
===================================Ескулап №13====================грудень 2018 року ===== 

1 

                         Газета Львівського медичного інституту 

  ЕЕ  СС  КК  УУ  ЛЛ  АА  ПП  
ЗЗаассннооввааннаа  вв  ггрруудднніі  22001100  ррооккуу                                                                                          PPeerr  aassppeerraa  aadd  aassttrraa!!     № 13, грудень 2018 року  

 

 

Львівський медичний інститут – 

переможець Десятої міжнародної виставки 

«Інноватика в сучасній освіті» 
   23-25 жовтня 2018 р. відбулася Десята міжнародна 

виставка «Інноватика в сучасній освіті» та Восьма 

міжнародна виставка освіти за кордоном «World 

Edu» у Київському Палаці дітей та юнацтва.  

   Організувала та провела виставку Компанія 

«Виставковий Світ» за підтримки та участі 

Міністерства освіти і науки України, Національної 

академії педагогічних наук України. 

   Привітання учасникам, організаторам і гостям 

надіслали Голова Верховної Ради України Андрій 

Парубій, Президент Національної академії 

педагогічних наук України Василь Кремень, 

директор Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» Олег Спірін. 

   В урочистому відкритті взяли участь і з 

вітальними словами на адресу учасників і 

відвідувачів звернулися народний депутат України, 

заступник голови Комітету, голова підкомітету з 

питань наукової та науково-технічної діяльності 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і 

освіти Кириленко Іван Григорович, Президент 

Національної академії педагогічних наук України 

Кремень Василь Григорович, перший заступник 

директора Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» Завалевський Юрій 

Іванович. 

 
 На фото: Нагороду медичному інституту 

приймає помічник ректора з виховної роботи          

О. Гороховська 

   Для учасників виставки були проведені виставкові 

конкурси «Лідер інновацій в освіті» та конкурси з 8 

тематичних номінацій. На конкурси подано 320 

робіт. Експертну оцінку якості робіт проводили 

науковці та фахівці Національної академії 

педагогічних наук України та Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти».  

Прийміть наші найщиріші вітання з Новим 

2019 роком та Різдвом Христовим! 

 

 
 

 Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і 

сподівань – принесуть Вам і Вашій родині 

добро, мир, спокій і злагоду, впевненість у 

майбутньому. Зичимо Вам міцного здоров’я, 

успіхів, родинного щастя, достатку і 

благополуччя! Бажаємо гарного настрою і 

любові, нехай у Вашому житті панують 

гармонія та вдача ! Віримо, що у новому році Ви 

відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та 

близьких. Щастя Вам, міцного здоров’я, 

здійснення найзаповітніших  бажань. З Новим 

2019 Роком !  

           Дирекція, адміністрація, ректорат ЛМІ 
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  На фото: Представники Львівського 

медичного інституту на міжнародній виставці  з 

отриманою нагородою. 

   Серед переможців виставки – Львівський 

медичний інститут, якому була вручена нагорода -  

«Лідер інновацій в освіті», а також Диплом за 

активну участь та презентацію технологій навчання.  

   Подякою за активну організаторську роботу з 

упровадження інноваційних технологій в освітню 

практику відмічено ректора ЛМІ, доктора медичних  

наук, професора Регеду М. С. Подяками виставки 

«Інноватика в сучасній освіті" нагороджені : 

проректор з навчальної  роботи, к пед.н., доцент 

Гуменюк О. М., завідувач кафедри внутрішньої 

медицини №2, к. мед. н., доцент Циснецька А.В., 

завідувач методичним відділом, асистент кафедри 

стоматології дитячого віку Малех Н. В., помічник 

ректора з наукової роботи, асистент кафедри 

стоматології дитячого віку Чугай О. О. Щиро 

поздоровляємо шановних колег з відзнакою!  

Вітаємо наш інститут з перемогою!   
 Менеджерка з реклами І. Самокіш. 

 

Міжнародна конференція «Автоімунні, 

алергічні, імунодефіцитні хвороби та імунні 

конфлікти: сучасна діагностика та терапія» 
28-30 листопада 2018 року у Львові відбулася 

міжнародна конференція (Австрія, Великобританія, 

Італія, Німеччина, Польща, Словаччина, 

Швейцарія), яку традиційно організовують ГО 
“Українське товариство фахівців з імунології, 

алергології та імунореабілітації” та кафедра 

клінічної імунології та алергології ЛНМУ імені Д. 

Галицького в рамках - “Різдвяні читання 

з імунології та алергології”. 

 
На фото: організатори конференції: проф.       

В. Чоп’як та працівники каф. клінічної імунології та 

алергології ЛНМУ імені Д. Галицького. 

Цьогорічна конференція була присвячена 

20-літтю кафедри та центру клінічної імунології та 

алергології та 100-річчю з дня народження 

академіка М.В. Даниленка. 

Під час конференції було проведено 

навчальний семінар «Належна клінічна практика 

(GCP). Нормативно - правове регулювання 

клінічних випробувань в Україні», а також п‘ять 

симпозіумів: з ревматології, алергології, 

репродуктології, імунодефіцитів, трансплантології.  
На конференції з цікавою доповіддю 

виступив проректор з наукової роботи Львівського 

медичного інституту, д.мед.н., проф. Федоров Ю.В.  

 
На фото: проректор з наукової роботи 

Львівського медичного інституту, д.мед.н., проф. 

Федоров Ю.В. 

 

На науковій конференції були присутні 

студенти ЛМІ фармацевтичного факультету та 

помічник ректора з наукової роботи ЛМІ асистент 

Чугай О.О., яких ми бачимо на фото. 

Ас. каф. дит. стоматології Чугай О.О. 

 

14-та загальноінститутська студентська 

науково-практична конференція. 
17 квітня 2018 року, відбулася 14-та 

загальноінститутська студентська науково-

практична конференція. У навчальному корпусі 

Львівського медичного інституту відбулося 

урочисте відкриття конференції ректором акад. 

АНВШУ, УАН, д.мед.н., проф. Регедою М.С. 

Учасників конференції привітали проректор з 

наукової роботи д.мед.н., проф. Федоров Ю.В. та 

проректор з навчальної роботи к.пед.н., доц. 

Гуменюк О.М. Професор Федоров Ю.В. ознайомив 

усіх присутніх з порядком денним конференції. 

14-та наукова студентська конференція 

Львівського медичного інституту проходить на тлі 
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складного періоду реформування української 

медицині. Допомога українській армії залишається 

пріоритетним питанням в умовах російської агресії, 

яка не припиняється вже чотири роки. Тому в 

першу чергу ми повинні зосередитись на питаннях 

медицини невідкладних станів, військово-польової 

хірургії та  терапії. Викладачі нашого інституту 

плідно співпрацюють зі студентами, що допомагає 

впроваджувати в роботу клінік нові наукові 

досягнення. У свою чергу студенти можуть 

представити на традиційній науковій конференції 

свої розробки, надрукувати свої перші наукові 

праці. Бажаємо всім учасникам нових професійних 

досягнень, цікавих відкриттів, подальших успіхів у 

вирішені актуальних проблем сучасної медичної 

науки. 

Загальноінститутська 14-та студентська 

наукова конференція складалася із чотирьох 

секційних засідань, зокрема це секція клінічних 

дисциплін, секція медико-біологічних дисциплін, 

секція гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін і секція стоматологічних дисциплін. 

Надзвичайно приємно, що студенти медичного, 

стоматологічного та фармацевтичного факультетів 

підготували ефектні презентації своїх робіт, брали 

участь у дискусії. Кращих студентів було 

нагороджено дипломами. У секції клінічних 

дисциплін диплом I ступеня з відзнакою отримали: 

П’єц-Олійник Вікторія (IV курс, медичний 

факультет), Баран Христина (V курс, медичний 

факультет), Кравчишин Юлія і Керекеш Тімеа (IV 

курс, медичний факультет), Гораль Оксана (IV курс, 

медичний факультет). 

У секції медико-біологічних дисциплін 

дипломи I ступеня отримали: Джула Ольга і 

Кулішко Марія (II курс, медичний факультет), 

Левчук Василь (II курс, медичний факультет), 

Герасимчук Ірина (III курс, стоматологічний 

факультет), Яремчук Іванна (ІV курс, медичний 

факультет), Юр Ірина (ІІІ курс, стоматологічний 

факультет). Дипломи I ступеня у секції 

стоматологічних дисциплін отримали такі студенти: 

Донченко Ірина (IV курс, стоматологічний 

факультет), Саляк Ліна (IV курс, стоматологічний 

факультет), Онуфрійчук Тетяна (V курс, 

стоматологічний факультет). У секції гуманітарних 

та соціально-економічних дисциплін відзначили 

студентів Смолинську Христину (І курс, 

фармацевтичний факультет) та Мукомелець 

Наталію (I курс, медичний факультет ). 

Цікаві доповіді спонукають до розмислів і 

до дискусії, обміну міркуваннями, 

спостереженнями, думками.  

ТВОРЧИХ УСПІХІВ, ДОБРА, 

НАТХНЕННЯ, ПОШУКУ, НОВИХ ІДЕЙ! 

Проректор з наукової роботи ЛМІ, проф. 

Федоров Ю.В. 

 

 

 

Лекція «Актуальність поліомієліту в світі» у 

Львівському медичному інституті 

4 грудня 2018 року для студентів медичного 

факультету Львівського медичного інституту 

проведена лекція «Актуальність поліомієліту в 

світі»за підтримки Ротарі Інтернешнл РК «Львів 

Княжий», з нагоди Всесвітнього дня Поліо-2018. 

Лекцію провела Голова Ради молодих лікарів 

Львівщини лікар- педіатр Іськів М. Ю. На лекції 

були присутні студенти разом з деканом медичного 

факультету к.мед.н., доц. Ковалишин О.А. та 

помічником ректора з наукової роботи ЛМІ, 

асистенот кафедри дитячої стоматології Чугай О.О. 

 
 На фото: студенти медичного факультету разом з 

деканом медичного факультету к.мед.н., доц. Ковалишин 

О.А. і Головою Ради молодих лікарів Львівщини лікарем- 

педіатром Іськів М. Ю. 

Декан медичного факультету к.мед.н., доц.    

Ковалишин О.А. 

 

17 листопада - Міжнародний день студента 

До міжнародного дня студента, яке щорічно 

відзначається 17 листопада, у Львові відбулись 

урочистості з нагоди святкування цього свята. 

Кращі студенти вищих навчальних закладів 

Львівщини III - IV рівня акредитації відзначено 

Подяками голови ЛОДА та голови ЛОР. Всього 

нагороджено 21 студента. Нагороди вручав 

директор департаменту внутрішньої та 

інформаційної політики Львівської обласної 

державної адміністрації Андрій Ковальський. За 

активну громадську діяльність, високі успіхи в 

навчанні та з нагоди Дня студента нагороджено 

Подякою голови Львівської обласної ради 

студентку 4 курсу стоматологічного факультету 

Львівського медінституту Ірину ЮР. Вітаємо Ірину 

з високою нагородою! 
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 На фото: студентка 4 курсу стоматологічного 

факультету Львівського медінституту Ірина ЮР приймає 

нагороду від директора департаменту внутрішньої та 

інформаційної політики Львівської обласної державної 

адміністрації Андрія Ковальського 

 

Практичні заняття з дерматовенерології у 

студентів медичного факультету ІV курсу 

 

 
Засвоєння практичних навичок та вмінь є 

невід’ємною та головною частиною підготовки 

кваліфікованих лікарів. На ІV курсі на базі ОШВД 

відбуваються практині заняття біля ліжка хворого та 

в фізіотерапевтичному кабінеті. 

 

 
 На фото: студенти ІV курсу 4 групи 

медичного факультету та доц. Циснецька А.В. 

 

Як і коли студенти-медики складатимуть 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит 

 
Єдиний державний кваліфікаційний іспит 

(ЄДКІ) - нова комплексна атестація профільних 

знань студентів-медиків. Вперше такий екзамен 

українські студенти складатимуть у 2019 році. 

Роз’яснення щодо особливостей проведення іспиту 

надає МОЗ України. 

Що таке ЄДКІ. У розвинених країнах світу 

для перевірки знань студентів, які навчаються у 

медичних закладах вищої освіти, держава 

проводить іспит. Україна також має для студентів-

медиків такий екзамен: КРОК-1, що здають на 3 

курсі, та КРОК-2 - на випускному курсі. Цей 

екзамен проводить та адмініструє Центр тестування 

при Міністерстві охорони здоров’я України. З 2019 

року буде запроваджено комплексну атестацію 

знань студента - єдиний державний кваліфікаційний 

іспит (ЄДКІ). Для чого вводять ЄДКІ. Розвиток 

медичної освіти є важливим для реформування 

медичної сфери: від якості освіти лікаря залежить 

якість медичних послуг для пацієнтів у 

майбутньому. ЄДКІ як сучасний інструмент 

оцінювання перевіряє рівень знань студентів, що 

сприятиме випуску з закладів вищої освіти 

кваліфікованих лікарів. Загалом впровадження 

ЄДКІ вирішує такі важливі завдання для нової 

якості медосвіти: 

• об’єктивна екзаменація професійних 

знань у студентів-медиків: відбувається перевірка 

теоретичних та практичних знань; 

• інтеграція української медицини в 

світову, адже складові ЄДКІ перевіряють 

універсальні знання, яким повинен володіти лікар у 

будь-якій країні світу; 

• зменшення корупційних ризиків, 

оскільки міжнародний іспит з основ медицини 

неможливо купити; 

• сприяння випуску з університету 

мотивованого та фахового лікаря, який не 

відрізняється від професійного лікаря за кордоном.  

 Хто і коли складатиме ЄДКІ: про 

компоненти та етапи комплексного іспиту. ЄДКІ, 

відповідно до постанови КМУ № 334, проходить у 

два етапи: перший етап — на третьому курсі, 

другий — залежно від спеціальності — на п'ятому 

(стоматологія, фармація) або шостому курсах 

(медицина, медична психологія, педіатрія).  

Перший етап складається з таких 

компонентів: 1. КРОК 1.  Це вже звичний екзамен із 

дисциплін циклу загальної підготовки, який 

студенти складали у тестовому форматі перед 

впровадженням ЄДКІ. КРОК 1 здаватимуть 

студенти спеціальностей «Стоматологія», 

«Медицина», «Медична психологія», «Фармація, 

промислова фармація», «Педіатрія».  2. Іспит з 

ііноземної мови професійного спрямування.  Це 

друга складова ЄДКІ, що перевіряє здатність 

студента опановувати літературу іноземною мовою. 

Під час першого року запровадження ЄДКІ, у 2019 

році, студенти складатимуть іспит з тієї іноземної 

мови, яку вивчали в університеті. З 2020 року 

студенти здаватимуть іспит з англійської мови 

професійного спрямування. Адже англійська 

найбільш вживана мова у медичній науці, тому 

студенту необхідно мати базовий рівень саме з 

англійської, щоб отримувати актуальні знання.  

Іспит проходитиме у форматі тесту в один день 

разом з КРОК-1. Проте цей іспит є окремим 

компонентом, за який студент отримує окремий 

http://moz.gov.ua/article/news/nova-jakist-medosviti-jak-i-koli-studenti-skladatimut-edki
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/62520/
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результат. Іспит з іноземної мови професійного 

спрямування складатимуть спеціальності: 

«Стоматологія», «Медицина», «Медична 

психологія», «Фармація, промислова фармація», 

«Педіатрія».  3. Міжнародний іспит з основ 

медицини.  Іспит проводитиме і перевірятиме 

іноземна агенція. Це допоможе уникнути 

корупційних ризиків. Результати тестів дозволять 

порівняти рівень знань українських студентів-

медиків з тим, який вимагають від студентів за 

кордоном. Міжнародний іспит проходитиме 

українською мовою та перевірятиме рівень 

професійної компетентності із фундаментальних 

дисциплін. Цей тест здаватимуть студенти 

«Медицини» та «Педіатрії». 

Другий етап ЄДКІ включає такі 

компоненти:  1. КРОК 2.  Цей іспит наразі є 

частиною державної атестації студентів-медиків, 

тобто не є новим для студентів. Це екзамен з 

професійно-орієнтованих дисциплін у тестовому 

форматі для студентів «Стоматології» та «Фармації, 

промислової фармації» на 5 курсі і «Медицини», 

«Медичної психології», «Педіатрії» на 6 курсі.   2. 

Міжнародний іспит з основ медицини.   Під час 

другого етапу міжнародний іспит перевірятиме 

знання з клінічних дисциплін студентів «Педіатрії» 

та «Медицини» на 6 курсі. 3. Об'єктивний 

структурований практичний (клінічний) іспит 

(ОСП(К)І). Цей компонент перевіряє .не лише 

практичні навички студента, здобуті під час 

навчання (уміння проводити медичні маніпуляції та 

спілкуватися з пацієнтами), а й психологічну 

готовність майбутнього лікаря допомагати людям, 

застосовуючи отримані теоретичні знання. Іспит 

відбувається у форматі квесту, під час якого буде 

необхідно пройти кілька точок - станцій, де 

моделюватимуться різноманітні ситуації. Студенти 

послідовно переходитимуть від станції до станції, 

виконуючи маніпуляції та взаємодіючи з реальними 

або стандартизованими пацієнтами. Такий іспит 

буде проводитися безпосередньо закладами вищої 

освіти, проте Міністерство охорони здоров'я 

розробить докладні інструкції щодо оцінювання 

результатів і загального порядку його проведення. 

Студенти «Стоматології» складатимуть ОСП(К) І на 

5 курсі, а спеціальності «Медицина» та «Педіатрія» 

на 6 курсі. 

Спеціальні

сть 

І Етап (3 

курс) 

ІІ Етап 

(5 курс) 

ІІ Етап 

(6 курс) 

Стоматоло

гія 

КРОК 1 

Іноземна 

мова 

КРОК 2 

ОСП(К)І 
 

Медицина 

КРОК 1 

Міжнародн

ий іспит 

Іноземна 

мова 

 

КРОК 2 

Міжнар

одний 

іспит 

ОСП(К)І 

Медична КРОК 1  КРОК 2 

психологія Іноземна 

мова 

Фармація, 

промислов

а фармація 

КРОК 1 

Іноземна 

мова 

КРОК 2  

Педіатрія 

КРОК 1 

Міжнародн

ий іспит 

Іноземна 

мова 

 

КРОК 2 

Міжнар

одний 

іспит 

ОСП(К)І 

 Кожен із компонентів ЄДКІ можна 

перескласти один раз, якщо при попередній здачі 

іспиту студент не набрав мінімальний прохідний 

бал. Для визначення порогу складання ЄДКІ МОЗ 

України залучить експертів-тестологів. Якщо 

студент повторно не складає один з компонентів 

ЄДКІ, він буде відрахований відповідно до статті 46 

Закону України «Про вищу освіту».  Для студентів 

четвертих курсів у 2019 році планується провести 

міжнародне моніторингове дослідження якості 

вищої медичної освіти, результати якого не 

впливатимуть на успішність студента. У якості 

дослідження буде використано тестові завдання 

міжнародного іспиту з основ медицини. Це 

дозволить закладам вищої освіти оцінити рівень 

знань майбутніх лікарів та проаналізувати 

результати для подальшої гармонізації підготовки 

лікарів в Україні та світі. Також дослідження дає 

можливість порівняти відповідність підготовки 

університетами студентів вимогам міжнародного 

іспиту та врахувати це в подальшому в навчальних 

програмах.  Коли відбудеться ЄДКІ: графік 

проведення у 2019 році  

Перший етап ЄДКІ у 2019 році складатимуть 

третьокурсники, зокрема студенти «Стоматології», 

«Медицини», «Медичної психології», «Фармації». 

Ці ж студенти, коли будуть на випускних курсах, 

першими здаватимуть другий етап ЄДКІ: 

стоматологи та фармацевти у 2021 році, а інші у 

2022 році. Для студентів, які у 2018-2019 

навчальному році є старшими за 3 курс, 

інструментом атестації залишається іспит КРОК, як 

це відбувалось у попередні роки.  Графік 

проведення ЄДКІ затверджений наказом МОЗ 

України № 1647 від 11.09.2018 та буде 

оприлюднений на сайті Центру тестування при 

МОЗ України. Перескладання ЄДКІ відбувається за 

власний кошт. 

26 

лютого 

2019 

ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності 

«Стоматологія» 

Крок 1 та іноземна мова професійного 

спрямування 

квітень 

2019 

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для 

спеціальності «Стоматологія» 

Крок 1 та іноземна мова професійного 
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спрямування 

(за графіком Державної організації 

«Центр тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою 

освітою напрямів підготовки 

«Медицина» і «Фармація» при 

Міністерстві охорони здоров’я 

України») 

19 

червня 

2019 

ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності 

«Фармація» 

Крок 1 та іноземна мова професійного 

спрямування 

25 

червня 

2019 

ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності 

«Медицина» 

Міжнародний іспит з основ медицини 

(фундаментальні дисципліни) 

26 

червня 

2019 

ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності 

«Медицина», «Медична психологія» 

Крок 1 та іноземна мова професійного 

спрямування 

серпень 

2019 

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для 

спеціальності «Фармація», «Медична 

психологія», «Медицина» 

Крок 1 та іноземна мова професійного 

спрямування 

Повторне складання ЄДКІ, Етап 1 для 

спеціальності «Медицина» 

Міжнародний іспит з основ медицини 

(фундаментальні дисципліни) 

(за графіком Державної організації 

«Центр тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою 

освітою напрямів підготовки 

«Медицина» і «Фармація» при 

Міністерстві охорони здоров’я 

України») 

 Редколегія за матеріалами Міністерства 

охорони здоров’я України, реформа вищої освіти 

 

Кір на Львівщині 
З початку 2018 року в Україні захворіли на 

кір 42 040 людей (15 864 дорослих і 26 176 дітей). 

Від ускладнень кору померли 15 (четверо дорослих 

і 11 дітей).Найбільше хворіють на кір – у тих 

областях, де рівень охоплення плановою 

вакцинацією найменший. У загальних цифрах 

найвищі показники у Львівській (загалом – 8835 

людей, 2523 із них – дорослі, а 6312 – діти). На 

початок листопада 2018 р щодоби у Львівську 

обласну клінічну лікарню госпіталізується 25-30 

осіб з кором. За тиждень зафіксували близько 500 

випадків. Було призупинено навчання у чотирьох 

школах області. Зараз кожен має прийняти рішення, 

про вакцінацію, щоб не  захворіти на кір у 

найближчому майбутньому. Львівська область 

більше, ніж на 100% забезпечена ліками. "Ми маємо 

40 тис. доз вакцини, тому її зможуть отримати всі 

без жодних проблем. Весь цивілізований світ довів, 

що вакцина — єдиний дієвий спосіб захиститися від 

хвороби”, говорять керівники Львівської медицини. 

Серед хворих на кір у Львівській області 68% 

невакцинованих, 11% інфікованих — люди, які 

зробили лише одну вакцину. Лише 5% двічі 

вакцинованих людей можуть захворіти на кір, але 

без ускладнень у вигляді запалень легень чи 

головного мозку. Люди, які перехворіли, мають 

довічний імунітет. Проте ті, які не знають про свій 

вакцинальний статус або мають лише одну дозу 

вакцини щоденно наражаються на небезпеку.  

к.мед.н., доцент Ворожбит Б.С. 

 

1 грудня у світі відзначають День боротьби зі 

ВІЛ/СНІДом. 
Напередодні Європейського тижня 

тестування на ВІЛ, 23 листопада, у Львові відкрили 

AHF Checkpoint Lviv на вул. Антоновича, 40. Цей 

заклад буде першим у Львівській області, що 

діятиме як безпечний та дружній простір для 

проведення швидкого, конфіденційного та 

безкоштовного тестування на ВІЛ. Нагадаємо, що 

тиждень тестування на ВІЛ проводять у Європі 

щорічно в двадцятих числах листопада, а 1 грудня у 

світі відзначають День боротьби зі СНІДом. ВІЛ - 

це вірус імунодефіциту людини, що призводить до 

захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД (Синдром 

набутого імунодефіциту). Минулого року у Львові 

представили додаток, який дозволяє пройти тест на 

ВІЛ.  

 
 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом вперше 

відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, після 

того, як на зустрічі міністрів охорони здоров’я всіх 

країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і 

розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД. Із 

того часу Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

відзначається щорічно. Головна мета Всесвітнього 

дня боротьби зі СНІДом — звернути увагу 

суспільства на цю проблему.  Заразитись вірусом 

можна в основному через незахищений статевий 

контакт. Крім того ВІЛ передається через 

забруднені вірусом шприці, медичні та манікюрні 

інструменти, біологічні рідини хворого (кров, 

сперма), трансплацентарно. За 9 місяців цього року 

в Львівській області взято на облік 365 ВІЛ-

http://moz.gov.ua/article/news/nova-jakist-medosviti-jak-i-koli-studenti-skladatimut-edki
http://moz.gov.ua/article/news/nova-jakist-medosviti-jak-i-koli-studenti-skladatimut-edki
http://osvita.ua/vnz/reform/
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позитивних людей. Станом на 1 жовтня у закладах 

охорони здоров’я області перебуває на обліку 3 703 

ВІЛ-позитивних людини, з них 1 269 – хворих на 

СНІД. Слід зазначити, що однією з основних 

причин смертності від СНІДу є пізнє звертання ВІЛ-

інфікованих до лікаря і, як наслідок, пізня 

діагностика та призначення адекватного лікування. 

ВІЛ-позитивні люди ажніяк не приречені на 

ізоляцію та смерть. Сьогодні ВІЛ-інфекція є 

хронічним захворюванням, що не приводить до 

неминучої смерті, а ВІЛ-інфіковані люди можуть 

жити повноцінним життям, працювати, 

народжувати здорових дітей. Специфічних проявів 

ВІЛ-інфекції немає. Людина повинна вирішити 

здати тест на ВІЛ-інфекцію з метою перевірки стану 

здоров”я та враховуючі епідемію, яка на жаль 

триває в Україні. Тестування на ВІЛ-інфекцію є 

безкоштовним та конфіденційним. У Львові пройти 

обстеження можна в кількох місцях: 

• Кабінет «Довіра» Львівського обласного 

центру громадського здоров’я - Львів, вул. 

 М.Лисенка, 45 – з 9:00 до 15:00. 

• Кабінети інфекційних захворювань у 

поліклініках міста (можна також звернутись за 

 порадою до сміейного лікаря), обласному 

шкірно-венерологічному диспансері; 

• Пункті швидкого тестування на ВІЛ - Львів, 

вул. Антоновича, 20.  

• Для того, щоб не захворіти на ВІЛ-інфекцію 

потрібно: 

• дотримуватися здорового спосібу життя та 

моральної поведінки; 

• завжди використовувати презервативи при 

сексуальному контакті; 

•  відмовитись від незахищених сексуальних 

контактів з ВІЛ-позитивним партнером, а  також з 

партнером, чий ВІЛ-статус вам не відомий; 

• використовувати лише стерильні або 

одноразові шприци, голки, інструменти для 

 пірсингу, манікюру або тату. 

 У МОЗ заявляють, що Україна першою у 

Східній Європі переходить на 100% забезпеченість 

ліками ВІЛ-інфікованих людей. Тобто кожен ВІЛ-

позитивний українець може отримувати лікування 

безоплатно лише треба виявити хворобу. У 

наступному році в країну буде завезено більше 

мільйона високоякісних (точність 99%) тестів як за 

державні кошти, так і за фінансування міжнародних 

донорів. 

За матеріалами інтернет ресурсів, доц. 

Циснецька А.В. 

 

Центр раннього втручання. 
З 1 січня 2018 року у КНП «4-а міська 

поліклініка м. Львова» створили Кабінет раннього 

втручання для сімей, у яких виховуються діти з 

порушенням розвитку, віком до чотирьох років. А з 

1 серпня розширили надання цієї послуги, 

створивши уже – Центр раннього втручання. На 

сьогодні заклад відвідує 69 сімей. Послугу раннього 

втручання запроваджують, аби допомогти батькам, 

у яких народилась дитина з порушенням розвитку, з 

раннього віку працювати з нею, правильно 

доглядати і виробляти навики, які допоможуть їй 

інтегруватись в суспільство. Потрапити у Центр 

можна через скерування сімейного лікаря, 

невролога, психолога, психіатра. Можна записатися 

й самостійно. До Центру приходять діти з вже 

встановленими порушеннями розвитку: зазвичай, це 

порушення нервової системи або ж діти з 

біологічного ризику (передчасно народжені). Крім 

того, якщо батьки самі мають сумніви щодо 

розвитку дитини – вони завжди можуть прийти на 

консультацію. В Центрі акцентується увагу не 

тільки на дітях, а на всій сім’ї, там навчають батьків 

бути компетентними у вихованні таких діток У 

Центрі раннього втручання виховуються діти від 

народження до чотирьох років. З кожною сім’єю 

займається команда фахівців, до складу якої входять 

– педіатр, логопед, фізичний терапевт і психолог. У 

створенні Центру активно допомагали фахівці 

навчально-реабілітаційного центру «Джерело», які 

ділилися своїм досвідом роботи. Планується 

зробити такі центри у кожному районі Львова. 

Наступного року облаштувати їх у Залізничному 

районі на вулиці Виговського, 32 та у 

Шевченківському на вулиці Мазепи. Проте, знайти і 

підготувати приміщення для таких центрів – це 

невелика проблема. Найбільша проблема  – це 

підготовка кадрів. Фахівці навчально-

реабілітаційного центру «Джерело» займаються 

цією справою і, передаючи свій досвід, готують 

нових професіоналів. 

За матеріалами інтернет ресурсів, редколегія 

 

Зростає стійкість мікроорганізмів до 

антибіотиків 
За ініціативи ВООЗ із 16 по 22 листопада в 

усьому світі проходить Тиждень правильного 

використання антибіотиків “Антибіотики: 

використовуйте обережно!”. 

Всесвітній тиждень правильного 

використання антибіотиків спрямований на 

підвищення поінформованості про проблему 

стійкості до антибіотиків і пропаганду їх 

правильного використання серед громадськості та 

медпрацівників. За даними дослідження, стійкість 

до антибіотиків викликає 33 тисячі смертей на рік в 

Європі. Про це повідомляє  Європейська комісія 

(ЄК) під час Європейського Тиждня антибіотиків! 

При цьому в ЄК повідомили, що стійкість, або 

резистентність, до антибіотиків виникає через 

неправильний або недоцільний прийом таких 

препаратів. За наведеними результатими нового 

дослідження “Євробарометра” щодо знань про 

антибіотики та загальних тенденцій їх 

використання: 32% респондентів використовували 

антибіотики протягом останніх 12 місяців, причому 

20% з них приймали такі препарати у випадку 
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застуди або грипу. 7% опитаних приймали такі ліки 

без відповідного медичного призначення або навіть 

візиту до лікаря. Минулого року Всесвітня 

організація охорони здоров’я провела найбільший 

за останні 40 років перегляд своїх рекомендацій 

щодо антибіотиків та розділила їх на три групи із 

рекомендаціями коли їх використовувати. Деякі 

штами пневмокока стали нечутливими до дії 

колістіна, одного з антибіотиків останньої надії, 

повідомляють дослідники. Використовуйте 

антибіотики правильно та знайте: 

• Антибіотики допомагають при 

бактеріальних інфекціях, але вони не впливають на 

віруси і не є ефективними при застуді. 

• При перших симптомах ГРЗ не поспішайте з 

антибіотиками, вони переважно не потрібні. 

Обговоріть із лікарем, що ви можете зробити, щоб 

поліпшити стан хворого. 

• Уточніть у лікаря, чи показаний 

призначений антибіотик при конкретній 

бактеріальній інфекції хворому. Купуйте 

антибіотики після огляду лікаря за рецептом. 

• Перед прийомом ще раз переконайтеся, що 

ви даєте ліки саме так, як написано в рецепті. 

• Не давайте самостійно хворому антибіотик, 

який ви використовували минулого разу або для 

іншого хворого – це небезпечно! 

• Викидайте невикористані антибіотики, не 

залишайте їх удома. Деякі ліки із закінченим 

терміном придатності можуть бути небезпечними. 

        

Нейросіть навчилась підроблювати відбитки 

пальців 

 

 
 

 
Сьогодні різні біометричні датчики такі як 

сканер відбитків пальців є необхідними атрибутами 

сучасних смартфонів. Ними успішно користуються 

та зберігають під цим замком безліч персональних 

даних. Однако немає такої системи, яка гарантувала 

б 100% безпеку. Щодо відбитків пальців, то недавно 

нейросіть навчилась їх успішно підробляти та 

навіть створювати на їх основі “майстер-ключ” для 

взлому біометричних систем ідентифікації. За 

розробку відповідає команда вченых з Нью-

Йоркського Університету, а сама система отримала 

назву DeepMasterPrints. Як пояснив керівник 

проекту Філіп Бонтрагер „Мабуть, наш метод буде 

мати широке приміненя в синтезі відбитків пальців. 

Демонстрація недоліків існуючих систем 

аутоідентифікації рахується важливою частиною 

розробки больш безпечних систем та  замін 

недосконалих в майбутньому.». На даний момент 

нейросіть може створити відбитки пальців, які 

спрацюють в середньому на 23% сканерів, что 

досить багато. Хочеться надіятися, що отримані 

дані допоможуть інженерам покращити технологію 

дактилоскопічної ідентифікації та її. 

• Редколегія за матеріалами інтернет ресурсів  

 

День української писемності та мови 

 

Бринить-співає наша мова, 

Чарує, тішить і п’янить 

(О. Олесь) 

Мова – душа кожної національності, її 

святощі, її найцінніший скарб (Іван Огієнко) 

 
Щороку 9 листопада в Україні відзначається 

державне свято «День української писемності та 

мови», встановлене відповідно до Указу  №1241/97 

Президента України Леоніда Кучми, який підтримав 

ініціативу громадських організацій щодо важливої 

ролі української мови в консолідації українського 

суспільства. 

У цей день за традицією покладають квіти до 

пам’ятника Несторові-Літописцю, ченцю Києво-

Печерського монастиря, послідовнику творців 

слов’янської писемності Кирила та Мефодія,  який 

став прабатьком української писемної мови. 

Всесвітню славу Нестору принесла справа усього 

його життя – участь у літописанні Київської Русі. 

Його традиційно вважають одним із авторів 

«Повісті минулих літ». 

У День української писемності та мови на 

Українському радіо, починаючи з 2000 року, 

традиційно проводиться Всеукраїнський диктант 

національної єдності, в якому можуть взяти участь 

усі бажаючі продемонструвати  не лише свої 

знання, а й єдність з усіма, хто любить українське 

слово. Умови мовного флеш-мобу: диктант слід 

писати лише від руки, а надіслати роботу на 

перевірку можна і електронною поштою 

(відскановану чи сфотографовану).  

Цього дня також традиційно стартує 

Міжнародний конкурс знавців української мови 

імені Петра Яцика, кількість учасників якого 

щорічно зростає. 
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Генеалогічно українська мова належить до 

індоєвропейської сім’ї мов. Існують версії, що 

раніше на території України застосовували кілька 

видів писемності, деякі з них використовували 

грецьку абетку або латиницю. Сучасний алфавіт 

української мови здебільшого складається з 

аналогів грецьких літер і кількох слов’янських 

знаків. Сучасна українська мова налічує понад 256 

тисяч слів, а найбільшу кількість разів  

перекладеним українським літературним твором 

вважається «Заповіт» Тараса Шевченка (147 мовами 

світу). 

Завідувач кафедри гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін, к.філ.н., доц. 

Пилипів О.Г. 

 

Нобелівськи лауреати 2018 року. 
Медицина: революція у лікуванні раку 

Джеймс Еллісон і Тасука Хондзьо отримали 

нагороду у галузі медицини. Еллісон – 70-річний 

імунолог і фахівець з імунотерапії раку, професор 

Онкологічного центру ім. Андерсона Техаського 

університету. З 2012 року професор і завідувач 

кафедри імунології Техаського університету, 

співдиректор Інституту імунотерапії раку Паркера. 

Член редколегій низки авторитетних наукових 

журналів, зокрема Journal of Clinical Investigation, 

був оглядовим редактором Science. Тасуку Хондзьо 

– 76-річний імунолог, лауреат численних премій, 

працює в Кіотському університеті. Член 

Національної академії наук США, Японської 

академії наук. Учені відкрили метод лікування 

онкозахворювань, що ґрунтується на здатності 

імунної системи людини атакувати клітини ракової 

пухлини. «Рак вбиває мільйони людей щороку і є 

одним із найбільших викликів для людського 

здоров’я. Стимулюючи здатність нашої імунної 

системи атакувати клітини пухлини, цьогорічні 

лауреати встановили зовсім новий принцип для 

лікування раку», – йдеться в повідомленні 

Нобелівського комітету. Відкриття зробило 

революцію в лікуванні раку і кардинально змінило 

погляд на те, як можна подолати цю хворобу. 

Фізика: «лазерний» Нобель. 

 Нобелівську премію з фізики отримали троє 

учених: Артур Ешкін, Жерар Муру та Донна 

Стрікленд - за «новаторські винаходи у галузі 

лазерної фізики». Ешкіну дали нагороду за розробку 

«оптичних пінцетів та їхнє застосування у 

біологічних системах». Ешкін згадує, що коли він 

світив лазером на крихітні прозорі кульки, його 

дивувало, що кульки постійно дрейфували 

досередини лазерного променя. Це спостереження 

стало вихідним пунктом: чи можливо використати 

такий ефект, щоби втримувати об’єкти у лазерному 

промені та контрольовано ними маніпулювати? 

Після експериментів із лазером Ешкін зі своєю 

командою винайшов оптичний пінцет. У 1986-му з 

допомогою цього пінцета вченому вперше вдалося 

схопити окремі атоми та прицільно ними ворушити. 

Незабаром технологія була настільки вдосконалена, 

що дослідникам вдавалося зловити віруси, бактерії 

та інші живі клітини. Нині за допомогою цього 

пінцета учені можуть маніпулювати молекулами 

ДНК, будувати наноконструкцію атом за атомом і 

досліджувати процеси всередині клітин.  

 Жерар Муру та Донна Стрікленд були 

нагороджені за винахід методу «отримання 

високоефективних, ультракоротких оптичних 

імпульсів». Працюючи в Рочестерському 

університеті, Стріклед та Муру в середині 1980-х 

виявили, що розтягнення лазерного імпульсу 

призводить до зменшення його потужності, що 

дозволяє підсилити його звичайними методами. 

Потім імпульс знову можна стиснути, створивши 

короткий дуже потужний сигнал. Новітня техніка 

Муру і Стрікленд називається chirped pulse 

amplification (CPA посилення чіпованих імпульсів), 

незабаром стала стандартом для подальших 

високоінтенсивних лазерів. Технологію, яку 

запропонували Муру та Стрікленд, нині успішно 

використовують в корекційних операціях на очах.  

 Донна Стрікленд стала першою жінкою, яка 

удостоїлась Нобелівської премії з фізики з 1963 

року Донна – канадський вчений. Після школи вона 

вирішила вступати до канадського державного 

Університету МакМастера. До навчальної програми 

з інженерної фізики були включені лазери та 

електрооптика, які найбільше цікавили Донну. 

Стрікленд отримала «бакалавра» з фізики в 1981 

році. Донна Стрікленд стала першою жінкою, яка 

удостоїлась Нобелівської премії з фізики з 1963 

року.   

Хімія: шанс побороти онко- та аутоімунні 

захворювання 

Нобелівську премію в галузі хімії присудили 

Френсіс Арнольд (США) за спрямовану еволюцію 

ензимів, а також Джорджу Сміту (США) і Грегорі 

Вінтеру (Великобританія) за фаговий дисплей 

пептидів і антитіл. Френсіс Арнольд – 

американський вчений-біохімік. Нині професор 

Каліфорнійського технологічного інституту, а 

також співзасновниця компаній Gevo з виробництва 

біопалива і Provivi - в галузі захисту рослин. Вона 

працювала з ензимами – білками-каталізаторами, 

що застосовуються у виробництві безлічі хімічних 

речовин: від біопалива до ліків.  

 Френсіс народилася у сім’ї фізика-ядерника. 

Вона вступила до одного з найпрестижніших 

університетів – до Принстона та була єдиною 

дівчиною серед абітурієнтів 1974 року, хто обрав 

спеціальність у галузі машинобудування й 

аерокосмічної техніки. У виші Френсіс вивчала ще 

й економіку, російську та італійську мови. Френсіс 

перетворилась на успішного вченого та бізнес-

вумен. Разом із колегами отримала більше 40 

патентів. Із 2013 року входить до комісії, що обирає 

лауреатів премії королеви Єлизавети за інженерні 

досягнення. 
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 Джордж Сміту і Грегорі Вінтер розділять 

порівну другу половину премії за розробку та 

удосконалення фагового дисплея. Професор 

Кембриджського університету гоорить:- Для 

вченого Нобелівська премія - найбільша честь якої 

можна удостоїтися і мені дуже пощастило, оскільки 

блискучих вчених дуже багато і Нобелівських 

премій для всіх не вистачає». Джордж Сміт - 

американський хімік, він є почесним професором 

біологічних наук в Університеті Міссурі-Колумбія. 

Метод фагового дисплея був вперше описаний 

Джорджем Смітом в 1985 році. Фаговий дисплей - 

лабораторний метод вивчення взаємодій білків з 

ДНК, пептидами і іншими білками, який 

використовує бактеріофагів для того, щоб 

співвіднести білки і генетичну інформацію, яка 

кодує їх. Сміт сказав:-„Моя ідея дуже природно 

випливала із лінії досліджень попередніх вчених». 

 Метод, розроблений Смітом і Вінтером у 

1980-х роках, отримав назву фаговий дисплей. Він 

використовується для спрямованої еволюції щодо 

антитіл. Йдеться про бактеріофаги - віруси, які 

можуть заражати бактерії. У них на поверхні є 

білки, куди можна вбудувати код іншого білка. 

Наприклад, функціональну частину антитіл. Вченим 

вдалося вбудовувати не один, а цілу популяцію 

дуже схожих генів, наприклад, таких, що кодують 

всі антитіла людини. Таким чином можна отримати 

цілу бібліотеку антитіл, з якої можна відібрати 

найпотрібніше і активне антитіло, а з нього зробити 

медичний препарат. Такі ліки вже кілька років є на 

ринку: терапевтичні антитіла проти раку, для 

лікування ревматоїдного артриту, псоріазу та інших 

аутоімунних захворювань. Фаговий дисплей 

використовується для виробництва антитіл, здатних 

нейтралізувати токсини, боротися з аутоімунними 

захворюваннями і метастатичним раком.  

Премія миру: ні сексуальному насильству на війні 

 Премія миру згідно з заповітом Альфреда 

Нобеля вручається «особі, яка добилася найбільших 

успіхів або зробила більше, ніж інші, у справі 

згуртування народів і скорочення чисельності 

діючих армій, а також за проведення мирних 

конгресів та привернення до них уваги».  

 Премію миру отримали іракська 

правозахисниця Надя Мурад і лікар з 

Демократичної республіки Конго Деніс Муквеге. 

Премію вручили за їхні зусилля заради того, щоб 

припинити використання сексуального насильства 

як зброю війни та збройних конфліктів. Надя Мурад 

народилась у 1993 році, представниця 

національності єзидів з Іраку, яка пережила 

сексуальне насильство в «Ісламській державі». 

Тепер молода жінка проводить громадську роботу, 

щоб привернути увагу до жертв сексуального 

насильства під час війни. Надя мешкала в 

маленькому селі на півночі Іраку, коли цей регіон 

захопили бойовики «Ісламської Держави». Разом з 

Надею у полон взяли сотні інших молодих жінок, 

яких тримали у сексуальному рабстві, їй вдалося 

втекти. На волі Надя вирішила відкрито говорити 

про те, через що пройшла. У 2016 році у 23-річному 

віці вона стала першим Послом доброї волі 

управління ООН з наркотиків та злочинності, 

опікуючись темою торгівлі людьми в умовах 

конфлікту. Того ж року отримала премію Андрія 

Сахарова за свободу думки і премію імені Вацлава 

Гавела з прав людини. Деніс Муквеге – хірург, 

гінеколог з Демократичної Республіки Конго, який 

присвятив своє життя допомозі жертвам 

сексуального насильства під час збройних 

конфліктів. Лікар - кавалер Ордена Почесного 

легіону. Найбільше відомий як засновник і директор 

госпіталю Панзе, в якому надають медичну 

допомогу жінкам, що стали жертвами групових 

зґвалтувань. У 2008 році він став лауреатом премії 

ООН з прав людини. У 2014 році від керівництва 

Європейського союзу Муквеге отримав премію 

імені Сахарова за свою роботу з реабілітації жінок-

жертв сексуального насильства.  

Економіка: ювілейне вручення. Цьогоріч премія 

вручається у 50-й раз. 

Премія присуджена двом ученим. Частину премії 

отримає Вільям Нордхаус «за інтеграцію змін 

клімату в довгостроковий макроекономічний 

аналіз». Друга частина премії присуджена Полу 

Ромеру «за інтеграцію технологічних інновацій в 

довгостроковий макроекономічний аналіз». Вільям 

Нордхаус досліджував економічні причини, які 

впливають на викиди вуглекислого газу в 

атмосферу і в підсумку призводять до глобального 

потепління. Вільям Нордхаус – американський 

вчений. Випускник Єльського університету, доктор 

філософії (1967) Массачусетського технологічного 

інституту. Почесний член Американської 

економічної асоціації з 2004-го, президент Асоціації 

в 2014. Автор низки підручників з економіки. Його 

дослідження у сфері оподаткування шкідливих 

виробництв і підприємств були використані 

декількома урядами, які намагалися зменшити 

вплив виробництва на глобальне потепління.  Пол 

Ромер – американський економіст, колишній 

головний економіст Світового банку і професор 

економіки школи бізнесу Нью-Йоркського 

університету. Математик та доктор філософії у 

галузі економіки Чиказького університету. 

Професор Стенфордського університету, Нью-

Йоркського університету. З 2016 року — Шеф-

економіст Світового банку. Є основоположником 

нової теорії економічного зростання, відомої як 

модель «Лукаса-Ромера». Відповідно до цієї моделі 

основним фактором економічного зростання є 

зростання капіталовкладень у науково-дослідні 

роботи та інвестиції у людський капітал. Один з 

висновків моделей Ромера та Лукаса полягає у 

тому, що економіка, що володіє ресурсами 

людського капіталу та розвиненою наукою, має у 

довгостроковій перспективі кращі шанси зростання, 

ніж економіка, позбавлена цих переваг. 
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ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ! 

 

Адміністрація ЛМІ, викладачі та співпрацівники сердечно вітають з ювілеєм 

вельмишановних колег! 

Соронович Ігор Іванович 

Народився 28 вересня 1948 року в с. Явче Рогатинського району, Івано-Франківської 

області в сім»ї робітників. Закінчив фармацевтичний факультет Львівського ордена 

Дружби народів медичного інституту (нині Львівський національний медичний інститут 

імені Данила Галицького) в 1971 році та почав трудовий шлях у медичному інституті 

спочатку старшим лаборантом, потім молодшим науковим співпрацівником лабораторії 

коригуючої терапії злоякісних пухлин і гемобластозів. В 1975 р. Ігор Іванович захистив 

кандидатську дисертацію на тему: «Синтез і дослідження біциклічних неконденсованих 

похідних тиазолідина», після чого працював старшим науковим співпрацівником тієї ж 

лабораторії, а з 1977 р. –асистентом кафедри фармацевтичної хімії. З 1993 по 2013 доцент кафедри 

фармацевтичної  хімії. Викладав фармацевтичну хімію в ТзОВ Мед. коледж “Монада”, а з 2007 р. - в ТзОВ “ЛМІ”. 

Соронович І.І. – декан фармацевтичного факультету (заочної форми навчання) Львівського медичного інституту 

та завідувач кафедри фарм. хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурствознавством лік. рослин. Соронович І.І. 

має понад 90 публікацій наукового і навчально-методичного характеру. За багаторічну сумлінну працю 

відмічений численними подяками, в 1986 р. нагороджений відзнакою Відмінник охорони здоров’я, в 2018 р. 

нагороджений орденом “За розбудову освіти” Ініциативний та відповідальний в роботі, доброзичливий Ігор 

Іванович користується повагою та авторитетом серед співробітників факультету, інституту та студентів. Щиро 

вітаємо ювіляра і бажаємо міцного здоров’я та нових перемог. 
 

Гороховська Олена Михайлівна  

Народилася 25 квітня 1968 року у м. Львові в сім’ї лікарів. З золотою медаллю закінчила 

школу в 1985 році і поступила в медичний інститут. З 1985 до 1990 р. навчалась в 

медичному інституті на стоматологічному факультеті. Після закінчення навчалась в 

клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології. Після закінчення клінічної 

ординатури працювала лікарем стоматологом в 3 стоматологічній поліклініці. З 1992 р. 

працювала викладачем на відділенні “Стоматологія ортопедична” в медичному училищі 

“Медик”. З 1995 р. очолювала циклову комісію зубо-технічних дисциплін. З 2005 р. 

працювала завідувачем відділення “Стоматологія ортопедична” медичного училища 

“Медик”. З 2010 р. працюю в Львівському медичному інституті на посаді помічник ректора з виховної роботи. Є 

автором словника медичних термінів для зубних техніків, співавтором багатьох статей, методичних розробок для 

проведення практичних занять на відділенні “Стоматологія ортопедична”. З 2015 року є викладачем вищої 

категорії, викладач-методист. Заступник головного редактора журналу “Вікно у студентське життя”. 

Нагороджена багатьма грамотами та подяками Асоціації навчальних закладів України. Нагороджена орденом “За 

розбудову освіти”. Щиро вітаємо ювілярку і бажаємо міцного здоров’я, нових перемог і жіночого щастя. 

Пиріг Ігор Юрійович  

Народився 27 червня 1948 року в місті Сокаль Львівської області. У 1971 році закінчив 

хімічний факультет  Львівського державного  університету імені Івана Франка. З 1971 по 

1973 р. працював інженером-технологом заводу «Полярон». З 1973 по 1975 р. – служба в 

армії. З 1975 року працював старшим інженером, науковим співробітником, завідувачем 

наукової лабораторії і доцентом кафедри загальної хімії у національному університеті 

«Львівська політехніка». У 1983 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня 

кандидата хімічних наук за темою “Рідиннофазне епоксидування октену-1 в присутності 

молібденвмісних гетерогенних каталізаторів”. З 2004 року працює у Львівському 

медичному інституті доцентом кафедри фундаментальних наук, а з 2005 року – завідувачем 

кафедри хімії. Автор 117 наукових праць, у тому числі статей, патентів, тез конференцій, методичних вказівок та 

навчальних посібників. Вітаємо Ігоря Юрійовича з ювілеєм і бажаємо здоров’я, добра, наснаги до нових 

звершень. 
Бажаємо високоповажним ювілярам міцного здоров’я, родинного щастя та затишку, успіхів на педагогічній ниві! 

                                    Адміністрація ЛМІ, редколегія. 

Обласні премії працівникам Львівського медичного інституту у 2015 році 

Згідно з Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації № 1143/0/5-18 від 

29.10.2018 р. «Про призначення обласних премій для працівників наукових установ та закладів вищої 

освіти у 2018 році» обласну премію призначено в номінації для "Молодих учених і дослідників” 

асистенту кафедри дитячої стоматології, Чугай Ользі Олександрівні. Вітаємо!  

Керівництво інституту та редколегія. 
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