтва на винахід, 4 патенти України. 

Підготував 2 кандидатів наук. 



 

25. 80 років від дня народження. 
ОРАЧ Роман Іванович (16.06.1934, Львів) – професор кафедри 

хірургії ФПДО (від 1991), проректор (1993-1996), декан (1978-1993, 

1996-2003) факультету післядипломної освіти. 

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1956). 

Працював: хірург лікарні с. Меденичі Львівської обл.(1956-1958); 

завідувач хірургічного відділення Сколівської ЦРЛ (1958-1959); 

хірург (1959-1964), завідувач відділення торакальної хірургії (1964-

1969) Львівської обласної клінічної лікарні; головний хірург 

Львівського облздороввідділу (1970-1973); асистент кафедри 

факультетської хірургії (1973-1976); асистент (1976-1977), доцент 

(1977-1991), професор (від 1991) кафедри хірургії ФПДО, проректор 

(1993-1996), декан (1978-1993, 1996-2003) факультету післядипломної 

освіти Львівського медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1969), доцент (1979), професор (1993). 

Заслужений працівник вищої школи (1985), академік АН ВШ України 

(2002). 

Напрями наукових досліджень: торакальна й абдомінальна хірургія, 

зокрема, невідкладна допомога при травмах печінки, гострих 

панкреатитах, шлунково-кишкових кровотечах; опрацювання 

диференційної діагностики, лікування та профілактики 

післяопераційних ускладнень у невідкладній абдомінальній хірургії; 

організація післядипломної підготовки лікарів і провізорів; 

впровадження засад сімейної медицини в Україні. 

Автор близько 150 наукових і навчально-методичних праць. 

 

26. 65 років від дня народження. 
ОРЛИК Володимир Володимирович (20.03.1949, м. Львів) — 

доктор медичних наук, доцент кафедри гематології та трансфузіології 

Львівського медичного університету (від 2008). 

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1972). 



Працював: лікар Перемишлянської ЦРЛ (1972-1974); молодший 

науковий працівник патофізіологічного відділу Львівського НДІ 

гематології та переливання крові (1974-1975), головний лікар 

медслужби Львівської обласної ради ДСТ (1975-1977); молодший 

науковий співробітник (1977-1986), старший науковий співробітник 

(1986-2002) хірургічного відділу Львівського НДІ патології крові та 

трансфузійної медицини; асистент кафедри загальної хірургії за 

сумісництвом (1999-2002), доцент кафедри гематології та 

трансфузіології (від 2002) Львівського медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1985), старший науковий співробітник 

(1986), доцент (2005), доктор медичних наук (2008). 

Напрями наукових досліджень: питання виробничої та клінічної 

трансфузіології, зокрема, теоретичне обґрунтування та клінічні 

випробування нових плазмозамінних препаратів, еритроцитомістких 

середовищ, нових методів кріоконсервування еритроцитів. 

Автор близько 150 наукових та навчально-методичних праць, серед 

них 3 патенти та 1 авторське свідоцтво на винахід. 

 

27. 55 років від дня народження. 
ПРОКОПІВ Олександра Володимирівна (19.11.1959, м. Львів) — 

доктор медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб 

(від 2004). 

Закінчила педіатричний факультет Львівського медичного інституту 

(1982). 

Працювала: лікар-інтерн (1982-1983), лікар-ординатор (1983-2000) 

дитячої інфекційної лікарні м. Львова; асистент (2000-2004), доцент 

(від 2004) кафедри дитячих інфекційних хвороб Львівського 

медичного університету. 

Кандидат медичних наук (2000), доцент (2005), доктор медичних наук 

(2009). 

Напрями наукових досліджень: детермінованість клінічного перебігу 

інфекційних хвороб дитячого віку функціональною спроможністю 

локальних механізмів захисту; патогенетичні особливості сучасної  

дифтерії та їх ультраструктурні еквіваленти за умов 

експериментальних досліджень. 



Автор близько 110 наукових праць, серед них  монографія, 3 патенти. 

 

28. 55 років від дня народження. 
РАДЧЕНКО Олена Мирославівна (12.01.1959, с. Рамонь, Росія) – 

професор кафедри факультетської терапії (від 2005), завідувач 

кафедри внутрішньої медицини № 2 (від 2008). 

Закінчила медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1982). 

Працювала: лікар-інтерн Пустомитівської ЦРЛ (1982-1983); терапевт 

амбулаторії с. Давидів Львівської обл. (1983-1990); асистент (1990-

1997), доцент (1997-2005), професор (2005-2008), завідувач (від 2008) 

кафедри факультетської терапії / внутрішньої медицини № 2 

Львівського медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1990), доцент (1998), доктор медичних наук 

(2004), професор (2005). 

Напрями наукових досліджень: удосконалення схем амбулаторного 

лікування бронхіту; вивчення  впливу медикаментів на імунну та 

ендокринну системи; характеристика загальних неспецифічних 

адаптаційних реакцій та обґрунтування використання їх у клініці 

внутрішніх хвороб; застосування математичного методу для 

оцінювання стану пацієнтів; вивчення ролі вегетативної нервової 

системи в перебігу внутрішньої патології; оптимізація 

антигіпертензивної терапії. 

Автор близько 160 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них 3 монографії. 

 

29. 55 років від дня народження. 
СКИБЧИК Василь Антонович (18.12.1959, с. Шубків Рівненської 

обл.) – доцент, доктор медичних наук (від 2008), кафедри сімейної 

медицини ФПДО. 

Закінчив медичний факультет Тернопільського медичного інституту 

(1983). 

Працював: головний лікар Тутовицької дільничої лікарні Рівненської 

обл. (1984-1989); клінічний ординатор (1989-1991), аспірант (1991-

1994) кафедри кардіології ФУЛ Тернопільського медичного 



інституту; асистент (1995-2001), доцент (від 2001) кафедри терапії № 

2 / сімейної медицини ФПДО; за сумісництвом доцент (від 2004) 

кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної 

стандартизації Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького. 

Кандидат медичних наук (1994), доцент (2001), доктор медичних наук 

(2008). 

Напрями наукових досліджень: Вивчення патогенетичних механізмів, 

особливостей клінічного перебігу, удосконалення діагностики та 

лікування нестабільної стенокардії та інфаркту міокарда, поєднаних із 

цукровим діабетом 2 типу, встановлення  їх найбільш значущих 

прогностичних факторів; патогенез та принципи лікування 

гіпертонічної хвороби, серцевої недостатності у хворих із цукровим 

діабетом 2 типу. 

Автор близько 220 наукових та навчально-методичних праць, серед 

них 3 підручники, 12 навчальних посібників, 4 патенти, 34 

методичних рекомендацій. 

 

30. 45 років від дня народження. 

СТУПНИЦЬКИЙ Ростислав Миколайович (29.09.1969, с. Держів 

Львівської обл.) — доцент, доктор медичних наук (від 2009) кафедри 

ортопедичної стоматології, декан стоматологічного факультету (від 

2004). 

Закінчив стоматологічний факультет Львівського медичного 

інституту (1991). 

Працював: лікар-стоматолог (1991-96) Львівської обл. 

стоматполіклініки; асистент (1996-2001), доцент (від 2001) кафедри 

ортопедичної стоматології, декан стоматологічного факультету (від  

2004) Львівського медичного університету, директор департаменту 

охорони здоров"я Львівської обласної ради (2013). 

Кандидат медичних наук (1998), доцент (2002), доктор медичних наук 

(2009). 

Напрямки наукових досліджень: обґрунтування концептуальних 

основ комплексного лікування хворих із частковою втратою зубів на 

підставі опрацьованих методів діагностики та оригінальних 



ортопедичних конструкцій з урахуванням морфо-функціональних 

особливостей стану тканин протезного ложа та окреслення 

адекватних лікувально-профілактичних заходів. 

Автор близько 160 наукових праць, серед них 3 посібники, 9 патентів. 

 

31. 60 років від дня народження. 

ТОМАШЕВСЬКА Олександра Яремівна (30.12.1954, Львів) – 

доцент, доктор медичних наук кафедри внутрішньої медицини № 2 

(від 2008). 

Закінчила медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1977). 

Працювала: лікар-інтерн 4-ої міської лікарні м. Львова (1977-1978); 

лікар-ординатор санаторію "Любінь-Великий" Львівської обл. (1978-

1981); асистент (1981-1992), доцент (1992-2004, від 2007), докторант 

(2004-2007) кафедри факультетської терапії / внутрішньої медицини 

№ 2 Львівського медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1984), доцент (1994), доктор медичних наук 

(2008). 

Напрями наукових досліджень: кардіологія, розлади метаболізму, 

гемостазіологія. 

Автор близько 140 наукових праць, серед них 2 посібники. 

 

32. 85 років від дня народження. 
ТОМАШЕВСЬКИЙ Ярема Ілліч (3.12.1929, с. Стецева Івано-

Франківської обл.) – професор, завідувач кафедри ендокринології  

 (1978-99). 

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1953). 

Працював: клінічний ординатор кафедри пропедевтичної терапії 

цього ж інституту (1953-1955); завідувач терапевтичних відділень 

Кам’янко-Бузької районної лікарні та 4-ї лікарні м. Львова (1955-

1958); асистент кафедри пропедевтичної терапії (1958-1965); асистент 

(1965-1977), доцент (1977-1978) кафедри терапії ФПДО; завідувач 

(1978-1999), професор (від 1999) кафедри ендокринології та клінічної 

фармакології Львівського медичного інституту. 



Кандидат медичних наук (1962), доктор медичних наук (1974), доцент 

(1977), професор (1979). 

Заслужений професор ЛНМУ (2007). 

Напрями наукових досліджень: вивчення ролі вітамінів у регуляції 

секреції і моторики шлунка при виразковій хворобі; вплив вітамінної 

недостатності на перебіг захворювань внутрішніх органів та способи 

корекції метаболічних порушень у їх діяльності; проблеми 

епідеміології, діагностики, лікування та профілактики ендокринних 

захворювань, зокрема, цукрового діабету, тироїдної патології; 

сформулював концепцію синдрому піровиноградного діабету; 

запропонував програму ранньої діагностики та профілактики 

ендокринних захворювань. 

Автор близько 300 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них 7 монографій. 

Підготував 14 кандидатів наук. 

 

33. 60 років від дня народження. 
ФІЛЬЦ Олександр Орестович (24.04.1954, м. Дрогобич Львівської 

обл.) — професор, завідувач кафедри психіатрії та психотерапії 

ФПДО (від 1993). 

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1977). 

Працював: лікар-інтерн Львівської обласної психіатричної лікарні 

(1977-1978); лікар станції швидкої медичної допомоги м. Львова  

 (1978-1980); психіатр Львівської обласної психіатричної лікарні 

(1980-1981); клінічний ординатор (1981-1983), аспірант (1984-1986). 

Московського НДІ клінічної психіатрії АМН СРСР; асистент (1987-

1993), завідувач (від 1994) кафедри психіатрії ФПДО Львівського 

медичного університету, за сумісництвом головний лікар Львівської 

обласної психіатричної лікарні (від 2006). 

Кандидат медичних наук (1987), доцент (1994), доктор медичних наук 

(1993-2006), професор (2007). 

Президент Європейської асоціації психотерапії (2005-2007). 

Президент Української спілки психотерапевтів (від 1996). 

Заслужений лікар України (2008). 



Напрями наукових досліджень: опрацювання принципів виявлення 

соматоформних і немаячних іпохондричних розладів; вивчення 

проблеми іпохондрії, суїциду, соматоформних розладів у пацієнтів 

пограничних станів; опрацювання теоретичного підґрунтя 

психотерапії; співавтор Європейської платформи з психотерапії. 

Автор близько 70 наукових і навчально-методичних праць. 

Співредактор журналу Int j Psychotherapy. 

Підготував 5 кандидатів наук. 

 

34. 75 років від дня народження. 
ШЕВAГА Володимир Миколайович (4.05.1939, с. Герасимів Івано-

Франківської обл.) – професор, завідувач кафедри неврології та 

нейрохірургії (від 1985). 

Закінчив медичний факультет Івано-Франківського медичного 

інституту (1961). 

Працював: невропатолог, головний лікар Обертинської райлікарні 

Івано-Франківської обл. (1961-1965); невропатолог поліклініки м. 

Львова (1965-1966); нейрохірург (1966-1976), завідувач 

нейрохірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні, 

головний нейрохірург Львівського облздороввідділу (1976-1982); 

асистент (1977-1982), доцент (1982-1985), завідувач курсу 

нейрохірургії (1977-1985) кафедри нервових хвороб; завідувач (від  

1985) кафедри рефлексотерапії з курсом нейрохірургії / неврології та 

нейрохірургії ФПДО Львівського медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1971), доктор медичних наук (1982), 

професор (1988). 

Нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР (1989). Заслужений 

діяч науки і техніки України (1996). Заслужений професор ЛНМУ 

(2007). 

Напрями наукових досліджень: обмін мікроелементів і вітамінів при 

онкологічних, судинних і запальних захворюваннях головного мозку; 

гомеостаз нуклеїнових кислот і нуклеаз при енцефалопатіях різного 

генезу; особливості клініки і патогенезу ранніх стадій порушення 

мозкового кровообігу при гіпертонічній хворобі, атеросклерозі і 

інтоксикаційних процесах; клініка і патогенез (рівень 



простагландинів, гормонів кори наднирників, вітамінів, імунологічні 

зміни, реологічні властивості крові) при легкій і важкій черепно-

мозковій травмі, зокрема, у хворих, які мешкають на радіоактивно 

забруднених територіях; проблеми вертеброневрології. 

Автор близько 450 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них 7 монографій, 4 довідники, 14 підручників, 3 словники, 9 

авторських свідоцтв на винахідоди. 

Підготував 14 кандидатів, 1 доктора наук. 

 

35. 65 років від дня народження. 
ШЕГЕДИН Марія Броніславівна (8.10.1949, Львів) – професор 

кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб і сестринської справи (від 

2003). 

Закінчила медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1973). 

Працювала: викладач терапії (1974-1978), завідувач однорічних 

курсів медсестер (1978-1981), методист (1981-1987), заступник 

директора з навчальної роботи (1987-1991), директор (від 1991) 

Львівського державного медичного коледжу імені Андрея 

Крупинського, за сумісництвом асистент кафедри терапії № 2 (1994- 

1995), асистент (1996), доцент (1996-98) кафедри пропедевтики 

внутрішніх хвороб, професор (від 2003) кафедри пропедевтики 

внутрішніх хвороб і сестринської справи Львівського медичного 

університету. 

Кандидат медичних наук (1994), доцент (1997), доктор медичних наук 

(2002), професор (2005). Заслужений лікар України (1998). 

Напрями наукових досліджень: поєднані аспекти ендокринології та 

кардіології; проблеми реформування медсестринської освіти в 

Україні; питання сімейної медицини та сімейного медсестринства. 

Автор близько 130 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них 4 монографії, 3 підручники, 3 навчальні посібники, довідники. 

 

36. 85 років від дня народження. 



ШТАБСЬКИЙ Борис Мойсейович (24.06.1929, м. Вінниця) – 

професор, завідувач кафедри гігієни харчування та профілактичної 

токсикології з курсом гігієни дітей та підлітків (1981-2000). 

Закінчив медичний факультет Львівського медичного інституту 

(1956). 

Працював: старший лаборант (1956-1957), асистент (1957-1968), 

доцент (1968-1978) кафедри загальної гігієни; професор (1978-1981), 

завідувач (1981-2000), професор (2000-2008) кафедри гігієни 

харчування та профілактичної токсикології з курсом гігієни дітей та 

підлітків Львівського медичного університету. 

Кандидат медичних наук (1965), доцент (1969), доктор медичних наук 

(1976), професор (1980). Лауреат премії ім. Ю. Кагана Українського 

товариства токсикологів (2001). 

Напрями наукових досліджень: опрацювання теорій кумуляції 

ксенобіотиків, вивчення їх комбінованої дії; системне 

регламентування речовин; опрацювання методів токсикологічного 

оцінювання і гігієнічного нормування ксенобіотиків та їх сумішей, 

зокрема, експериментальне обґрунтування нормативів понад 50 

речовин у різних середовищах за звичайних та екстремальних умов 

праці і стану довкілля; методологія токсикологічного оцінювання та   

регламентування професійної та непрофесійної дії ксенобіотиків та їх 

комбінацій; експериментальне обґрунтування нормативів шкідливих 

хімічних речовин та їх сумішей у водоймах; еколого-гігієнічне 

оцінювання харчування дітей. 

Автор близько 350 наукових і навчально-методичних праць, серед 

них 7 монографій, 4 довідники, підручник, 2 авторські свідоцтва на 

винаходи, 12 методичних документів МОЗ СРСР, комісій РЕВ, UNEP, 

МОЗ України. 

Підготував 4 кандидатів, 3 докторів наук. 
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