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ЗВІТ 

академіків Відділення медицини 

 Академії наук вищої освіти (АНВО) України  

про основні наукові досягнення 

 за період з 01.10.2013 р. по  01.10.2014 р. 

 

Протягом звітного періоду  54 академіки Відділення медицини активно 

продовжували працювати в таких основних напрямках: 

•  педагогічна діяльність, 

•  наукова діяльність, 

•  участь в роботі практичної охорони здоров`я, 

•  громадсько-корисна діяльність. 

 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Щодо педагогічної діяльності то вона характеризується рядом 

кількісних показників. Зважаючи на те, що всі 54 академіки Відділення 

медицини є викладачами вищих медичних навчальних закладів (ВМНЗ) 

України III-IV рівнів акредитації, то значні обсяги роботи виконані на ниві 

педагогічної діяльності. Зокрема це  навчальні програми, підручники і 

навчально-методичні посібники. 

Для реалізації існуючих та нових навчальних програм було видано 19 

підручників, 49 навчальних посібників. Було розроблено та затверджено 

МОЗ України 30 нових навчальних програм як для підготовки спеціалістів на 

додипломному рівні, так і програми циклів спеціалізації тематичного 

удосконалення, передатестаційних циклів для слухачів різних спеціальностей 

на етапі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ 

України I-II та III-IV рівнів акредитації. Опубліковано 71 методичних 

рекомендацій з методики педагогічного процесу. За участю академіків 

створено навчальні та комп`ютерні класи (6), учбові відеофільми (37). 

Велика увага приділялась підвищенню кваліфікації викладачів. В 2014 

році було проведено з ними 68 циклів занять. Даному розділу роботи 

приділяється  належна увага академіками Р.Г.Процюком та В.І. 

Паламарчуком. 

Найбільший вклад щодо удосконалення педагогічного процесу та 

видання навчально-методичних посібників, то тут слід відмітити вагомий 

внесок академіків Вороненко Ю.В., Зозулі І.С., Туманова В.А., Лісового В.В., 

Кравчуна П.Г., Заремби Є.Х., Гойди Н.Г., Бойко В.В.,Сіпітого В.І. та ін.       
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Наукова діяльність академіків Відділення медицини з кожним роком 

збільшується за обсягами і все більше відповідає стратегічним напрямках 

розвитку охорони здоров`я України на даному етапі. Про це свідчать теми 

науково-дослідних робіт (НДР)  та їх немала кількість. Так  за   звітний 

період виконано 40 науково - дослідних робіт, які були завершені з 

практичними пропозиціями, ще 22 виконується.  

Академіками було розроблено і видано 20 монографій.  

Приділялась належна увага підготовці наукових кадрів. 

Під науковим керівництвом академіків було захищено 44 

кандидатських дисертацій, а при консультативній допомозі захищено 12 

докторських дисертацій.  

 В ході виконання науково-дослідних робіт (бюджетних, 

госпдоговірних) опубліковано 23 методичних рекомендацій, які були 

присвячені методам діагностики та лікування хворих і широко впроваджені в 

лікувальних закладах України. 

Отримано 64 патенти на корисну модель. 

Активно друкувались наукові статті, зміст яких – це результати 

наукових досліджень. Кількість наукових статей сягає 527 із них у 

вітчизняних виданнях – 460, у зарубіжних виданнях - 65. Крім того було 

опубліковано тез – 328, з них  у вітчизняних виданнях – 280,  у зарубіжних – 

48. 

Слід звернути увагу на необхідність більш активного розміщення 

друкованих праць в зарубіжних виданнях, тому що лише 82 наукових статей і  

84 тез наших авторів  були доступні зарубіжним колегам. 

Вагомим науковим внеском академіків є підготовка, участь та виступи 

на наукових форумах, а саме за їх участю було організовано 76 наукових 

форумів, з них вітчизняних – 58, зарубіжних – 30, що підтверджено 

відповідними сертифікатами.  

Крім того, зареєстрована участь академіків в 170 наукових 

конференціях, з  них у  вітчизняних - 152 та 21 – зарубіжних;  у 45 

симпозіумах, з них у вітчизняних - 37 та 8 – зарубіжних. Однак участь 

академіків в зарубіжних наукових форумах зазначеного формату вона ще 

недостатня. 

Слід зазначити, що участь академіків в конгресах, з`їздах, наукових 

конференціях не була формальною, а супроводжувалась виступами. Так, 

було зафіксовано - 51 виступ, з них – 40 на вітчизняних конгресах і з`їздах та  

11 - на зарубіжних.  
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Стосовно науково-практичних конференцій, то виступів академіків на 

них  було 143, з них 177 в Україні і 23 за кордоном; 19 виступів було 

зроблено в ході симпозіумів та семінарів як в Україні (17), так і за рубежем 

(2). 

Не залишається поза увагою академіків і атестація наукових кадрів.  

Так, академік Климовицький В.Г. є членом експертної вищої атестаційної 

комісії при МОН України, 14 академіків (Москаленко В.Ф., Вороненко Ю.В., 

Бабанін А.А., Казаков В.М., Лупальцєв В.І., Мороз В.М., Паламарчук В.І., 

Синяченко О.В., Цимбалюк В.І. та ін.) є головами спеціалізованих вчених 

рад, 33 академіків - є членами спеціалізованих вчених рад із них 16 

академіків - 2-х таких рад.    

Слабим місцем є недостатня кількість виступів по телебаченню – 16 та 

по радіо – 24. Але це все здійснили лише 18 академіків. Найактивнішими в 

даній роботі були Москаленко В.Ф., Вороненко Ю.В., Лісовий В.М., Зозуля 

І.С., Процюк Р.Г., Коваленко В.М., Гойда Н.Г., Парій В.Д. та ін. 

Узагальнюючи наукову роботу академіків, слід сказати що найбільший 

внесок у розвиток даного напрямку зробили Москаленко В.Ф., Вороненко 

Ю.В., Гойда Н.Г., Зозуля І.С., Коваленко В.М., Цимбалюк В.І., Никула Т.Д., 

Заремба Е.Х.,  Кравчун П.Г., Сипітий В.І. та ін.. 

Вагомим доробком академіків є міжнародна співпраця. 

Москаленко В.Ф. є членом Комітету ВООЗ (Женева) з питань 

репродуктивного здоров’я. 

Вороненко Ю.В. підписав Меморандуми про співпрацю в області 

перинатальної медицини з Швейцарською Конфедерацією, а в сфері 

репродуктивного здоров’я з Альянсом міжнародного розвитку США. 

Гульчій О.П. на 59 сесії Регіонального бюро ВООЗ була обрана до 

складу Постійного Комітету Європейського Регіонального бюро ВООЗ.  

 

  УЧАСТЬ В РОБОТІ ПРАКТИЧНОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Суттєвим є вклад академіків Відділення медицини в діяльність 

практичних закладів охорони здоров’я, так як  41 із 54 академіків 

відділення є клініцистами. 

Ними було здійснено 20769 консультацій хворих 

 

Суттєвим внеском для безперервного професійного розвитку 

практичних лікарів є робота по організації і проведенню для них науково-

практичних конференцій, яких було проведено – 42. Крім того, проводились 

семінари (78) та курси по підвищення кваліфікації лікарів (83) на яких 

прочитано – 184 лекцій. 
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ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ АКАДЕМІКІВ 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Всі академіки відділення «Медицина» АН ВО України впродовж 

звітного періоду (2013-2014рр.) виконували планові НДР згідно свого фаху. 

Серед наукових напрямків – терапія, хірургія, акушерство і гінекологія, 

ендокринологія, фтизіатрія та інші галузі медицини. Результати їх робіт є 

надзвичайно важливими в сучасному суспільстві, оскільки зниження 

працездатності внаслідок захворювань внутрішніх органів, високий рівень 

смертності   від серцево-судинних та інших ускладнень впливають на 

соціально-економічний розвиток держави в цілому, а розробка нових 

ефективних методів діагностики і лікування допомагає в профілактиці і 

лікування багатьох хвороб та підвищує ефективність лікування кожного 

хворого і сприяє оздоровленню нації загалом. 

Акад. Ю.В. Вороненко і акад. Н.Г. Гойда продовжуючи науково-

дослідну роботу «Розробка стратегічних моделей удосконалення управління 

якістю медичної допомоги та покращення здоров`я населення України» 

розробили цілий ряд моделей управління якістю на всіх рівнях медичної 

допомоги і в першу чергу первинної медико-санітарної допомоги, що дало 

змогу покращити її доступність та забезпечити якість. 

Наукове обґрунтування, розробка нових планів і програм та їх 

впровадження в підготовку спеціалістів зі спеціальності «Організація і 

управління охороною здоров`я» приблизили післядипломну освіту та 

безперервний професійний розвиток  в Україні до Європейських стандартів. 

Акад. Москаленко В.Ф. та акад. Парій В.Д. працювали над поліпшенням 

якості керівного складу кадрових ресурсів системи охорони здоров’я; 

удосконаленням організації діяльності лікарняних кас в Україні; розвитком 

формулярної системи як інструментом раціональної фармакотерапії. 

Впровадження різних форм дистанційної освіти академіками зробило  

медичну освіту доступнішою для тисяч науковців та практичних лікарів. 

Вагомим науковим внеском стала науково-дослідна робота академіка 

Зозулі І.С. з співавторами: «Оптимізація надання медичної допомоги хворим 

з гострим порушенням мозкового кровообігу з позицій сімейної медицини».  

Академіками хірургічного профілю (Паламарчук В.І., Біляєва О.О., 

Крижевський В.В., Горбатюк О.М.) виконувались науково-дослідні роботи 

та були розроблені комплексні лікувальні програми щодо вдосконалення 

методів профілактики та лікування хірургічної патології у дітей та дорослих. 

Все це на практиці принесло медичну, соціальну та економічну ефективність. 
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Було досягнуто скорочення термінів лікування, тимчасової і стійкої втрати 

працездатності, зниження  летальності. 

На кафедрі акад. Руденя В.В. виконується науково-дослідна робота 

«Управління здоров’ям населення в системі медичного забезпечення 

України» (державний реєстраційний №0113U000202)  з терміном 

виконання 2013-2017 роки. 

У рамках польсько-білорусько-української програми транскордонної 

співпраці на 2013-2014 р. під керівництвом акад. Зіменковського А.Б. 

виконується науково-дослідна робота з міжнародною участю «Здоров’я – 

найголовніше. Партнерські медичні університети Польщі та України для 

покращення системи охорони здоров’я в українсько-польському 

прикордонні». Результати наукового дослідження стосувалися пошуку 

історичних аспектів розвитку клінічної фармації закордоном та її 

становлення в Україні; 

Фундаментальне дослідження на замовлення МОЗ України і 

фінансоване з держбюджету «Вплив гострого інфаркту міокарда, 

артеріальної гіпертензії і цукрового діабету 2 типу на ультраструктурне 

ремоделювання міокарда і розвиток серцевої недостатності (2011-2013 рр.)» 

проведене акад. Кияком Ю.Г. 

Під керівництвом акад. Абрагамовича О.О. проведено 14 наукових 

багатоцентрових досліджень по випробуванню фармацевтичних засобів. 

Більшість академіків за результатами отриманих досліджень 

підготували монографії, підручники, посібники.   

Підручники: 

Акад. Войцеховський В.Г. – підручник «Мікробіологія».  

Акад. Шлапак І.П. (співав.- 96, колективів - 22) – 1-й том Національного 

підручника «Анестезіологія та інтенсивна терапія» 

Акад. Боднар П.М. – підручник «Ендокринологія». - «Нова книга». - 2013.-  

486с. 

Акад. Туманов В.А. – підручник «Фармакологія». 

Акад. Коваленко В.М. – Національний підручник з ревматології/  під ред.. 

В.В. Коваленка, Н.М. Шуби - 2013. - 672 с.  

Акад. Процюк Р.Г. – підручник «Туберкульоз». 

Акад. Горбатюк О.М. у співавт. Національний підручник  Неонатологія 

(2014) 

Акад. Никула  Т.Д. – Підручник (МОЗУ, МОНУ, укр.): Фомін П.Д., Никула 

Т.Д.,  Мойсеєнко В.О., Іванчов П.В. Перша долікарська допомога – Київ, 

2014. - 916с (Державні кошти) 
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Акад. Абрагамович О.О. Внутрішня медицина: порадник лікарю загальної 

практики: навчальний посібник (гриф МОЗ України) / А. С. Свінціцький, О. 

О. Абрагамович, П. М. Боднар [та ін.]. – К. : ВСП «Медицина», 2014. – 1272. 

Акад. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби: підручник / Голубовська О.А., 

Андрейчин М.А., А.В. Шкурба та ін. – Київ: ВСВ «Медицина», 2012. - 728 С 

Акад. Кравчун П.Є. Імунологія / За ред. Кузнєцової J1.B., Бабаджана В.Д., 

Харченко Н.В. - Вінниця: ТОВ "Меркьюрі Поділля", 2013. - 565 с. 

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як 

підручник для лікарів-курсантів післядипломної освіти, лікарів-інтернів і 

студентів вищих медичних навчальних закладів IVрівня акредитації 

Акад. Кравчун П.Є. Diagnosis, treatment, and prevention of major 

cardivascular diseases: For 5th year students of medical university level IV of 

accreditation. In 3 Vol.: textbook / Ed. by Î. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. 

Yu. Tytova.- Kharkiv: KhNMU, 2014.-V. 1.- 315 p. З грифом МОЗ та 

MOH України 

Акад. Кравчун П.Є. Diagnosis, treatment, and prevention of major 

cardivascular diseases: For 5th year students of medical university level IV of 

accreditation. In 3 Vol.: textbook / Ed. by Î. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. 

Yu. Tytova.- Kharkiv: KhNMU, 2014.- V. 2.- 152 p.  

Акад. В.І. Сіпітий – підручник «Нейрохірургія» англ. мовою. 

 

 

Посібники: 

Акад. Войцеховський В.Г. – Биопленки госпитальных экосистем: состояние, 

проблемы и современные подходы к ее решению. – ТОВ Интерсервис,-2014. 

– 577с. 

Акад. Зозуля І.С., Муравська О.М.  – Клініко-інструментальна 

характеристика кардіогенного ішемічного інсульту, зумовленого гострим 

інфарктом міокарда. Вінниця: Балюк – 2014. - 138с. 

Акад. Зозуля І.С., Нечай А.Ф. Генералізована епілепсія у дітей раннього 

віку: оптимізація діагностики та лікування – 2014.- Вінниця, Балюк.  - 136с. 

Акад. Зозуля І.С. , Игрунова К.Н., Горовенко Н.Г., Яковлев Б.Ф. Визначення 

факторів ризику ендотоксикозу як базисного стану формування метаболічних 

розладів при захворюваннях для ефективної діагностики і підбору 

оптимальних засобів лікування.- Вінниця: Балюк, 2014. - 184с. 

Акад.Коваленко В.М., Т.В. Талаева, В.В. Братусь – Сердечно-сосудичтіе 

заболевания и ренин-ангиотензиновая система - 2013. 231с. 

Акад. Шлапак І.П., Нетяженко В.З., Галушко О.А. «Інфузійна терапія в 

практиці лікаря внутрішньої медицини» - К.: Логос, 2013. -308с. 
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Строкань А.М., Акад. Шлапак І.П. Периферична реґіонарна анестезія. 

К.,2014 - 413с. 

Акад. Дубенко Є .Г Опублікував 1 науковий  посібник «Нові  напрямі в 

лікування епілепсії». Приймав участь в роботі міжнародного з’їду в Австрії 

м.Інсбрук.  Опублікував один підручник «Неврологія» , 

 

Акад. Абрагамович О.О. Внутрішня медицина: порадник лікарю загальної 

практики: навчальний посібник (гриф МОЗ України) / А. С. Свінціцький, О. 

О. Абрагамович, П. М. Боднар [та ін.]. – К. : ВСП «Медицина», 2014. – 

1272. 

Акад. М.А. Андрейчин Видано збірник «Вірусні хвороби. ВІЛ-інфекція: 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму 

Асоціації інфекціоністів України , 3-4 жовтня 2013 р, м. Алушта /  Відп. 

редактор М.А. Андрейчин. – Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига, 2013. – 328 с. 

Акад. Заремба Є.Х., Січкоріз О.Є., Циснецька А.В., Онищук Ю.І., 

Климишина С.О. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб в 

парктиці сімейного лікаря // Навчальний посібник. – Львів. – 2014. – 184 с. 

      

Акад. Заремба Є.Х.: Хобзей М.К., Донченко Т.М., акад. Заремба Є.Х., 

Худошина О.В., Надутий К.О., Нетяженко В.З., Матюха Л.Ф., Нагорна О.О., 

Ліщишина О.М., Мігель О.В., Горох Є.Л., Шилкіна О.О., Мороз Г.З., 

Коваленко О.Є., Матвієць Л.Г., Титова Т.А., Процюк О.В., Оніщенко І.М., 

Чухрієнко Н.Д., Заремба Є.Х., Грицко Р.Ю., Власенко О.Б., Ковальова Г.Г., 

Сакальська О.П., Черенько С.О., Одринський В.А., Долинська М.Б., Шелкова 

Е.В. Методичні підходи до розробки локальних медико-технологічних 

документів в закладах первинної медичної допомоги. Навчально-методичний 

посібник для керівників центрів первинної медичної допомоги, лікарів 

загальної практики-сімейних лікарів. Рекомендовано центральним 

методичним кабінетом з вищої освіти МОЗ України як методичний посібник 

для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів за фахом загальна практика-сімейна 

медицина закладів (факультетів) післядипломної освіти (Протокол №4 від 

14.11.2013 р.). – Київ, 2014. – 132 с.  

 

Акад. А.Б. Зіменковський Ішемічний інсульт: клініко-фармацевтичні 

аспекти: монографія / О.Р. Левицька, Б.П. Громовик, А.Б. Зіменковський. – 

Львів: Ліга-Прес, 2014. – 224 с.) 

Акад.Бойко В.В.. Прасол В.А., Тарабан И.А., Троян И.В., Оклей Д.В 

Комплексная дигностика и дифференцированное лечение острых тромбозов в 

системе нижней полой вены.- X: Н'ГМТ. -2013. -192 с. 

Акад.Бойко В.В., Савві С.О., Лазирський В. 0Лихман В.М. Артефіціальний 

шлунок. Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника Харків: 
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Промінь. 2014 - 214с. 

Акад. Прохоров Є.В. Видано збірки наукових праць «Проблемні питання 

педіатрії та вищої медичної освіти» (VІІІ видання), (під загальною ред. проф. 

Прохорова Є.В.) 

Акад. Зяблінцев С.В. «Питання експериментальної та клінічної медицини» т. 

18 (під редакцією ак. Зябліцева С.В.). 

 

 

А також монографії, посібники видані за кордоном англійською мовою: 

 

Акад. В. В. Бойка Колектив авторів, за загальною редакцією професора В. В. 

Бойка Modern problems and prospects of clinical medicine, healthcare and 

pharmacy development. Monograph Publishing house WSZiA. - Opole, 2014 

(Польща) 312 p. 

 

Акад. Никула Т.Д. : Під егідою Міжнародної академії науки і вищої 

освіти (International Academy of Science and Yigher Education - Лондон, 

2013) видана колективна монографія V.O.Moyseyenko, T.D. Nykula, V.V. 

Bondur, N.G. Alexeeva, I.V. Pasko, D.T. Nykula. Medical and pharmacological 

resources and a healthy life-style as means of the quality and length of human life 

increasing.Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published 

folloving the results of the LXIX International Research and Practice Conference 

and III stage of Championship in Medical and Pharmaceutical sciences (London, 

Novemder 14- November 20, 2013).- London: Published by IASHE, 2013.- 88 p. 

 

 

Акад. Заремба Є.Х. Застосування амлодипіну та бісопрололу у хворих на 

артеріальну гіпертензію // Wiadomosci Lekarskie. – 2014. – Том LXVII, Nr 2, 

czesc II. – Польща. – С. 326-327. (Співавтори: Заремба-Федчишин О.В., Вірна 

М.М. Була М.С., Заремба О.В.).        

      

Акад. Заремба Є.Х. Динаміка показників гемостазу у хворих на артеріальну 

гіпертензію в процесі лікування комбінованим антигіпертензивним засобом // 

Wiadomosci Lekarskie. – 2014. – Том LXVII, Nr 2, czesc II. – Польща. – С. 328-

331. (Співавтори: Була М.С., Заремба-Федчишин О.В., Заремба О.В., Вірна 

М.М.).  

    

Акад. Рудень В.В. “Стратегия высокого риска в первичной профылактике 

неинфекционных заболеваний как механизм повышения качества и 

продолжительности жизни населения Украины (по результатам экспертной 

оценки)”  // Мedical and pharmacological resources and healthy life-style as 
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means of the quality and length of human life increasing// Of the LXIX 

International Research and Practice Conference and III stage of the Championship 

in Medical and Pharmaceutical sciences (London, November 14 – November 20, 

2013; 

Акад. Рудень В.В. “ “О методике исчисления уровня наличия у студентов 

полученных знаний за период их обучения на кафедре” /  Forming and 

qualitative development of modern educational systems / Of the LXIV 

International Research and Practice Conference and III stage of the Championship 

in Pedagogical sciences (London, September 26 – October 01, 2013. – 2013. – 

P.20-23. 

Акад. Рудень В.В. “О cумарных факторах риска в возникно-вении 

неинфекционной заболеваемости – как отправной точке в профилактике 

данной патологии среди населения Украины / Development of species and 

processes of their life support Through the prism of natural evolution and 

expediency” // Of the LXXVIII International Research and Practice Conference 

and I stage of the Championship in Medicine and Pharmaceutics, Biology, 

Veterinary Medicine and Agriculture (London, March 21 – March 26, 2014). 

 

Організація  і участь в Конгресах  – 

Академік Коваленко В.М. – Національні Конгреси кардіологів 

(2013,2014), ревматологів (2013) 

 

Виступи за кордоном 

 

Акад. Горбатюк О.М. участь в 2-ох майстер-класах з дитячої коло 

проктології м. Москва, м. Ганновер (Німеччина) 

Акад. Коваленко В.М. EULAR (2013,2014), ACR 92013), ACC (2013), 

2Мадрид (Іспанія, 2013) - Париж (Франція,2014) , 

Акад. Шлапак І.П.  – на VI Українсько- Британському симпозіумі з 

анестезіології, інтенсивної терапії та терапії болю  

Акад. Заремба Є.Х. Pialess myocardial ischemia frequency in patients with 

unstable angina and attendant subclinical hypothyroidism // ESC Congress, 

Barcelona, 2014, 30.08-03.09.14. – P. 2717. (Makar O., Kyjak Y., Zaremba, 

Shatynska-Mytsyk I., Makar R., Harbar M).  

Makar O., Kyjak Y., Zaremba, Shatynska-Mytsyk I., Makar R., Harbar M. Pialess 

myocardial ischemia frequency in patients with unstable angina and attendant 

subclinical hypothyroidism // ESC Congress, Barcelona, 2014, 30.08-03.09.14. – 

P. 2717.              

Makar O., Kyjak Yu., Zaremba Y., Makar R., Harbar M. Painless myocardial 

ischemia frequency in patients with unstable angina and attendant subclinical 

hypothyroidism // P2716, European Heart Journal (2014) 35 (Abstract 

Supplement), 496, ESC Congress 2014.     
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Виступи на конференціях з міжнародною участю 

 

Акад. Заремба Є.Х., Рак Н.О. Прояви недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у хворих з гіпертонічною хворобою // Науково-практична 

конференція з міжнародною участю  «Сучасні проблеми народної і 

нетрадиційної медицини». – 2014. – Київ. – С. 82. (Співавтори: Рак Н.О.).  

Акад. Заремба Є.Х., Федечко М.Й. Протизапальний та імунокорегуючий 

вплив препарату поліензим 7 при лікуванні хворих на ішемічну хвороб серця 

у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень // Науково-

практична конференція з міжнародною участю  «Сучасні проблеми народної 

і нетрадиційної медицини». – 2014. – Київ. – С. 83-85. (Співавтори: Рак Н.О.). 

Акад. Зіменковський А.Б. Навчальний семінар з клінічної фармації у рамках 

в проекту «Здоров’я є пріоритетом. Партнерство медичних університетів 

Польщі та України на користь підвищення якості медичної опіки польсько-

українського прикордоння», що співфінансується Європейським союзом у 

рамках програми Транскордонного співтовариства Польща-Білорусь-Україна 

2007-2013 рр. у Медичному університеті в м. Люблін, Польща 08.05.2014 р. 

      

Підготовлено методичних рекомендацій 

Акад. Паламарчук В.І. та співавт.– « Питання невідкладної абдомінальної 

хірургії для керівників баз стажування з фаху «хірургія» 2014.- 13с. 

Методичні рекомендації  для керівників баз стажування з підготовки  лікарів-

інтернів за спеціальністю" Хірургія " (гриф МОЗ України) Львів.-2014.- 49 с. 

Акад. Заремба В.С.: Б.О.Матвійчук, О.Є.Січкоріз,В.С.Заремба, В.М.Лазько/. 

Акад. Коваленко В.М. Впроваджені нові рекомендації Асоціації кардіологів 

України щодо ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом з 

елевацією сегмента ST» 

Акад. Коваленко В.М. Видані Українські та міжнародні Консенсуси щодо 

профілактики та лікування серцевоо-судинної та судинно-мозкових 

захворювань (2013,2014) 

Участь у з’їздах 

Акад.Новак В.Л. 19-ий щорічний конгрес Європейської асоціаціїгематологів  

(Мілан, Італія, 11 червня 2014 р.). 

Акад. Новак В.Л. 5-ий міжнародний саміт по гемофілії (Барселона, Іспанія, 

25-27 вересня 2014 р.) 

Акад. Недашкевич О.Н. IV Євроазійський Конгрес дерматовенерологів. Tel-

Aviv, Israel 28.05.2014р.-31.05.2014р.  –  виступав з доповіддю 

Акад. Недашкевич О.Н. Щорічна робоча зустріч міжнародного наукового 

товариства “Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) ”. 

Dusseldorf, Germany, 21.01.2014р.-23.01.2014р. – виступав з доповіддю 
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Акад. Недашкевич О.Н. Щорічна робоча зустріч міжнародного наукового 

товариства “The Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic 

Arthritis (GRAPPA)”. New York, USA, 10.06.2014-13.06.2014 – виступав з 

доповіддю 

Акад. Бойко В.В. Приймав участь в 2-х Міжнародних конгресах м.Донецк 

2013 р. м.Киів 2013 р. в 2-х міхжнародних наукових конференціях – ХХУ 

Міжнародна ННК «Инновация в науке» Новосибірськ, 2013 р.  і медична 

професура Москва, 2014 рр. 

Акад. Бойко В.В. Виступав на ХХХ Міжнародному конгресі хірургів-

гепатологів   стран СНГ « Актуальні проблемі хірургічної гематології». 

Опублікував 5 монографій.  

Акад. Дубенко Є.Г Брав участь в роботі міжнародного з’їду в Австрії м. 

Інсбрук.   

 

Отримано Патентів 

Акад. Біляєва О.О. автор 4 патентів (2013-2014):  Впровадила в 

практику хірургічне лікування бешихи; впроваджено в практику спосіб 

детоксикації організму; вперше в світі запропоновано  апплікаційний сорбент 

«Сертасил» - всесвітний патент в лікуванні  гнійних ран, який впроваджен у 

20 країнах (Канада, США, Великобританія та ін.).   

Акад. Горбатюк О.М. -  доплерографія верхньої брижової артерії у 

новонароджених; гістологічні дослідження операційного матеріалу при 

перфоративних перитонітах у новонароджених; інноваційне хірургічне 

втручання – трансендоректальне низ ведення товстої кишки при хворобі 

Гіршпрунга 

Акад. Крижановський Я.В. – Спосіб виконання пластики застарілого 

пошкодження зв’язки наколінника. 

Акад. Крижевський В.В. – «VAC» -терапія в лікуванні гнійних ран УЗ 

кавітація гнійних ран, NO-терапія з допомогою апарата плазон в ікуванні 

СДС, ХВН, гнійних ран та трофічних виразок. 

Акад. Паламарчук В.І. – 4 патенти. 

Акад. Паламарчук В.І., Лисенко В.М., Балацький Р.О. (2014) Пристрій 

для виконання термінальної анестезії діафрагми при лапароскопії 

Акад. Процюк Р.Г. – Спосіб лікування хворих на туберкульоз легень у 

поєднанні з ВІЛ-інфекцією/СНІДом. 

Акад. Цимбалюк В.І. Розроблено і впроваджено вітчизняні 

електростимуляційні системи для лікування спастичності, больових 

синдромів і порушень функції тазових органів 
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Акад. Никула Т.Д. Спосіб контролю ефективності лікування хворих на 

артеріальну гіпертензію, поєднану з метаболічним синдромом / Т.Д.Никула, 

О.А. Бичков, Н.Г. Бичкова, В.О. Мойсеєнко // Патент України на корисну 

модель № 86387(G01N 33/49, G01N 33/53, G01N 33/68), 25.12.2013, Бюл. № 

24, 5 с.  

Акад. Никула Т.Д. Спосіб контролю ефективності лікування хворих на 

артеріальну гіпертензію, поєднану з метаболічним синдромом / Н.Г. Бичкова, 

Т.Д.Никула, О.А. Бичков, М.В. Хайтович, С.А. Бичкова, О.С. Ахтемійчук. 

Патент України на корисну модель №87114 (G01N 33/68),27.01.2014, Бюл.    

№2,  5 с. 

Акад. Абрагамович М. О.  Пат. № 86349 Україна, МПК А61В 10/00, 

G01N 33/48. Спосіб визначення ступеня тяжкості цирозу печінки та 

прогнозування функціонального класу цирозного хворого / Абрагамович М. 

О., Абрагамович О. О., Абрагамович У. О. [та ін.] ;  

патентовласник Львівський національний мед. ун-т ім. Данила Галицького. – 

№u201308460; заяв. 05.07.2013, опубл. 25.12.2013, Бюл. №24.  

Акад.М.А. Андрейчин, Патент на корисну модель 84090. Україна, 

МПК A61В, 5/00. Пристрій для визначення еластотонічних властивостей 

шкіри і підшкірної жирової клітковини / М.А. Андрейчин, І.С. Іщук, О.С. 

Луцук. – № u 2013 04409; Заявлено 08.04.2013; Опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19. 

Акад. М.А. Андрейчин,Патент на корисну модель 86124. Україна, 

МПК A61К 33/06 (2006.01), A61К 35/76 (2006.01). Спосіб лікування та 

профілактики грипу і гострих респіраторних захворювань вірусного 

походження / Є.В. Нікітін, М.А. Андрейчин, К.Л. Сервецький, Т.В. Чабан, 

О.А. Герасименко, Н.О. Жураковська – № u 2013 09170; Заявлено 22.07.2013; 

Опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23. 

Акад. М.А. Андрейчин, Патент на корисну модель 86152. Україна, 

МПК (2013.01) A61К 33/00, A61К 35/00. Спосіб лікування хворих на 

хронічний гепатит С, які мають протипоказання до інтерферонотерапії та/або 

нон-респондерів / Є.В. Нікітін, М.А. Андрейчин, К.Л. Сервецький, Н.В. 

Верба – № u 2013 09483; Заявлено 29.07.2013; Опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23. 

Акад. М.А. Андрейчин Патент на корисну модель 92318. Україна, 

МПК G 01 N 33/48 (2006.01). Спосіб діагностики тяжкості перебігу гострих 

респіраторних вірусних інфекцій / М.А. Андрейчин, Є.В. Нікітін, Н.А. 

Васильєва, Я.І. Йосик – № u 201402674; Заявлено 17.03.2014; Опубл. 

11.08.2014, Бюл. № 15. 

Акад. А.Б. Зіменковський Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на науковий твір «Система підвищення безпеки фармакотерапії через 

прогнозування ймовірності виникнення небезпечних ліко-індукованих 

дерматопатологій» / Зіменковський А.Б., Городнича О.Ю. – № 52299 від 
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25.11.2013 р.; 2) Система прогнозування розвитку небезпечних ліко-

індукованих дерматопатологій – синдромів Стівенса-Джонсона та Лайєлла / 

А.Б. Зіменковський, О.Ю. Городнича // – Інформаційний лист № 111-2014. – 

Київ, 2014. – 4 с. 

Акад. Кияк Ю.Г., Ковалишин В.І., Барнетт О.Ю., Кияк Г.Ю. Патент на 

корисну модель №90740 від 10.06.2014 р. Спосіб гістохімічної діагностики 

гібернації кардіоміоцитів при ішемічній хворобі серця.  

 Акад. П.Г Кравчун  Патент на корисну модель № 81994 UA МІЖ 

G01N33/00 (2013.01) Україна /Спосіб прогнозування розвитку нестабільної 

стенокардії у хворих на цукровий діабет 2 типу./ Заявка u 2013 03172. Опубл. 

10. 07. 2013. Бюл. № 13. 

 Акад. П.Г Кравчун  Патент на корисну модель № 82395 UA МПК 

G01N33/00 (2013.01) Україна / Спосіб діагностики підвищення 

кардіоваскулярного ризику у хворих із сукупним перебігом нестабільної 

стенокардії і цукрового діабету 2 типу./ Заявка u 2013 03171. Опубл. 25. 07. 

2013. Бюл. № 14 

 Акад.Академік П.Г Кравчун  Патент на корисну модель № 79794, 

Україна, МПК (2013.01) GO IN 33/00, G01N 33/49 (2006.01), G01N 33/493 

(2006.01). /Спосіб оцінки нефропроте- ктивної та протиімунозапальної дії 

кверцетину при лікуванні кардіоренального синдрому 2 типу у хворих з 

хронічною серцевою недостатністю./ Завка № u201214379; заявл. 17.12.2012; 

опубл. 25.04.2013, Бюл. №8. 

 Акад. П.Г Кравчун  Патент .№ 83488, Україна, МПК (2013.01) G01N 

33/00 Спосіб оцінки антиоксидантної активності комплексної терапії, що 

включає мексикор, у хворих стабільною стенокардією на фоні ожиріння /№ 

и201304434; заявл. 08.04.13; опубл. 10.09.13, Бюл. №17. 

 Акад. П.Г Кравчун  Патент .№ 83488, Україна, МПК (2013.01) G01N 

33/00 Спосіб оцінки антиоксидантної активності комплексної терапії, що 

включає мексикор, у хворих стабільною стенокардією на фоні ожиріння / № 

и201304434; заявл. 08.04.13; опубл. 10.09.13, Бюл. №17. 

 Акад. П.Г Кравчун  Пат.№ 83487, Україна, МПК (2013.01) G01N 33/00 

Спосіб прогнозування розвитку атеросклерозу у хворих на стабільну 

стенокардію з супутнім ожирінням / № U201304433; заявл. 08.04.13; опубл. 

10.09.13, Бюл. №17. 

Акад. Бойко В.В. – 15патентів і 7 канд.наук (Не патент на корисну 

модель, а ПАТЕНТ на пристрій!) 

Акад. Бойко В.В., Кулик I.A., Грома В.Г., Шадрін О.В.. Шевченко 

О.В.. Шевченко О.М„Бaгиров H.B. Пристрій для діагностики і лікування 

захворювань підшлункової залози Патент України № 885 11. Заява. № 

4201308552 від 25.03.2014. Бюл. № 6. Патент України № 89853. Заява 

№4201400057 від 25.04.2014. Бюл. № 8 
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Акад. Бойко В.В., Щапов П.Ф., Мигущенко Р.П. Замятін 

П.М.Пєзоелектричний вимірювальний перетворювач вібрації Патент України 

№ 89000. Заява № 4201312273 від 10.04.2014. Бюл. № 7. 

Акад. Бойко В.В. Спосіб прогнозування утворення спайок після 

хірургічного лікування шлунково-кишкового гракту 

Нововведення 

Акад. Крижановський Я.В. – Спосіб відновлення чутливості острівкового 

клаптя з гетерологічного пальця кисті» 

Акад. Крижановський Я.В. «Спосіб реіннервації поліцитизації частиною 

ушкодженого 4 пальця». 

Акад. Коваленко В.М. – МРТ опорно-рухового апарата ДЦ «ННЦ Інститут 

кардіології» 

Акад. Бойко В.В., Нові методи (17) впроваджено у хірургічні відділення ДУ 

"Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМИ України" 

і Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної 

допомоги ім. проф. А.І.Мєщанінова, в хірургічні стаціонари лікарен 

м.Харкова і області. м.Суми, м.Київа, м.Полтави.  

 Академіки Східного регіонального центру: 

1.Хвороби статевих органів у чоловіків. Україна-Болгарія-Румунія, , 2012-

2016 р.р. 

2. Применение канаферона Н в комплексном лечении детей с гематурической 

формой хронического гломерулонефрита. 

3. Дисплазия соединительной ткани у детей: особенности метаболизма, 

клинические варианты, діагностика (№ госрегистрации 0107U010186). 

4. Разрботать и внедрить комплекс лечебно-диагностических мероприятий у 

женщин с потерей плода различного ґенеза в анамнезе. 

5. Роль персистирующей внутриклеточной инфекции в 

развитиибронхообструктивного синдрома у детей. Разрботка методов 

лечения и реабилитации (№ госрегистрации 0105U008703). 

1. Оптимизация заживления раневых дефектов стоп после хирургических 

вмешательств у больных сахарным диабетом (№ госрегистрации 

0107U012911).  

2. Розробка і застосування нових методів лікування захворювань 

кришталика, сітківки, судинної і рогової оболонок ока (№ держреєстрації 

0105U008724). 

3. Розробити та впровадити комплекс заходів, спрямованих на зниження 

частоти гестаційних та перинатальних ускладнень (МК 08.06.03).  
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4. Коррекция нарушений микроциркуляции при легочно-сердечных 

заболеваниях с использованием синглетного кислорода и магнитных полей» 

(№ держреєстрації 0107U003864).  

5. Розробити стандартизовану методологію використання телемедичного 

консультування, телемоніторингу, телеасистування та телереабілітації в 

галузі травматології та ортопедії для дистанційного надання кваліфікованої 

та спеціалізованої допомоги в віддалених (сільских) районах, при 

надзвичайних станах та в системі екстренної медицини. 

6. Розробити організаційно-методичні принципи екстреної медичної 

допомоги постраждалим травматологічного профілю в умовах індустріально-

урбанізованого регіону (МОЗ). 

7. Розробити модульну систему ендопротезування при лікуванні пухлин 

опорно-рухового апарату у дітей. 

8. Розробити біомеханічно обґрунтований діфференціальний підхід до 

вибору оптимального методу остеосинтеза закритих діафізарних переломів 

стегнової кістки (МОЗ). 

9. Розробити методологічні аспекти раннього відновлювального 

лікування та реабілітації хворих з високоенергетичною травмою нижніх 

кінцівок. 

10. Розробити методику телемедичного скринингу ортопедичних 

захворювань, ускладнень травм та уроджених вад розвитку опорно-рухової 

системи. 

16. Разработка и усовершенствование критериев диагностики и методов 

лечения ювенильного ревматоидного артрита. 

17. Значення молекулярно-генетичних порушень у розвитку найбільш 

поширених захворювань (серцево-судинних, онкологічних репродуктивних 

та обмінних порушень) (МОЗ № держреєстрації 0113U002254). 

Членство у спецрадах  

Акад. Боднар П.М - Член Спеціалізованої вченої ради НМУД 

26.003.08, інститут ендокринології Д 26.558.01 

Акад. Зозуля І.С. – Член Спеціалізованої вченої радиНервові хвороби, 

Терапія і сімейна медицина 

Акад. Коваленко В.М. – Член ВАК експертної ради 

Акад. Коваленко В.М. – Голова спеціалізованої Вченої ради по 

захисту докторських та кандидатських дисертацій, назва вченої рад Д 

26.616.01 

Акад. Никула Т.Д. – член спеціалізованої Вченої Ради по захисту 

докторських і кандидатських дисертацій НМУ зі спеціальності " внутрішні 

хвороби". 

Акад. Абрагамович О.О. – член Спецради Д 35.600.05 у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького. 
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Акад. М.А. Андрейчин – член спеціалізованої Вченої ради по захисту 

докторських та кандидатських дисертацій, назва вченої ради так, 2-х рад м. 

Київ, м. Тернопіль        

Акад. Заремба Є.Х. Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06 при 

Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика – 

внутрішні хвороби  

Акад. Заремба Є.Х. Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.600.05 при 

Львівському національному медичному університеті імені Данила 

Галицького – внутрішні хвороби, кардіологія    

Акад. Зіменковський А.Б. Спеціалізована вчена рада Д 35.600.02 – 

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова 

фармація; 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.  

Акад. Зіменковський А.Б. Спеціалізована вчена рада Д 35.600.04 – 16 

14.01.01 – акушерство та гінекологія; 14.01.10 – педіатрія, медичні науки 

Акад. Кияк Ю.Г. Голова Спеціалізованої вченої ради Д 35.600.05 у 

Львівському національному медичному університеті імені Данила 

Галицького – внутрішні хвороби (14.01.02), кардіологія (14.01.11)  

Акад. Кияк Ю.Г. Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.600.03 із 

захисту докторських та кандидатський дисертацій – фізіологія, нормальна і 

патологічна анатомія  

Акад. Новак В.Л. - Є членом  спеціалізованої Вченої ради по захисту 

докторських та кандидатських дисертацій Д 26.612.01 за спеціальністю 

14.01.31 – гематологія та трансфузіологія ДУ «Інститут гематології та 

трансфузіології НАМН України», членом проблемної комісії “Гематологія та 

трансфузіологія”  НАМН та МОЗ України 

Акад. Кравчун П.Г. Є  членом спеціалізованої Вченої ради по захисту 

докторських дисертацій Д 64. 600. 04 Харківського національного медичного 

університету.  

Акад. Лупальцов В.І.  Член спеціалізованої Вченої ради по захисту 

дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора та кандидата медичних наук 

за спеціальностями «Хірургія», «Урологія» та «Акушерство та гінекологія» 

при Харківському національному медичному університеті.  

Акад. Паращук Ю.С. Є членом ВАК, спеціалізованих Вчених ради по 

захисту докторських та кандидатських дисертацій.     

Акад. Войцеховський В.Г. – член спеціал Вч ради «Соціальна 

медицина, гігієна та проф патологія, мікробіологія 

            Акад. Климовицький В. Г.– член експертної ради ВАК 

 Акад. Казаков В.М., Синяченко О. В., Думанський Ю. В. – є 
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головами спеціалізованих Вчених рад по захисту докторських та 

кандидатських дисертацій. 

Зв’язок з іншими ВНЗУ  

Акад. Шлапак І.П. – з Університетським Коледжем Лондонського 

центру з анестезії; Національним Госпіталем з неврології та нейрохірургії та 

Українською медичною Асоціацією Великобританії 

Акад. Никула Т.Д. Встановлені наукові зв’язки із зарубіжними 

науковими закладами, їх найважливіші здобутки: продовження співпраці з 

Європейськими асоціаціями ERA-EDTA (Італія) 

Акад. М.А. Андрейчин Кафедра інфекційних хвороб медичного 

університету м. Софія (Болгарія); Кафедра інфекційних хвороб медичного 

університету в Бидгощі (Польща)  здійснюється обмін науковою 

інформацією, науковий консультант дисертаційної роботи в Болгарії  

Акад. В.Є. Заремба Наукові та педагогічні зв’язки з коледжем 

сімейних лікарів Великобританії, Польщі, Білорусії з питань кардіології та 

сімейної медицини. 

Акад. Зіменковський А.Б. З Європейським товариством клінічних 

фармацевтів (ESCP); RECOOP консорціумом (Regional Cooperation for Health, 

Science and Technology, RECOOP HST); Транскордонний Польсько-

Білорусько-Український проект у рамках програми на 2007-2013 рр. «Zdrowie 

Priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetуw Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz 

podniesienia jakoњci opieki medycznej pogranicza polsko-ukraiсskiego» Спільно 

із Люблінським медичним університетом (Польща), грант на суму 

682 тис. €; 7
а
 Рамкова програма ЄС за тематикою «Здоров’я» Регіональна 

програма розвитку малого підприємництва у Львівській області в рамках 

FP7-Health (2007-2013 рр.).  

Акад. Новак В.Л.У 2008-2014 рр. співпрацює з Люблінською 

медичною академією, кафедрою гематології (Польща) у зв’язку з діяльністю 

Польсько-Українського центру з трансплантації кісткового мозку, відкриття 

якого відбулося 08-09.10.2004 р. В межах співпраці продовжено спільну 

курацію пацієнтів з множинною мієломою, планується проведення 

трансплантації стовбурових клітин; також проведено трансплантацію ГСК у 

пацієнтів з лімфомою Годжкіна; є пацієнти, що знаходяться на етапі забору 

гемопоетичних стовбурових клітин.  

Акад. Новак В.Л. З 2010 р. є членом міжнародної Європейської 

організації European LeukemiaNet (ELN). Брав участь у конференціях та 

симпозіумах, організованих ELN.   
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Акад. Новак В.Л. У 2013 р. заключено угоду про наукову співпрацю з 

Гематологічним Науковим Центром МОЗ та Соціального захисту Російської 

Федерації. 

Акад. Бойко В.В. в 2013 році підписані договори про співпрацю в 

науково-дослідницькій та лікарсько-практичній діяльності, в сфері 

пропагування та розвитку вищої медичної освіти з Вищою медичною 

школою м. Сосновець, Вищою школою «Хуманітас» м. Сосновець, Центром 

ушкоджень м. Сосновець та Педіатричним лікувально-реабілітаційним 

Центром ім. Іоанна Павла II м. Сосновець (Польща), в сфері пропагування та 

розвитку вищої медичної освіти, сумісного вивчення питань щодо 

менеджменту у закладах охорони здоров'я та надання екстреної медичної 

допомоги при ДТП та надзвичайних ситуаціях з кафедрами та клініками 

лікувального факультету Університету ім. Яна Коменського у Братиславі, 

Вищої медичної школи Св. Слизавети у Братиславі, Свропейським 

Міжнародним Центром катастроф у Братиславі та Вищою школою економіки 

і менеджменту у Братиславі (Словаччина). В 2014 році продовжується 

робота та дослідження за діючими договорами. Польща, Сілезьський 

медичний університет м. Катовіцп - підписані договори про співпрацю в 

області наукових та навчальних досліджень. 

    Акад. Коваленко В.М. – Клініка Шаріте,Берлін, Німеччин 

    Академіки Східного регіонального центру: 

Вірховська клініка університету ім. О.Гумбольдта (Берлін, Німеччина); 

Макс-Планківським інститут колоїдів і поверхонь (Гольм, Німеччина); 

Слов’янський-на-Кубані державним педагогічний університет (Росія); 

Медичний факультет Вільнюського університету (Литва); 

Клініка СНАRІТЕ Берлінського медичного університету (Німеччина); 

Центр хірургії травми, загальної хірургії і екстреної допомоги університету 

МакГілла, Канада; 

Центр хірургії периферичних нервів і уражень плечового суглобу ім. Х. 

Міллезі; 

Інститут травматології ім. Людвіга Больцмана; 

Австрийский кластер регенерації тканин,  Міжднародний Центр Хірургї, 

Ванкувер, (Канада).   

       В 2014 році подовжено роботу (пілотні дослідження) разом з фахівцями 

Бакинського державного університету (Азербайджан) за темою «Емоційне 

вигоряння у педагогів вищої школи та його наслідки для психічного 

здоров’я. 
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       Проведено спільні курси Trauma Team Training Course (TTT™) для 

співробітників Обласної травматологічної лікарні, НДІ травматології та 

ортопедії та кафедр  ДонНМУ.  

       Подовжено роботу за договором про сумісну працю між Болгарською 

науковою фондацією «Андрологія та сексопатологія», «ДонНМУ 

ім..М.Горького» та «ІНВХ ім..В.К.Гусака».  

  

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Підготовка та видання монографій  

 

Акад. Крижановський Я.В. – Невідкладні стани в хірургії, 

«Практичні навички з хірургії для студентів 3-го курсу». 

Акад. А.Б. Зіменковський. Електронна версія україномовного 

видання підручника із внутрішніх хвороб – «Interna Szczeklika». Interna 

Szczeklika – це підручник із внутрішніх хвороб, який щороку видається в 

оновленій редакції починаючи з 2005 року в Польщі. Співавтором 

україномовного електронного видання є проф. А.Б. Зіменковський. – 2013. – 

Електронний ресурс. – Режим доступу: http://empendium.mp.pl/ua 

Акад. Паращук Ю.С.- Підготував підручник з навчального процесу 

«Акушерство-гінекологія для бакалаврів, навчальний посібник « Безплідність 

у шлюбі»,- 2014р., 

Акад. Москаленко В.Ф., акад. Парій В.Д. та ін.. – Актуальні питання 

правового регулювання суспільних відносин у сфері охорони здоров’я ( в 

питаннях і відповідях) Навчальний посібник. Житомир «Полісся», 2014- 

с.147 

Акад. Парій В.Д. , Думенко Т.М. Новітній глосарій з клінічної 

фармації Посібник/ Під аг. Ред.. проф. А.Б. Зіменковського.  – Львів, 2013 

 

Державні формуляри 

Акад. Парій В.Д. Державний формуляр лікарських засобів. Вип.6 – 

Електронна версія. 

Акад. Парій В.Д., Думенко Т.М.  – Формуляр лікарських засобів, т.1. – 

294с., т.2 -298с. 

Акад. Зіменковський А.Б.1). Державний формуляр лікарських засобів. 

Випуск шостий. МОЗ України. Центральний формулярний комітет МОЗ 

України. ДП «Державний експертний центр МОЗ України». – К., 2014. – 1286 

с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://empendium.mp.pl/ua
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http://www.dec.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Ite

mid=622&lang=uk.;  

Акад. Зіменковський А.Б. Формуляр лікарських засобів первинної 

медичної допомоги. Випуск другий. (Додаток 10. Державного формуляра 

лікарських засобів) / Під ред. Р.В. Богатирьової, Р.М. Богачева, В.Ф. 

Москаленка [та ін.] // ДП «Державний експертний центр МОЗ України». – К. 

2013. – Том 1. – 349 с.; 

Акад. Зіменковський А.Б. Формуляр лікарських засобів первинної 

медичної допомоги. Випуск другий. (Додаток 10. Державного формуляра 

лікарських засобів) / Під ред. Р.В. Богатирьової, Р.М. Богачева, В.Ф. 

Москаленка [та ін.] // ДП «Державний експертний центр МОЗ України». – К. 

2013. – Том 2. – 297 с. 4) Протоколи провізора (фармацевта). Інформаційний 

посібник МОЗ України / розробники: Черних В.П., Зупанець І.А., Нагорна 

О.О., Чумак В.Т., Морозов А.М., Степаненко А.В., Ліщишина О.М., Шилкіна 

О.О., Бездітко Н.В., Пропіснова В.В., Зіменковський А.Б., Москаленко В.Ф., 

Матвеєва О.В., Яйченя В.П., Нетяженко В.З., Матюха Л.Ф. – Х., Золоті 

сторінки, 2014. – 232 с. 

 

Протоколи, Програми державної диспансеризації 

Акад. Боднар П.М. –Програма з ендокринології для медико-

психологічного ф-ту (2014) 

Акад. Зіменковський А.Б.1) Про затвердження протоколів провізора 

(фармацевта). Наказ МОЗ України №875 від 11.10.2013. – 282 с. (укладачі: 

Нагорна О.О., Чумак В.Т., Морозов А.М., Степаненко А.В., Ліщишина О.М., 

Шилкіна О.О., Черних В.П., Зупанець І.А., Бездітко Н.В., Пропіснова В.В., 

Зіменковський А.Б., Москаленко В.Ф.); 2) Програма загальної 

диспансеризації населення та профілактики йододефіцитних захворювань. 

Методичний посібник / Томашевський Я.І., Урбанович А.М., Сергієнко О.О., 

Зіменковський А.Б. та інші. – Львів, 2014. – 15 с. 

 

Підготовлено методичних рекомендацій – акад Паламарчук В.І. (3) – 

Є.Х Заремба (8), В.С. Заремба(7), Кияк (7),  (6, з них 1-англ.), 

Зіменковський А.Б. (4), Сіпітий В.І. (5). 

 

Акад.  Abrahamovych O. O. Recommendations in Occupational Diseases for 

the 5 year students of the general medicine faculty / Abrahamovych O. O., 

Krystopchuk S. A., Leshchuk Y. L. [et al.]. – 2013.  

Акад. М.А. Андрейчин Тарас Шевченко в пам’яті поколінь. – 

Тернопіль: Ви-во «Терно-граф», 2014. – 280 с. (у співавт.)  
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Виступи з педагогіки 

Зіменковський А.Б. 1) 68 научно-практическая конференция студентов, 

резидентов магистратуры, клинических ординаторов и молодых учених. – 

САМАРКАНД, Узбекистан, 5.04.2014; 2) konferencjа „Nowe technologie i 

innowacje w zdrowiu publicznym” zorganizowanej przez SPP ZOL Celejуw oraz 

Katedrк i Zakіad Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

ktуra odbyіa siк 29 maja 2014 roku w Celejowie. 

 

Створено учбових відеофільмів: Сіпітий В.І. (8), Кравчун П.Є. (3), 

Заремба В.С. (2), Парающ Ю.С. (2), Абрагамович О.О. (1). 

 

Створено навчальних комп'ютерних класів: Абрагамович О.О. (1), 

Заремба В.С. (1). 

 

Створено комп’ютерних програм: Абрагамович О.О. (1), 

 

Інші здобутки  

Акад. Горбатюк О.М. участь у роботі комісій МОЗ України, судово-

медичних експертизах з розгляду скарг щодо надання хірургічної допомоги 

дітям та рецензування медичної документації клінічних випадків з 

летальними наслідками. 

 

Акад. Никула Т.Д. Виданий черговий випуск збірника наукових праць 

НМУ: Никула Т.Д. (гол. ред. та співавтор щорічника „Актуальні проблеми 

нефрології” (вип.20).- К.: Задруга, 2014.- 124 с.  

 

Акад. Абрагамович О.О. Створено у 2012 році Український 

спеціалізований науково-практичний журнал «Львівський клінічний вісник», 

який відповідає вимогам ДАК до публікацій журнальних статей (головний 

редактор – Абрагамович О.О.). 

 

Акад. Зіменковський А.Б. Засновник і головний редактор журналу 

«Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація». Окрім того, 

член редакційної колегії 9-ти вітчизняних науково-практичних журналів: 

Акта медіка леополенсіс (ДАК); Науковий вісник Ужгородського 

університету, серія Медицина (ДАК); Клінічна фармація (ДАК); Україна. 

Здоров’я Нації (ДАК); Раціональна фармакотерапія; Аптека Галицька; 

Современная фармация; Фармацевтичний журнал; Львівський клінічний 

вісник, а також 3-ох зарубіжних: Здоров’я публічне (Польща, Люблін); 

Квалітологія (Україна – Білорусь – Російська Федерація); Pharmacia Kliniczna 

(Польща, Познань). 
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 Акад. Зябліцев С.В. - редактор збірки «Питання експериментальної та 

клінічної медицини», адміністративний директор журналу «Міжнародний 

вісник медицини». 

Акад. Новак В.Л. Проведено комплексну перевірку діяльності служби 

крові та гематології Хмельницької та Вінницької областей.   

Акад. Новак В.Л. Підготовлено проект Меморандуму 

Взаєморозуміння щодо співпраці у сфері надання спільної медичної 

допомоги хворим на хронічну мієлоїдну лейкемію (ХМЛ)  серед дорослого та 

дитячого населення між компанією «Новартіс Фарма  Сервісез АГ» та ДУ 

«Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», що є 

суттєвим кроком у лікуванні ХМЛ і впровадженні сучасних міжнародних  

стандартів діагностики та лікування цього захворювання. 

Акад. Крижевський В.В. – головний лікар КМКЛ № 6 – участь у 

лікуванні постраждалих з Майдану (78чол)  

Акад. Крижевський В.В. Впровадив День спеціаліста кожен 

місяць першої середи 

 

 

Виставки 

Акад. Паламарчук В.І. 4 демонстрації на виставках ЕКСПО, «Прем’єр-

Палац» «Однопортова лапароскопічна хірургія», «Ендовідеохірургічний 

метод лікування жовнокам’яної хвороби з використанням 

електрозварювальних технологій»та інш. 

Акад. Зіменковський А.Б. 21-й Форум видавців у Львові, м. Львів, 10-14 

вересня 2014 р. 

 

УЧАСТЬ В РОБОТІ ПРАКТИЧНОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Посади 

Акад. Біляєва О.О. – помічник президента, заступник вченого 

секретаря. 

Акад. Зозуля І.С. – Посада в АН ВОУ – Віце-президент. 

Акад. Зозуля І.С.  –  Президент ГО «Асоціації працівників швидкої 

невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф» України; Орден 

князя Ярослава Мудрого  V ступеня.), Пам’ятна відзнака Української 

асоціації «Чернобиль» органів та військ МВС «25 років Чернобильської 
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катастрофи» (2012); Лауреат Державної премії України в галузі науки і 

техніки      

Акад. Крижевський В.В. – головний лікар КМКЛ № 6  

Акад. Паламарчук В.І. – член Президії АН ВО України,  Заслужений лікар 

України 

Акад. Никула Т.Д. – Академік Української АН національного прогресу 

(з 1995 р.), Нью-Йорської АН (з  2002 р.), Української АН (з 2004 р.), дійсний 

член Європейської асоціації нефрології, дійсний член Європейської асоціації 

діалізу і трансплантації (1995), Дослідницької акадеії Кембриджу (2011 р.). 

Акад. Абрагамович О.О.Посада в АН ВОУ: заступник керівника секції 

міжнародних відносин, 2007 рік.  

Акад. Заремба В.С. Член ЮНЕСКО з 2009 року; Член Львівського 

осередку асоціації хірургів України; Відповідальний за проведення 

інтернатури за спеціальністю «Хірургія» у Львівській та Волинській 

областях. 

Акад. Заремба Є.Х. Член Європейської та Всесвітньої  організації 

сімейних лікарів  

Акад.Заремба В.Є .Член Світової та Європейської організацій 

загальної практики –сімейної медицини, член WONC-а, член Всеукраїнської 

Міжнародної асоціації «Здоров’я НТШ», дійсний член Асоціації 

превентивної та антиейджинг медицини, віце-президент Асоціації сімейних 

лікарів України, президент Асоціації сімейних лікарів Львівщини, дійсний 

член Асоціації превентивної та антиегіджинг медицини, член правління 

терапевтичного товариства України, член атестаційної комісії управління 

охорони здоров’я Львівської області, член клініко-експертної комісії оцінки 

якості медичної допомоги у закладах охорони здоров’я Львівської області, 

голова експертної спеціалізованої ради Д 35.600.05 із спеціальності 

«Кардіологія», член редколегії „Українського кардіологічного журналу”, 

„Українського ревматологічного журналу”, „Практична медицина”, „Сімейна 

медицина”, «Практикуючий лікар», «Львівський клінічний вісник», голова 

кардіологічного товариства Львівської області, член редакційної ради 

спеціалізованого журналу для лікарів-інтерністів «Лечебное дело» - Минск, 

член наукового товариства імені Т.Г. Шевченка, керівник  Львівського 

регіонального Відділення Академії наук вищої освіти України. 

Акад. Зіменковський  А.Б. 2004 р., дійсний член Української Академії 

Наук; 2006р., член Координаційної науково-методичної ради МОЗ України з 

післядипломної освіти; 2008 р., член Центрального формулярного комітету 

МОЗ України; 2014 р., заступник голови Центрального формулярного 
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комітету МОЗ України; 2006 р., член Європейської Асоціації Клінічних 

Фармацевтів  

Акад. Кияк Ю.Г. Член Європейського кардіологічного товариства, 

член Європейського товариства патологів, дійсний член Асоціації 

превентивної та антиегіджинг медицини, член наукового товариства імені 

Т.Г. Шевченка, член медичної вченої ради МОЗ України. 

Акад. Новак В.Л. Член Координаційної ради служби крові країн СНД, 

член Європейської  та американської асоціації гематологів (ЕНА); академік 

Української академії медичних та біологічних наук, організатор та 

співкоординатор Європейської школи трансфузійної медицини з 2002 р., 

член асоціації гематологів (Європейської, США), заступник голови 

наукового товариства гематологів та трансфузіологів України, голова 

Львівського обласного товариства гематологів та трансфузіологів, заступник 

голови координаційної ради  МОЗ України з трансфузіології з 2009 р., член 

координаційної ради країн СНД з трансфузійної медицини з 2003 р., член 

координаційної ради з питань реалізації наукової частини міжгалузевої 

комплексної  програми “Здоров’я нації” на 2002-2011 р., член комісії з 

направлення громадян України на лікування за кордон, член профільних 

комісій (гематологія, трансфузіологія) МОЗ України, провідний спеціаліст з 

теорії та практики в галузі виробничої та клінічної трансфузіології, 

екстракорпоральної гематології, детоксикації та еферентної терапії 

парентерального харчування, член спеціалізованої Вченої ради ДУ «Інститут 

гематології та трансфузіології НАМН України» з присвоєння наукового 

ступеня кандидата та доктора медичних наук.  

Акад. Думанський Ю.В. - голова Донецького обласного відділення Південно 

–східного  регіонального центру  Академії наук вищої освіти України. 

 Акад. Климовицький В.Г. - головний дитячий ортопед-травматолог 

Донецької області, віце-президент асоціації ортопедов-травматологів 

України, головний редактор журналу «Травма». 

          Акад. Синяченко О.В.  член-кореспондент НАМН України (з 2002 р.), 

дійсний член Нью-Йоркської (США) Академії наук (з 1996 р.), Макса-

Планківської (Німеччина) академії (з 2003 р.), член атестаційної комісії лікарів 

Укрпрофзалізниці,  експерт обласного бюро судово-медичної експертизи,  

голова Донецького обласного товариства терапевтів ім. В.П.Образцова, член 

президій Українських асоціацій терапевтів, ревматологів, нефрологів, 

заступник  головного редактора журналу “Архів клінічної і експериментальної 

медицини”, член редколегій ще 8 часописів.  
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Акад. Прохоров Є.В. -  голова методичної комісії з педіатричних 

дисциплін ДонНМУ,  голова Донецького обласного осередку Асоціації 

педіатрів України. 

Акад. Шамраєв С.М.  –  член президії Асоціації урологів України. 

         Акад. Казаков В.М. - експерт Міжнародної дослідницької групи з 

порівняльних досліджень систем та освітніх стандартів вищої освіти держав-

участників СНД, член Громадської ради Базової організації держав-учасників 

СНД з питань стандартизації в освіті, голова «Профессорского собрания 

Донеччины», головний редактор журналів, що входять до реєстру ВАК 

України: «Архів клінічної та експериментальної медицини», «Український 

журнал телемедицини та телематики», „Нейронауки: теоретичні та клінічні 

аспекти”, „Університетська клініка”.  

Акад. Барінов Е.Ф. – академік Нью-Йоркської АН. 

Акад. Проценко Т.В. - Віце-президент Української Асоціації лікарів 

дерматовенерологів і косметологів. Дійсний член Американської  і  

Эвропейскої Академії  Дерматології і Венерології. 

Акад. Бабюк І.О.  - позаштатний головний дитячий та підлітковий 

сексопатолог ДонУОЗ. 

 

 

Громадська робота по сприянню діяльності АН ВОУ (зазначити 

конкретні заходи) 

Акад. Заремба Є.Х. – Керівник Львівського регіонального Відділення, 

від 16 вересня 2005 року   

Акад. Сіпітий В.І. – Підготував на конкурс АН ВО  посібник 

«Діагностика і лікування фронтоорбітальних кісткових дефектів черепа»  

Акад. Процюк Р.Г.  – у виданні АН ВО опублікував статтю «Хвороба і 

смерть Т.Г. Шевченка»  

Акад. Думанський Ю.В. - голова Донецького обласного відділення 

Південно – східного  регіонального центру  Академії наук вищої освіти 

України. 

     

 

Отримані почесні звання, нагороди, відзнаки у звітному році  
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Акад. Біляєва О.О. – Орден князя Ярослава Мудрого  III – го 

ступеня.Почесна  гамота Верховної Ради України.  Почесна грамота 

профспілок України.                                              

Акад. Боднар П.М. –Заслужений діяч науки і теніки України. Премія 

НАН України, Премія НАМН України 

Акад. Гойда Н.Г. - Лауреат Державної премії України в галузі науки і 

техніки. Нагороджена орденом «княгині Ольги» 

Акад. Зозуля І.С. – Медаль О.О. Богомольця, Подяка ректора НМАПО 

ім.. Шупика 

Акад.  Процюк Р.Г.   – Грамота і медаль МОН України «Флагман 

освіти і науки України» (2014), грошова премія МОЗ України. 

Акад. Никула Т.Д. –  у 2014 р. отримав статус "senior member" 

Європейської асоціації ERA-EDTA (Італія). 

Акад. Цимбалюк В.І. – премія А. Везалія Американської асоціації 

нейрохірургів; Премія НАН України імені О.О. Богомольця 

Акад. Андрейчин М.А. – Премія Національної Академії медичних 

наук України; Всеукраїнська літературно-мистецька і громадсько-політична 

премія імені братів Лепких     

 Акад. Бойко В.В. – Відзнака НАН України «За підготовку наукової 

зміни» (посвідчення № 326, 2013 р.); Золота медаль ім. А.В.Вишневського 

(посвідчення № 134 від 12.09.2013 р.); Почесний громадянин Харкова, 2014 

р. ; Отримав премії - Лауреат Премії Міжнародної Асоціації відкриттів 

(«П'єзобіосинтез»),2013, Отримав міжнародні нагороди, відзнаки - має 14 

нагород. 

Акад. Паращук Ю.С.- Отримав почесні звання нагород відзнаки 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки ( 2012 р.) 

Акад. Абрамов В.А. - Грамота за вагомий внесок у розвиток іміджу 

охорони здоров’я України. Загальнонаціональний проект «Флагмани сучасної 

медицини». 

Акад. Барінов Е.Ф. - Лист подяка від Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань охорони здоров’я. 



 27 

Акад. Зябліцев С.В. - Медаль "Флагман освіти і науки України" та 

грамота "За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України" МОН України, 

2013 рік. Почесна грамота АН ВО України «За особистий внесок у розвиток 

охорони здоров’я та високий професіоналізм», 2013 рік. Почесна медаль «20 

років АНВОУ», посвідчення № 125 від 22.12.2012 р.). 

Акад. Климовицький В.Г. - Орден «За заслуги II степени» 2012 р., 

Орден  II ступеня  «Срібний козацький хрест». 2012 р.. 

Акад. Шамраєв С.М. - грамота МОН за досконалу педагогічну та 

виховну працю з підготовки переможця Всеукраїнської медичної олімпіади 

молодих вчених з теоретичної медицини (м.Львів, 2012 рік) - студента 4 курсу 

1 медичного факультету ДонНМУ ім.М.Горького Єрмілова Станислава з 

науково-дослідницькою роботою «Нова концепція пато- і морфогенезу 

фібропластичної індурації статевого органу (хвороби Пейроні)».  

 

Подяки 

 

 Акад. Зіменковський А.Б. 1) Подяка за участь у конференції  „Nowe 

technologie i innowacje w zdrowiu publicznym” zorganizowanej przez SPP ZOL 

Celejуw oraz Katedrк i Zakіad Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie, ktуra odbyіa siк 29 maja 2014 roku w Celejowie, Katedra I zaklad 

zdrowia publicznego pracownia oceny technologii medycznych,  audytu, badan 

klinicznych I sieciowych systemow informatycznych II wydzialu lekarskiego z 

oddzialem anglojezycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 2) Подяка за 

підписом міського голови м.Львова; 3) Подяка за багаторічну, сумлінну і 

плідну працю у Львівському національному медичному університеті імені 

Данила Галицького та з нагоди ювілею за підписом першого проректора з 

науво-педагогічної роботи М.Р. Гжегоцького. 

Акад. Бойко В. В.: Почесний громадянин Харкова, 2014 р. ; 

Нагороди: Золота медаль ім. А.В.Вишневського (посвідчення № 134 від 

12.09.2013 р.); - Відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» 

(посвідчення № 326, 2013 р.);  Отримав премії - Лауреат Премії Міжнародної 

Асоціації відкриттів («П'єзобіосинтез»),2013; Отримав міжнародні нагороди, 

відзнаки - має 14 нагород в галізі науки та техніки 2013-2014 р.р.    
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Акад. Туманов В.А. – Посол Миру; Член Ради ректорів Київського 

вузівського регіону. 

 

Виступи по телебаченню, на яку тему, коли 

 

Акад. Андрейчин М.А. – Презентація книги  «Тарас Шевченко в пам’яті 

поколінь» (серпень 2014 р.). 

Акад. Коваленко В.М. (4) – актуальні проблеми кардіології та ревматології 

Акад. Боднар П.М – Профілатика цукрового діабету. 

Акад. Крижевський В.В.– Страхова медицина. 

Акад. Процюк Р.Г.  – Актуальні проблеми фтизіатрії в Україні. 

Акад. Андрейчин М.А. – Презентація І тому «Енциклопедія НТШ» (червень 

2014 р.);  Проблема гарячки Ебола (вересень 2014 р.). 

Акад. Кияк Ю.Г. –  «Будь здоров», «Стенокардія», «Інфаркт міокарда», 

«Вплив алкоголю на здоров’я людини» (січень, лютий, березень 2014 р.). 

Акад. Новак В.Л. – «Медичний світ» № 17-18 (72) 2014 р. «Про специфіку 

функціонування гематологічної служби  в Україні, її проблеми та можливості 

їх розв’язання».  

Акад. Лупальцов В.І. – Провів 5 виступів на телебаченні та 4 публікації у 

газеті «Медична газета» на професійну тематику. 

Акад. Коваленко В.М. – академік НАМН України; Лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки. 

 

Поради по вдосконаленню роботи АН ВО України 

 Збільшити зусилля академіків по представленню інформації про 

академію у ВІКІПЕДІЇ (Міжнародній енциклопедії) 

 Налагодити зв’язки з Міжнародною Академією науки і вищої освіти 

(International Academy of Science and Higher Education (IASHE, London) 

 Звернути увагу академіків на індекси цитування в Міжнародних 

засобах інформації, зокрема Scopus, RG, Socrat та інш. 

 Докласти зусиль до збільшення індекса H (Хирша) 

 Підвищити рейтинг друкованих видань АН ВО України. 

 Інформацію про свої здобутки надавати вчасно на електронних і паперових носіях. 

 

Академік - секретар 

професор                                                                             Процюк Р.Г. 

 

 


