Біографічна довідка
Зіменковського Бориса Семеновича

Народився 18.04.1940 р. у м. Бережани Тернопільської області. Закінчив Львівський
державний медичний інститут (1963), аспірантуру Інституту органічної хімії НАН України
(1966), асистент (1964-1972), доцент кафедри фармацевтичної хімії Львівського державного
медичного інституту (1972-1978). З 1972 р. – декан фармацевтичного факультету Львівського
державного медичного інституту та одночасно з 1978 – завідувач кафедри органічної і
біоорганічної хімії. З 1979 р. – перший проректор Львівського державного медичного інституту.
1997 р.-2015 р. – завідувач кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії
Львівського національного медичного університету. 1998 р.-2017 р. – ректор ЛНМУ імені
Данила Галицького.
Б.С. Зіменковський – доктор фармацевтичних наук (1978), професор (1980). Заслужений
працівник вищої школи України (1985); лауреат Державної премії України в галузі науки і
техніки (2000); заслужений професор ЛНМУ імені Данила Галицького (2007);

дійсний член

ряду громадських академій (АНВО, УАН, АНТКУ, МАНТІ, Нью-Йоркської АН, дійсний член
НТШ);

академік Національної академії медичних наук України (2017); Почесний доктор

Люблінського медичного університету (ПНР) (2011); президент Галицької фармацевтичної
асоціації; керівник секції медичних наук Західного наукового центру НАН і МОН України;
керівник Західного наукового центру НАМН і МОЗ України; голова докторської спецради
ЛНМУ ім.Данила Галицького та ін.
Автор понад 800 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 17 посібників і
підручників, 72 авторських свідоцтв на винаходи, 50 патентів, 3 монографії, 16 книг. Індекс
Гірша – 18. Співавтор 5 лікарських препаратів.
Член редакційних рад і редколегій ряду фахових наукових часописів. Підготував 15
кандидатів, 5 докторів наук, консультує виконання 4-х докторських дисертацій.
За час понад 50-річної праці Зіменковський Б. неодноразово був відзначений:
нагороджений медаллю “За доблесну працю’’ (1970), медаллю “За трудову доблесть’’ (1976),
нагрудним знаком “Винахідник СРСР’’ (1990), медаллю імені Ярослава Мудрого (1999);
Міжнародним Кембріджським біографічним центром проголошений і нагороджений медаллю
“Людина тисячоліття’’ за досягнення в області органічної хімії (1999); Біографічним інститутом
США проголошений “Людиною року’’ (2000); нагороджений орденом рівноапостольного князя
Володимира (2000); нагрудною відзнакою голови Львівської обласної державної адміністрації
“Україна Демократія Свобода’’ (2000); орденом “За заслуги’’ ІІІ ступеня (2002); орденом імені
В.Стуса “За вірність’’; медаллю Верховної Ради України “Десять років незалежності’’ (2002);
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орденом Нестора-літописця ІІ ступеня (2004); Орденом Андрія Первозданного (2004); орденом
Кавалерський Хрест “За заслуги ПНР’’ (2004); Почесною Грамотою Верховної Ради України
(2005) ; нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України “Петро

Могила’’ (2005);

Орденом Святого Архистратига Михаїла (2005); орденом Святого Миколая Чудотворця (2009);
медаллю Академії педагогічних наук України “Ушинський К.Д.’’ (2009); орденом “За заслуги’’
ІІ ступеня (2009), орденом святого князя Ярослава Мудрого І ступеня (2010), медаллю АНВО
академіка Богомольця (2010); відзнакою Національної Академії наук України “За підготовку
наукової зміни’’ (2011); відзнакою Люблінського медичного університету “Заслужений для
медичного університету в Любліні’’

(2011); орденом Святого Рівноапостольного Князя

Володимира ІІІ ступеня (2011), почесною відзнакою УАН “За творчі здобутки’’ II ступеня
(2011), нагороджений медаллю святого Володимира (АНВОУ, 2014); нагороджений медаллю
“Академік Богомолець’’ (АНВОУ, 2015); медаллю НАПНУ “Григорій Сковорода’’ (2015),
орденом «За заслуги» І ступеня (2016)
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