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В і т а н н я

Андріюк	 Лук’ян	 Васильович	 народився	 6	
серпня	1951	року.	Закінчив з відзнакою лікуваль-
ний факультет Львівського медичного інституту 
в 1976 році, клінічну ординатуру на кафедрі не-
врології. З 1977 року по 1980 рік працював ліка-
рем – неврологом у практичній охороні здоров’я. 
З вересня 1980 року працював у Львівському на-
ціональному медичному університеті асистентом 
кафедри рефлексотерапії, неврології, доцентом 
кафедри невропатології і нейрохірургії до 2006 
року, професором, завідувачем кафедри реабілі-
тації і нетрадиційної медицини з жовтня 2006 
року. читає лекції, проводить семінарські і прак-
тичні заняття для лікарів – слухачів та інтернів 
факультету післядипломної освіти.

Особисті зусилля віддає для організації всес-
торонньої допомоги різним категоріям хворих. 
Постійно лікує і консультує хворих у відділеннях 
Львівської обласної лікарні відновного лікування, 
4-ої міської клінічної лікарні м. Львова, Львівсько-
му міжрегіональному центрі соціально–трудової, 
професійної та медичної реабілітації інвалідів. Є 
спеціалістом вищої кваліфікаційної категорії з 
неврології, рефлексотерапії, народної і нетради-
ційної медицини, заступником декана факультету 
післядипломної освіти з наукової роботи.

АНДРІЮКА
ЛУК’ЯНА	ВАСИЛЬОВИЧА	

Вітання з нагоди ювілею – 70 річчя 

Серед головних напрямків його наукових до-
сліджень – проблеми діагностики, клініки, ліку-
вання та профілактики захворювань головного 
мозку судинного генезу, проблеми вертебронев-
рології, рефлексотерапії, мануальної терапії, бде-
лотерапії, електропунктурної діагностики. Він є 
автором близько 400 наукових праць, серед яких 
вісім монографій, 4 підручники, двадцять п’ять 
навчально-методичних посібників, п’ять ав-
торських свідоцтв на винаходи.

Керує низкою дисертаційних робіт за фахами 
фізична та медична реабілітація, рефлексотера-
пія, регулярно виступає опонентом на захистах 
кандидатських та докторських дисертацій. Він 
впровадив у клінічну практику низку методів 
діагностики та реабілітації хворих з інсультами, 
вертеброгенними ураженнями нервової системи. 
Як досвідчений клініцист, надає консультативну 
та лікувальну допомогу хворим неврологічного 
профілю міст Західного регіону України. Дбай-
ливе відношення до хворих, висока професійна 
підготовка та ерудиція здобули професору Ан-
дріюку Л.В. заслужений авторитет та повагу се-
ред хворих, лікарів та працівників університету. 
За вагомий внесок у покращання стану здоров´я 
Українського суспільства нагороджений медаля-



В і т а н н я

—Фітотерапія. Часопис — № 3, 2021 ———84

ми (2015, 2017) та почесним орденом «Медична 
слава» (2018), Почесними грамотами МОЗ Украї-
ни (2009) та подякою міністра охорони здоров´я 
України (2008) Львівської обласної державної ад-
міністрації (2007, 2011) також має численні дип-
ломи та грамоти за наукові доповіді, зроблені на 
різних симпозіумах, конгресах, з´їздах.

За багаторічну сумлінну і плідну працю у 
Львівському національному медичному універси-
теті ім. Данила Галицького нагороджений грамо-
тою ректора університету.

За вагомі здобутки та особистий внесок у 
розвиток науки України нагороджений По-
чесною Грамотою Української федерації вче-
них, Національної академії наук України, за 
підписом і врученням головою, академіком 
В.П.Семиноженко.

Серед	найважливіших	праць	Андріюка	Л.В.,	
які	побачили	світ	за	останні	роки:	

Інсульт. Вибрані питання діагностики, уск-
ладнень, лікування, реабілітації (2009), Основи 
магнітотерапії (2009), Немедикаментозні методи 
лікування (2011), Вертебральні та екстравертеб-
ральні захворювання суглобів: мануальна діагнос-
тика і корекція (2012), Водолікування: інновацій-
ні методики та технології (2012), Фізіотерапія 
та немедикаментозні методи лікування (2013), 
Бальнеоароматерапія (2013), Використання вуг-
лекислого газу в медичній реабілітації (2014), 
Основи фармакогнозії і фітотерапії (2015), На-
родна і нетрадиційна медицина (2015), Вибрані 
питання нутріціології (2015), Теоретичні та прак-
тичні аспекти нутриціології (2016), Теорія і прак-
тика рефлексотерапії (2017), Роль харчування у 
профілактиці та лікуванні захворювань людини 
(2017), Дисфункція хребта, м’язів, суглобів: від 
діагностики до лікування (2017), Лікарські засо-
би рослинного походження у клінічній практиці і 

народній медицині (2017), Мистецтво лікування: 
від харчування до якості життя (2018), Холістич-
ні немедикаментозні методи лікування в практиці 
лікаря (2018), Альтернативний погляд на пробле-
ми хвороби (2019), Захворювання органів дихан-
ня в сімейній медицині (2019), Теоретико-методо-
логічні основи фізичної та медичної реабілітації 
в стоматології (2019), Основи відновної терапії 
(медичної реадаптації і реабілітації) вертеброген-
них захворювань нервової системи (2020), Фізич-
на і медична реабілітація (2021), Коронавірусна 
хвороба: підходи до ведення пацієнтів (в співав-
торстві) (2021), Актуальні аспекти вищої медич-
ної освіти за фахом «загальна практика-сімейна 
медицина» (в співавторстві) (2021).

член редакційної ради чеського журна-
лу «Eniologie cloveka», польського журналу 
«Practycna reabilitacia», науково-практичного 
журналу «Фітотерапія. часопис», голова асо-
ціації рефлексотерапевтів, Львівської асоціації 
фізичної та реабілітаційної медицини, асоціації 
народної та нетрадиційної медицини м. Львова 
і Львівської області, член міжнародної асоціації 
неврологів, головний позаштатний спеціаліст з 
народної та нетрадиційної медицини, головний 
позаштатний спеціаліст з рефлексотерапії де-
партаменту охорони здоров’я Львівської облас-
ної державної адміністрації.

Колектив кафедри реабілітації і не-
традиційних методів лікування ДВНЗ 

«Львівський національний медичний уні-
верситет ім. Данила Галицького»

ВГО «Асоціація фахівців з народної 
і нетрадиційної медицини України»

Редколегія і редакційна Рада жур-
налу «Фітотерапія. Часопис»




