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I. УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАУКОВОЇ  

ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

а) коротка довідка про університет 

 У травні 1940 р. - відповідно до постанови уряду УРСР було створено Дрогобицький 

учительський інститут. У 1952 р. - учительський інститут реорганізовано у педагогічний, а у 

1954 р. - інституту присвоєно ім’я Івана Франка. У 1960 р. - до Дрогобицького педагогічного 

інституту приєднано Львівський педагогічний інститут. У 1995 р. - інститут атестовано і 

віднесено до вищих навчальних закладів III-ІV рівня акредитації. У 1998 р. - на базі 

інституту створено Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

(ДДПУ), а у 2010 р. його акредитовано за IV рівнем. (Детальніша інформація на Веб-

сторінці ДДПУ:  http://ddpu.drohobych.net/). 

 

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності університету 

 Фундаментальні дослідження: Дослідження в галузі теорії наближення і 

функціональних просторів. Фізика магнітних явищ, магнітні сенсори. Напівпровідникове 

матеріалознавство та сенсорні системи. Фізика низьковимірних систем, мікро- та 

макроелектроніка. Філософія культури та сучасні стратегії гуманітарного знання. 

 Прикладні дослідження і розробки: Стале використання, збереження та збагачення 

біоресурсів, екологія людини. Українська освіта в контексті трансформаційних суспільних 

процесів. Соціально-перцептивні основи професійної діяльності практичних психологів. 

Проблеми математичного моделювання фізико-механічних процесів. Дослідження фізичних 

процесів у напівпровідниках і діелектриках та наногетероструктурах на їх основі. 

 

в) науково-педагогічні кадри 

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

Чисельність НПП, осіб 746 695 682 682 

      з них: докторів наук, професорів 64 (8,6%) 66 (9,5%) 72 (10,6%) 69 (10,1%) 

                 кандидатів наук, доцентів 319 (42,8%) 318 (45,8%) 325 (47,7%) 330 (48,4%) 

 

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 

Категорії робіт 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 
к-сть тис.грн. к-сть тис.грн. к-сть тис.грн. к-сть тис.грн. 

Фундаментальні 2 129,1 2 101,5 2 109,5 2 110,0 

Прикладні 3 200,1 3 148,3 4 227,6 3 160,6 

Госпдоговірні 

(спецфонд) 

5 207,5 4 127,7 3 116,0 3 267,6 

 
 

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту 

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій 

 Впродовж 2013 року у ДДПУ імені Івана Франка функціонувала спеціалізована вчена 

рада Д 36.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

0,0

100,0

200,0

300,0

Фундаментальні Прикладні Спецфонд

2010

2011

2012

2013

http://ddpu.drohobych.net/
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здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю: 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки. У цій раді протягом 2013 р. було захищено 14 

кандидатських та 2 докторських дисертації. 

 Наказом МОНмолодьспорту України № 1049 від 26.09.12 року створено  

спеціалізовану вчену раду Д 36.053.01 зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки строком на два роки. 

 Нових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій у 2013 р. не відкривалось. 

 

е) найвагоміші результати фундаментальних досліджень 

та прикладних досліджень і розробок 

 

 Тема НДР: “Теорія струмопереносу через бар'єр Шотткі на основі напружених 

наногетеросистем арсенід індію – арсенід галію з квантовими точками”.  

Науковий керівник: Пелещак Р.М., д.ф.-м.н., професор. (Фундам. НДР – МОН України) 

Коротка характеристика одержаного наукового результату 

 Розроблена теорія дозволяє вибирати оптимальні технологічні параметри для 

створення нового класу діодів Шотткі на основі структури метал – напівпровідникова 

напружена наногетеросистема з вбудованим шаром квантових точок, які сприятимуть 

зменшенню величини бар’єру на межі метал – напівпровідник та покращенню робочих 

характеристик діода (температурної стабільності і шумових характеристик). Встановлені 

критерії виникнення S-подібних вольт-амперних характеристик дозволять створити на основі 

діодів Шотткі новий клас високочастотних генераторів, параметрами яких можна буде 

контрольовано регулювати, змінюючи розміри, густину квантових точок та їх розташування 

відносно контакту з металом.  

  

 Тема НДР: “Дослідження дефектної структури в іонно-імплантованих полімерних 

матеріалах”. 

Науковий керівник: Кавецький Т.С., к.ф.-м.н., п.н.с. (Фундам. НДР – Держінформнауки) 

Коротка характеристика одержаного наукового результату 

 З використанням техніки позитронної анігіляційної спектроскопії виявлено 

зменшення молекулярної ваги полімеру в досліджуваному імплантованого бором 

поліметилметакрилаті внаслідок іонного опромінення при малих дозах (< 1016 іон/см2), тоді 

як при великій дозі іонного опромінення  (> 1016 іон/см2) відбувається локальна деструкція 

структури полімеру, що веде до розширення розподілу вільного об’єму (пустот) у полімерній 

матриці. Технікою анігіляційної спектроскопії повільних позитронів підтверджено існування 

очікуваних двох процесів: поява вільних радикалів, які передують процесу агрегації 

вуглецевих кластерів та їх поєднанню через спарені зв’язки при малих дозах іонного 

опромінення, а також карбонізація при великих дозах іонного опромінення. 
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II. ВИЗНАЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ, СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК, 

ЗОКРЕМА, НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОГО РІВНЯ 

 

Протягом 2013 р. у ДДПУ виконувалося 2 фундаментальні НДР, що фінансувались 

МОН України із загального фонду державного бюджету за КПКВК 2201040 ‘‘Дослідження, 

наукові та науково-технічні розробки, …’’. Обидві НДР завершені. 

Протягом 2013 р. у ДДПУ виконувалась 1 фундаментальна НДР, що фінансувалась 

Держінформнауки України із спеціального фонду державного бюджету за КПКВК 2209020  

“Фінансова підтримка розвитку інфраструктури …, забезпечення діяльності Державного 

фонду фундаментальних досліджень”. НДР завершена. 

 

а) важливі результати за закінченими у 2013 році фундаментальними НДР 

 

1. Назва НДР: “Теорія струмопереносу через бар'єр Шотткі на основі напружених 

наногетеросистем арсенід індію – арсенід галію з квантовими точками”. 

ДР № 0111U001019. Термін виконання НДР: 2011-2013р.р. 

Науковий керівник: Пелещак Р.М., д.ф.-м.н., професор. 

Фактичний обсяг фінансування за весь період виконання: із загального фонду держбюджету 

МОН України – 160,4 тис.грн., зокрема, у 2013р. – 55,0 тис.грн. 

Пріоритетний напрям: 1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих 

проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 

людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого 

розвитку суспільства і держави. 

Пріоритетний тематичний напрям: Найважливіші проблеми фізико-математичних і 

технічних наук. 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість  

та практичне застосування 

1. Вперше на основі системи нелінійних рівнянь (Пуассона, Шредінгера, механічної 

рівноваги та неперервності густини струму) в наближенні самоузгоджених граничних 

умов побудовано модель струмопереносу в діодах Шотткі виду метал – гетеросистема 

InAs/GaAs з шаром КТ InAs з врахуванням електрон-деформаційних ефектів.  

2. Вперше встановлено закономірності просторового розподілу деформації матеріалу 

наногетеросистеми InAs/GaAs з КТ InAs залежно від середньої концентрації електронів 

провідності. Встановлено, що взаємодія електронної підсистеми з пружним полем 

деформації призводить до додаткового стиску матеріалу КТ та матриці на 3% – 50% 

залежно від розміру КТ і ступеня заповнення електронами зони провідності. 

3. Вперше досліджено розподіл потенціалу та напруженості електричного поля у структурі 

метал – наногетеросистема InAs/GaAs з шаром КТ InAs залежно від розміру КТ, 

температури та невідповідності параметрів ґраток матеріалів гетеросистеми. Показано, 

що розподіл напруженості електричного поля у КТ має немонотонний характер з 

мінімумом, положення якого із збільшенням температури зсувається до центру КТ. 

4. Вперше досліджено розподіл концентрації електронів у наногетеросистемі InAs/GaAs з 

шаром КТ при різних значеннях ступеня заповнення електронами зони провідності. 

Показано, що із зменшенням концентрації електронів у напруженій гетероструктурі з КТ 

n-n+ перехід стає більш різким, що пояснюється більшою чутливістю до деформації 

кристалічної ґратки при частковому заповненні зони провідності. 

5. Вперше розраховано ВАХ діода Шоткі з вбудованим шаром КТ з врахуванням електрон-

деформаційних ефектів. Встановлено, що при розміщенні шару КТ на відстані меншій, 

ніж 5 нм від контакту напівпровідника з металом, ВАХ діода Шотткі набуває S-подібного 

характеру. 
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Змінюючи технологічні параметри, зокрема, розміри КТ, їх розташування відносно 

контакту з металом, поверхневу густину КТ, невідповідність параметрів ґраток 

контактуючих матеріалів, ступінь заповнення електронних рівнів у КТ, можна прогнозовано 

керувати характером та величиною деформації і, відповідно, висотою бар’єру Шотткі і ВАХ 

структури метал – гетеросистема InAs/GaAs з вбудованим шаром КТ InAs. Отримані 

результати дають можливість на практиці отримувати низькобар’єрні контакти металу з 

наногетеросистемою InAs/GaAs з вбудованим шаром КТ InAs при збереженні невеликих 

значень коефіцієнта неідеальності. 

Проведені дослідження включені в лекційний курс дисциплін “Технологія 

напівпровідників та напівпровідникових приладів” для студентів VІ курсу спеціальності 

“Фізика” (протокол № 15 від 27.09.2011) і “Фізика наносистем та сучасна мікроелектроніка” 

для студентів VІ курсу спеціальності “Фізика” (протокол № 10 від 21.09.2012), а також на 

основі проведених досліджень розроблені лабораторні роботи з дисципліни 

“Експериментальні дослідження напівпровідників”. 

 

 2. Назва НДР: “Нанорозмірні механізми радіаційно-структурних змін у 

халькогенідних склоподібних напівпровідниках”. 

ДР № 0111U001021. Термін виконання НДР: 2011-2013 рр.  

Науковий керівник: Цмоць В.М., д.ф.-м.н., професор.  

Фактичний обсяг фінансування за весь період виконання: із загального фонду держбюджету 

МОН України – 160,4 тис.грн., зокрема, у 2013 р. – 55,0 тис.грн. 

Пріоритетний напрям: 1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих 

проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 

людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого 

розвитку суспільства і держави. 

Пріоритетний тематичний напрям: Найважливіші проблеми фізико-математичних і 

технічних наук. 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість  

та практичне застосування 

 Наукова новизна отриманих наукових результатів полягає в тому, що вперше: 

- досліджено радіаційно-структурні зміни у ХСН методом вимірювання магнітної 

сприйнятливості при Т = 293 K та 77 K, де на прикладі скла As2S3 з’ясовано, що має місце 

зростання структурної невпорядкованості після -опромінення зразків; 

- розраховано концентрації магнітовпорядкованих кластерів та парамагнітних центрів в 

одному кластері для досліджуваних зразків As2S3 і знайдено добру узгодженість 

отриманих результатів з повідомленим в літературі -індукованим сигналом ЕПР для скла 

As2S3; 

- досліджено радіаційно-структурні зміни у ХСН методом вивчення часового розподілу 

анігіляційних фотонів (ЧРАФ) у комбінації з методом доплерівського розширення 

анігіляційної лінії (ДРАЛ); показано, що метод ЧРАФ є обмеженим по точності для 

вивчення радіаційно-структурні зміни у ХСН, в той час як метод ДРАЛ з використанням 

алгоритму Gold дозволяє з високою впевненістю виявляти радіаційно-структурні зміни у 

ХСН; з’ясовано, що для стекол As2S3, Ge9.5As28.6S61.9, Ge15.8As21S63.2 та Ge23.5As11.8S64.7 має 

місце зменшення концентрації порожнинних дефектів після -опромінення зразків; 

- встановлено, що для пояснення радіаційно-структурних змін у модельному склі As2S3 

домінуючою над раніше розглядуваною моделлю на основі координаційних дефектів є 

атомно-розмірна модель Танаки, так звана дисторційна модель (англомовна назва 

“distortion model”), яка була запропонована для пояснення фотоіндукованих структурних 

змін у склі As2S3, тоді як атомно-розмірна модель на основі координаційних дефектів за 

даними EXAFS все ще знаходить своє застосування для бінарних систем ХСН на основі 

As2Se3-Bi; 

- встановлено, що для стекол підсистеми As-S псевдо-бінарної системи As2S3-As2Se3 
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нанорозмірний механізм радіаційно-структурних змін є аналогічний до випадку скла 

As2S3; підтверджено, що атомно-розмірна модель Танаки є адекватною і прийнятною для 

опису радіаційно-структурних змін у ХСН псевдо-бінарної системи As2S3-As2Se3; 

- встановлено, що атомно-розмірна модель на основі координаційних дефектів знаходить 

застосування для стекол підсистеми Ge-S потрійної стехіометричної системи As2S3-GeS2; 

для ХСН потрійної нестехіометричної системи As2S3-Ge2S3 радіаційно-структурні зміни, 

ідентифіковані для стекол підсистеми As-S, є подібними до тих, що спостережено у As2S3. 

 Значимість отриманих наукових результатів полягає в тому, що вони демонструють 

перспективний новий підхід використання комбінації основних сучасних експериментальних 

методів по чутливості до атомних видозмін (зокрема, рентгенівської дифракції в області 

першого різкого дифракційного максимуму, високоенергетичної синхротронної 

рентгенівської дифракції, тонкої структури рентгенівських спектрів поглинання, 

високороздільної раманівської спектроскопії та статичної магнетохімії) з 

експериментальними методами по чутливості до атомно-дефіцитних видозмін (зокрема, 

вивчення часового розподілу анігіляційних фотонів у комбінації з методом доплерівського 

розширення анігіляційної лінії) для вивчення структурних особливостей ХСН у 

немодифікованому та радіаційно-модифікованому станах та розроблення нанорозмірних 

механізмів радіаційно-структурних змін у ХСН.  

 Результати роботи важливі для напряму фізики невпорядкованих твердих тіл і для 

Науково-дослідних інститутів, лабораторій та організацій (зокрема, ІФ НАНУ, ІФН НАНУ, 

ІЯД НАНУ, ДДПУ, ЛНУ ім. І. Франка, НУ “Львівська політехніка”, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 

Ужгородського національного університету), що працюють в галузі фотоніки, 

оптоелектроніки, наноелектроніки, нанофізики, нелінійної оптики. Вивчення розподілу 

вільного простору в полімерній матриці ureasil з різним вмістом нанокластерів модельного 

халькогенідного скла As2S3 методом часового розподілу анігіляційних фотонів та вивчення 

структури дефектів у цих скло-полімерних матеріалах методом доплерівського розширення 

анігіляційної лінії при Т = 293 K має важливу практичну цінність з точки зору пошуку нових 

органічно-неорганічних гібридних ureasil-базованих полімерних матриць, які вже знайшли 

своє адекватне використання в якості перспективних середовищ для іонної провідності, 

синтезу магнітних наночастинок тощо. Синтезовані нові композиційні матеріали на основі 

ХСН з наночастинками міді демонструють перспективи їх нових застосувань і 

конкурентоспроможність на ринку пошуку інноваційних матеріалів сучасної 

оптонаноелектроніки. 

 

 3. Назва НДР: “Дослідження дефектної структури в іонно-імплантованих 

полімерних матеріалах”. 

ДР № 0113U006261. Термін виконання НДР: 2013 р.  

Науковий керівник: Кавецький Т.С., к.ф.-м.н., п.н.с. 

Фактичний обсяг фінансування за весь період виконання: із спеціального фонду 

держбюджету Держінформнауки України – 99,0 тис.грн., зокрема у 2013 р. – 99,0 тис.грн. 

Пріоритетний напрям: 1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих 

проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 

людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого 

розвитку суспільства і держави. 

Пріоритетний тематичний напрям: Найважливіші проблеми фізико-математичних і 

технічних наук. 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість 

та практичне застосування 

 Проведені дослідження дефектної структури в імплантованому іонами бору полімері 

ПММА з використанням класичних методів позитронної анігіляційної спектроскопії, а саме, 

методу вивчення часового розподілу анігіляційних фотонів та доплерівського розширення 

анігіляційної лінії в інтервалі температур 50-300 К чітко демонструють наявність двох 
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переходів в околі 150 та 250 К, які пов’язано згідно з літературою, з  та  процесами 

(переходами) в матриці ПММА.  Вперше спостережено зменшення молекулярної ваги 

полімеру ПММА внаслідок іонного опромінення при малих дозах (< 1016 іон/см2). При 

великій дозі іонного опромінення  (> 1016 іон/см2) відбувається локальна деструкція 

структури полімеру, що веде до розширення розподілу вільного об’єму (пустот) у матриці 

ПММА. В цей же час, проведені дослідження дефектної структури в імплантованому іонами 

бору полімері ПММА з використанням теоретичного моделювання SRIM та унікальних 

методів анігіляційної спектроскопії повільних позитронів, а саме, доплерівського 

розширення анігіляційної лінії в залежності від енергії позитронів в інтервалі 0-30 кеВ та 

вивчення часового розподілу анігіляційних фотонів при енергії позитронів 2.15 кеВ вперше 

дало змогу підтвердити існування очікуваних двох процесів: (1) – поява вільних радикалів, 

які передують процесу агрегації вуглецевих кластерів та їх поєднанню через спарені зв’язки 

при малих дозах іонного опромінення (< 1016 іон/см2), та (2) – карбонізація при великих 

дозах іонного опромінення (> 1016 іон/см2). 

 Іонна імплантація є потужним та універсальним інструментом для модифікації 

полімерів. Контроль енергії імплантації, дози та маси імплантованих іонів є ключовим для 

одержання матеріалів з необхідними параметрами. Однак, спроможність цього 

експериментального методу, а також деталі фізичних та хімічних процесів, які 

супроводжуються іонною імплантацією у полімерах, вимагають подальшого вивчення з 

метою розвитку полімерно-базованих пристроїв та прикладних технологій. Отримані 

результати мають безпосередню практичну цінність з точки зору експериментального 

підтвердження карбонізації полімеру при великих дозах іонного опромінення (> 1016 

іон/см2), що, як вважається, є основним процесом для переведення полімеру-діелектрика у 

полімер-напівпровідник методом низькоенергетичної іонної імплантації. 

  

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних НДР 

 Перехідних на 2014р. фундаментальних НДР у ДДПУ немає. 
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III. НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

 

Протягом 2013р. у ДДПУ виконувалися 3 прикладні НДР, що фінансувались МОН 

України із загального фонду державного бюджету. Завершено виконання 2-х НДР. 

Протягом 2013р. у ДДПУ біологічним факультетом спільно з агробіологічним 

факультетом Жешувського університету (Польща) виконувавася проект ‘‘Інтеграція 

наукових середовищ польсько-української прикордонної території’’ за грантом 

Європейського Союзу. Виконання проекту продовжуватиметься і у 2014р. 

 

а) важливі результати за закінченими у 2013 році прикладними НДР 
 

1. Назва НДР: “Дослідження фотополяризаційних явищ у органічних 

напівпровідниках для створення основ технології отримання елементної бази сенсорів  

оптоелектроніки”. 

ДР № 0112U001595. Термін виконання НДР: 2012-2013 рр. 

Науковий керівник: Бойчук В.І., д.ф.-м.н., професор. 

Фактичний обсяг фінансування за весь період виконання: із загального фонду держбюджету 

МОН України – 120,0 тис.грн., зокрема, у 2012 р. – 60,0 тис.грн. 

Пріоритетний напрям: 6. Нові речовини і матеріали. 

Пріоритетний тематичний напрям: Створення та застосування технологій отримання, 

зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних 

матеріалів. 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та практичне 

застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяги коштів, отриманих від їх виконання 

Значимість розробки полягає у тому, що внаслідок виконання НДР розроблені наукові 

засади основ технології створення елементної бази сенсорів фотопіроелектричних 

багатофункціональних пристроїв оптоелектроніки, які матимуть високі експлуатаційні 

характеристики і будуть значно дешевшими у порівнянні із зарубіжними аналогами.  

Дані пристрої використовуватимуться для потреб радіоелектронної галузі України і 

впроваджуватимуться у системах пожежної та охоронної сигналізації, вугільній 

промисловості, у системах наведення ракетної техніки, розроблені сенсори стануть 

елементною базою оптоелектроніки і будуть конкурентоздатними на ринку товарів даного 

профілю. 

Розроблені методологічні засади основ технології виготовлення та проведена 

апробація  основних експлуатаційних параметрів сенсорів інфрачервоного випромінювання, 

оптичних елементів пам’яті та оптоелектронних перетворювачів дає можливість створювати 

оптоелектронні пристрої з параметрами та характеристиками рівносильними із аналогічними 

пристроями. Також апробовано технологічні аспекти отримання тонкоплівкових 

високочутливих елементів на основі органічних полікристалічних поліциклічних сполук, що 

у свою чергу дає можливість отримувати порівняно дешеві і конкурентоздатні  пристрої. 

 У плані патенто-, конкурентоспроможних результатів отримано піроелектричні 

сенсори інфрачервоного випромінювання з такими параметрами: 

- питома виявна здатність піроелектричного сенсора 108 см Вт-1 Гц ½, 

- поріг чутливості піроелектричного сенсора    10-9 Вт Гц -1/2 

За техніко-експлуатаційними та конструкційними параметрами піроелектричні  

елементи на основі органічних матеріалів близькі до елементів серій МГ-30, які 

продукуються ВАТ „НИИ ГИРИКОНД” (Росія, м.Санкт-Петербург), піроелектричних 

детекторів типу P3782 японської фірми HAMATSU. 
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 Вартість розроблених пристроїв на 25% нижча від зарубіжних аналогів. На даний час 

може проводитись малосерійне  виготовлення піроелектричних приймальних сенсорів, які 

реалізуються  у системах охоронної та протипожежної безпеки.  

 Розроблено дослідно-технологічну документацію та підготовлено до реєстрації у 

Державному підприємстві „Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології 

та сертифікації” проект технічних умов на  піроелектричні приймальні сенсори 

інфрачервоного випромінювання. 

 За час виконання науково-дослідних робіт були проведені промислові випробування 

експериментальних зразків розроблених пристроїв інфрачервоного випромінювання на 

Львівському НВП ″Карат″ та на Тзов ″НВП АудіоДизайн″ 

1. Акт випробувань дослідних зразків сенсорів інфрачервоного випромінювання на основі 

органічних матеріалів класу похідних дифенілу від 22.01.2014 р. (НВП ″Карат″). 

2. Заключення про можливість застосування дослідних зразків сенсорів інфрачервоного 

випромінювання в радіоелектронній апаратурі від 15.01.2014р. (Тзов ″НВП АудіоДизайн″) 

3. Акт впровадження у виробництво від 15.01.2014 р. (Тзов ″НВП АудіоДизайн″). 

 З Тзов ″НВП АудіоДизайн″ укладено угоду на поставку сенсорів інфрачервоного 

випромінювання на суму 30 000 грн. (Угода № 1/14 від 15.01.2014 р.) 

Результати виконаної НДР будуть використані при при вивченні курсу загальної 

фізики (розділу „Оптика”) і під час виконання лабораторної роботи за темою „Вивчення 

закономірностей фотоелектретного стану, дослідження глибини залягання локальних 

центрів, їх концентрації, перерізу захоплення фотонів у органічних напівпровідниках.” 

(Акт використання результатів виконаної науково-дослідної роботи у навчальний процес від 

24.01.2014 р. ).  

 Результати виконаної НДР були використані під час підготовки і написання 

дипломної роботи на тему „Фотопіроелектричні властивості приймачів інфрачервоної 

області спектра на основі полікристалічних органічних сполук”. (Акт впровадження 

результатів виконаної науково-дослідної роботи у навчальний процес від 24.01.2014 р.). 

 

 2. Назва НДР: "Розробка блочного експрес-методу розрахунку довговічності і 

зношування підшипників ковзання з малою технологічною  некруглістю контурів". 

ДР № 0112U001594. Термін виконання НДР: 2012-2013 рр. 

Науковий керівник: Чернець М.В., д.т.н., професор. 

Фактичний обсяг фінансування за весь період виконання: із загального фонду держбюджету 

МОН України – 120,0 тис.грн., зокрема, у 2013 р. – 60,0 тис.грн. 

Пріоритетний напрям: 6. Нові речовини і матеріали. 

Пріоритетний тематичний напрям: Створення та застосування технологій отримання, 

зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних 

матеріалів. 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та практичне 

застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяги коштів, отриманих від їх виконання 

 Проведено вибір розміру блоків циклів взаємодії з постійними умовами 

трибоконтакту у підшипнику ковзання з некруглістю контурів, виходячи з кінематичних 

параметрів. Вибрано кілька типових розмірів блоків у діапазоні 12 об ≤ B≤ 72000 об для 

застосування у числових експериментах. 

Вибрано базову схему підшипника з овальністю вала та втулкою колової форми. У 

залежності від величини овальності вала може в оберті реалізуватись його однообластевий 

чи одно-дво-областевий контакт з втулкою. 

Проведено пілотажний і основний числовий експеримент з впливу розміру блоків 

взаємодії та інтервалу дискретизації контуру вала з овальністю на довговічність підшипника 

за прийнятих вихідних даних. Аналіз отриманих результатів підтвердив ефективність 

блочного методу для вирішення поставленої технічної задачі з оцінки довговічності 
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підшипника та вплив на неї розмірів блоку. Вони мають наукову новизну і практичну 

значимість. 

Проведено точний розрахунок довговічності підшипника за кумуляційною моделлю 

без використання блочного методу, тобто за умови інтервально-дискретної взаємодії його 

деталей. Він має наукову новизну і практичну значимість. 

Розроблено кілька видів інтервально – блочних схем процедури чисельного 

розрахунку   довговічності і параметрів контакту за експрес – методом.  Вони мають наукову 

новизну і практичну значимість. 

Встановлено закономірності впливу на довговічність підшипників розміру блоків та 

інтервалу дискретизації контуру за різними схемами розрахунку за експрес – методом. 

Результати мають наукову і практичну значимість. 

Розроблено експрес – метод дослідження кінетики трибоконтактної взаємодії у 

вказаних підшипниках ковзання, який забезпечує скорочення часу обчислень: у 1000 разів з 

похибкою 0,08 – 0,1 %,  у 10000 разів з похибкою 0,8 – 1,0 %, у 100000 разів – 8 – 10% . Має 

безсумнівну практичну значимість, як і відповідну наукову. 

 Отримані результати досліджень можуть бути використані при проектуванні 

підшипників ковзання з урахуванням наявної технологічної некруглості з метою прогнозної 

оцінки розрахункових параметрів взаємодії (максимальних контактних тисків, лінійного 

зношування, довговічності). 

 Результати досліджень використовувались протягом 2011/12  та 2012/13 н.р. у курсах 

“Математичне моделювання технологічних процесів” та “Математичне моделювання та 

системний аналіз”. Їх також буде використано у курсі “Деталі машин” у темі “Підшипники 

ковзання”, у курсових та дипломних роботах. Також вони є предметом дисертаційної роботи 

одного з виконавців теми. 

 

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних НДР 
 

1. Назва НДР: “Націософська інтенціональність та її естетичні вияви в 

українській літературі ХІХ-ХХ століть”. 

ДР № 0113U001232. Термін виконання НДР: 2013-2014 рр. 

Науковий керівник: Іванишин П.В., д.філол.н., професор. 

Фактичний обсяг фінансування за весь період виконання: із загального фонду держбюджету 

МОН України – 40,6 тис.грн., зокрема, у 2013 р. – 40,6 тис.грн. 

Пріоритетний напрям: 5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань. 

Пріоритетний тематичний напрям: Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія 

та суспільно-екномічна політика. 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та практичне 

застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяги коштів, отриманих від їх виконання 

 Уперше в українській науці системно й цілісно досліджено націософську 

інтенціональність в українській літературі ХІХ-ХХ ст., естетичні форми її вияву на рівні 

філософії і психології творчості автора, її морально-духовної наповненості, зовнішньої та 

внутрішньої форми літературного твору, змістових і смислових ідей. 

 Вперше в українському літературознавстві вдалося: 

 1) Здійснити теоретично-методологічне окреслення основних категорій та понять 

націософського способу розуміння, зокрема проаналізувати героїчну націософію та систему 

націософських візій в естетиці Дмитра Донцова. 

 2) Запропонувати націоцентричне витлумачення низки загальнокультурних та власне 

літературних понять, таких як “популярна література”, “кітч”. 

 3) З позицій націоцентричної інтенціональності витлумачити біографію та розвиток 

творчих досвідів низки авторів ХІХ-ХХ ст.: Б.Грінченка, В.Підмогильного, П.Скунця, 

Ю.Бачі. 
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 4) Провести націософську інтерпретацію низки творів письменників ХІХ-ХХ ст.: 

Т.Шевченка, Лесі Українки, Н.Кобринської, В.Підмогильного, К.Гринивичевої, П.Скунця, 

П.Феденка, а також групи письменників-вісниківців (Є.Маланюка, О.Ольжича).  

 Отримані результати мають наукову новизну та відсутні в науковій літературі. Вони 

мають як теоретичне значення для розпрацювання нових методологічних аспектів 

націософського тлумачення, так і суттєву практичну значимість для вивчення української 

літератури ХІХ-ХХ ст. Отримані результати мають як загальногуманітарну значимість та 

новизну, так і прикладну. 

Отримані результати досліджень можуть бути використані для підготування 

відповідних методичних рекомендацій, курсів університетських лекцій, спецкурсів і 

спецсемінарів для ВНЗ, вони можуть бути використані при написанні підручників і 

навчальних посібників, фахових видань довідкового характеру, а також під час написання 

бакалаврських, дипломних, магістерських робіт, предметом яких є український літературний 

процес ХІХ – ХХ ст., в едиційній практиці при приготуванні науково-критичних видань 

спадщини письменників та літературних критиків, літературознавців, есеїстів 

(упорядкування, коментування, передмови і післямови). 

У навчальних курсах “Інтерпретація літературного твору (на матеріалі творчості Івана 

Франка)”, “Генологія і літературний процес” використовуються результати досліджень. 

 

2. Проект ЄС: “Інтеграція наукових середовищ польсько-української 

прикордонної території”. 

Термін виконання НДР: 2013-2015 рр. 

Співкерівник проекту: Волошанська С.Я., к.біол.н., доцент. 

Фактичний обсяг фінансування за весь період виконання: за грантом Європейського Союзу –

160,7 тис.грн., зокрема, у 2013 р. – 160,7 тис.грн. 

Пріоритетний напрям: 4. Раціональне природокористування. 

Пріоритетний тематичний напрям: Технології сталого використання, збереження і 

збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття. 

Одержаний науковий результат, його новизна, науковий рівень, значимість та практичне 

застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяги коштів, отриманих від їх виконання 

Метою проекту є розширення і зміцнення існуючих зв’язків транскордонного 

співробітництва між науковцями польських та українських університетів.  

Основні завдання та напрями реалізації проекту:  

- налагодження контактів між українськими та польськими науковцями під час проведення 

спільних науково-практичних семінарів, конференцій, польових і лабораторних досліджень у 

галузях екології, біології, сільського господарства; 

- проведення наукових розробок рекультивації техногенних територій міст Борислава та 

Стебника, пошук методів оптимізації деградованих екосистем Дрогобицького регіону; 

- поглиблення транскордонної інтеграції між науковцями, а також місцевими громадами й 

органами місцевої влади у сфері охорони навколишнього середовища, утвердження засад 

сталого розвитку, обмін науковою інформацією у галузі новітніх розробок захисту довкілля. 

 Заходи, проведені у 2013р., в рамках виконання проекту: 

 1. Закладено досліди на Стебницькому хвостосховищі калійного комбінату 

«Полімінерал» та Бориславському озокеритовому родовищі з метою вивчення адаптації 

культурних рослин, зокрема: райграсу, грястиці, конюшини та люпину. Досліди закладені 

згідно методики проведення досліджень для сільськогосподарських культур. В дослідних 

варіантах також використовувались наступні компоненти: перегній ВРХ, хвойна тирса, 

відходи Дрогобицького водоканалу та компост в різних кількостях (10%, 20% та 30% норми). 

Під час проведення досліджень були проведені фенологічні спостереження та відібрані 

зразки грунту для проведення лабораторних досліджень. 
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 2. Проведена Міжнародна науково-практична конференція „Забезпечення 

функціонування  трансформованих екосистем прикордонних територій (Україна-Польща)” 

24 – 26 липня 2013 р. 

 3. Проведена студентська конференція „Стан агро- і біоценозів прикордонних 

територій в умовах антропогенного навантаження (Україна-Польща)” в рамках проекту 

„Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території” 22 – 24 

жовтня 2013 р. 

 4. Проведено лабораторний практикум «Аналіз грунту» (лабораторні тренінги) на базі 

Жешувського університету імені Королеви Ядвіги, агробіологічний факультет, Польща 

(вересень 2013р.). 
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IV. РОЗРОБКИ, ЯКІ ВПРОВАДЖЕНО У 2013 РОЦІ ЗА МЕЖАМИ ВНЗ 

 

№ 

з/п 

Назва та автори розробки Показники результативності, переваги над аналогами, 

економічний, соціальний ефект 

Місце 

впровадження 
(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата 

акту 

впрова-

дження 

Практичні 

результати, які 

отримано 

ВНЗ/науковою 

установою від 

впровадження 
(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи 

тощо) 

1 Дослідження 

фотополяризаційних явищ 

у органічних 

напівпровідниках для 

створення основ технології 

отримання елементної бази 

сенсорів  оптоелектроніки. 

Бойчук В.І., Кравців М.М., 

Медвідь М.А. та інші. 

Розроблено наукові засади і критерії підбору 

матеріалів для створення на їх основі елементної бази 

пристроїв оптоелектроніки. Отримано дослідно-

промислові зразки сенсорів випромінювання 

багатофункціонального призначення.  Проведено 

апробацію розроблених на основі нових матеріалів 

пристроїв оптичної памяті  і оптоелектронних 

перетворювачів для вітчизняної радіоелектроніки. 

Розроблено дослідно-технологічну документацію та 

підготовлено для реєстрації  проект ТУ на  

піроелектричні приймальні сенсори інфрачервоного 

випромінювання. Вартість розроблених пристроїв на 

25% нижча від зарубіжних аналогів. На даний час може 

проводитись малосерійне  виготовлення 

піроелектричних приймальних сенсорів, які 

реалізуються  у системах охоронної та протипожежної 

безпеки. 

ТзОВ ‘‘НВП 

‘‘Аудіо 

Дизайн’’, 

м.Львів 

15.01. 

2014р., 

№ 05/10 

 

Двома 

підприємствами 

безкоштовно 

проведено 

випробування 

дослідних зразків 

сенсорів і 

підтверджено 

відповідними 

документами 

доцільність їх 

використання. 

Укладено 

господарську угоду 

на суму  

30 тис грн. 

2 Розробка блочного 

експрес-методу 

розрахунку довговічності і 

зношування підшипників 

ковзання з малою 

Проведено аналіз отриманих розв'язків 

трибоконтактних задач та встановлено закономірності 

впливу розміру блоків та інтервалів дискретизації 

контуру вала на характеристики трибоконтактної 

взаємодії. Подано рекомендації щодо оптимальних 

Українсько-

німецьке СП 
‘‘Інтернешнл 

Каттер 

Манюфекчерер 

ГмбХ (ІСМ)’’ 

29.10 

2013р., 

№ 

01/368 

Отримано 

можливість 

подальшої 

співпраці та 

укладання 
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технологічною  

некруглістю контурів. 

Чернець М.В, Жидик В.Б., 

Лєбєдєва Н.М,  

Чернець Ю.М. 

розмірів блоків та інтервалу дискретизації у 

розробленому експрес-методі дослідження кінетики 

зношування підшипників ковзання. Встановлено 

закономірності впливу на довговічність підшипників 

розміру блоків та інтервалу дискретизації контуру за 

різними схемами розрахунку за експрес – методом.  

Розроблено експрес – метод дослідження кінетики 

трибоконтактної взаємодії у вказаних підшипниках 

ковзання, який забезпечує скорочення часу обчислень. 

Отримані результати досліджень можуть бути 

використані при проектуванні підшипників ковзання з 

урахуванням наявної технологічної некруглості з 

метою прогнозної оцінки розрахункових параметрів 

взаємодії (максимальних контактних тисків, лінійного 

зношування, довговічності). Такий розрахунок 

дозволяє обґрунтовано забезпечити контактну міцність 

підшипника, оскільки некруглість спричиняє суттєве 

підвищення контактних напружень у порівнянні з 

використовуваними в інженерній практиці методами. 

господарських 

угод. 
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V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

З КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК 

 

 У ДДПУ функціонує консультаційний центр з питань інтелектуальної власності 

(Центр), створений у 2005 році на підставі рекомендацій МОН України та Державної служби 

інтелектуальної власності, на який, зокрема, і покладено питання щодо комерціалізації 

науково-технічних розробок.  

 З метою надання практичної допомоги науково-педагогічним працівникам і студентам 

ДДПУ Центр займається:  

 питаннями у сфері виникнення авторського права і суміжних прав; 

 питаннями, пов’язаними із охороною прав інтелектуальної власності на об’єкти 

науково-технічної діяльності;  

 питаннями, пов’язаними з державною реєстрацією та захистом прав інтелектуальної 

власності.  

Головними завданнями Центру є: 

 індивідуальні консультації зі створення та видавництва службових творів. 

 розподіл прав спільної власності на службові винаходи та корисні моделі, промислові 

зразки, знаки для товарів та послуг.  

 створення бази інформаційно-методичних матеріалів, електронних підручників 

провідних фахівців з питань прав інтелектуальної власності. 

 висновки про наявність ознак плагіату на об’єкти авторського права. 

 супровід з проходження безкоштовного індивідуального «Курсу DEL» Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності з отриманням свідоцтва міжнародного зразка. 

 групові тренінги з питань інтелектуальної власності. 

 інвентаризація об’єктів права інтелектуальної власності. 

 Працівники Центру періодично проходять необхідне підвищення кваліфікації з 

отриманням відповідних сертифікатів. 

 На усіх факультетах (інститутах) ДДПУ студентам читається курс “Основи 

інтелектуальної власності”. 



18 

 

VІ. СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ,  

ОПУБЛІКОВАНИХ ТА ПРИЙНЯТИХ РЕДАКЦІЄЮ ДО ДРУКУ У 2013 РОЦІ   

У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ, ЯКІ МАЮТЬ ІМПАКТ-ФАКТОР 

 

 У 2013 р. науково-педагогічними і науковими працівниками ДДПУ у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор, опубліковано 32 та прийнято до друку 4 наукові праці. 

 

№ 

з/п 
Автори Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-

остання 

сторінки 

роботи 

Статті 
1.  A.Yrema, 

Y.Prykarpatsky 

A description of Lax type 

integrable dynamical 

systems via the Marsted-

Weinstein reduction 

method 

Commun Nonlinear 

Sci Numer Simular, 

2013 

(impact factor  2,773) 

No. 18, P. 

2295-2303  

(0,3 д.а.) 

2.  A.I. Savchuk, 

I.D. Stolyarchuk,  

I. Stefaniuk, 

I. Rogalska,  

E. Sheregii,  

V.V. Makoviy, 

O.A.Shporta 

Electron paramagnetic 

resonance spectra of 

PbMnI2 bulk crystals and 

nanocrystals 

Journal of Magnetism 

and Magnetic 

Materials, 2013 

(impact factor  1,826) 

Vol. 345,  

P. 134-137 

(0,25 д.а.) 

3.  A. Perrone,  

A.I. Savchuk,  

H. De Rosa,  

I.D. Stolyarchuk, 

V.V. Makoviy,  

M.M. Smolinsky, 

O.A. Savchuk 

Magnetic Field Sensing 

Properties of Diluted 

Magnetic Semiconductor 

Based Nanocomposites 

Sensor Letters, 2013 

(impact factor  1,587) 

Vol. 10, P. 1-4 

(0,25 д.а.) 

4.  V.I. Boichuk, 

I.V. Bilynskyi, 

R.Ya. Leshko, 

L.M. Turyanska 

Optical properties of a 

spherical quantum dot 

with two ions of 

hydrogenic impurity 

Physica E: Low-

dimensional Systems 

and Nanostructures, 

2013 (impact factor  

1,522) 

 

Vol. 54, 

P. 281-287 

(0,5 д.а.) 

5.  Y. Prykarpatsky, 

D. Artemovych,  

M. Pavlov, 

A. Prykarpatsky  

The Differential –

Algebraic Analisis of 

Symplectic and Lax 

Structures Related Winh 

new Riemann-Type 

Hydrodynamic Systems 

Reports on 

Mathematical Physics, 

2013 

(impact factor 0,756)   

Vol. 71, No. 3, 

P. 305-351  

(2,0 д.а.) 

6.  N. Bogolubov,  

A. Prykarpatsky 

A current algebra 

approach to the 

equilibrium classical 

statistical mechanics and 

its applications 

Condensed Matter 

Physics, 2013  

(impact factor 0,757) 

Vol. 16, No. 2, 

P. 23702: 1-13  

(0,5 д.а.) 

7.  D. Blackmore,  

A. Prykarpatsky 

A new exactly solvable 

spatially one-dimensional 

Condensed Matter 

Physics, 2013  

Vol. 16, No. 2, 

P. 23701: 1-9  
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quantum superradiance 

fermi-medium model and 

its quantum solitonic 

states 

(impact factor 0,757) 

 

(0,3 д.а.) 

8.  N.N. Bogolubov JR,  

A. Yrema, 

Y.Prykarpatsky 

The Marsted-Weinstesn 

reduction Structure of 

Integrable Dynamical  

Systems and a 

Generalized exactly 

solvable Quantum 

Superradiance Vodel 

International Journal 

of Modern Physics B, 

2013 

(impact factor  0,358) 

Vol. 27, No. 8, 

P. 1350002: 1-

22 (0,9 д.а.) 

9.  D. Blackmore,  

J. Golenia,  

A K. Prykarpatsky,  

Ya.A. Prykarpatsky 

Invariant measures for 

discrete dynamical 

systems and ergodic 

properties of generalized 

Boole-type 

transformations 

Ukrainian 

Mathematical Journal, 

2013 

(impact factor 0,154) 

Vol. 65, No. 1, 

P. 47-63  

(0,7 д.а.) 

10.  P. Sagan,  

V. Popovych,  

M. Bester,  

M. Kuzma  

Characterisation of 

CdCrTe layers obtained 

by pulsed laser 

deposition 

Solid State 

Phenomena, 2013  

(impact factor 0,493) 

Vol. 203-204,  

P. 193-197  

(0,31 д.а.) 

11.  T. Kavetskyy, 

A.L. Stepanov,  

V.V. Bazarov, 

V. Tsmots, 

J. Ren, 

G. Chen, 

X. Zhao 

Comparative study of 

optical properties of 

polarizing oxide glasses 

with silver nanorods and 

chalcogenide glasses 

with copper 

nanoparticles 

Physics Procedia, 

2013 

(impact factor 0,520) 

Vol. 48, 

P. 191-195 

(0,31 д.а.) 

12.  T. Kavetskyy,  

O. Šauša, 

J. Krištiak,  

T. Petkova,  

P. Petkov,  

V. Boev, 

N. Lyadov, 

A. Stepanov 

New organic-inorganic 

hybrid ureasil-based 

polymer materials 

studied by PALS and 

SEM techniques 

Materials Science 

Forum, 2013  

(impact factor 0,399) 

 

Vol. 733, 

P. 171-174 

(0,25 д.а.) 

13.  A.L. Stepanov, 

E.A. Evlyukhin, 

V.I. Nuzhdin, 

V.F. Valeev, 

Y.N. Osin, 

A.B. Evlyukhin, 

R. Kiyan, 

T.S. Kavetskyy, 

B.N. Chichkov 

Synthesis of periodic 

plasmonic 

microstructures with 

copper nanoparticles in 

silica glass by low-

energy ion implantation 

Applied Physics A, 

2013 

(impact factor 1,545) 

Vol. 111, 

P. 261-264 

(0,25 д.а.) 

14.  T. Kavetskyy,  

J. Borc,  

P. Petkov, 

 K. Kolev,  

T. Petkova,  

V. Tsmots 

Reply on the “critical 

comments on 

speculations with ... free-

volume defects ... in ion-

conducting Ag/AgI-

As2S3 glasses...” 

Solid State Ionics, 

2013 (impact factor 

2,046) 

Vol. 233,  

P. 107-109 

(0.19 д.а.) 

15.  Т.С. Кавецкий, Формирование Письма в журнал Том 39, вып. 
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M.Ф.Галяутдинов, 

В.Ф. Валеев,  

В.И. Нуждин,  

Ю.Н. Осин,  

А.В. Евлюхин, 

А.Л. Степанов 

периодических 

дифракционных 

плазмонных 

наноструктур с 

имплантированными 

наночастицами меди 

методом локального 

ионного травления 

кварцевого стекла 

технической физики, 

2013  

(impact factor 0,496) 

13, С. 17-23 

(0,44 д.а.) 

 

16.  T.S. Kavetskyy, 

M.F. Galyautdinov, 

V.F. Valeev, 

V.I. Nuzhdin, 

Yu.N. Osin, 

A.B. Evlyukhin, 

A.L. Stepanov 

The formation of 

periodic diffractive 

plasmonic nanostructures 

with implanted copper 

nanoparticles by local ion 

etching of silica glass 

Technical Physics 

Letters, 2013 

(impact factor 0,496) 

 

 

Vol. 39, No. 7, 

P. 591-593 

(0,19 д.а.) 

 

17.  A.L. Stepanov, 

X. Xiao,  

F. Ren,  

T. Kavetskyy, 

 Y.N. Osin 

 

Catalytic and biological 

sensitivity of TiO2 and 

SiO2 matrices with silver 

nanoparticles created by 

ion implantation:  

A Review 

Reviews on Advanced 

Materials Science, 

2013 

(impact factor 1,017) 

Vol. 34, 

P. 107-122 

(1,0  д.а.) 

 

18.  Т.С. Кавецкий, 

В.М. Цмоць,  

О. Шауша, 

А.Л. Степанов 

Об использовании 

методов позитронной 

аннигиляционной 

спектроскопии к 

изучению 

радиационно-

стимулированных 

процессов в 

халькогенидных 

стеклообразных 

полупроводниках 

Физика и техника 

полупроводников, 

2014 

(impact factor 0,603) 

Том 48, вып. 

1, С. 11-14 

(0,25 д.а.) 

19.  T.S. Kavetskyy,  

V.M. Tsmots,  

O. Šauša,  

A.L. Stepanov 

On the application of 

methods of positron 

annihilation spectroscopy 

for studying radiation-

stimulated processes in 

chalcogenide glassy 

semiconductors 

Semiconductors, 2014 

(impact factor 0,603) 

Vol.48, No. 1, 

P. 9-12  

(0.25 д.а.) 

20.  D. Blackmore,  

Y. Prykarpatsky,  

J. Golenia,  

A. Prykapatski 

Hidden Symmetries of 

Lax Integrable Nonlinear 

Systems.  

Applied Mathematics, 

2013  

(impact factor 0,150) 

2013, 4, 95-

116 

(0,9д.а.) 

21.  П.В. Скотный  Рост человеческого 

капитала как основа 

развития государства 

Философия 

хозяйства. Альманах 

Центра 

общественных наук 

и экономического 

факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 

2013 

№ 1, С. 198-

204 (0,5 д.а.) 
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(impaсt factor 0,040) 

22.  П.В. Скотный  Методология 

синергетического 

анализа 

економического 

знания: логика 

обновления 

Философия 

хозяйства. Альманах 

Центра 

общественных наук 

и экономического 

факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 

2013 

(impaсt factor 0,040) 

№ 4, С. 157-

162 (0,5 д.а.) 

 

23.  Р.М. Пелещак, 

С.К. Губа, 

О.В. Кузык, 

И.В. Курило, 

О.О. Данькив 

Влияние легирующих 

изовалентных примесей 

Bi на формирование 

однородных 

когерентно-

напряженных 

квантовых точек InAs в 

матрице GaAs 

Физика и техника 

полупроводников, 

2013 

(impact factor 0,603) 

Том 47, вып. 

3, 

С. 324-328 

(0,2 д.а.) 

24.  R.M. Peleshchak, 

S.K. Guba, O.V. 

Kuzyk, I.V. Kurilo, 

O.O. Dan’kiv. 

Effect of Bi isovalent 

dopants on the formation 

of homogeneous 

coherently strained InAs 

quantum dots in GaAs 

matrices 

Semiconductors,  

2013 

(impact factor 0,603) 

Vol. 47, No. 3, 

P. 349-353 

(0,2 д.а.) 

25.  H.Klym, 

I. Hadzaman, 

O. Shpotyuk, 

Q. Fu, W. Luo, 

J. Deng 

Integrated Thick-Film р-

i-p+ Structures Based оn 

Spinel Ceramics 

Solid State 

Phenomena, 2013  

(impact factor 0,493) 

Vol. 200,  

P. 156-161 

(0,2 д.а.) 

26.  V. Dilnyi  On convolution of 

functions in angular 

domains 

Ukrainian 

Mathematical Journal, 

2013  

(impaсt factor 0,154) 

Vol.64, № 9, 

P. 1315-1325 

(0,4 д.а.) 

27.  Хаць Р.В. Regularity of growth of 

Fourier coefficients of 

entire functions of 

improved regular growth 

Ukrainian 

Mathematical Journal, 

2012 

(impaсt factor 0,154) 

Vol. 63, № 12, 

P. 1953-1960  

(0,3 д.а.) 

28.  Б.В. Винницький,  

Р.В. Хаць  

Completeness and 

minimality of systems of 

Bessel functions 

 

Уфимский 

математический 

журнал. – Уфа: 

Институт 

математики с 

вычислительным 

центром Уфимского 

научного центра 

РАН, 2013  

(impaсt factor 0,310) 

Т. 5,  № 2,  

С. 132-141 

(0,4 д.а.) 

 

29.  M. Chernets, 

R. Yarema, 

Yu. Chernets  

A method for the 

evaluation of the 

influence of correction 

and wear of the teeth of a 

cylindrical gear on its 

Materials Science, 

2013 

(impaсt factor 0,210) 

№ 6, P. 752-

756  

(0,2 д.а.) 
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durability and strength. 

Part 2. Contact strength 

30.  I.S. Virt,  

I.O. Rudyj,  

V. Kurilo,  

I.Ye. Lopatynskyi, 

L.F. Linnik,  

V.V. Tetyorkin,  

P. Potera,  

G. Luka 

Properties of Sb2S3 and 

Sb2Se3 thin films, 

obtained by pulsed laser 

ablation 

Semiconductors,  

2013 

(impaсt factor 0,603) 

Vol. 47, No. 7, 

P. 1003-1013  

(0,69 д.а.) 

31.  И.С. Вирт,  

И.А. Рудый,  

И.В. Курило,  

Л.Ф. Линник,  

В.В. Тетёркин,  

П. Потера,  

Г. Лука. 

Свойства тонких 

пленок Sb2S3 и Sb2Sе3, 

полученных методом 

импульсной лазерной 

абляции 

Физика и техника 

полупроводников, 

2013 

(impaсt factor 0,603) 

том 47, вып. 

7, C. 997-

1001 

(0,31 д.а.) 

32.  I. Kurilo,  

I. Lopatynskyi,  

I. Rudyi,  

M. Fruginskyi,  

I. Virt,  

Yu. Pavlovskyy,  

V. Tsmots,  

I. Hadzaman, 

А. Havrylziv 

Structural and magnetic 

properties of compressed 

materials on the basis of 

zinc oxide 

Solid State 

Phenomena, 2013  

(impaсt factor 0,493) 

Vol. 200, 

P. 261-266 

(0,38 д.а.) 

 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1. A.I. Savchuk,  

I.D. Stolyarchuk, 

P.M. Tkachuk,  

G.I. Kleto,  

S.A. Savchuk,  

O.A. Shporta 

Growth of Zn1-xNixO 

oxide films and their 

optical properties 

Thin Solid Films  

(impact factor 1,604) 

 

2. A.I. Savchuk, 

A. Perrone,  

A. Lorusso,  

I.D. Stolyarchuk, 

O.A. Savchuk,  

O.A. Shporta 

ZnMnO diluted magnetic 

semiconductor 

nanoparticles: synthesis 

by laser ablation in 

liquids, optical and 

magneto-optical 

properties 

Applied Surface 

Science  (impact factor 

2,112) 

 

3. T.S. Kavetskyy,  

V.M. Tsmots,  

A. Kinomura,  

Y. Kobayashi,  

R. Suzuki,  

Hamdy F.M. 

Mohamed,  

O. Šauša,  

V.I. Nuzhdin,  

V.F. Valeev,  

A.L. Stepanov 

Structural defects and 

positronium formation in 

40 keV B+-implanted 

polymethylmethacrylate 

The Journal of Physical 

Chemistry C 

(impact factor 4,814) 
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4. T.S. Kavetskyy, 

V.M. Tsmots, 

S.Ya.Voloshanska, 

O. Šauša,  

V.I. Nuzhdin, 

V.F. Valeev,  

A.L. Stepanov 

Low temperature 

positron annihilation 

study of B+-ion 

implanted PMMA 

Физика низких 

температур 

(impact factor 1,183) 
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VII. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ  

ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

 

Основними формами залучення студентів до науково-дослідної роботи (НДРС) та 

інноваційної діяльності в університеті є: 

- участь у наукових гуртках, проблемних групах; 

- індивідуальна науково-дослідна робота, дослідницько-конструкторсько-технологічна та 

навчально-дослідницька робота; 

- участь у роботі студентських бюро різного типу; 

- участь у Всеукраїнських олімпіадах I і II турів; 

- участь у творчих виставках, презентаціях, оглядах тощо; 

- підготовка наукових рефератів, статей, тез; 

- участь у конференціях різного рівня; 

- підготовка робіт на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт; 

- підготовка курсових, дипломних та магістерських робіт; 

- міжнародна студентська науково-технічна співпраця. 

Питання НДРС двічі на рік розглядається вченими радами факультетів, інститутів та 

щорічно вченою радою університету.  

В усіх навчальних підрозділах університету функціонують ради з НДРС.  

Основними напрямками їхньої роботи є: 

- організація і контроль за роботою гуртків і проблемних груп; 

- організація і проведення звітної наукової конференції студентів; 

- організація і проведення I туру Всеукраїнської олімпіади;  

- підбір тематик дипломних робіт;  

- організація конкурсу-огляду дипломних робіт; 

- організація і проведення виставок творчих робіт студентів. 

 

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у 

наукових дослідженнях, 

(відсоток від загальної 

кількості студентів) 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

у ВНЗ або науковій 

установі 

Відсоток молодих учених, 

які залишаються у ВНЗ 

або установі після 

закінчення аспірантури 

2009 4124 (86,4%) 294 80,0%        (12/15) 

2010 3991 (89,8%) 318 94,1%         (16/17) 

2011 3552 (91,4%) 276 73,7%         (14/19) 

2012 2951 (83,3%) 260 81,8%        (9/11) 

2013 2768 (82,1%) 203 50,0%           (8/16) 

 

Діяльність ради молодих учених 

Рада молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка була створена наказом ректора за № 247 

від 27.11.2003 р. Щорічно склад ради частково оновлюється. До ради молодих вчених 

входить 9 осіб.  

Протягом 2013 року Радою молодих вчених ДДПУ проведено такі заходи: 

1. Організація та проведення конференції: 

 І-а міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Розвиток сучасної 

освіти і науки: результати, проблеми, перспективи" (21 – 22 листопада 2013 року, 

м. Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка)  

Співорганізаційна діяльність у проведенні  конференції: 

 Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Націософська парадигма 

художнього універсуму Тараса Шевченка» (до 200-річчя від дня народження Тараса 

Шевченка)  (м. Дрогобич, 2–3 жовтня 2013 р.). 
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2. Участь молодих вчених у 42 міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

конференціях, семінарах тощо, які проходили поза межами університету. 

3. Співорганізаційна діяльність, проведення та участь у звітних викладацько-

студентських наукових конференціях на факультетах (інститутах) ДДПУ ім. Івана Франка. 

4. Підготовка студентів до участі у конференціях, семінарах, олімпіадах, роботи у 

наукових проблемних групах тощо. 

5. Публікації наукових результатів молодих учених у фахових виданнях ДДПУ.  

Продовжено видання збірників наукових праць молодих вчених ДДПУ: 

 Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих 

учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / 

Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 

2013. – Вип. 4. – 268 с., – Вип. 5. – 232 с., – Вип. 6. – 216 с., – Вип. 6. – Ч. ІІ. – 288 с., – 

Вип. 7. – 260 с. 

 Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези І-ї 

міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (21 – 22 листопада 2013 

року у м. Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка) / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. 

Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 328 с. 

За результатами проведених конференцій Рада молодих вчених долучилася до 

публікації видань: 

1. VІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та 

IІІ-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та 

зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9 – 10 травня 2013 р., м. 

Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – 

Дрогобич : По́світ, 2013. – 412 с. (23,94 друк. арк.). 

2. VІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile», VІ-а 

Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IІІ-я 

міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» 

науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9-13 травня 2013 року): Програма / 

Ред.-упоряд.: А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 80 с. (4,41 д/а). 

3. VІ-й Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки 

Прикарпаття», VIІ-а міжнародна науково-практична конференція «Народно-

інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть» (ДДПУ ім. І. Франка, 29 

листопада – 1 грудня 2013 року) : програма / [упоряд. А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : 

Посвіт, 2013. – 36 с. (2, 1 д/а). 

6. Міжнародна співпраця. 

Члени Ради молодих вчених активно співпрацюють із науковими та навчальними закладами: 

 Білорусія: Білоруський державний університет культури і мистецтв, Білоруська 

державна академія музики, Гомельський коледж мистецтв ім. М.Соколовського.  

 Болгарія: Болгарська академія наук (м. Софія), Університет хімічної технології та 

металургії. 

 Латвія: Даугавпільський університет (м. Даугавпілс). 

 Італія: Університет м. Лечче. 

 Польща: Вища школа педагогіки і адміністрації (м. Познань), Інститут фізики ПАН 

(м. Варшава), Полонійна Академія в Ченстохові, Регіональний музей імені Адама 

Фастнахта у Бжозові, Жешувський університет, Люблінський університет імені Марії 

Кюрі-Склодовської, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Міська рада 

м. Перемишля,  державна вища технічно-економічна школа ім. кс. Б. Маркєвіча в 

Ярославі, Польська Академія Наук (PAU, Краків), Східноєвропейська вища державна 

школа в Перемишлі. 

 Німеччина: Технічний університет в Хємніці (м. Хємніц), Інститут комплексних 

матеріалів (м. Дрезден), Вестфальський університет ім.Вільгельма (м. Мюнстер). 
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 Росія: Московський гуманітарний університет, Нижньогородська державна 

консерваторія ім. М. Глінки, Російська академія музики ім. Гнєсіних (Москва), 

Ростовська державна консерваторія ім. С.Рахманінова, Тамбовський державний 

музично-педагогічний інститут ім. С.Рахманінова, Ліпецька філармонія (Росія), 

Саратовська державна консерваторія ім. Л. Собінова, Інститут філософії Російської 

академії наук, Казанський фізико-технічний інститут, Фізико-технічний інститут 

ім. Ф.Йоффе (Російської академії наук). 

 Словаччина: Інститут фізики Словацької академії наук (м. Братіслава). 

 Хорватія: Музична Академія Ino Marković. 

 Угорщина: Науково-дослідний інститут фізики твердого тіла та оптики Угорської 

академії наук (м. Будапешт). 

7. Оцінювання конкурсних справ студентів для нагородження відзнаками «Студент 

року» у номінації «Науковець». 

8. Участь у виконанні національних, регіональних програм та окремих НДДКР.
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VIIІ. НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ, ЇХ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ,  

РОБОТА З ЗАМОВНИКАМИ 

 У ДДПУ не створювалися центри колективного користування новітнім обладнанням 

чи центри трансферу технологій тощо. У структурі науково-дослідного сектора ДДПУ у 

2013р. функціонували 11 науково-дослідних лабораторій, 2 наукові групи та 2 науково-

дослідні центри, зокрема: 

1. Науково-дослідна лабораторія матеріалів твердотільної мікроелектроніки 

 Напрями діяльності: дослідження впливу зовнішніх чинників на фізичні параметри 

кремнію та модифікованих напівпровідникових матеріалів; дослідження атомної та атомно-

дефіцитної наноструктури в оптоелектронних середовищах на основі халькогенідних 

склоподібних напівпровідників; дослідження магнітних та магніторезистивних властивостей 

заміщених натрієм і стронцієм манганітів лантану; дослідження радіаційної стійкості 

ниткоподібних кристалів кремнію та сплаву кремній-германій; розробка і дослідження 

роботи гелієвого іонізаційного детектора з термоелектронним джерелом. 

 В лабораторії виконуються НДР, що фінансуються з різних джерел: загальний фонд 

держбюджету МОН України, спеціальний фонд Держіформнауки (фонд фундаментальних 

досліджень, державне замовлення, проекти міжнародного науково-технічного 

співробітництва) та інші замовниками на госпдоговірних засадах.  

 За останні 5 років опубліковано 1 монографію, 58 статей, 72 тези доповідей на 

наукових  конференціях; отримано патент України на винахід; захищено 3 кандидатські 

дисертації та підготовлено до захисту 1 докторську дисертацію. 

2. Науково-дослідний центр “Механіка деформівного твердого тіла” 
 Напрями діяльності: побудова розрахункових моделей кінетики зношування в умовах 

тертя ковзання; експериментальні дослідження зношування матеріалів при терті ковзання; 

розробка методів оцінки параметрів контакту циліндричних з’єднань з малою некруглістю 

контурів; розробка інженерних методів розрахунку довговічності і зношування трибосистем 

ковзання; розробка методів оцінки довговічності бурових доліт; побудова моделей і 

розрахункових методів зношування і довговічності зубчастих передач. 

 В НДЦ виконуються НДР, що фінансуються з різних джерел: загальний фонд 

держбюджету МОН України, інші замовники на госпдоговірних засадах. 

За останні 5 років опубліковано 8 монографій, 2 навчальні посібники, 56  статей, 19 

тез доповідей на наукових конференціях; захищено 1 кандидатську дисертацію. 

3. Науково-дослідна лабораторія нелінійних давачів імені професора Ковальського. 

 Напрями діяльності: дослідження  напівпровідникової оксидної кераміки на основі 

кубічних шпінелей поліфункціонального призначення; розробка новітніх методів відбору 

керамічних матеріалів з наперед визначеними фізико-хімічними параметрами, комплексне 

дослідження електрофізичних властивостей, фазового складу та мікроструктури керамічних 

напівпровідникових композитів; дослідження впливу температури та невпорядкованості 

структури на величину магніторезистивного ефекту в керамічних напівпровідникових 

композитах із структурою шпінелі; розробка терморезисторних елементів 

поліфункціонального призначення; розробка елементів оптичної пам’яті і перетворювачів 

оптичних сигналів в електричні. 

Науково-дослідна діяльність тісно пов’язана з тематикою Науково-дослідного 

інституту матеріалів (м.Львів), Інституту загальної неорганічної хімії НАН України, 

Інституту металофізики НАН України, політехнічного інституту Німеччини (Fachchochschule 

Münster/university of Applied Sciences-Fachbereich Chemieingenieurwesen (Steinfurt, Germany).  

 В лабораторії виконуються НДР, що фінансуються з різних джерел: загальний фонд 

держбюджету МОН України, спеціальний фонд Держіформнауки (державне замовлення), 

інші замовники на госпдоговірних засадах. 

 За останні 5 років опубліковано 1 навчальний посібник, 16 статей, 47 тез доповідей на 

наукових конференціях. 
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IX. НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

Міжнародні зв’язки ДДПУ охоплюють такі країни, як Австрія, Азербайджан, 

Бельгія, Білорусь, Болгарія, Великобританія, Греція, Єгипет, Італія, Казахстан, Китай, Латвія, 

Нідерланди, Німеччина, ПАР, Польща, Росія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, 

Туреччина, Угорщина, Чехія та Японія. Чинними є 39 угод, зокрема у 2013 році було 

підписано 3 нові угоди. Основними напрямками міжнародного співробітництва є: спільна 

діяльність з розв’язку проблем у навчально-методичній і науково-дослідній роботі; обмін 

досвідом у визначених галузях; впровадження інноваційних напрямів навчання; обмін 

викладачами з метою проведення занять, науково-дослідної роботи, стажувань, участі у 

наукових конференціях; підготовка спільних публікацій з проведених наукових та науково-

методичних досліджень; обмін науковою та науково-методичною літературою; обмін 

досвідом організації навчального процесу і навчальними програмами з подібних 

спеціальностей; розробка та узгодження програм підготовки магістрів в рамках обмінів; 

обмін студентами (навчання, практики, студентські наукові конференції); реалізація спільних 

дослідницьких проектів, в тому числі міжнародних грантів. 

Стажування за кордоном проходило 2 НПП університету (Австрія, Польща). У 2013 

році було 38 виступів на міжнародних наукових конференціях за межами України, близько 

300 іноземців відвідали університет з метою участі у міжнародних конференціях, круглих 

столах, семінарах, науково-технічному співробітництві, робочих зустрічах. Професори із 

закордонних ВНЗ проводили лекції для студентів університету. 74 студенти взяли участь у 

різноманітних міжнародних заходах (програми обміну, навчання, стажування, міжнародні 

конференції та семінари, краєзнавчі поїздки тощо) за кордоном (Польща, Австрія). 

Надалі планується співпраця за вказаними напрямками та розширення міжнародних 

зв’язків. 

Детальна інформація щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 

наведена у Додатку 1. 
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X. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЛЬНІСТЬ, 

ЩО ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ СПІЛЬНО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ГАЛУЗЕВИХ АКАДЕМІЙ НАУК 

 

У 2013 році університет співпрацював з багатьма інститутами НАН України, зокрема: 

Інститут української мови; Інститут мовознавства імені О. Потебні, Інститут літератури ім. 

Т. Шевченка; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; Інститут філософії імені 

Г.С.Сковороди; Інститут фізіології імені О.О. Богомольця; Інститут регіональних 

досліджень; Інститут економіки та прогнозування; Інститут біології клітини; Фізико-

механічний інститут ім. Г.В. Карпенка; Інститут фізики напівпровідників імені 

В.Є. Лашкарьова; Інститут фізики; Інститут ядерних досліджень; Інститут математики та 

інші.  

Велася співпраця з такими інститутами НАПН України, як Інститут вищої освіти; 

Інститут педагогіки; Інститут психології ім. Г.С. Костюка, Інститут інформаційних 

технологій і засобів навчання, а також з Інститутом землеробства і тваринництва, Інститутом 

олійних культур Національної Академії аграрних наук та іншими установами.  

Співпраця полягала у проведенні спільних наукових досліджень, спільних 

публікаціях, стажуванні НПП університету, проведенні спільних конференцій, семінарів та 

круглих столів, обміні науковою літературою тощо.  

Всього у 2013 році велася співпраця з 35 науковими установами.  

 

Перелік структурних підрозділів подвійного підпорядкування 

Назва підрозділу Назва установи, організації, з якою створено підрозділ 

Кафедра економічної  

кібернетики та інноватики 

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та 

історії науки імені Г.М. Доброва НАН України 

 

Детальніша інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності спільно з 

академічними науковими установами наведена у Додатку 2. 
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ХІ. ЗАХОДИ, ЗДІЙСНЕНІ СПІЛЬНО З ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯМИ АБО 

КИЇВСЬКОЮ ТА СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЮ МІСЬКИМИ ДЕРЖАВНИМИ 

АДМІНІСТРАЦІЯМИ ТА СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВ-

НОСТІ РОБОТИ НАУКОВЦІВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПОТРЕБ 

 Протягом 2013р. на підставі укладених Угод у ДДПУ продовжувалась співпраця з 

регіональними  райдержадміністраціями (м.Дрогобич, м.Стрий, м.Самбір, м.Жидачів), 

міськими радами (м.Дрогобич, м.Трускавець, м.Борислав), регіональною агломерацією 

‘‘Дрогобиччина’’. Термін дії укладених Угод закінчується у 2015р. 

 В межах виконання цих Угод ДДПУ: 

- здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів для потреб освітніх закладів, 

суб’єктів господарювання малого, середнього бізнесу та підприємств районів, а також сторін, 

визначених угодами; 

- приймає на роботу за сумісництвом спеціалістів, визначених угодами; 

- проводить на замовлення сторін наукові, маркетингові, моніторингові та інші види 

досліджень і робіт; 

- здійснює підвищення кваліфікації працівників закладів освіти, персоналу малих 

підприємств і установ;  

- надає можливість користуватися фондами університетської бібліотеки і комп’ютерних 

мереж та іншими інформаційними ресурсами; 

- надає допомогу в організації освітніх, наукових, культурно- та спортивно-масових заходів. 

 Партнери укладених Угод: 

- надають можливість проводити практичні заняття в своїх підрозділах, проходити 

виробничу та педагогічну практику студентам ДДПУ; 

- за погодженням з ДДПУ здійснюють керівництво при написані дипломних та магістерських 

робіт; 

- працевлаштовують, відповідно до замовлень, випускників ДДПУ; 

- сприяють у проведенні конференцій, симпозіумів тощо за участю ДДПУ. 

 Зокрема, у 2013р. на кафедрі екології біологічного факультету: 

- організовано та проведено спільні з Бориславською міською радою науково-практичні 

конференцї у рамках щорічних міжнародних Форумів Нафтовиків. Так, 29-30 серпня 2013р. 

проведено Міжнародну науково-практичну конференцію „Шляхи подолання екологічних 

проблем на досвіді міст Західної Європи та України, постраждалих від тривалого 

використання надр” у рамках II Міжнародного Форуму нафтовиків і випущено збірник 

наукових матеріалів учасників конференції; 

- проведено еколого-просвітницькі акції у м. Бориславі ‘‘Чисте серце − чисте місто’’ у 

рамках діяльності регіонального еколого-просвітницького центру ДДПУ 

http://www.youtube.com/watch?v=oIgWBccAUq8; 

- виконувалась науково-дослідна розробка рекультивації деградованих територій 

Бориславського озокеритового родовища в рамках реалізації проекту ЄС ‘‘The scientific 

environment integration of the Polish-Ukrainian borderland area’’; 

- розпочато науково-дослідні розробки рекультивації забруднених сільськогосподарських 

територій, після техногенної аварії на хвостосховищі Стебницького калійного комбінату у 

рамках реалізації цього ж проекту ЄС; 

- захищено і впроваджено магістерську роботу ‘‘Проект екологічної мережі у регіоні 

Дрогобицької урбоагломерації’’ (лист голови Дрогобицької РДА від 16.08.2011 р. №012/22-

1864); 

- з метою профорієнтації та зв’язків зі школами надається допомога в підготовці учнівських 

наукових проектів. Так, екологічний проект ‘‘Вплив викидів Дрогобицького 

нафтопереробного заводу ‘‘АТ НПК ‘‘Галичина’’ на біометричні параметри голонасінних’’ 

учениці 10-го класу Доброгостівської ЗОШ на обласному конкурі ‘‘Дотик природи’’ отримав 

перше місце, а на всеукраїнському однойменному конкурсі − третє місце. 
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ХІІ. ВІДОМОСТІ  ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ РІВНЯ  ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОСТУПУ ДО ЕЛЕКТРОННИХ 

КОЛЕКЦІЙ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ ТА БАЗ ДАНИХ  ПРОВІДНИХ НАУКОВИХ 

ВИДАВНИЦТВ СВІТУ ПРО ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Оперативний доступ до інформаційних ресурсів та інтенсивний обмін інформацією 

науковими і науково-педагогічними працівниками університету забезпечується розвитком 

інформаційного забезпечення як складової наукової та науково-технічної діяльності.  

В університеті функціонує корпоративна комп’ютерна мережа з доступом до Інтернет, 

що забезпечує доступ до загальнодоступних інформаційних ресурсів. Університет з 1999 р. 

підтримує в мережі Інтернет свій власний домен. Однією із складових інформаційного 

середовища університету, до якого користувачі мають цілодобовий доступ, є веб-сайт 

університету, де концентруються основні інформаційні ресурси. В університеті організовано 

доступ до міжнародних науковометричних баз даних, зокрема, бази даних Scopus.  

Інформаційне забезпечення наукової діяльності здійснюється в усіх структурних  

підрозділах університету. В університеті створено також спеціалізовані центри: “Центр 

тестування та сертифікації ДДПУ”, “Полоністичний науково-інформаційний центр”, “Центр 

країн Західної Європи”, діяльність яких сприяє інформаційному забезпеченню науково-

освітньої діяльності.  

У ДДПУ функціонує університетська бібліотека (з фондом, понад 716 тис. документів 

та електронним каталогом, що містить зараз понад 109 тис. бібліографічних записів), 

“Австрійська бібліотека” (з фондом понад 4,5 тис. видань), редакційно-видавничий відділ, де 

у 2013 р. видано (підготовлено до друку) 371 монографія, підручників, посібників тощо.  

Університет має власні фахові видання: 

- наукові записки “Проблеми гуманітарних наук” (філософія, психологія, філологія, історія); 

- збірник наукових праць “Людинознавчі студії” (педагогіка, філософія); 

- журнал “Молодь і ринок” (педагогіка); 

- “Дрогобицький краєзнавчий збірник” (історичні науки). 

Студентам, викладачам та науковцям університету надається повна інформація про 

наявні інформаційні ресурси. Серед них фундаментальні загальні та галузеві енциклопедії, 

довідники, мовні словники, тематичні ретроспективні бібліографічні покажчики, 

монографічні праці, реферативні та оглядові видання галузевих інформаційних центрів. 

Наукова, інформаційно-аналітична обробка ресурсів та їх структурування проводиться 

відповідно до класифікації наук, типів та видів ресурсів. 

В бібліотеці університету представлені також дисертації, звіти з НДР, наукова 

періодика. Доповнює існуючий електронний каталог бібліотеки систематична картотека 

статей – аналітичний розпис наявних друкованих видань. Ця система якнайширше розкриває 

фонд, його розділи, складові частини документів, дає можливість здійснювати швидкий 

тематичний пошук за різними параметрами і дає відповідь про наявність того чи іншого 

документу.  

Бібліотека впродовж року мала доступ до повнотекстових електронних журналів 

найбільших у світі видавництв компанії EBSCO, Polpred.com. У рамках міжбібліотечного 

обміну науково-педагогічні працівники ДДПУ мали  можливість через бібліотеку 

Люблінської політехніки (Польща) отримати електронні копії статей з іноземних журналів. 

 



32 

 

ХІII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ  

НА КАФЕДРАХ У МЕЖАХ РОБОЧОГО ЧАСУ ВИКЛАДАЧІВ 

 

 Впродовж 2013 р. на кафедрах у межах робочого часу викладачів здійснювалось 

дослідження за 51 темою. З них: з психологічних наук – 2, з педагогічних наук – 2, з 

методики і теорії навчання – 9, з валеології, спорту, фізичної культури і виховання, 

реабілітації – 5, з фізики – 2, з математики та інформатики – 4, з технічних наук – 4, з 

філософії – 1, з  історичних наук – 3, з філологічних наук – 7, з культурології та 

українознавства – 1, з правознавства, соціології та політології – 1, з економічних наук – 4, з 

біології, екології – 3, з музикознавства – 3. 

Зокрема, важливі результати отримані при виконанні таких тем: 

1. Дослідження електронно-рекомбінаційних процесів у твердотільних матеріалах. 
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Вірт І.С. 

Отримано люмінесцентні характеристики тонких (100-300 нм) плівок матеріалу оксиду 

цинку (ZnO), отриманих методикою імпульсного лазерного осадження. Досліджено вплив 

опромінення 2 МеВ нейтронами дозою 8,6∙1017 н/см2 і сильних магнітних полів (до 14 Тл) на 

електричний та магнітоопір ниткоподібних кристалів Si1-xGex (х = 0,03) в інтервалі 

температур 4,2-300 К. На основі аналізу кривих магнітоопору встановлено, що за низьких 

температур (близько 4,2 К) суттєвий вклад у провідність (близько 32%) вносять легкі носії 

заряду (електрони або легкі дірки), яких є дуже мало (n = 2,9·109 см-3) і які мають високу 

рухливість ( = 1400 см2/(В·с). Зроблено висновок, що причиною магнітоопору, крім 

магнітопольового зменшення рухливості є, також, магнітопольове зменшення концентрації 

вільних носіїв заряду. Встановлено, що за більш високих температур (біля 40 К) провідність 

здійснюється дірками, енергія активації яких  = 11,5 меВ і  практично не залежить від 

магнітного поля. Визначено положення рекомбінаційних рівнів, зумовлених радіаційною 

дією та відповідальних за випромінювальні параметри оптоелектронних приладів. 

2. Теоретичні аспекти вивчення української літератури ХХ століття.  
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Іванишин П. В. 

Підтверджено ефективність використання досвіду національно-екзистенціальної 

методології інтерпретації щодо літературних та літературознавчих досвідів. Розроблено 

вдосконалені принципи тлумачення поетики й естетики вісниківських авторів. З’ясовано 

особливості художньої інтерпретації євангельських образів, символів, архетипів, показано 

специфіку їх проекції на український ґрунт. Досліджено іманентно-трансцендентні та 

ціннісно-інтенціональні виміри художнього екзистенційного тексту.  

3. Деякі проблеми теорії кілець, модулів і категорій, операторних рівнянь та теорії 

функцій.  
Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Матурін Ю.П.   

Доведено, що відношення   на решітці двосторонніх ідеалів є конгруенцією цієї 

решітки і те, що комутативне кільце є досконалим тоді й тільки тоді, коли фактор-решітка за 

конгруенцією   є булевою. Одержано оцінку зверху на зростання інтегралу Пуассона-

Стільтьєса з узагальненими ядрами від комплекснозначного болеревого заряду   з класів 

Ліпшіця  у полікрузі. Досліджено задачу з періодичними умовами для рівняння n-го порядку, 

яке не є розв’язане відносно старшої похідної за часом. Розглянуто питання існування та 

єдиності розв’язку задачі. Побудовано явну формулу розв’язку. Досліджено 

плюрісубгармонійні функції в 
nС  узагальнені поліномами. Розглянуто нелінійну дифузійно-

деформаційну теорію самоорганізації нанокластерів імплантованих домішок.  

 

 Детальніша інформація про НДР, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу 

викладачів наведена у Додатку 3.  
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XIV. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

№ 

з/п 

Назва приладу 

(українською мовою та 

мовою оригіналу) і його 

марка, фірма- виробник, 

країна походження 

Обгрунтування потреби закупівлі 

приладу (обладнання) в розрізі наукової 

тематики, що виконується 

ВНЗ/науковою установою 

Вартість 

дол. 

США 

або євро 

Варті

сть, 

тис. 

грн 

1 2 3 4  

1 Установка пульсаційно-

лазерного осадження 

SMART NanoTool PLD-

01, SVTA, США / 

Versatile Research Pulsed 

Laser Deposition SMART 

NanoTool PLD-01, SVTA, 

USA 

(http://www.svta.com)   

Установка є унікальним дослідницьким 

модулем призначеним для навчання 

студенів та виконання комплексу 

науково-дослідних робіт. Комбінація 

лазерної абляції з дифракцією на 

швидких електронах дозволяє 

працювати з широким спектром 

матеріалів та використовувати її під час 

вивчення курсів “Технологія 

напівпровідників та напівпровідникових 

приладів”, “Сучасні методи 

дослідження напівпровідників”, “Фізика 

наноструктур”.  

$ 

131.000 

 

1.048 

2 Спектрофотометр UV-

3600, 

мовою оригіналу – UV-

3600 UV-VIS-NIR 

Spectrophotometer,  

марка – Shimadzu UV-

3600, 

фірма-виробник – 

Shimadzu, Японія  

Для дослідження оптичних 

властивостей халькогенідних 

склоподібних напівпровідників у не 

модифікованому та радіаційно-

модифікованому станах у широкому 

спектральному діапазоні від 

УФ/видимої області до ближньої ІЧ 

області, що є робочим (185 ~ 3300 нм) 

для спектрофотометра Shimadzu UV-

3600 

€ 60.000 648 

3 Спектрофлоуриметр  СМ 

2203, фірма „Соляр”, 

Білорусь. 

 

 

 

 

 

Тематика НДР біологічного факультету 

передбачає проведення  таких 

досліджень: 

 1.Аналіз мінеральних лікувальних вод 

Прикарпаття  на вміст нафтопродуктів 

(Трускавецьке,  Східницьке  та 

Бориславське родовища та ін) 

2. Аналіз грунтів санітарних  зон 

джерел мінеральних вод Східницького 

та Бориславського нафтових родовищ 

на вміст нафтопродуктів. Аналіз грунтів 

в зоні Дрогобицької-Бориславської 

промислової урбоагломерації. 

Крім того, згадані прилади можуть 

використовуватися  для біологічних, 

фармакологічних, медичних  

досліджень, а також в навчальному 

процесі на факультеті.  

€ 20.000 216 

4 Хроматограф „Кристал 

5000”, Йошкар-Ола, 

Росія. 

 

€ 25.000 270 

http://www.svta.com/
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XV. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

 

Фінансування наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ із коштів державного 

бюджету є необхідним для реалізації, згідно з Законом „Про освіту”, основної функції науки, 

як невід’ємної складової підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів 

вищої наукової кваліфікації і яка, згідно з ст. 62 зазначеного закону, повинна фінансуватися в  

обсязі, не меншому ніж 10% державних коштів, що виділяються на утримання ВНЗ. 

Існуючі ж обсяги фінансування дозволяють лише на мінімальному рівні утримувати 

діючі наукові і науково-навчальні структурні підрозділи університету та їхню діяльність 

відповідно до визначених пріоритетних тематичних наукових напрямів. Разом з тим, не 

передбачено фінансових можливостей щодо придбання сучасного експериментального 

обладнання, комп’ютерної техніки, фінансування видатків для участі у різноманітних 

наукових форумах (в тому числі, міжнародних), придбання актуальної наукової літератури, 

друку і розповсюдження створеної наукової та навчально-методичної друкованої продукції 

тощо.  

 

 

 Проректор з наукової роботи                                          проф.  М.П. Пантюк 

 

м.п. 
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ДОДАТОК 1 (до розділу ІХ Інформації про ННТД) 

  

ТЕМАТИКА СПІВРОБІТНИЦТВА З ЗАРУБІЖНИМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

Країна-партнер 

(за алфавітом) 
Установа - партнер Тема співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

Австрія Віденський університет Круглий стіл Угода про 

співпрацю до 

2013 року 

Доповідь 

Австрійська служба 

академічних обмінів, 

Австрійський 

культурний форум, 

Міністерство освіти, 

культури та мистецтв 

Австрії 

Українсько-австрійсько-німецькі 

мовні, літературні, культурно-

освітні взаємини 

Угода відсутня Літературо- та мовознавчий колоквіум.  

Методичний та країнознавчий семінар; 

Країнознавчий та методичний 

семінари для вчителів німецької мови; 

Збірник матеріалів літературо- та 

мовознавчого колоквіуму Днів 

Австрійської культури у Дрогобичі 

Інсбрукський 

університет 

Дні Австрійської культури в 

Україні 

Угода про 

співпрацю до 

2017 року 

Науковий семінар 

 

Азербайджан Бакинський 

державний 

університет 

Розробка проблеми гуманізму у 

напрямку артикуляції найбільш 

істотних вимірів 

екзистенційності у людському 

світовідношенні 

Угода відсутня Міжнародна наукова конференція 

Бакинський 

індустріально-

педагогічний коледж 

Участь у IV Міжнародній 

науково-практичній конференції  

“Рідне слово в етнокультурному 

вимірі” 

Угода відсутня Доповідь на конференції 

Бельгія Міжнародна 

інституція 

„DISOP” 

Теоретичні та прикладні 

проблеми екології. Моніторинг 

здоров’я 

Угода про 

співпрацю до 

2015 року 

Участь у роботі студентської 

конференції  в рамках проекту 

"Інтеграція наукових середовищ 
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польсько-української прикордонної 

території"; Участь у відзначенні 5-ти 

річчя Центру екології та здоров’я 

людини 

Вища школа КАТНО Укладання угоди про співпрацю Угода про 

співпрацю до 

2021 року 

Участь у роботі студентської 

конференції в рамках проекту 

"Інтеграція наукових середовищ 

польсько-української прикордонної 

території" 

Білорусь Гомельський коледж 

мистецтв ім. 

Н.Ф. Соколовського 

VІ міжнародний конкурс баяністів-

акордеоністів 

«PERPETUUM MOBILE» 

Угода відсутня Участь у журі конкурсу 

Барановицький  

державний 

університет 

Участь у IV Міжнародній 

науково-практичній конференції  

“Рідне слово в етнокультурному 

вимірі” 

Угода про 

співпрацю до 

2016 року 

Доповідь на конференції 

Участь у Міжнародній науково-

практичній конференції 

“Непрерывное технологическое 

и эстетическое образование: 

тенденции, достижения, 

проблемы” 

Доповіді на конференції 

Брестський державний 

університет 

ім. О. Пушкіна 

Розвиток освіти в Україні і за 

кордоном 

Угода про 

співпрацю до 

2018 року 

Участь у міжнародній конференції, 6 

статей 

 

Болгарія Університет хімічної 

технології та 

металургії 

Синтез та характеризація 

халькогенідних стекол 

Угода відсутня Публікація 2 наукових статей, 1 тези  

на міжнародній конференції; подано до 

друку 1 наукову статтю 

Інститут електрохімії 

та енергетичних 

систем Болгарської 

академії наук 

Синтез та характеризація 

халькогенідних стекол, 

полімерів, органічно-

неорганічних гібридних 

матеріалів 

Угода відсутня Публікація 2 наукових статей, 1 тези  

на міжнародній конференції; подано до 

друку 1 наукову статтю 

Великобританія Мовна школа при Методичний семінар «Навчання Угода відсутня Доповідь 
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посольстві 

 

англійської мови як другої 

іноземної» 

 

Кембріджський 

університет 

Розвиток економічної теорії та 

економічної політики 

Угода відсутня Тези, доповідь, стаття на конференції 

Греція Афінський 

університет 

Лазерні технології Угода відсутня Спільна організація міжнародної 

конференції 

Науково-дослідна 

фундація Hellas, 

Університет Патрас 

Раманівська спектроскопія Угода відсутня Опубліковано 2 тези  на міжнародній 

конференції 

Єгипет Університет Мінія Анігіляційна спектроскопія 

повільних позитронів 

Угода відсутня Опубліковано 2 тези  на міжнародних 

конференціях, подано до друку 1 

статтю 

Італія Університет Саленто Одержання квантово-розмірних 

структур напівпровідників 

методом лазерної абляції 

Угода відсутня Опубліковано  статтю в журналі 

 

Творча організація: 

“міжнародний конкурс 

баяністів «Премія 

Ланчіано»” 

VІ міжнародний конкурс баяністів-

акордеоністів 

«PERPETUUM MOBILE» 

Угода відсутня Участь у журі конкурсу 

ХХІІІ міжнародний конкурс 

баяністів-акордеоністів «CITA DI 

LANCIANO» 

Участь у журі конкурсу 

 

Казахстан Східно-

Казахстанський 

державний 

університет 

ім. Д. Серікбаєва 

Розробка проблеми гуманізму у 

напрямку артикуляції найбільш 

істотних вимірів 

екзистенційності у людському 

світовідношенні 

Угода відсутня Міжнародна наукова конференція; 

Міжнародний філософсько-

методологічний семінар; 

Міжнародна науково-практична 

конференція 

Національна академія 

наук Республіки 

Казахстан 

Угода відсутня Міжнародна наукова конференція 

 

Китай Східний Китайський 

університет науки і 

технології 

Синтез та характеризація 

халькогалогенідних стекол 

Угода відсутня Опубліковано 1 наукову статтю, 

опубліковано 1 тези  на міжнародній 

конференції 

Уханський технічний 

університет 

Синтез та характеризація 

оксидних стекол 

Угода відсутня Опубліковано 1 наукову статтю 
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Латвія Ризький технічний 

університет 

Термоелектричні матеріали Угода відсутня Спільна організація міжнародної 

конференції 

Науенська музична та 

художня школа 

Лекція-концерт Угода відсутня Участь у концерті із студентами класу 

Даугавпільський 

університет 

Лекція-практикум Угода відсутня Участь у концерті із студентами класу 

Міська дума 

м. Даугавпілс 

VІІ Міжнародний конкурс 

молодих акордеоністів 

ім. В. Ходукіна 

Угода відсутня Участь у журі конкурсу 

Міська дума 

м. Даугавпілс 

ХІІІ міжнародний фестиваль 

акордеонної музики «Даугавпілс 

2013» 

Угода відсутня Участь у фестивалі 

Нідерланди Університет 

Вагенінген 

Новітні виклики економіки, 

проблеми регіональної 

економіки 

Угода відсутня Тези; конференція 

Німеччина Німецько-українське 

наукове товариство 

IV світовий конгрес у Мюнхені 

„Україністика в Європі. 

Німеччина і Україна” 

Угода відсутня Стаття у збірнику наукових праць 

Український Вільний 

Університет 

Міжнародна науково-практична 

конференція 

Угода відсутня Доповідь 

Університет Ціттау Економічні та екологічні 

питання 

Угода про 

співпрацю 

необмежена 

Організація та проведення спільної 

конференції 

Вестфальський 

університет ім. 

Вільгельма в 

Мюнстері 

Спектроскопія ЯМР, раманівська 

спектроскопія 

Угода відсутня Опубліковано 1 тези на міжнародній 

конференції, подано до друку 1 

наукову статтю 

Університет 

прикладних наук в 

Кельні 

Оксидні матеріали Угода відсутня Спільна організація міжнародної 

конференції 

Вища фахова школа 

Кельну 

Cпільні дослідження 

електричних властивостей 

напівпровідникових 

вологочутливих керамічних 

Угода відсутня Оптимізовано технологічний процес 

одержання дослідних взірців 

нано/мікро-ієрархічних 

мультирівневих структур на основі 
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плівкових структур керамічних матеріалів методом 

трафаретного друку. Опубліковано 

спільну статтю у закордонному 

журналі з імпакт-фактором 

Інститут комплексних 

матеріалів 

Рентгенівська дифракція Угода відсутня Опубліковано 2 тези  на міжнародній 

конференції 

Європейський 

університет 

Економічна кібернетика Угода відсутня Наукові семінари: взаємозалежний 

розвиток країн Європи 

ПАР Школа економіки, 

Північно-Західного 

університету 

BVAR та нейронні мережі у 

емпіричних дослідженнях 

фінансової безпеки країни 

Угода відсутня Науковий семінар, стаття 

Університет Преторії Економічна кібернетика Угода відсутня Подання міждисцирлінарного проекту 

з проблем використання Марковських 

випадкових полів 

Польща Вроцлавський 

економічний 

університет 

Міжнародний турнір з міні-

футболу 

Угода відсутня Розробка проекту угоди про 

співпрацю, проведення турніру 

Жешівський 

університет 

Пізнавально-екологічні та 

краєзнавчі маршрути  

Карпатського регіону 

Угода про 

співпрацю 

необмежена 

Проведення пізнавально-екологічної та 

краєзнавчої екскурсії  Карпатським 

регіоном 

Конференція Доповіді 

Хорове мистецтво України та 

його подвижники 

Участь у науково-практичній 

конференції 

Історія історіографії та 

методологія історії в Польщі та 

Україні 

Публікація статей, виступ на 

Міжнародній науковій конференції 

Дослідження наноструктур 

шаруватих напівмагнітних 

напівпровідників 

Стаття в журналі 

Матеріалознавство Спільні матеріали на міжнародній 

конференції 

Оптичні властивості матеріалів Спільні матеріали на міжнародній 

конференції, спільна стаття 

Новітні виклики економіки, Спільні наукові публікації 
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проблеми регіональної 

економіки 

Екологічні проблеми 

Передкарпаття 

Проведення спільних досліджень, 

участь у міжнародних конференціях, 

публікація статей та тез. Проведено 

студентську та викладацьку 

конференції. 

Рекультивація техногенних 

едафотопів 

Обмін результатами досліджень, 

публікація статей на міжнародних 

конференціях. Проведено студентську 

та викладацьку конференції. 

Медико-біологічні проблеми 

збереження здоров’я в умовах 

функціонування 

трансформованих екосистем 

прикордонних територій. 

Публікації статей на міжнародних 

конференціях обох сторін. 

Проведено студентську та викладацьку 

конференції 

 

Варшавська Академія 

спеціальної педагогіки 

Права дітей: сучасні підходи у 

світлі педагогічних ідей Януша 

Корчака 

Угода про 

співпрацю 

необмежена 

Міжнародна літня школа 

Видавництво 

“Diamond trading tour” 

Міжнародний проект з обміну 

досвідом „Наука – від теорії до 

практики” 

Угода відсутня Стаття у збірнику наукових праць 

Міжнародна науково-практична  

інтернет-конференція 

«Теоретичні та практичні 

наукові інновації» 

Стаття у збірнику наукових праць 

Міжнародна науково-практична  

інтернет-конференція 

«Перспективи розвитку 

наукових досліджень в ХХІ 

столітті» 

Стаття у збірнику наукових праць 

Суспільна Академія у 

м. Лодзь 

Виховання дітей і молоді у 

демократичному суспільстві 

Угода відсутня Участь у  конференції, 3 статті 

 

Природничо- Міжнародна науково-практична Угода про Стаття у збірнику наукових праць 
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гуманітарний 

університет в 

Сєдльцах 

конференція співпрацю 

необмежена Стажування викладачів Проходження наукового стажування 

Участь у конференції «Навчання 

молоді на шляху до сталого 

розвитку» 

Опубліковано 5 статтей 

Інавгурація нового навчального 

року 

Участь керівництва університету в 

інавгурації, проведення робочих 

зустрічей 

Регіональний музей 

ім. А. Фастнахта 

Дослідження українсько-

польського пограниччя 

Угода відсутня Публікація статей. Участь в конференції 

Педагогічний 

університет імені 

Комісії Національної  

Освіти 

Історія українсько-польського 

пограниччя 

Угода про 

співпрацю 

до 2018 року 

Участь у Міжнародній конференції 

Угода про співпрацю Підписання угоди про співпрацю, 

обговорення напрямів співпраці 

Державна вища 

східноєвропейська 

школа у Перемишлі 

Соціологічне дослідження 

«Молодь Пограниччя: Дрогобич 

– Перемишль» 

Угода про 

співпрацю 

необмежена 

Проведено соціологічне опитування 

серед випускників середніх 

навчальних закладів 

Міжнародна конференція 

«Молодіжна політика: проблеми 

та перспективи» 

Проведено українсько-польську 

конференцію та опубліковано збірник 

наукових праць 

Публікація статей Опубліковано 3 статті 

Познанський 

університет імені 

А. Міцкевича 

Міжнародна науково-практична 

конференція: «Освіта 

майбутнього: нові виклики перед 

вищою школою» 

Угода відсутня Стаття у науковому збірнику 

 

Полонійна академія в 

Ченстохові 

Економічні та екологічні 

питання 

Угода про 

співпрацю 

необмежена 

Організація та проведення спільної 

конференції 

Інавгурація нового навчального 

року 

Участь керівництва університету в 

інавгурації, проведення робочих 

зустрічей 

Підкарпатська вища 

школа 

Просторовий розвиток регіонів Угода відсутня Організація та проведення спільної 

конференції 

Люблінська Новітні виклики економіки, Угода про Спільні наукові публікації 
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політехніка проблеми регіональної 

економіки 

співпрацю до 

2014 року 

Семінар на тему: «Інформаційні 

послуги бібліотеки, можливість 

використання сучасних 

електронних баз даних» 

Проведення семінару, ознайомлення з 

інформаційною базою бібліотеки 

Люблінської політехніки 

Гданський університет Лазерні технології Угода відсутня Спільна організація міжнародної 

конференції 

Люблінська агенція 

охорони довкілля 

Міжнародний проект 

«Дослідження, інновації, 

розвиток. Підтримка співпраці 

сфери науки і підприємств» 

Угода про 

співпрацю до 

2015 року 

Зустріч з представниками Люблінської 

агенції охорони довкілля, реалізація 

програми угоди 

Білостоцький 

університет 

Міжнародна науково-практична 

конференція: «Процес навчання 

та виховання: діалог та 

перспектива» 

Угода відсутня Стаття у науковому збірнику 

Університет 

ім. М. Коперніка 

Лазерні технології Угода відсутня Спільна організація міжнародної 

конференції 

Інститут музичної 

освіти Свєнтокшиської 

академії ім. Яна 

Кохановськєго в Кельце 

VІ міжнародний конкурс баяністів-

акордеоністів 

«PERPETUUM MOBILE» 

Угода про 

співпрацю 

необмежена 

Участь у журі конкурсу 

Зеленогурський 

університет 

Лазерні технології Угода відсутня Спільна організація міжнародної 

конференції 

Вища школа Гуманітас 

у м. Закопане 

ХІХ Татрзанський науковий 

симпозіум «Освіта майбутнього» 

Угода відсутня Участь з публікацією статті 

Люблінський 

католицький 

університет 

Виховання дітей і молоді у 

демократичному суспільстві 

Угода про 

співпрацю 

необмежена 

Участь у  конференції, 2 статті 

Дитина у дошкільному закладі та 

підготовка майбутнього 

вихователя до роботи  з дітьми 

Участь у семінарі, обміну досвідом 

Обговорення напрямів співпраці Проведення робочої зустрічі 

Робоча зустріч керівництва 

університету з можливих 

Протокол намірів 
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напрямів співпраці 

Інавгурація нового навчального 

року 

Участь керівництва університету в 

інавгурації, проведення робочих 

зустрічей 

Університет Марії 

Кюрі-Склодовської 

Підготовка майбутніх педагогів і 

психологів  до роботи у різних 

освітніх та соціальних 

інституціях 

Угода про 

співпрацю 

необмежена 

Міжнародна науково-практична 

конференція. 

3 збірники наукових праць 

 

Сучасні напрями у педагогіці Участь у  конференції, 2 статті. 

Наукова співпраця між 

кафедрами, яка має 

завершуватися науковими 

публікаціями. 

Спільне видання збірника наукових 

праць 

Науковий польсько-український 

інтердисциплінарний щорічник 

„Пограниччя: Польща – Україна” 

Видання наукового польсько-

українського інтердисциплінарного 

щорічника 

Інститут фізики 

Польської академії 

наук 

Оксидні матеріали Угода відсутня Спільні матеріали на міжнародній 

конференції 

Товариство 

„Фестиваль Бруно 

Шульца” в Любліні 

Спільна організація 

міжнародних проектів 

 

Угода про 

співпрацю 

необмежена 

Дні Бруно Шульца в Чернівцях. 

Щорічний літературно-мистецький 

проект «Друга осінь» 

Вроцлавська Академія 

Мистецтв 

Міжнародний Фестиваль Бруно 

Шульца в Дрогобичі 

Угода відсутня Обговорення напрямків співпраці у 

рамках Міжнародного Фестивалю 

Бруно Шульца в Дрогобичі; 

обговорення спільних студентських 

українсько-польських проектів – 

учасників студентського театру 

«Альтер» та студентів Вроцлавської 

Академії Мистецтв 

Товариство «Вілла 

Деціуша», Краків 

Проект «За горизонтом» 

 

Угода відсутня Організація спільного проекту. 

Проведення переговорів щодо 

співпраці з Полоністичним центром ім. 

Ігоря Менька та студентським театром 
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«Альтер» у рамках OFF-програми 

наступного Міжнародного Фестивалю 

Бруно Шульца в Дрогобичі 

Товариство 

«Панорама Культур» 

Презентація книжки «Поєднання 

через важку пам’ять. Волинь 

1943» 

 

Проект «Усна історія 

Дрогобича» 

Угода відсутня Презентація книжки; обговорення 

перспектив реалізації спільного 

проекту Товариства «Панорама 

Культур» та студентського театру 

«Альтер» «Усна історія Дрогобича: 

передвоєнний, воєнний та 

післявоєнний Дрогобич – доля міста та 

долі мешканців». Інавґурація проекту 

«Усна історія Дрогобича» – спільно зі 

студентами ДДПУ ім. Івана Франка 

Фундація «Open 

Culture» 

Міжнародний проект «Рапорт 

про стан культури» 

Угода відсутня Реалізація міжнародного проекту 

Росія Красноярський 

крайовий науково-

навчальний центр 

кадрів культури 

VII Міжнародна науково-

практична конференція «Мова і 

культура» 

Угода відсутня Стаття у збірнику наукових праць 

Арзамаське музичне 

училище 

VІ міжнародний конкурс баяністів-

акордеоністів 

«PERPETUUM MOBILE» 

Угода відсутня Участь у журі конкурсу 

Ростовська державна 

консерваторія 

ім. С. Рахманінова 

Угода відсутня 

Саратовська державна 

консерваторія 

ім. Л. Собінова 

Угода відсутня 

Саратовська обласна 

філармонія 

ім. А. Шнітке 

Угода відсутня 

Самарська 

гуманітарна академія 

 

Участь у IV Міжнародній 

науково-практичній конференції  

“Рідне слово в етнокультурному 

вимірі” 

Угода відсутня Доповідь на конференції 
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Орловський 

державний 

університет 

 

Розробка проблеми гуманізму у 

напрямку артикуляції найбільш 

істотних вимірів 

екзистенційності у людському 

світовідношенні 

Угода відсутня Міжнародна наукова конференція 

Московський інститут 

електронної техніки 

Угода відсутня 

Далекосхідний 

державний 

університет рибного 

господарства 

Угода відсутня 

Інститут філософії 

Російської Академії 

наук 

Угода відсутня 

Російський державний 

соціальний 

університет 

Угода відсутня 

Казанський фізико-

технічний інститут ім. 

Є.К. Завойського 

Російської академії 

наук 

Іонна імплантація Угода про 

співпрацю 

необмежена 

Опубліковано 5 наукових статей, 14 

тез на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях, подано до друку 4 

наукові статті 

Міжнародна Спілка 

Достоєвського, Фонд 

Достоєвського 

Міжнародна науково-практична 

конференція: 

XV Симпозіум Міжнародної 

Спілки Достоєвського, Фонд 

Достоєвського 

Угода відсутня Стаття у збірнику наукових праць 

Науково-дослідний 

центр «Русское 

зарубежье» 

Міжнародна науково-практична 

конференція присвячена 

Д. Чижевському “Русское 

зарубежье” 

Угода відсутня Доповідь 

Філіал Кузбаського  

державного 

технічного 

університету в 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Инновации в 

технологиях и образовании» 

Угода відсутня Стаття у науковому збірнику 
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м.Белово 

Московський 

державний 

університет ім. М.В. 

Ломоносова 

Оксиди металів Угода про 

співпрацю 

необмежена 

Спільні матеріали на міжнародній 

конференції 

Філософія економіки Участь працівника кафедри в роботі 

Академії філософії господарства, друк 

наукових публікацій 

Фізико-технічний 

інститут 

ім. А.Ф. Йоффе 

Російської академії 

наук 

Теоретичні та експериментальні 

дослідження оптичних та 

електричних характеристик 

наногетероструктур InAs/GaAs з 

квантовими точками ІnAs 

Угода відсутня Спільні дослідження. Опубліковано 

спільну статтю у закордонному 

журналі 

Санкт-Петербурзький 

державний 

економічний 

університет 

Міжнародна наукова 

конференція „Язык и культура в 

эпоху глобализации” 

Угода відсутня Стаття у збірнику наукових праць 

Румунія Товариство  VZW 

“Oradea” 

Укладання угоди про співпрацю Угода відсутня Проведення тренінгів 

Крістал центр Підготовка волонтерів до роботи 

з неповносправними дітьми 

Угода відсутня Семінар-тренінг 

Словаччина Інститут фізики 

Словацької академії 

наук 

Позитронна анігіляційна 

спектроскопія 

 

Угода відсутня Опубліковано 2 наукові статті, 7 тез на 

міжнародних та всеукраїнських 

конференціях; подано до друку 1 

наукову статтю 

Словенія Міська рада м. 

Трижич 

Реалізація обласної програми з 

нагоди святкування 140-річчя від 

дня народження 

І. Боберського 

 

Угода відсутня Участь з заходах 

США Посольство США в 

Україні, Товариство 

захисту дітей-інвалідів 

«Надія» 

Інтеграція неповносправних 

дітей у суспільство 

Угода відсутня Міжнародний інклюзивний 

спортивний проект 

Волонтери з Корпусу 

Миру 

Реабілітація та загальні 

принципи догляду та виховання 

Угода відсутня Тренінг 
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дітей з особливими потребами 

Туреччина Міжнародний 

фінансовий конгрес 

Новітні виклики економіки Угода відсутня Тези; міжнародний фінансовий 

конгрес 

Бізнес-економічна 

асоціація Євразії 

Економічна кібернетика Угода відсутня Тези, доповідь: X EBES конференція 

Угорщина Будапештський 

університет 

Міжнародна науково-практична 

конференція: «Вода у 

слов’янській філології» 

Угода відсутня Колективна монографія 

Науково-дослідний 

інститут фізики 

твердого тіла та 

оптики Угорської 

академії наук 

Рентгенівська дифракція, 

реверсивне Монте-Карло 

моделювання 

Угода відсутня Опубліковано 2 тези  на міжнародній 

конференції 

Католицький 

Університет ім. 

Петера Пазмані 

Обговорення напрямів співпраці Угода відсутня Екскурсія багатокультурним 

Дрогобичем; обговорення форм участі 

угорських студентів в OFF-програмі 

наступного, VI Міжнародного 

Фестивалю Бруно Шульца в 

Дрогобичі; обговорення перспектив 

співпраці зі студентським театром 

«Альтер» 

Чехія Видавництво «Освіта і 

наука» 

IX Міжнародна науково-

практична  інтернет-конференція 

„Передові наукові розробки” 

Угода відсутня Стаття у збірнику наукових праць 

Японія Національний 

інститут прогресивної 

промислової науки і 

технології 

Анігіляційна спектроскопія 

повільних позитронів 

Угода відсутня Опубліковано 2 тези  на міжнародних 

конференціях, подано до друку 1 

наукову статтю 

 



64 

 

ДОДАТОК 2 (до розділу Х Інформації про ННТД) 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ  

СПІЛЬНО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ГАЛУЗЕВИХ АКАДЕМІЙ НАУК 

 

№ 

з/п 

Інститути НАН, АПН, 

відділи 

Підрозділ ДДПУ Тематика співпраці Результати співпраці 

1.  Інститут українознавства ім. 

І.Крип’якевича НАН України 

(м. Львів) 

Кафедра нової та 

новітньої історії 

України 

Західноукраїнські землі у ХХ 

ст. 

Координація наукових досліджень, 

стажування, публікація статей у фахових 

збірниках 

2.  Інститут філософії імені 

Г.С.Сковороди НАН України 

Кафедра філософії 

імені професора 

Валерія Григоровича 

Скотного 

 

Розробка проблеми гуманізму у 

межах тематичного поля 

міжнародної наукової 

конференції у напрямку 

артикуляції найбільш істотних 

вимірів екзистенційності у 

людському світо відношенні 

Філософія та культура 

російського Срібного віку 

Міжнародна наукова конференція 

«Гуманізм. Людина. Екзистенція» 25-ті 

Міжнародні людинознавчі філософські 

читання (постійнодіючий філософський 

семінар)  (11-12 жовтня 2013 р.) 

3.  Інститут психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України. 

Лабораторія психології 

особистості імені П.Чамати 

Кафедра психології Духовний і моральний розвиток 

особистості 

Спільні публікації 

4.  Інститут фізіології імені О.О. 

Богомольця НАНУ 

(м. Трускавець) 

Кафедра біології та 

хімії, 

Кафедра анатомії, 

фізіології та 

валеології 

Фізіологічні ефекти біоактивної 

води „Нафтуся” та можливість 

її прогнозування 

Проведення наукових досліджень. 

Спільні публікації 

5.  Інститут біології клітини 

НАНУ  

(м. Львів) 

 

Кафедра біології та 

хімії 

 

Розробка ензиматичних і 

біосенсорних методів аналізу 

деяких речовин у реальних 

зразках 

Проведення спільних наукових досліджень. 

Спільні публікації 
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6.  Львівський обласний 

проектно-технологічний 

центр родючості грунтів 

„Облдержродючість” 

(с. Оброшино) 

Фізико-хімічний аналіз ґрунту. 

Аналіз ґрунту на вміст важких 

металів 

Проведення спільних наукових досліджень. 

Спільні публікації 

 

7.  Інститут сільського 

господарства Карпатського 

регіону УААН 

(с. Оброшино) 

Кафедра біології та 

хімії 

 

Підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур 

і збереження родючості ґрунту 

 

Спільні публікації 

 

Кафедра екології 

Вивчення антропогенного 

впливу на врожайність та якість 

сільськогосподарських культур 

Закладено спільні досліди по вивченню 

діяльності ерозійних процесів в 

Карпатському регіоні 

8.  Інститут олійних культур 

УААН  

(с. Сонячне Запорізького 

району Запорізької області) 

 

 

 

 

Кафедра біології та 

хімії 

 

Вивчення якісних показників 

сортів льону олійного 

Проведення спільних наукових досліджень. 

Спільні публікації 

9.  Державний науково-

дослідний контрольний 

Інститут ветпрепаратів і 

кормових добавок  

(м. Львів) 

Дослідження бактерицидних 

властивостей окремих видів 

хвойних рослин 

Проведення спільних досліджень, 

виконання магістерських робіт. Спільні 

публікації 

10.  Інститут кормів і сільського 

господарства Поділля 

НААНУ (м. Вінниця) 

 

 

 

Кафедра екології 

 

Теоретичні та прикладні 

проблеми агроекології 

Розробка рекомендацій з виробництва 

рослинного білка та виведення нових сортів 

бобових трав 

11.  ННЦ “Інститут 

землеробства” НААНУ (смт. 

Чабани Києво-

Святошинського району 

Київської області) 

Вивчення селекційного 

матеріалу кормових 

багаторічних трав за 

біологічними особливостями і 

основними господарськими 

ознаками 

Розробка рекомендацій щодо удосконалення 

технології вирощування ярого і озимого 

третикале 

12.  Інститут літератури ім. 

Т.Шевченка НАН України, 

відділ української літератури 

ХХ ст. 

Кафедра української 

літератури та теорії 

літератури 

Проведення наукових 

конференцій, написання нової 

історії української літератури 

Видання наукових збірників, посібників 
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13.  Інститут мовознавства 

ім. О.О.Потебні  

 

 

 

Кафедра української 

мови 

 

Здійснюється праця над 

комплексною темою 

«Акцентологія української 

мови» 

Видання низку статей з комплексної теми 

14.  Інститут української мови 

НАН України 

 

Здійснюється праця над 

комплексною темою 

«Проблеми українського 

правопису», а також 

досліджуються проблеми 

українського мовознавства та 

зіставного мовознавства 

Викладач кафедри Уляна Міщук захистила 

кандидатську дисертацію як аспірант 

Інституту української мови 

15.  Інститут літератури НАН 

України ім. Т.Шевченка 

Кафедра світової 

літератури та 

славістики 

Проведення наукових 

конференцій, симпозіумів 

Видання наукових збірників 

16.  Українська спілка 

германістів вищої школи 

Кафедра практики 

німецької мови 

Проведення конференцій, 

наукових і методичних 

семінарів 

Подано статті до німецькомовного 

наукового збірника „Germanistik in der 

Ukraine” 

17.  Центр досліджень науково-

технічного потенціалу та 

історії науки імені 

Г.М. Доброва НАН України 

Кафедра економічної 

кібернетики та 

інноватики 

Побудова національної та 

регіональних інноваційних 

систем 

Науковий семінар 

18.  Інститут регіональних 

досліджень НАН України 

Проблеми організації та 

розвитку місцевого 

самоврядування 

Науковий семінар 

19.  Інститут економіки та 

прогнозування НАН України 

Моделювання розвитку 

мезоекономічних систем 

Науковий семінар 

20.  Інститут фізики 

конденсованих систем НАН 

України, 

відділ квантової статистики 

 

 

Кафедра загальної 

фізики 

 

Оптичні властивості 

гетероструктури InAs/GaAs  з 

квантовими точками InAs 

 

 

Розроблено теорію формування 

нанокластерів імплантованих домішок у 

напівпровідниковій матриці 

За результатами досліджень опубліковано 

статтю у журналі “Журнал фізичних 

досліджень” 
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21.  Інститут фізики 

напівпровідників 

НАН України, 

відділ напівпровідникових 

детекторів іонізуючого 

випромінювання 

Фотоелектричні та магнітні 

властивості монокристалів 

CdTe 

 

 

 

Проведено вимірювання вольт-амперних 

характеристик кристалів ZnCdTe легованих 

хлором та ванадієм і оброблених воднем. 

За результатами досліджень підготовлено до 

друку статтю у журнал “Український 

фізичний журнал” 

22.  НВП “Карат”, м. Львів Кафедра загальної 

фізики 

 

Дослідження фізичних 
властивостей 
багатокомпонентних 
керамічних систем зі 
структурою шпінелі 

 

Оптимізовано технологічний процес 

одержання дослідних взірців нано/мікро-

ієрархічних мультирівневих структур на 

основі керамічних матеріалів методом 

трафаретного друку. 

За результатами досліджень опубліковано 

статтю у зарубіжному журналі з імпакт-

фактором “Solid State Phenomena” 

23.  Інститут математики НАН 
України 

Кафедра 

інформатики та 

обчислювальної 

математики 

Розробка функціонально-
дискретних методів 
розв’язування крайових задач 

Статті  у фахових  журналах 

Кафедра математики Динамічні системи Обговорення наукових результатів, 

керівництво дипломними і магістерськими 

роботами працівниками Інституту 

математики НАН України 

24.  Інститут інформаційних 

технологій і засобів навчання 

НАПН України 

Кафедра 

інформатики та 

обчислювальної 

математики 

Відкрита освіта, хмарні 
технології, системи 
комп’ютерної математики як 
засоби навчання 

Спільні публікації у фаховому виданні 
ІІТЗН, стажування НПП 

25.  Інститут прикладних 

проблем механіки та 

математики ім. Ярослава 

Підстригача 

Розробка алгоритмів та 

числових методів 

Збірник наукових праць ІППММ 

«Прикладні проблеми механіки і 

математики» 
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26.  Інституту педагогіки НАПН 

України; 

лабораторія математичної і 

фізичної освіти 

Кафедра математики 

 

Вивчення елементів 

математичної статистики в 

контексті міжпредметних 

зв’язків шкільних курсів 

математики і фізики 

Участь у конференціях; 

виступи на семінарах; 
спільні публікації 

Метод аналогії у шкільному 
курсі стереометрії 

 

Написання та захист  кандидатської 

дисертації; виступи на семінарі з актуальних 

питань методики навчання математики 

(кафедра математики і теорії та методики 

навчання математики НПУ імені  М.П. 

Драгоманова); спільні публікації. 

27.  Інститут проблем 
матеріалознавства 
ім. І.М.Францевича 

Кафедра 

машинознавства та 

основ технологій 

Електроніка 

Механіка 

Матеріалознавство 

Спільні наукові дослідження 

Спільна конференція 

Спільні наукові дослідження, публікації 

28.  Фізико-механічний інститут 
ім. Г.В.Карпенка 

29.  Інститут ядерних досліджень Кафедра загальної 

фізики 

 

Магнітні властивості 

ниткоподібних кристалів Si-Ge 

 

Проведено експериментальні дослідження 
магнетоопору ниткоподібних кристалів Si-
Ge, опромінених нейтронами та протонами. 
За результатами досліджень опубліковано 
статтю у матеріалах зарубіжної конференції 

30.  Інститут фізики НАН України Кафедра теоретичної 

фізики та методики 

викладання фізики 

Електронні, діркові та 

екситонні спектри у квантових 

гетеросистемах різних  

розмірностей 

Обговорення результатів теоретичних 

досліджень та порівняння їх з 

експериментальними результатами 

31.  Інститут фізики 

напівпровідників ім. 

В.Є.Лашкарьова НАН України 

Кафедра 

машинознавства та 

основ технологій 

Матеріалознавство Спільні наукові дослідження, публікації 

32.  Інститут металофізики  

ім. Г.В. Курдюмова НАН 

України 

Кафедра теоретичної 

фізики та методики 

викладання фізики 

Електронні, діркові та 

екситонні спектри у квантових 

гетеросистемах різних  

розмірностей 

Обговорення результатів теоретичних 

досліджень та порівняння їх з 

експериментальними результатами 

33.  Інститут вищої освіти НАПН 

України 

Кафедра 

культурології та 

Українська філософсько-

літературна традиція у 

Рецензування навчальних програм та 

методичних посібників 
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українознавства контексті європейської  

34.  Інститут вищої освіти НАПН 

України, відділ соціальних 

проблем вищої освіти та 

виховання студентської 

молоді 

Кафедра математики 

та методики 

викладання  

математики 

початкового 

навчання 

Професійна компетентність 

майбутніх учителів початкових 

класів у процесі вивчення 

математичних дисциплін 

Наукові консультації; обмін науковою 

літературою; рецензування  навчальних 

програм та методичних посібників 

35.  Інститут педагогіки НАПН 

України 

 

Кафедра педагогіки і 

методики 

початкового 

навчання  

 

Динаміка  комплексної 

теоретичної і практичної 

підготовки вчителя початкових 

класів відповідно до 

професіограми і перманентної 

модернізації початкової освіти 

Методичні семінари; рецензування  програм 

з навчальних дисциплін та навчально-

методичних посібників 

Кафедра  

філологічних 

дисциплін та 

методики їх  

викладання у 

початковій школі 

Українська мова й мовлення: 

історія, сучасний стан, 

проблеми розвитку 

 

Методичні семінари; рецензування  

навчальних програм та методичних 

посібників 
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ДОДАТОК 3 (до розділу ХІІІ Інформації про ННТД) 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ,  

ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА КАФЕДРАХ У МЕЖАХ РОБОЧОГО ЧАСУ ВИКЛАДАЧІВ 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 

Тема: Психологічні умови особистісно-професійного становлення і розвитку 

майбутнього педагога 
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Савчин М.В. 

Наукові результати: проаналізовано та вичленовано фундаментальні онтологічні 

здатності особистості (вірити,  любити, творити свободу та відподальність,  забезпечення 

цілеспрямованості життя та ін.), що реалізуються педагогами у професійній діяльності. 

Складено характеристику повноцінно розвиненої (здорової) особистості та моделі 

професійної діяльності педагога та її складових (навчальної,  виховної та розвивальної). У 

складених нових  навчальних програмах з  курсів загальної та педагогічної психології 

включені питання, що стосуються особистісного та професійного  розвитку майбутнього 

педагога. Розроблено заняття «Розвиток особистості» та «Програма особистісного розвитку». 

Запропоновано шляхи активізації особистісно-професійного саморозвитку майбутнього 

педагога: використання інтерактивних методів навчання; актуалізація розвивального 

потенціалу; проблематизація освітнього змісту та активізація самостійності студентів; 

соціально-психологічний тренінг професійно-особистісного самовизначення, визначено 

основні блоки тренінгу професійної самоідентифікації педагога,  орієнтація на вирішення 

практичних задач, на формування і розвиток професійної та особистісної компетенції. 

Констатовано, що у процесі саморегуляції як специфічного виду психічної активності 

педагог як суб’єкт саморегуляції виходить за межі поставлених ззовні завдань (вимог), 

виявляючи при  цьому здатність самостійно ставити нові професійні  цілі, знаходити засоби 

до  їх досягнення, вносячи  зміни як  у зовнішні,  так і  внутрішні умови, вишукуючи резерви 

власної психіки та особистості,  актуалізувати  адекватні мотиви професійної діяльності. 

Доведено необхідність впровадження системи стимулювання мотивації навчання, 

професійної рефлексії, професійного мислення, духовності студента як майбутнього вчителя.  

Встановлено, що позитивний вплив на формування образу «Я-педагог» студентів 

здійснюється через механізм оптимізації їх стосунків з викладачами шляхом реалізації 

особистісно-орієнтованої моделі взаємодії та відповідної  психокорекційної роботи з ними 

(психокорекцію настанов викладачів щодо студентів як майбутніх учителів та забезпечення 

умов з трансформації в семантичний простір "Я-образу" студентів професійно-рольових 

установок). 

Значущість: результати дослідження використовуються при підготовці навчальних 

посібників, навчальних програм, розробці педагогічних технологій, створенні лабораторних 

та практичних занять).  

 

Тема: Психологічні особливості формування цінностей молоді у контексті 

трансформаційних суспільних процесів 

Науковий керівник:. доктор філософських наук, професор Скотна Н.В.  

Наукові результати: Мета дослідницької роботи на цьому етапі полягала у 

дослідженні особливостей ціннісних орієнтацій молоді. Опрацьовано та обґрунтовано 

феномен значимості та доступності ціннісних орієнтацій. Виявлено, що у системі цінностей 

сучасної молоді спостерігається певна недиференційованість, що зумовлює розбіжність між 

значимістю цінності та її доступністю. З’ясовано, що існують певні відмінності у орієнтаціях 

на цінності у хлопців та дівчат, зокрема, хлопців у більшій мірі орієнтуються на матеріальні 

цінності, аніж дівчата. Встановлено, що відмінності у ціннісних орієнтаціях юнаків та юнок 

пояснюються статевими стереотипами, що задають правила та норми чоловічої/жіночої 

поведінки. Ці стереотипи засвоюються людиною в процесі соціалізації. Так, деякі 
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закономірності статевого поділу праці, диференціація чоловічих і жіночих соціальних ролей, 

культурні символи і соціально-психологічні стереотипи «мужності» (маскулінності) і 

«жіночності» (фемінності) впливають на різні аспекти соціальної поведінки, суспільного 

життя, і тим самим припускають формування відмінностей у ціннісних орієнтаціях юнаків і 

дівчат. 

Значущість: наукова новизна та теоретична значущість отриманих результатів на 

даному етапі дослідження полягає у виявленні взаємозв’язків між показниками значущості 

ціннісних орієнтацій, їх доступності та інших показників, що пояснюють особливості 

соціалізації особистості. Практична значущість дослідження полягає у можливості 

використання отриманих результатів практичними психологами, соціальними педагогами, та 

іншими спеціалістами, що працюють з підростаючим поколінням та молоддю щодо 

формування ціннісних орієнтацій особистості, а також можуть бути використані у процесі 

фахової підготовки практичних психологів, студентів вищих навчальних закладів, можуть 

знайти застосування у практиці навчально-виховної роботи вітчизняної школи, професійної 

практики, соціальної роботи, соціального захисту тощо. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

Тема: Формування цінностей особистості в освітньому просторі: теорія та 

практика 

Науковий керівник:  доктор педагогічних наук, професор Чепіль М.М. 

Наукові результати: проаналізовано та обґрунтовано питання сучасного змісту 

виховання дітей та молоді; досліджено вплив виховних інституцій на формування цінностей 

дітей та молоді; проаналізовано стан вищої педагогічної освіти в Україні, визначено основні 

перспективи розвитку освітнього середовища на теренах Львівщини; розкрито теоретико-

методологічні основи професійної підготовки педагога в історичній ретроспективі та в 

контексті в контексті європейських інтераційних процесів, досліджено наукові засади 

формування змісту педагогічних дисциплін у ВНЗ України впродовж другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст.; обґрунтовано концепцію професійно-педагогічної підготовки фахівців у 

ВНЗ України; визначено принципи якісного оновлення змісту педагогічних дисциплін у ВНЗ 

України; досліджено гуманістичні засади педагогічної концепції В. Сухомлинського, зміст 

патріотичного виховання І. Франка, педагогічну спадщину І. Филипчака та обґрунтовано 

їхнє використання у навчально-виховному процесі сучасної школи. 

Значущість: результати наукової діяльності кафедри мають теоретичне і прикладне 

значення. Окреслення прогностичних тенденцій розвитку змісту педагогічних дисциплін у 

сучасних умовах дасть змогу удосконалити фахову підготовку майбутніх педагогів. 

Практична значущість роботи полягає у систематизації теоретичних положень, що 

торкаються проблем формування цінностей особистості, і можуть бути використаними у 

процесі підготовки майбутніх педагогів; публікації отриманих результатів у навчально-

методичних посібниках, використовуються у навчальному процесі ДДПУ імені Івана 

Франка.  

 

Тема: Динаміка комплексної теоретичної і практичної підготовки вчителя 

початкових класів відповідно до професіограми і перманентної модернізації початкової 

освіти 

Науковий керівник:  кандидат педагогічних наук, професор Луцик Д.В. 

Наукові результати: обґрунтовано поняття “нові технології навчання”, розкрито 

сутність, місце, роль освітніх технологій у професійній роботі майбутнього вчителя; 

досліджено динаміку комплексної теоретичної і практичної підготовки вчителя початкових 

класів на основі використання нових технологій навчання; доведено, що підготовка 

майбутніх учителів початкових класів здійснюється через зміст освіти і залежить від 

покладених в її основу методів навчання. 
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Значущість: теоретична значущість дослідження полягає у виокремленні понять 

“професіограма вчителя початкових класів”, “перманентна організація початкової освіти”, а 

також в опрацюванні нормативних та законодавчих документів з досліджуваної проблеми. 

Практична значущість полягає в розробці професіограми вчителя початкових класів, яка 

орієнтує на засвоєння вмінь і навичок в контексті сучасних педагогічних технологій.   

 

МЕТОДИКА І ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ 

Тема: Теоретико-методичні основи формування професійної компетентності 

майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення математичних дисциплін. 
Науковий керівник:  доктор педагогічних наук, професор Ковальчук В.Ю. 

Наукові результати: проаналізовано методичні вимоги організації та проведення 

занять з математики на педагогічному факультеті; обґрунтовано методику формування  

фахової компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення 

математичних та інформативних дисциплін; показано необхідність ознайомлення студентів з 

різними формами і способами наукових досліджень: спостереження, експериментування, 

збирання і зіставлення матеріалу, узагальнення висновків; запропоновано модель 

формування  фахової  компетентності майбутніх  учителів  початкових класів.    

Значущість: теоретична значущість наукових результатів полягає в обґрунтуванні 

методики формування  фахової компетентності майбутніх учителів початкових класів у 

процесі вивчення математичних дисциплін. Практична значущість наукових результатів 

полягає в розробці критеріїв, показників та рівнів фахової компетентності та розробці моделі 

формування  фахової  компетентності майбутніх  учителів  початкових класів.    

 

Тема: Українська мова й мовлення: історія, сучасний стан, проблеми розвитку 

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор  Федурко М.Ю.  

Наукові результати: встановлено безперервність процесу змін в історії української 

мови й мовлення; опрацьовано факти лексики, фразеології, словотвору в комунікативно-

прагматичному й когнітивному аспектах; наголошено на актуальності розгляду явищ усіх 

рівнів мови в контексті лінгвоетнокультурології; підтверджено  вагомість культуромовних 

факторів для становлення мовної особистості майбутнього вчителя початкової школи і 

молодшого школяра; доведено результативність застосування інтерактивних технологій в 

процесі мовної освіти. 

Значущість: теоретична значущість дослідження полягає в доповненні основних 

положень сучасної антропоцентричної парадигми, які засвідчують нерозривність зв’язку між 

мовою і етносом, між мовцем та мовленням; практична значущість дослідження полягає в 

розробці моделі мовної освіти, зорієнтованої на використання в навчальному процесі 

відомостей про варіативність мовних норм. 

 

Тема: Теоретичні та організаційно-методичні засади художньо-трудової підготовки 

майбутніх учителів 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Оршанський Л.В.  

Наукові результати: встановлено етапи художньо-трудової підготовки майбутніх 

учителів технологій: пропедевтичний; художньо-проектний та техніко-технологічний; 

процесуальний; проаналізовано та дано дидактичну характеристику етапів формування 

проектно-технологічної культури, розроблено критерії та рівні її сформованості у студентів. 

Визначено чинники та психолого-педагогічні механізми розвитку проектно-технологічної 

культури майбутніх учителів технологій. Обґрунтовано педагогічні умови навчання 

мистецтву художньої обробки матеріалів, використання інформаційних технологій у процесі 

художньо-проектної діяльності, а також розвитку творчих здібностей майбутніх учителів 

технологій засобами декоративно-ужиткового мистецтва, ергономіки та дизайну. Здійснено 

апробацію навчально-методичного інструментарію художньо-трудової підготовки майбутніх 
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учителів технологій, підготовлено низку навчальних посібників, з-поміж яких  „Художня 

обробка матеріалів: орнаментика і технологія” (21,4 д.а., надано гриф МОН України). 

Значущість: результати дослідження мають історико-педагогічне, дидактичне та 

методичне значення й у вигляді рекомендацій використовуються при укладанні навчальних 

програм з фахової (художньо-трудової) підготовки майбутніх учителів технологій, написанні 

навчальних посібників, розробці спецкурсів, проведенні науково-дослідницької роботи 

студентів, організації науково-методичних семінарів і занять у системі підвищення 

кваліфікації працівників педагогічних ВНЗ. 

 

Тема: Розробка методичної системи інформаційно-комунікаційної підготовки 

(ІКП) майбутніх учителів технологій та викладачів практичного навчання. 

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Петрицин І.О. 

Наукові результати: здійснено аналіз та виявлено тенденції розвитку методичної 

системи трудового навчання в загальноосвітній школі та системи методичної інформаційно-

комунікаційної підготовки (ІКП) вчителя технологій в педагогічному ВНЗ і фактори, які їх 

визначають. Показано, що методична система навчання  як сукупність п'яти ієрархічно 

взаємозалежних компонентів: цілей, змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання 

в умовах розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій змінює свій 

компонентний склад і структуру, стає „відкритою” системою з розмитими межами і нечітко 

визначеними компонентами і повинна розглядатися на базі методології “м'яких” систем. 

Відкритість методичної системи проявляється в сильному впливі контексту соціального, 

освітнього і технологічного плану на функціонування її компонентів. Нечіткість компонентів 

виражається в їхньому істотному взаємопроникненні й інтеграції. Обґрунтовано зміну цілей 

навчання в сучасному контексті розвитку освіти. Сучасний прогрес предметної галузі 

"Технології", зокрема, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, а також зміна 

соціального контексту розвитку освіти приводять до зміни цілей навчання, серед яких 

ведучими виявляються формування стабільних навичок використання засобів сучасних 

інформаційно-телекомунікаційних технологій, здібностей і прагнення адаптуватися до 

інформаційного середовища діяльності, яке швидко змінюється, пропедевтика подальшої 

інформаційної підготовки протягом усього життя. Обґрунтовано добір методів, 

організаційних форм та засобів методичної підготовки майбутніх учителів технологій та 

викладачів практичного навчання. Побудовано діяльнісну модель ІКП вчителя, яка 

розкриває: характеристику, структуру знань і вмінь майбутнього вчителя технологій та 

викладача практичного навчання; структуру методичної системи інформаційно-

комунікаційної підготовки майбутніх вчителів технологій та викладачів практичного 

навчання  в педагогічному університеті. 

Значущість:  Отримані результати дозволяють сформулювати теоретичні основи 

методичної ІКП вчителя технологій та здійснити нову структуру побудови процесу навчання 

студентів. Розроблено концепцію методичної ІКП майбутніх вчителя технологій у 

педагогічному університеті. 

 

Тема: Формування фонологічної компетенції студентів вищих навчальних закладів 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Бойчук Н. В.  

Наукові результати: досліджено відмінності у фонологічній системі англійської та 

української мов; основні особливості класифікації англійських приголосних фонем 

відповідно до типу перешкоди та способу утворення звуку, активних органів мовлення та 

місця перешкоди, роботи голосових зв’язок та місця розташування м’якого піднебіння; 

акустичні та артикуляційні властивості сонорних звуків та їхній вплив на лабіалізацію 

голосних; основні особливості асиміляції та редукції приголосних англійської мови. 

Проаналізовано відмінність артикуляції між огубленими та неогубленими звуками; випадки 
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модифікації голосних у запозичених словах. Встановлено відмінності у роботі органів 

мовлення при артикуляції українських та англійських приголосних. Визначено методи 

подолання заміни англійських звуків українськими у процесі роботи над постановкою і 

коректуванням англійської вимови; основні тенденції та закономірності принципів 

класифікації голосних та приголосних звуків в сучасній українській та англійській мовах. 

Виокремлено структурні компоненти словесного наголосу, визначено його основні типи та 

способи акцентуації складів у словах. Проаналізовано та обґрунтовано основні фонетичні 

критерії формування та функціонування словесного наголосу в сучасній англійській мові; 

типові помилки фразового наголосу. Встановлено взаємозв’язок словесного наголосу і 

фразової інтонації. Досліджено фонетичні засоби стилістики: частоту вживання фонем у 

текстах різних стилів, звукові повтори, їх співвідношення і функції, риму, звуковідтворення 

та звуконаслідування. Підібрано приклади фоностилістичних засобів з творів англійської та 

американської літератури. Розглянуто особливості фонетичної асиміляції англіцизмів у 

сучасній українській мові. Проаналізовано основні складові компоненти інтонації, зокрема 

темп та моделі ритму в різних типах речення задля виявлення спільних та відмінних 

моментів функціонування ритму в процесі формування і сприйняття цілісності речення та 

художнього тексту. Виявлено особливості вираження інтонації різних типів речень у сучасній 

англійській та українській мовах, проведено їхній порівняльний аналіз. Встановлено та 

систематизовано акцентно-ритмічні моделі слів, які ввійшли в лексикон англійської мови. 

Виокремлено фоносемантичні засоби створення художності в поетичному контексті. 

Значущість: основні результати та положення дослідження сприятимуть формуванню 

фонетичних вмінь та навичок студентів І-ІІ курсів, успішному засвоєнню теоретичного 

матеріалу і реалізації його на практиці. Апробація тренувальних фонетичних вправ 

підвищуватиме рівень фонологічної компетенції студентів в умовах проблемно-ситуативного 

спілкування. 

 

Тема: Методика застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов 

та культур студентів ВНЗ 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Сосяк М. М. 

Наукові результати: дослідження основних положень сучасної педагогічної науки дало 

можливість розглянути проблему визначення рівневого підходу до формування 

комунікативної компетенції студентів ВНЗ, проаналізувати та обгрунтувати можливості 

впровадження дистанційного навчання, застосування електронних текстів інформаційно-

довідкового сервісу Yahoo!Answers, online-ресурсів, комп’ютерних програм, «кейс-методу», 

проектних технологій, навчання у співпраці та мовного портфеля у навчальному процесі з 

іноземних мов.  

Значущість: теоретична значущість наукових результатів полягає у визначенні рівнів 

володіння іншомовною комунікативною компетенцією студентів ВНЗ, у здійсненні відбору 

інноваційних технологій та засобів навчання, а також в обгрунтуванні доцільності їх 

впровадження у навчальний процес з іноземної мови у педагогічних ВНЗ. 

Практична значущість наукових результатів полягає у тому, що розроблено рівні 

володіння іншомовною комунікативною компетенцією студентів ВНЗ, розкрито 

ефективність застосування інноваційних технологій, а саме показано практичне втілення 

кейс-методу, проектних технологій та комп”ютерних програм у навчальний процес і 

розкрито шляхи формування автономії студентів у рамках навчальної дисципліни 

„Практичний курс німецької мови”. 

 

Тема: Формування мовно-культурної компетенції іноземного філолога в умовах 

педагогічного університету 

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Лук’янченко М.П. 

Наукові результати: підтверджено, що інформаційно-технологічне XXI століття 

характеризується філософським переосмисленням ціннісних орієнтирів освітньої політики. 
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Доведено, що світові процеси глобалізації зумовлюють серйозні зміни у сфері культури та 

вищої освіти. Предметом наукових розвідок стає “культурна глобалізація” за умови 

збереження національної і культурної ідентичності. Встановлено, що результатом 

професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога є опанування ним таких 

соціокультурних цінностей, як особистісні цінності людини, яка перебуває в постійному 

діалозі із собою, з іншими людьми, національною культурою, культурами країн, мова яких 

вивчається; цінності педагогічної діяльності; цінності культури спілкування державною, 

рідною, іноземною мовами; цінності освітнього середовища факультету, вищого навчального 

закладу, а також педагогічної практики, де відбувається формування майбутнього фахівця; 

цінності культури особистості (правової, педагогічної, психологічної, екологічної, 

економічної, естетичної).  

Значущість: пов’язана із можливістю практичного застосування наукових результатів у 

навчально-виховному процесі з метою формування загальної мовно-культурної компетенції, 

гуманітарної, природничо-наукової та політичної культури студентів, а також їхнього 

естетичного виховання, розширення загального і філологічного світогляду, становлення 

активної громадянської позиції. 

 

Тема: Удосконалення процесу вивчення математики за рахунок актуалізації 

інтеграційних чинників у змісті навчальних курсів. 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Війчук Т.І.  

Наукові результати: виділено методичні особливості вивчення елементів стохастики у 

коледжах з економічним спрямуванням та види вмінь учнів використовувати метод аналогії 

при розв’язуванні стереометричних задач; розкрито особливості використання технології 

контекстного навчання при підготовці майбутніх вчителів математики; охарактеризовано 

аналогію як засіб реалізації внутрішньопредметних зв’язків шкільного курсу планіметрії та 

стереометрії; проаналізовано методичні особливості формування просторових уявлень учнів 

при навчанні стереометрії та роль інтегрованих знань курсів алгебри та геометрії у 

формуванні професійних компетентностей студентів.  

Значущість: удосконалено компоненти методичної системи навчання учнів елементів 

стохастики у коледжах з економічним спрямуванням та методичної системи формування 

просторових уявлень учнів при навчанні стереометрії; практична значущість: одержані 

висновки та розроблені методичні рекомендації розповсюджуються на альтернативні 

підручники і навчальні посібники; результати дослідження можуть бути використані 

вчителями математики під час проведення уроків, викладачами вищих педагогічних 

навчальних закладів 

 

Тема: Прикладні навчальні завдання з фізики як основний компонент  

методичних навчальних систем. 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук , доцент Дробчак З. Д. 

Наукові результати: проведено констатуючий педагогічний експеримент з питань 

змісту прикладних завдань (8-9 клас) з фізики.  Проаналізовано результати апробації змісту 

прикладних завдань з тематики  «Фізика живого» та «Елементи теорії гравітаційної 

взаємодії» (9 клас). Розроблено та сформульовано вимоги до підбору прикладних завдань «на 

оцінку» та софізмів, пов’язаних з технічною тематикою. Переглянуто та доповнено, 

відповідно до змін в навчальних програмах з фізики (ЗОСШ І-ІІІ ст.), матеріали 

попереднього етапу. Проаналізовано результати пропонованих методик розв’язування 

прикладних завдань технічного змісту з поданням з поданням можливого варіанту розв’язку 

та встановлено ефективність окремих методик пошуку (оцінка проводилась через 

коефіцієнти відношень та кореляції з успішністю роботи). Переглянуто план досліджень 

«Співвідношення  віртуального і реального експерименту в процесі викладання фізики 

(9кл.)», розроблено тематику з демонстраційного експерименту з розділу «Динаміка», 

накреслено шляхи і способи його комплексної реалізації. Створено систему 
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демонстраційного експерименту для потреб практики, оновлено науково-методичне 

забезпечення для його проведення в умовах типових шкільних фізичних кабінетів. 

Значущість: результати даного етапу послужать когнітивною базою для практичного 

впровадження ідей та варіантів підходу до реалізації методик навчання засобами прикладних 

навчальних завдань з фізики, вибору ефективних технологій навчання фізики у нинішніх 

умовах.  

 

ВАЛЕОЛОГІЯ, СПОРТ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ВИХОВАННЯ, РЕАБІЛІТАЦІЯ 

Тема: Психолого-педагогічна компетентність фахівця в галузі фізичного виховання у 

вищій школі 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Кондрацька Г. Д. 

Наукові результати: визначено та охарактеризовано необхідність таких видів 

психолого-педагогічної компетентності: педагогічна (предметна та методична) та 

психологічна (індивідуальні здібності, науково-педагогічні якості). Обґрунтовано важливість 

систематичного, комплексного, інтегративного підходів у психолого-педагогічній підготовці 

майбутніх вчителів фізичної культури.   

Значущість: впроваджено у навчально-виховний процес, розроблені моделі занять; 

обґрунтований типологічний підхід до розподілу навчальних груп за особливостями 

студентів, визначені підходи до міжособистісних стосунків між студентами та викладачами, 

які вплинуть на характер педагогічної взаємодії в майбутній професійній діяльності вчителів 

фізичної культури. Запропоновані компоненти саморегуляції, самопідготовки та самооцінки 

до формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної 

культури.   

 

Тема: Ефективність застосування українських народних рухливих ігор, забав та 

розваг у фізичному вихованні учнівської та студентської молоді 

Науковий керівник: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент Слімаковський О. В. 

Наукові результати: здійснено аналіз науково-методичної літератури з даної 

проблеми. Проведено огляд з історико-культурологічної проблеми застосування українських 

народних рухливих ігор, забав та розваг у життєдіяльності учнівської та студентської молоді. 

Встановлено, що на відміну від інших країн, у нашій державі подібних досліджень не 

проводилося, детальнішого вивчення потребують особливості функціонування українських 

народних рухливих ігор, забав та розваг серед молоді, а також підходи до їх узагальнення і 

систематизації. Узагальнено теоретичні відомості про значення та особливості застосування 

цих засобів у фізичному вихованні.  

Значущість: проведені дослідження можуть бути застосовані у навчально-виховному 

процесі середніх та вищих навчальних закладів. Результати проведеної роботи дадуть змогу 

отримати комплекс узагальнених знань про традиції фізичного виховання молоді та 

особливості застосування народних рухливих ігор, забав та розваг у фізичному вихованні 

учнівської та студентської молоді. 

 

Тема: Формування здорового способу життя особистості у процесі фізичного 

виховання в Україні та за кордоном 
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Лук’янченко М.І. 

Наукові результати: проаналізовано основні напрями в організації навчально-

виховного процесу, спрямованого на збереження здоров’я сучасних школярів, з’ясовано 

чинники, які сприяють раціональному формуванню здоров’язбережувального простору, 

вказано на характерні ознаки в його організації. Підкреслено важливе значення моніторингу 

освітнього середовища для забезпечення необхідних умов у здоров’язбереженні учнів. 

Вивчено місце та особливості предмету «Фізична культура» у шкільній освіті Італії. З’ясовані 
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цілі, завдання, зміст та особливості оцінювання кожного етапу навчання. Підтверджено, що 

важливим завданням фізичного виховання в Італії є залучення дітей з особливими потребами 

до спільних занять зі здоровими дітьми. Висвітлено фактори формування здорового способу 

життя  сучасної молоді за кордоном та означено міжнародний досвід формування правильної 

життєвої позиції у ставленні до власного здоров’я. 

Значущість: отримані теоретичні результати розширюють і збагачують традиційні 

підходи до наявних здоров’язберігаючих теорій у вихованні дітей та молоді, а також 

сприяють розкриттю потенціалу педагогічної науки у збереженні здоров’я нації. Вивчений 

досвід фізичного виховання та спорту школярів зарубіжних країн дозволить розробити 

рекомендації щодо можливостей його використання на сучасному етапі реформування 

системи фізичного виховання школярів України. 

 

Тема роботи: Традиційні і нетрадиційні засоби фізичної реабілітації в умовах 

санаторно-курортного лікування і реабілітації 

Науковий керівник:  кандидат медичних наук, доцент Тимочко О.Б. 

Наукові результати: узагальнено відомості про вплив стандартного бальнеокоплексу 

(питні мінеральні води, пелоїдотерапія, мінеральні ванни) на підвищення рівня 

нейроендокринних, імунних і метаболічних процесів, порушення яких є неспецифічною 

патогенетичною основою багатьох хронічних захворювань. Обґрунтовано доцільність 

нового напрямку лікування і реабілітації хворих на курорті Трускавець, із застосуванням  

скорочених інтенсивних курсів цільової бальнеотерапії, які сприяють попередженню 

виникнення бальнеологічних реакцій  патологічного типу, і викликають зменшення 

ефективності санаторно-курортної реабілітації профільних хворих. Досліджено вплив 

фізіотерапевтичних чинників та пелоїдотерапії на гормональні органи-мішені та 

лазеротерапії в реабілітації хворих хронічним гепатитом та диференційовані методики 

використання фізіотерапевтичних чинників та пелоїдотерапії на сфінктерний апарат 

жовчовивідних шляхів. Встановлено вплив дозованих фізичних навантажень в поєднанні з 

бальнеотерапевтичним комплексом курорту Трускавець на пацієнтів з гіпер-, та 

гіпокінетичним типом гемодинаміки, які сприяють покращенню функціональної здатності 

серцево-судинної системи та метаболічних процесів судинної стінки. Виявлено позитивний 

вплив мембранного плазмоферезу та гіпербаричної оксигенації на нормалізацію показників 

функціонального та імунного стану печінки, що є передумовою застосування цих методів в 

поєднанні з лікувальними фізичними факторами курорту Трускавець. Обгрунтовано 

методику лікувальної гімнастики хворих після холецистектомії, яка сприяє зменшенню 

літогенності жовчі та методику лікувальної гімнастики в поєднанні з бальнеокомплексом для 

хворих з каменями сечоводів, що сприяє покращенню гемодинаміки юкстагломерулярного 

відділу нирки і швидкому відходженю каменів.  

Значущість: отримані результати розширюють знання про традиційні і нетрадиційні 

засоби фізичної реабілітації в умовах санаторно-курортного лікування і реабілітації, 

дозволяють  розширити  існуючі методики лікування. 

 

Тема: Оцінка рівня здоров’я організму за дії на нього стандартного 

бальнеокомплексу та пошук методів підтримання й зміцнення здоров’я за допомогою 

фізичних та фармакологічних засобів 

Науковий  керівник:, кандидат біологічних наук, доцент Філь В.М. 

Наукові результати: доведено, що основними проблемами сьогодення є зростання 

поширеності деяких форм захворюваності серед студентської молоді, орієнтування студентів 

у напрямку ведення здорового способу життя; підтверджено, що роз’яснення важливості 

високого рівня здоров’я для ефективної професійної діяльності є дієвим підґрунтям 

формування здоров’язберігаючої поведінки у практиці підготовки майбутніх фахівців; 

уведено в практику санаторно-курортної реабілітації рекомендації щодо застосування 
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методів фізичної реабілітації для хворих із порушенням регуляторно-захисних функцій 

працездатності людини. 

Значущість: отримані результати можуть служити підґрунтям для подальших 

теоретичних та прикладних досліджень з проблем збереження індивідуального рівня 

здоров’я за дії на організм факторів зовнішнього середовища; результати дослідження 

можуть також бути використані медиками, біологами, фахівцями з фізичної реабілітації,  

викладачами та студентами; проведені дослідження із вивченням впливу фіточаїв на 

вегетативні функції організму людини довели їх ефективність.   

 

ФІЗИКА 

Тема: Оптичні та електричні властивості напівпровідникових наногетеросистем. 

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Бойчук В.І. 

Наукові результати: досліджено коефіцієнт міжзонного поглинання 

напівпровідникових гетеросистем з квантовими точками кристалу GaAs, що знаходиться в 

матриці  AlAs. Проаналізовано  залежність коефіцієнта міжзонного поглинання від частоти 

лінійно-поляризованого світла, форми та середнього об’єму квантової точки. Для визначення 

коефіцієнта поглинання світла враховано складну структуру зонного спектру 

напівпровідників GaAs та AlAs. Встановлено, що при заданому об’ємі максимум смуги 

поглинання відповідає найменшій енергії фотона для сферичної КТ, а найбільший  - для 

пірамідальної форми квантової точки. Для будь-якої форми, крім основної без фотонної 

смуги при низьких температурах (Т≈4К) високоенергетична "структура". При кімнатних 

температурах (Т≈300К) на відстані енергії з основною смугою виникає низько енергетичний 

повтор. Збільшення квантових точок супроводжується зміщенням смуг поглинання в 

червону частину спектру. Детальний аналіз особливостей міжзонного поглинання 

гетероструктури GaAs/AlAs проведено для об’ємів квантових точок, що змінюються в межах 

: 15 нм3 – 530 нм3. 

Значущість: проведені обчислення залежності коефіцієнта поглинання від частоти 

електромагнітної хвилі при міжзонних  переходах електронів дають можливість встановити 

форму квантових точок наногетероструктури. Підбором об’єму та форми квантових точок 

можна отримати оптимальні фізичні характеристики гетеросистеми для їх практичного 

використання. Результати досліджень використано при читанні спецкурсу "Фізика 

гетеросистем різних розмірностей", який викладається для студентів-магістрів  спеціальності 

"Фізика". 

 

Тема: Вирощування та дослідження фізичних властивостей монокристалів А2В6, 

А3В5 і структур з нанокластерами на їх основі та керамічних мультирівневих структур 

 

Науковий керівник:  доктор фізико-математичних наук, професор Пелещак Р.М. 

Наукові результати: методом Бріджмена – Стокбаргера одержано масивні зразки 

селеніду цинку (ZnSe) з полікристалічною структурою. Досліджено структуру дефектів, 

фотоелектричні та електрофізичні властивості кристалів ZnSe до і після 

високотемпературного відпалу в рідкому цинку при 900°С. Встановлено, що як окремі 

дислокації, так і цілі стінки дислокацій виступають прискореними каналами дифузії атомів 

Zn і атомів неконтрольованої домішки в матриці кристалу, що призводить до утворення 

преципітатів металічної фази по границях блоків кристалу і, таким чином, утворення 

енергетичних бар’єрів для протікання струмів. Розвинуто нелінійну дифузійно-

деформаційну теорію самоорганізації нанокластерів імплантованих домішок, яка враховує 

пружну взаємодію імплантованих домішок між собою та з атомами матриці. У межах цієї 

теорії встановлено критерії формування нанокластерів імплантованих домішок. Визначено 

характеристичну довжину взаємодії імплантованих домішок з атомами матриці та розмір 

нанокластера залежно від середньої концентрації домішок. 
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Значущість: Оптимізований технологічний процес одержання дослідних взірців 

нано/мікро-ієрархічних мультирівневих структур на основі керамічних матеріалів методом 

трафаретного друку дозволяє отримувати керамічні плівки з достатньо однорідним 

просторовим розподілом кристалітів  розміром від 40 нм до 4 мкм,  високою механічною 

міцністю, значною електропровідністю та сприяє формуванню пор у широкому діапазоні (від 

нано- до мікрометрових), що обумовлює високу чутливість елемента до зміни величини 

відносної вологи в оточуючій атмосфері.  

 

МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАТИКА 

Тема: Деякі проблеми теорії кілець, модулів і категорій, операторних рівнянь та 

теорії функцій 

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Матурін Ю.П.   

Наукові результати: розглянуто відношення   на  решітці  двосторонніх ідеалів. 

Доведено, що воно є конгруенцією цієї решітки і те, що  комутативне кільце є досконалим 

тоді й тільки тоді, коли фактор-решітка за конгруенцією   є булевою. Одержано оцінку 

зверху на зростання інтегралу Пуассона-Стільтьєса з узагальненими ядрами від 

комплекснозначного болеревого заряду   з класів Ліпшіця  у полікрузі. Досліджена 

однорідна система лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з повільно змінними 

коефіцієнтами у випадку сталого запізнення, розглянуто асимптотичний характер 

побудованих розв’язків. Досліджено задачу з періодичними умовами для рівняння n-го 

порядку, яке не є розв’язане відносно старшої похідної за часом. Розглянуто питання 

існування та єдиності розв’язку задачі. Побудовано явну формулу розв’язку. Проведено 

метричний аналіз оцінок знизу малих знаменників, що виникають при побудові розв’язку. 

Досліджено плюрісубгармонійні функції в 
nС  узагальнені поліномами. Розглянуто 

нелінійну дифузійно-деформаційну теорію самоорганізації нанокластерів імплантованих 

домішок. 

Значущість: Наукові результати носять теоретичний характер і можуть бути 

застосовані  у подальших дослідженнях з диференціальних рівнянь, алгебри, теорії функцій 

однієї та багатьох комплексних змінних.  

 

Тема : Асимптотичні оцінки аналітичних функцій та їх застосування 

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Винницький Б. В. 

Наукові результати: знайдено нові асимптотичні оцінки цілих функцій та функцій, 

голоморфних у півплощині. Застосовано отримані результати до дослідження рівнянь 

згортки та апроксимаційних властивостей деяких систем  функцій. Знайдено критерій 

повноти й мінімальності систем функцій Бесселя у вагових 2L -просторах. Встановлено деякі 

апроксимаційні властивості систем функцій Бесселя з від’ємним індексом. Знайдено нові 

властивості розв’язків рівнянь типу згортки у півсмузі у термінах аналітичного продовження. 

Встановлено теорему про згортку для необмежених багатокутних областей. Досліджено 

властивості розв’язків у випадку, коли характеристична функція має глибокий нуль на 

нескінченності додатного дійсного променя. За допомогою методу рядів Фур’є для цілих 

функцій, знайдено асимптотику усереднень цілих функцій покращеного регулярного 

зростання з нулями на скінченній системі променів. Встановлено критерій покращеного 

регулярного зростання цілих функцій додатного порядку з нулями на скінченній системі 

променів в термінах їх коефіцієнтів Фур’є. Отримано оцінки деяких інтегралів та рядів у 

термінах уточненого порядку за Бутру. Знайдено умови розв’язності  інтерполяційної задачі  

в класі цілих функцій, який визначається усередненою неванліннівською характеристикою 

інтерполяційної послідовності.  

Значущість: Отримані наукові результати мають теоретичний характер, вони можуть 

знайти застосування при дослідженні диференціальних та інтегральних рівнянь, 
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інтерполяційних задач, проведенні дисертаційних досліджень, написанні монографій, 

посібників, випускових магістерських, дипломних та курсових робіт. 

 

Тема: Дослідження оптимізаційних задач та обчислювальних методів 

математичної інформатики. 

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Дорошенко М.В. 

Наукові результати: розроблені алгоритми та програми для знаходження кратних  

власних значень для крайових задач. На основі системи диференціальних рівнянь 

Шредінгера та Пуассона розроблено метод самоузгодженого розрахунку розподілу 

електростатичного потенціалу в наближенні Пуассона-Фермі-Дірака для напружених 

гетеросистем з квантовими точками. Розроблено алгоритм розв’язування крайової задачі для 

системи трьох рівнянь дифузії, до якої зводиться дослідження моделі деформаційного 

перерозподілу домішок у тришарових гетеросистемах із напруженими шарами, методом 

перетворень Лапласа. Охарактеризовано вільне програмне забезпечення спеціального 

призначення для розв’язування задач математичної інформатики; проаналізовано методи 

проблемного навчання у підготовці студентів елементам математичної інформатики у 

педагогічного університеті.  Доведено необхідність виконання "реальних" курсових робіт та 

дотримання вимог щодо програмних розробок, які є необхідною складовою такого виду 

досліджень. 

Значущість: практична значущість наукових результатів полягає в  тому, що отримані 

результати дослідження моделі деформаційного перерозподілу домішок у тришарових 

гетеросистемах із напруженими шарами та розподілу електростатичного потенціалу для 

напружених гетеросистем з квантовими точками можуть бути впроваджені в технології 

виготовлення оптоелектронних приладів.  Крім того, результати наукових досліджень, 

можуть бути  впроваджені в навчальний процес підготовки фахівців з інформатики. 

 

Тема:  Дослідження, розроблення та використання інформаційних систем. 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук Гарбич-Мошора О.Р.  

Наукові результати: завершено побудову інформаційної моделі загальноосвітнього 

навчального закладу та розроблено процедури вимірювання значень інформаційних 

параметрів. Розроблено архітектуру програмного комплексу побудови Веб-галерей з 

урахуванням інтересів користувача, використання якої дозволить організовувати таке 

інформаційне наповнення Веб-галереї, яке б якнайбільше відповідало інтересам користувача, 

що сприятиме підвищенню рівня зацікавленості Веб-галереєю. Отримано покращену якість 

програмного забезпечення сховищ даних на основі ненормалізованих відношень згідно 

стандарту ISO 25010 на 35%. Розроблено формалізовані запити до глобальних пошукових 

веб-сторінок, які є релевантними заданому об’єкту пошуку. Визначено та запропоновано 

метод побудови ефективних експозицій. Уведено до наукового обігу інтелектуальний 

мультимедійний підручник для проведення уроків з курсу інформатики для 9 класу. Уведено 

до наукового обігу прикладну програмну систему опрацювання україномовних технічних 

текстів, записаних у різних форматах. 

Значущість: результати досліджень інформаційних систем впроваджені у процес 

викладання окремих дисциплін кафедри ІСТ, дисертаційні дослідження «Прикладні 

програмні системи зі сховищем даних на основі ненормалізованих відношень» та «Методи і 

засоби побудови Веб-галерей з урахуванням інтересу користувача». Можуть бути 

використані для оптимізації Веб-ресурсів та підвищення ефективності особистісно-

орієнтованих, інтерактивних, природньомовних, мультимедійних, ігрових, реально-часових 

інформаційно-комунікаційних систем. 

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

Тема: Дослідження міцності, надійності, довговічності та енергоощадливості  

конструктивних елементів технологічних і технічних систем 
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Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Лужецький В.С. 

Наукові результати: розроблено методику дослідження впливу умов зачеплення зубів 

конічної прямозубої передачі на рівень максимальних контактних тисків з застосуванням 

еквівалентної циліндричної передачі з торцевим, середнім та внутрішнім модулями. 

Встановлено, що стандартизована методика розрахунку контактних напружень дає суттєво 

нижчий рівень, ніж запропонована. Розроблено метод впливу коригування і зношування 

зачеплення зубів циліндричної передачі на довговічність і міцність. Отримано числовий 

розв’язок задачі та встановлено закономірності впливу на вказані характеристики. 

Досліджено закономірності розвитку корозійно-втомних тріщиноподібних дефектів у стінці 

тривало експлуатованої газопровідної труби у робочому середовищі ґрунтової води, 

визначено експлуатаційні умови та робочі режими, за яких можливий початок розвитку 

корозійно-втомних тріщин у стінці газопровідної труби за крихким чи в’язким механізмом. 

Здійснено чисельну оцінку кінетики та зміни форми корозійно-механічних тріщиноподібних 

дефектів при їх розвитку в стінці нафтопроводів для різних систем “матеріал – середовище”, 

визначено експлуатаційні умови та робочі режими, за яких можливий початок розвитку 

корозійно-втомних тріщин у стінці труби. Встановлено, що початкова форма дефекту та 

водні корозійні середовища суттєво впливають на процес поширення втомної тріщини у 

досліджуваній сталі. Сформовано бази даних “Робочі середовища” та “Робочі режими”, що 

містять інформацію про фізико-хімічні характеристики робочих середовищ, можливі режими 

навантажень на конструкцію трубопроводу та його окремі елементи, послідовності режимів 

експлуатації.  

Значущість: Встановлені якісні і кількісні закономірності впливу експлуатаційних 

чинників на міцність, надійність, довговічність та енергоощадливість конструктивних 

елементів технологічних і технічних систем дадуть можливість мінімізувати економічні та 

екологічні наслідки пошкоджень конструктивних елементів об’єктів тривалої експлуатації. 

 

Тема: Дослідження електронно-рекомбінаційних процесів у твердотільних 

матеріалах 

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Вірт І.С. 

Наукові результати: отримано люмінесцентні характеристики тонких (100-300 нм) 

плівок матеріалу оксиду цинку (ZnO) отриманих методикою імпульсного лазерного 

осадження. У спектрах фотолюмінесценції (ФЛ) свіжовирощених плівок ZnO 

спостерігаються дві смуги поблизу 513 нм (2,42 eВ) і 694 нм (1,78 eВ), а у відпалених 

(500700 К) – чотири смуги фотоемісії, розміщені поблизу 383 нм (2,42 eВ), 529 нм (2,34 eВ), 

557 нм (2,23 еВ) та 620 нм (2,00 еВ). В спектрі поглинання плівок ZnO з домішкою кобальту 

спостережено, що енергетичні рівні домішкового іона Co2+ в кристалічному полі 6mc-

симетрії розщеплюються, утворюючи систему рівнів. З використанням Z-scan методики 

проведено дослідження нелінійної рефракції плівок ZnO з домішкою кобальту. Знак та 

величина нелінійної рефракції оцінювались шляхом вимірювання Z-scan спектрів проводили 

за вдосконаленою однопроменевою методикою. Для обчислення нелінійного показника 

заломлення третього порядку за нормалізованими Z-scan спектрами використано вираз, 

запропонований Sheik-Bahae і представленими вище параметрами експерименту і 

результатами нормалізованих Z-scan спектрів розраховано величину нелінійної рефракції, 

що становила n2 = 1,17×10-4 см2/Вт. Досліджено вплив опромінення 2 МеВ нейтронами 

дозою 8,6∙1017 н/см2 і сильних магнітних полів (до 14 Тл) на електричний та магнітоопір 

ниткоподібних кристалів Si1-xGex (х = 0,03) в інтервалі температур 4,2-300 К. На основі 

аналізу кривих магнітоопору встановлено, що за низьких температур (близько 4,2 К) 

суттєвий вклад у провідність (близько 32%) вносять легкі носії заряду (електрони або легкі 

дірки), яких є дуже мало (n = 2,9·109 см-3) і які мають високу рухливість ( = 1400 см2/(В·с)). 
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Показано, що рівень, який постачає ці носії заряду має енергію  = 2,1 меВ і при прикладанні 

магнітного поля зростає до  = 2,5 меВ у полі близько 10 Тл, що спонукає нас зробити 

висновок про те, що причиною магнітоопору крім магнітопольового зменшення рухливості є, 

також, магнітопольове зменшення концентрації вільних носіїв заряду. Встановлено, що за 

більш високих температур (біля 40 К) провідність здійснюється дірками, енергія активації 

яких  = 11,5 меВ і  практично не залежить від магнітного поля. 

Значущість: на основі проведених досліджень визначено положення рекомбінаційних 

рівнів, зумовлених радіаційною дією та відповідальних за випромінювальні параметри 

оптоелектронних приладів. 

 

Тема: Дослідження службових властивостей матеріалів 

Керівник: доцент Білик М.Ф. 

Наукові результати: Досліджено зразки, отримані альтернативними методами: 

сублімації з газової фази і термічного напилення. Виявлено причини температурної і часової 

нестабільності характеристик монокристалічних зразків CdTe:Cl, зокрема, досліджено її 

зв’язок з неоднорідностями розподілу легуючої домішки в об’ємі вирощених методом 

сублімації кристалів. Це допомогло підібрати оптимальні рівень легування та умови 

вирощування для отримання матеріалу спектрометричної якості. Методом імпульсного 

лазерного напилення у вакуумі з використанням YAG: Nd3+ лазера отримано тонкі плівки 

сполук CdCrTe на підкладках з монокристалічного NaCl і KCl. У якості мішеней 

застосовувались попередньо синтезовані зливки (Cd,Cr)Te з номінальним вмістом хрому у 

вихідній наважці від 1 до 25 ат.%. Структура плівок вивчалася методами рентгенівської 

дифракції, електронної мікроскопії та трансмісійної електронної дифракції. Встановлено, що 

отримані шари є достатньо однорідними, хоча в них було виявлено незначну кількість 

включень інших фаз (гексагональних CdTe і Cr та кубічних CrTe і Te). На основі закону 

Вегарда встановлено, що склад твердого розчину Cd1-хCrхTe, одержаного з найбільш 

легованого зливку шихти, відповідає вмісту хрому х=0.14±0.1. 

Значущість: виявлено взаємозв’язок між технологічними умовами отримання 

монокристалів і плівок телуриду кадмію та їх службовими характеристиками. Досліджено 

зразки, отримані альтернативними методами: сублімації з газової фази (монокристали) і 

лазерного напилення (плівки). 

 

Тема: Дослідження ефективності та енергоощадності технічних і технологічних 

систем 

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Яким Р. С.  

Наукові результати: розроблено структурну схему адаптивної системи керування 

віброприводами резонансних вібраційних технологічних машин, структурну 

електромеханічну модель адаптивного двовалового віброзмішувача. Ідентифіковано критерії 

для чіткого та однозначного визначення положення робочої точки вібраційної технологічної 

машини на її амплітудно-частотній характеристиці. Розроблено автоматизований 

дебалансний вібропривод, енергозберігаючу систему для автоматичної віброабразивної 

обробки деталей та конструктивне рішення адаптивного пристрою для віброабразивної 

обробки деталей, яке дозволяє реалізувати мінімальні енергозатрати на вібропривод завдяки 

забезпеченню і підтримуванню постійного резонансного режиму роботи контейнера. Дане 

конструктивне рішення адаптивного пристрою для віброабразивної обробки деталей 

дозволяє керувати енергією вібраційного поля для забезпечення стабільного, наперед 

заданого значення питомої роботи вібраційного поля контейнера. Створено нові підходи у 

вдосконаленні технології виготовлення тришарошкових бурових доліт: Експериментально 

обґрунтовані вимоги до матеріалів та технології зміцнення деталей бурових доліт. 
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Теоретично і експериментально обґрунтовано нові структури єдиної інформаційної системи 

підтримки процесів проектування, підготовки виробництва і виготовлення тришарошкових 

бурових доліт, а також системи комплексного підвищення якості доліт на довиробничому та 

виробничому етапах їхнього життєвого циклу. Вдосконалено інженерну методику побудови 

оптимального технологічного маршруту, що відрізняється критеріями оптимальності 

варіанту технологічного процесу з позицій множини конструкторських, технологічних, 

функціонально-експлуатаційних, економічних показників якості технологічних операцій. 

Встановлено вплив параметрів обкочування, механоультразвукового оброблення на якісні 

показники важко навантажених деталей бурового обладнання. Обґрунтовано ефективність 

застосування поверхневого пластичного деформування обкочуванням, а також 

механоультразвукового оброблення у технологічних процесах виготовлення важко 

навантажених деталей бурового обладнання.  

Значущість: застосування розроблених методів, засобів та принципів проектування 

вібромашин дозволить зменшити енергозатрати, підвищити ефективність та продуктивність 

технологічних процесів у різних галузях промисловості. Встановлено важливі для 

долотобудування конструкторсько-технологічні та організаційні шляхи підвищення якості 

тришарошкових бурових доліт та важко навантажених деталей бурового обладнання на 

етапах їх виготовлення. Створені нові підходи у вдосконаленні технології виготовлення 

тришарошкових бурових доліт апробовані у ТОВ „УніБурТех” і прийняті до подальшого 

вдосконалення якості й підвищення конкурентоздатності доліт цього підприємства. 

 

ФІЛОСОФІЯ 

Тема: Діалектика духовних процесів 

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Возняк В.С.  

Терміни виконання теми: 2011-2015 рр. 

Наукові результати: встановлено, що ситуація учительство/учнівство постає вищою 

формою всезагального розвитку, а тому найбільш концентрованим виразом діалектики 

духовних процесів; обґрунтовано необхідність розуміння процесу пошуків людської 

ідентичності через категоріально-понятійний підхід до виявлення власне «свого», 

«власного»; проаналізовано різноманітні вияви духовного у людському світовідношенні 

крізь призму діалектики «свого», діалектики ситуації учительство/учнівство, ситуацію 

«вчительства несуєтної свободи»; теоретичні засади єдності істини, добра і краси; основні 

тренди, які визначають сутність і специфіку трансформаційних процесів сучасної цивілізації; 

досліджено проблему людської екзистенції у різноманітних її вимірах в онтологічному 

значенні, соціокультурній площині та в межах філософсько-освітнього дискурсу; сутнісні 

виміри феномену «екзистенціального» у протиставленні його ессенціалістській традиції у 

філософії стосовно аналітики ситуації людини.    

Значущість: теоретична значущість отриманих результатів полягає у розширенні та 

проблематизації звичайного тематичного поля дослідження феномену «духовного» через 

виявлення його суперечливої природи. Практична значущість отриманих результатів полягає 

у їх філософсько-педагогічному спрямуванні: дослідження діалектики духовного сприяє 

проясненню стратегій руху педагогічного мислення. 

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

Тема: Пізньосередньовічна та ранньомодерна історія Дрогобицько-Самбірського 

Підгір'я (ХІ-XVIII ст.) 

Науковий керівник: кандидат історичних наук, професор Тимошенко Л.В. 

Наукові результати: підведено підсумки історіографічного вивчення історії 

Дрогобицько-Самбірського Підгір’я. З’ясовано внесок київських наукових шкіл у вивчення 

проблеми, в тому числі і в галузі історії унійних рухів, а також праць галицьких істориків. 

Досліджено історію фундацій, розбудови та функціонування храмів і парафіяльних. 
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Запроваджено до наукового обігу деканальні, генеральні та провінційні протоколи 

візитаційних описів парафій і монастирів Перемишльської єпархії. Окреслено основні 

напрямки реформування василіанських монастирів впродовж XVIII ст. Досліджено 

демографічні та соціальні аспекти історії руської шляхти Підгір’я у складі Перемишльської 

землі у XVI – на початку XVII ст. Вивчено соціотопографічну структуру м. Нового Самбора, 

досліджено взаємовідносини міста з місцевою старостинською владою. Підсумовано процес 

формування та складові інтелектуального середовища Дрогобича, досліджено ранній період 

історії поселення Східниці в історіографічному плані, а також з’ясовано походження назви 

селища та його символіку. Вивчення багатокультурного середовища Дрогобича, Трускавця 

та Борислава доповнено новими даними. Щодо Дрогобича, уточнено перші писемні згадки 

про місто XIV-XV ст. Доведено, що найдавніші відомості про розвиток ремесла в 

пізньосередньовічному Дрогобичі відносяться до XV ст.  

Значущість: теоретична значущість отриманих результатів визначається доведенням 

загальноєвропейського контексту розвитку краю в досліджуваний період, проведенням 

дослідження на засадах європейської регіоналістики. Практична значущість 

характеризується використанням результатів в пам’яткохоронній практиці Прикарпаття. 

 

Тема: Проблеми всесвітньої історії в українській історіографії ХІХ – ХХ ст. 

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Петречко О.М. 

Наукові результати: з’ясовано, що у дослідженнях «Фашизм і фашисти» (1931), 

«Війна чи мир?» (1938) та «Демократія і тиранія» (1939) М. Стахів критикував фашистські 

режими Західної Європи, які вважав спорідненими із комуністичним у СРСР. Встановлено, 

що у Києві у XIX ст. сходознавство розвивалося в основному в межах Університету св. 

Володимира. Перший ректор університету М. Максимович у статтях про Сагайдачного 

описує історію воєн українських козаків з турками.  Досліджено етапи національної 

історіографії Першої світової війни. Підтверджено, що в 30-х роках підходи до вивчення 

історії Першої світової війни стають виключно заідеологізованими. Опрацьовано матеріали, 

що стосуються античної спадщини українського вченого М. Драгоманова. Розглянуто його 

погляди на суть імператорської влади у Стародавньому Римі. Опрацьовано праці 

українських, російських, польських, німецьких та англійських дослідників ХХ – початку ХХІ 

ст., у яких простежується вивчення спадщини М.Грушевського як дослідника всесвітньої 

історії. 

Значущість: доведено, що у середині XIX ст. Ф. Деларю започаткував наукову школу,  

послідовником якої став Г. Васильєв. Визначено три етапи розвитку української історіографії 

І світової війни: перший – 1920-1930-ті роки; другий – від середини 1940-х рр. до кінця 1980-

х рр.; третій – з кінця 1980-х рр. – до наших днів. Простежено досягнення М. Драгоманова у 

справі розв’язання контроверзійних питань історії Стародавнього Риму. Зроблено висновок, 

що особливого схвалення з боку вітчизняних учених здобули намагання М. Грушевського 

інтегрувати україністичну проблематику до всесвітньо-історичного контексту, показати 

значущість східноєвропейського цивілізаційного спадку в загальноєвропейській культурі. 

 

Тема: Соціально-політичні та духовні процеси на західноукраїнських землях у 

ХХ ст. 
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Сеньків М.В. 

Наукові результати: опрацьовано історико-біографічну літературу, присвячену 

українському праворадикальному рухові міжвоєнного двадцятиліття. Розглянуто праці 

польських дослідників, що розкривають українсько-польські взаємини у Другій Речі 

Посполитій. Проаналізовано різні форми кооперації (споживчу, кредитну, молочарську) у 

західноукраїнському селі в міжвоєнній Польщі. Розкрито процес становлення і розвитку 

закладів початкової системи освіти в селах Східниця та Гаї Нижні на Дрогобиччині протягом 

ХІХ – першої половини ХХ ст. З’ясовано організацію та діяльність дошкільних виховних 

закладів Дрогобиччини у період гітлерівської окупації, розкрито різноманітні аспекти 
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функціонування мережі професійних шкіл (сільськогосподарських, промислово-ремісничих, 

торгівельних, мистецьких) на Стрийщині, а також курсової системи освіти в краї у 1941 – 

1944 рр. Проаналізовано діяльність референтури пропаганди Карпатського краю ОУН. 

З’ясовано її кадрову наповненість, віковий, освітній та організаційний стаж керівництва на 

різних щаблях підпільної адміністрації. Висвітлено аграрну політику радянської влади щодо 

західноукраїнського села у др. пол. 40-х – поч. 50-х рр. ХХ ст. Досліджено методичні 

підходи  до розуміння інтелігенції, її соціального статусу в тоталітарну добу.  

Значущість: Теоретична: Вперше до наукового обігу уведено значне коло джерельних 

матеріалів з історії західного регіону України ХХ ст. Визначено концептуальні підходи до 

аналізу історичних процесів у зазначений період. Виділено основні тенденції, особливості 

суспільно-політичного, соціально-економічного, освітньо-культурного, етнонаціонального 

розвитку краю. Практична: Узагальнення і висновки досліджень можуть бути використані 

для написання синтетичних праць, навчальних посібників, лекційних курсів з історії 

західноукраїнських земель ХХ ст., а також у процесі національного виховання молоді.  

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

Тема роботи: Рецепція та інтерпретація художнього твору 

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Кравченко Л. С. 

Наукові результати: Проаналізовано художньо-естетичні особливості та проблемно-

тематичний зміст поетичної модальності та її філософські і світоглядні засади в художньому 

світі митця, а також розроблено методику виявлення націологічного потенціалу в 

українському метакритичному дискурсі постколоніального періоду. У процесі роботи над 

темою виявлено та проаналізовано модерністські концепції художньої творчості сучасних 

європейських та українських письменників,  з’ясовано особливості модифікації 

модерністського тексту. Розглянуто чинники формування творчого феномену, проблеми 

естетики письменницького світогляду та проаналізовано інтерпретаційний потенціал 

художнього твору.  

Значущість: полягає у розкритті з позицій рецептивної естетики естетичної дистанції  

між читачем / інтерпретатором і твором та виявленні соціологічних, ідеологічних вимірів 

художнього твору. Результати дослідження можуть використовуватися здобувачами та 

аспірантами при написанні кандидатських дисертацій. 

Тема: Акцентологія української мови 

Науковий керівник:  доктор філологічних наук, професор Винницький В. М. 

Термін виконання: 2010 – 2014 рр. 

Наукові результати:  розглянуто особливості національної специфіки українського 

наголосу; систематизовано та скласифіковано особливості наголошування префіксальних 

утворень від дієслова повісти; проаналізовано основні теоретичні проблеми української 

акцентології; простежено особливості наголошування лексем попадати / попасти, потіпати як 

дієслів родів дії в подільських говірках у порівнянні з іншими південно-західними та 

особливості наголошування префіксально-суфіксальних дієслівних лексем із суфіксом -а- з 

дуративною семантикою в подільських та бойківських говірках у порівнянні з іншими 

південно-західними, південно-східними й відповідними говорами російської мови; 

проаналізовано особливості наголошування форм дієслів у поетичному мовленні Лесі 

Українки; актуалізовано проблему ролі і місця видатних мовних особистостей у становленні 

сучасних акцентних норм. 

Результати дослідження проблеми сприятимуть уточненню норм літературного 

наголошування акцентуації різних частин мови, підвищенню мовної і мовленнєвої культури, 

зокрема працівників преси і телебачення.  

Значущість: опрацьовано проблеми акцентології та акцентуації у контексті 

становлення й закріплення наголосових норм сучасної української літературної мови. 
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Тема: Теоретичні аспекти вивчення української літератури ХХ століття 

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Іванишин П. В. 

Наукові результати: підтверджено ефективність використання досвіду національно-

екзистенціальної методології інтерпретації щодо літературних та літературознавчих досвідів. 

Поглиблено розуміння теоретичних та методологічних аспектів вивчення української 

літератури ХХ ст. Розглянуто, як категорія сакрального дозволяє відкрити доглибинні 

структури й символіку художнього тексту. Розроблено нові вдосконалені принципи 

тлумачення поетики й естетики вісниківських авторів. З’ясовано особливості художньої 

інтерпретації євангельських образів, символів, архетипів, показано специфіку їх проекції на 

український ґрунт. Розглянуто іманентно-трансцендентні та ціннісно-інтенціональні виміри 

художнього екзистенційного тексту. Досліджено проблемні аспекти художньо-критичної 

інтерпретації культурного імперіалізму в творчості вісниківців. 

Значущість: основні наукові результати з теми сприяють якісному поглибленню 

витлумачення класичного українського літературного процесу ХІХ – ХХ століть у 

загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах, а також посутньо розширюють 

тематичний обрій та поглиблюють методологічний інструментарій наукових робіт студентів, 

магістрів, вчителів та аспірантів. 

 

Тема: Основні тенденції українського літературного процесу ХІХ – ХХ століть 

(історичні, науково-методичні та фольклористичні аспекти інтерпретації) 
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, професор Шалата М.Й. 

Наукові результати: науково-критично проаналізовано праці з шашкевичезнавства 

(українські й зарубіжні) періоду Незалежності України, запропоновано завдання для 

дальшого розвитку цієї важливої галузі літературознавчої науки. Досліджено культурно-

мистецьку діяльність українського патріотичного товариства кінця ХІХ ст. «Братство 

Тарасівців». Розглянуто концепт національно-визвольної боротьби у прозі Юрія Липи та 

В.Бірчака, зіставлено авторські манери письма обох майстрів слова. Опрацьовано масив 

прозового доробку  Тодося Осьмачки у літературному процесі першої половини ХХ століття. 

Досліджено й охарактеризовано діяльність українських письменників-фольклористів. 

Опрацьовано відомості про дидактично-релігійні мотиви у творах М. Устияновича та вплив 

поезії М. Шашкевича на ранню творчість М. Устияновича. Розглянуто і проаналізовано 

твори для дітей І. Нечуя-Левицького, С. Васильченка, Б.  Грінченка, О. Олеся та ін. 

Значущість: основні наукові результати з теми сприяють якісному поглибленню 

витлумачення класичного українського літературного процесу ХІХ – ХХ століть у 

загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах, а також посутньо розширюють 

тематичний обрій та поглиблюють методологічний інструментарій наукових робіт студентів, 

магістрів, вчителів та аспірантів. 

 

Тема: Українсько-австрійсько-німецькі мовні, літературні та культурно-освітні 

взаємини 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент  Лопушанський В.М. 

Наукові результати: уведено в науковий обіг почасти невідомі переклади української 

прози в інтерпретації О. Гузар-Павлюх та О. Кобилянської. Укладено бібліографію 

німецькомовних перекладів початку ХХ ст. творів українських письменників. Встановлено, 

що значний відсоток лексичного складу німецькомовних творів І. Франка, О. Кобилянської 

та Ю. Федьковича складають запозичення, вживання яких тематично зумовлене. На основі 

статистичного та лінгвістичного аналізу вживання фразеологічних одиниць у творах 

письменників підтверджено вплив української мови на німецькомовну творчість кожного з 

них. З’ясовано, що текстовий концепт ПРИРОДА є ментально-мовною одиницею, яку у 

художньому творі репрезентують мовні засоби та стилістичні прийоми.  Доведено, що при 

вербалізації концепту ПРИРОДА зазвичай використовуються гомогенні порівняння, у яких 

зіставлення відбувається за фізичними характеристиками явищ природи чи за поведінкою 
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представників тваринного світу. Продемонстровано, що епітети в аналізованих текстах 

слугують для створення різнопланових і містких образів природи, водночас репрезентуючи 

індивідуально-авторську картину світу письменника. Схарактеризовано теоретико-

методичні аспекти середньої шкільної освіти у Німеччині та виявлено прогностичне значення 

німецького досвіду у сфері навчання і виховання дітей і молоді в умовах розбудови 

української системи освіти.  

Значущість: Теоретична – застосування у розробці нових підходів до постановки й 

розв’язання теоретичних проблем, пов’язаних з порівняльним підходом до комплексного 

діахронного вивчення українсько-австрійсько-німецьких мовних, літературних та культурно-

освітніх взаємин. Практична – проведено міжнародний науковий семінар за участю 

німецьких і австрійських науковців (15-21 квітня 2013 р.), два дидактичні семінари для 

студентів факультету романо-германської філології та вчителів німецької мови (квітень 2013 

р.). На отримання одного із грифів МОН подано навчально-методичний посібник “Німецька 

мова” для студентів ІІ курсу. 

 

Тема:  Переклад та його роль в контексті взаємодій національних культур 

(дискурс, складники, функції) 

Науковий керівник: доктор філологічних наук , професор Зимомря М.І. 

Наукові результати: вивчено літературознавчий аспект, що включає розгляд та аналіз 

побудови художнього твору, плану розповідача та плану персонажа, теорії абзацу тощо. У 

перекладознавчому аспекті  досліджено  оптимальні засоби перекладу, еквівалентності 

тексту і перекладу. Окреслено ланки контекстуальної взаємодії національних культур 

(дискурс, складники, функції). Досліджені і визначені характерні риси лінгвостилістичного 

аналізу художніх іншомовних текстів. Досліджено ілюстративний матеріал, що стосується 

проблем художнього тексту. 

Значущість: опрацьовано проблеми аналізу текстів різних типів: художніх, 

публіцистичних, наукових, ділових. На основі  отриманих теоретичних та практичних 

матеріалів,  розроблено та впроваджено в практику лексико-граматичні схеми аналізу тексту. 

Досліджено жанрову типологію, динаміку рецепції та її етапи щодо логіки  переємності 

літературного та перекладознавчого досвіду. Зроблено внесок у трактування складних 

перекладознавчих, літературознавчих та мовних проблем. Розроблено план, схеми та зразки 

аналізу: лексичної одиниці, речення художнього тексту. При розробці схем бралися до уваги 

лексикологічні, граматичні та інтерпретаційно-стилістичні критерії.  

 

Тема: Проблеми мовознавства, літературознавства, педагогіки в науковій 

парадигмі міжкультурної комунікації 

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Палиця Г.С. 

Наукові результати: Розроблено головні концепції аналізу сакрального в художній 

літературі; встановлено вплив сакрального на розвиток романтизму в Німеччині. 

Продемонстровано внесок О.Грицая в розвиток українського шиллерознавства. Виділено 

умови, форми та методи комунікативного навчання іноземної мови та етапи обговорення 

проблем у процесі міжкультурного спілкування, яке моделюється на уроках іноземної мови; 

вказано на цільовий компонент та значення мети у навчальному процесі, обґрунтовано 

необхідні складові формування мовно-комунікативної культури суб’єктів навчального 

процесу крізь призму педагогічних поглядів К.Д Ушинського; виділено компоненти впливу на 

формування навичок іншомовної комунікації вказано на важливість соціокультурного аналізу 

паремійних одиниць у різних мовах. Розроблено систему вправ для розвитку комунікативних 

здібностей студентів, що дозволяє їм активно засвоїти нові лексичні одиниці та вільно 

спілкуватися іноземною мовою. Досліджено мовну експлікацію концептів „навчання” та 

„виховання” у мовній свідомості українців, росіян, німців; простежено особливості 

вербалізації ії досліджуваних концептів в українській, російській і німецькій мовах. 
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Значущість: теоретично окреслено та комплексно cхарактеризовано актуальні питання 

міжкультурної комунікації в літературознавстві, перекладознавстві, мовознавстві, методиці 

викладання іноземних мов, педагогіці як  результат інтеграції сучасного гуманітарного 

знання. Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему «Українська 

традиція та інновації у сфері міжкультурної комунікації як наслідок інтеграції сучасного 

гуманітарного знання”, за матеріалами якої опубліковано збірник наукових праць. 

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВО 

Тема: Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей 

української культури. 

Науковий керівник:  кандидат філософських наук, доцент  Петрів О.В. 

Наукові результати: проаналізовано взаємозалежність у розвитку різних видів 

мистецтва, їх ідейний та естетичний вплив на формування стереотипів поведінки та стилю 

життя індивідів; встановлено, що кожен мистецький твір виражає сутність розуміння явищ 

навколишньої дійсності крізь призму авторської індивідуальності; підтверджено, що 

найважливішим внутрішнім рушієм мистецтва, історичного розвитку та соціально значущого 

впливу мистецтва є його сприйняття; показано, що формування художньо-мистецького 

знання має важливе значення у процесі становлення нових освітніх парадигм, адже з’єднує 

воєдино світоглядні засади і ціннісні орієнтири людського буття. 

Значущість: теоретична та практична значущість наукових результатів полягає в 

актуалізації доцільності збагатити національний компонент культури етнолокальними 

здобутками, що забезпечить в умовах глобалізації міжкультурну взаємодію із збереженням 

етнічної ідентичності. 

 

ПРАВОЗНАВСТВО, СОЦІОЛОГІЯ ТА ПОЛІТОЛОГІЯ 

Тема: Молодь у сучасних євроінтеграційних процессах: правові, історико-

політичні та соціокультурні аспекти»  

Науковий керівник: : доктор соціологічних наук, доцент  Щудло С.А. 

 Основні наукові  результати роботи: розроблено план, опрацьовано матеріали та 

джерела з проблеми дослідження. У рамках співпраці кафедри правознавства, соціології та 

політології з Інститутом соціології Вищої Державної Східноєвропейської Школи у 

Перемишлі (Республіка Польща) проведено соціологічне дослідження «Молодь Пограниччя: 

Дрогобич – Перемишль» серед випускників середніх навчальних закладів міст українсько-

польського пограниччя. На основі результатів дослідження зосереджено увагу на масштабах, 

формах і функціях репетиторства як чинника доступу до вищої школи та здобуття якісної 

освіти. Проаналізовано міжнародні та національні нормативно-правові акти, що 

регламентують правовий статус молоді. З’ясовано, що на сучасному етапі в Україні активно 

формується законодавство, яке здійснює правове регулювання молодіжної політики.  

Досліджено питання європейських намірів українців крізь призму правового менталітету. 

Розроблено програму проведення соціологічного дослідження на тему: Основні аспекти 

формування дозвілевих орієнтирів сучасної студентської молоді. Висвітлено місце і роль 

західноукраїнських молодіжних організацій і товариств національно-демократичного 

спрямування у суспільно-політичному житті Галичини в міжвоєнний період. 

Значущість: у результаті дослідження підтверджено, що як в української, так і в 

польської молоді життєві стратегії та цілі радикально не відрізняються. Молодь хоче 

досягнути у житті стабільності, а це можливо, насамперед, завдяки створенню сім’ї та 

знаходженню роботи. Проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на правову 

ментальність українського народу. Підтверджено думку, що глобалізаційні процеси не 

загрожують руйнуванням правових систем, оскільки правова ментальність українського 

народу належить до західноєвропейської правової системи. Встановлено, що зміст поняття 

«молодь» у міжнародному праві та вітчизняному законодавстві має суттєві відмінності, що 

зумовлюються соціальними, економічними, демографічними та іншими чинниками. 
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Підтверджено, що формування молодіжного законодавства є важливим завданням держави 

на сучасному етапі. Визначено перспективи розвитку України після підписання низки 

договорів, що сприятимуть вступу нашої держави до ЄС. Виявлено фактори впливу на 

молодь щодо їхнього ставлення до входження України до ЄС тощо.  

 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

Тема: Економічні та соціокультурні аспекти інформатизації та глобалізації 

суспільства. 
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Кишакевич Б.Ю. 

Наукові результати: проаналізовано поняття та сутність інформатизації суспільства в 

умовах глобалізації, а також здійснено аналіз соціально-економічних проблем 

інформаційного суспільства. Досліджено питання глобалізації масових комунікацій в 

сучасному світі. Розглянуто проблеми сучасного українського суспільства, ряд 

соціокультурних проблем та методів їх розв’язання. Досліджено роль інформаційних 

технологій, які спричиняють зміни у масовій глобальній комунікації. Проаналізовано 

поняття парадигми, з’ясовано суть процесу інформатизації суспільства, проаналізовано 

шляхи інформатизації управлінської діяльності. Розглянуто актуальні питання сучасних 

парадигм інформатизації суспільства в умовах глобалізації. Показано, що основним ризиком 

сучасної глобалізації є утвердження принципів загальної стандартизації суспільного життя, 

яке супроводжується втратою національної специфіки і позначається на взаєминах між 

людьми, організаціями та державами, на методах їхньої діяльності та етиці стосунків. 

Проаналізовано позитиви та негативи розвитку інформаційного суспільства в умовах 

глобалізаційних процесів. Визначено основні ознаки інформаційного суспільства, яке 

формується в умовах глобалізацій них процесів. Проаналізовано сучасний стан розвитку 

інформаційного суспільства України. 

Значущість: отримані наукові результати можуть мати практичне застосування при 

впровадженні економічних та соціокультурних аспектів інформатизації та глобалізації 

суспільства на підприємствах та установах України. 

 

Тема роботи:  Економічні проблеми розвитку системи освіти 

Керівник: доктор економічних наук, професор Рибчук А.В. 

Наукові результати: Встановлено, що у пошуках нової парадигми освіти, 

інтеграційно-інноваційні процеси стають найголовнішими джерелами розвитку освітньої 

системи. Вимога переходу до якісної інноваційної освіти зумовлена закономірностями 

функціонування інформаційного суспільства, що розширює можливості індивіда в усіх 

сферах людської діяльності. Досліджено особливості політики реформування системи освіти 

та виявлено її суперечливий характер з точки зору стратегічних пріоритетів розвитку 

економіки. Показано необхідність врахування впливу глобалізаційних тенденцій на ринок 

праці в процесі формування та реалізації політики трансформації системи освіти, що 

дозволить забезпечувати гнучкість ринку праці, а також конкурентоспроможність трудових 

ресурсів. Виявлено необхідність взаємоузгодженого реформування внутрішнього ринку праці 

України та системи освіти, забезпечення узгодженості пріоритетів у розвитку економіки та 

освіти на основі програмно-цільового підходу. Обґрунтовано систему завдань, пов’язаних з 

формуванням передумов забезпечення якісного економічного зростання, адже в умовах нової 

економіки, лише інтегрованість економічної та освітньої систем може забезпечити перехід до 

принципово нової моделі розвитку економіки. Доведено, що хронічне недофінансування 

освіти протягом тривалого часу, підриваючи раціональний характер відтворення фінансових 

відносин вищого навчального закладу, разом із тим, підриває життєво важливі цикли 

відтворення науки, знання, освіти, кваліфікованих кадрів. 

Значущість: підтверджено необхідність кардинальних реформ вітчизняної системи 

освіти в напрямі формування комплексу соціального захисту викладачів, студентів та 

випускників ВНЗ. Визначено основні напрями  розвитку освіти в Україні, зокрема, 
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електронної, яка використовує знання людини та інтегрує їх у електронній моделі. 

Обґрунтовано потребу розробки нової моделі фінансування закладів освіти через 

використання різноманітних способів формування їхнього бюджету. 

 

Тема: Проблеми управління регіональним освітнім комплексом (на прикладі 

Дрогобицького регіону) 

Науковий керівник : доктор економічних наук, професор Свінцов О.М. 

Наукові результати: здійснено дослідження особливостей побудови та управління 

системою регіональної освіти, зокрема досліджено умови і особливості взаємодії, взаємо- і 

саморозвитку учасників освітнього процесу; виділено закономірності розвитку освітньої 

галузі регіону, оцінено її вплив на соціально-економічний стан території; проведено аналіз 

існуючого стану планування діяльності  в освітніх закладах та установах, дана  оцінка 

ефективності функціонування існуючих організаційних структур управління, планування та 

організації навчального процесу, існуючого стану та ефективності використання 

інформаційних технологій в навчальній діяльності та управлінні освітою, визначено 

проблеми управління фінансовими ресурсами в освітньому комплексі регіону, інвестиційною 

діяльністю в освітній галузі; досліджено особливості  використання соціально-

психологічних методів управління в навчальних закладах і освітніх установах регіону, 

оцінено стан і рівень сформованості організаційної культури в  педагогічних колективах 

освітньої галузі регіону. Проаналізовано стан організації та управління маркетинговою 

діяльністю в системі споживання освітніх послуг регіону, управління інноваційною 

діяльністю, рівнем інноваційної культури в навчальних закладах освітнього комплексу; 

досліджено процеси формування та управління кадровим потенціалом навчальних закладів і 

освітніх установ регіону, показано можливості навчальних закладів регіону, щодо підготовки 

керівних кадрів для освітніх установ. 

Значущість: теоретична і практична значущість одержаних результатів полягає у 

визначенні особливостей та встановленні загальних закономірностей побудови та 

функціонування освітньої системи регіону, зокрема організаційних, соціальних, фінансово-

економічних, і культурологічних та інноваційних аспектів її діяльності; специфіки побудови 

і функціонування системи управління освітнім комплексом, її інформаційним та кадровим 

забезпеченням. 

 

Тема:  Проблеми побудови національної інноваційної системи 

Науковий керівник:   доктор економічних наук, професор Одрехівський М.В. 

Наукові результати: У процесі дослідження, яке проводилось на основі  системного, 

синергетичного, синтелектуального та гомеостатичного підходів, розроблено методологію 

побудови національної інноваційної системи, розроблено та апробовано моделі національних 

галузевих та регіональних інноваційних систем, методику побудови національної 

інноваційної системи України. 

 Значущість: реалізація побудованих моделей національних, галузевих та регіональних 

інноваційних систем надасть галузям економіки та територіальним утворенням економічний, 

екологічний та різні види соціальних ефектів. 

Результати досліджень апробовані і знайшли застосування в програмних документах 

розвитку Регіональної агломерації „Дрогобиччина”. 

 

БІОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ 

Тема: Дослідження поширеності лікарських рослин у Передкарпатті України та 

вивчення їхніх властивостей 

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Кузьмак М.І. 

Наукові результати: проведено комплексне дослідження закономірностей формування 

ресурсного потенціалу, встановлені запаси лікарської сировини. Встановлено, що на гірській 

території Дрогобицького району зростає 149 видів дикорослих лікарських рослин, які 
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належать до 35 родин. Провідна роль належить родині Rosaceae, Asteraceae, Orchidace, 

Fabaceae. Досить значне сировинне значення мають 35 видів дикорослих лікарських рослин, 

з них 2 види високо інвазійні (Hippophae rhamnoides L, Heracleum sphondylium subsp.). 

Проведено визначення особливостей флористичної та екологічної структури фітоценозів 

рівнинної частини Дрогобицького району. Розроблено методики і схеми закладання дослідів 

культивування лікарських рослин в умовах Передкарпаття України. Встановлено значний 

вплив регуляторів росту рослин на висоту рослин, кількість квіткових кошиків і їхній 

діаметр, врожайність квіток ромашки лікарської. Проведено дослідження фізико-хімічних, 

антиоксидантних і мікроцидних властивостей екстрактів деяких лікарських рослин. 

Встановлено, що їхні антиоксидантні властивості головно визначаються вмістом 

водорозчинних вітамінів, а також активністю деяких ферментів – каталази та 

супероксидисмутази. Визначено фізико-хімічні показники екстрактів такі як рН, мутність, 

густина, а також отримано спектри деяких фракцій екстрактів, визначено каталазну, 

пероксидазну і супероксиддисмутазну активність. Методом біотестування (за використання 

мікробних тест-культур грам-позитивного і грам-негативного типів) встановлено мікроцидну 

активність екстрактів деяких лікарських рослин і лікарських засобів: живиці сосни 

звичайної, Potentilla erecta та Tanacetum vulgare та Achillea millefolium. 

Значущість: теоретична: досліджено стан лікарських рослинних ресурсів на території 

Передкарпаття України та встановлено місцезростання та рясність основних груп лікарських 

рослин, які володіють бактерицидними, інсектицидними та антиоксидантними 

властивостями. 

практична: проведено культивування деяких лікарських рослин на навчально-

дослідній ділянці ДДПУ ім. І.Франка та досліджено вплив грунтово-кліматичних умов та 

стимуляторів росту; отримано екстракти деяких лікарських рослин та досліджено 

ефективність перебігу різних способів екстракції біологічно активних речовин; проведено 

дослідження фізико-хімічних, антиоксидантних і мікроцидних властивостей екстрактів 

деяких лікарських рослин. 

 

Тема: Дослідження хімічного складу природних джерел гірських районів 

Львівщини та їх вибірковий моніторинг  

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Прийма А.М.. 

Наукові результати: згідно з перспективним планом наукової роботи кафедри  

проводились дослідження хімічного складу, на основі відібраних проб, вибіркових 

природних джерел. Досліджено 30 природних водних джерел Дрогобицького, 

Старосамбірського, Сколівського та Турківського районів на предмет вивчення їхнього 

мінерального складу ( виявлення йонів SО4
2-

, Сl-, NO3
-, К+, Na+), визначено органолептичні 

показники води, твердість води.  

Значущість: результати дослідження можуть бути враховані при оцінці екологічного 

стану  природних джерел гірських районів Львівщини, і дадуть можливість скласти 

санітарно-гігієнічний паспорт на кожне джерело, а також можуть бути  впроваджені у 

навчальний процес (курсові та дипломні роботи, лабораторні роботи з курсу «Методи 

аналізу об’єктів довкілля»). 

 

Тема: Оптимізація антропогеннозмінених екосистем Дрогобицького району 

Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент Цайтлер М.Й. 

Наукові результати: опрацьовано інформаційні джерела оцінки територій, які 

перебувають під антропогенним навантаженням. Визначено методологічні підходи 

оптимізації антропогеннозмінених екосистем. Встановлено адміністративні та географічні 

межі території досліджень. Вивчено фактори дигресії екосистем району. Визначено основні 

зони першочергової оптимізації екосистем. Закладено дослідні ділянки для вивчення 

процесів природної та керованої демутації. 
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Значущість: за результатами досліджень визначено методологічні підходи оцінки 

довкілля Дрогобицького району. Вони будуть основою розробки місцевих екологічних 

програм та природоохоронної стратегії регіону. Започатковано співпрацю у рамках 

кафедральної теми з місцевими органами влади та навчальними закладами.  

 

МУЗИКОЗНАВСТВО 

Тема: Українське хорове мистецтво в контексті європейської культури та освіти 

Науковий керівник:  доцент Гушоватий П.В. 

Наукові результати: Головну увагу зосереджено на проблемі аналізу розвитку 

українського хорового мистецтва (матеріали ІІІ Міжнародної конференції „Хорове 

мистецтво України та його подвижники”) в контексті європейської культури та освіти.  

Значущість наукових результатів: проаналізовано яскраві сторінки в історії 

українського хорового мистецтва, зокрема секрети педагогічної майстерності представників 

Львівської композиторської школи, соціокультурні функції хорового мистецтва української 

діаспори. Розкрито культурно-історичні передумови зародження хорового мистецтва, 

визначено головні чинники, які вплинули на його піднесення в навчальних установах, 

аматорських хорових гуртках  в різні історичні періоди. Виявлено особливості 

професіоналізації хорового життя, узагальнено провідні тенденції розвитку українського 

хорового виконавства на сучасному етапі. Висвітлено певне коло актуальних питань щодо 

вокально-хорової роботи на уроках музичного мистецтва загальноосвітньої роботи та в 

позаурочний час. Досліджено та введено в науковий обіг матеріали про становлення і 

розвиток українського хорового співу як важливого явища вітчизняної музичної культури. 

Опрацьовано, проаналізовано, опубліковано педагогічний репертуар для вокальних 

ансамблів. Введено в практичне використання музикознавчий аналіз та методичні 

рекомендації для вивчення хорового циклу «Чабарашки» для мішаного хору в супроводі 

фортепіано С.Людкевича.  

Значущість: зроблено значний внесок у досліджені основних напрямків розвитку 

хорового мистецтва України. Введено до наукового обігу маловідому інформацію про 

представників музично-хорового мистецтва України: М.Антківа, М.Вороняка, О.Сотничук, 

В.Садовського, В.Матюка. 

 

Тема: Українська музична культура в контексті сучасного європейського 

мистецтва та освіти ”  
Науковий керівник:  кандидат педагогічних наук, доцент Філоненко Л.П. 

Наукові результати: Основну увагу було зосереджено довкола проблематики вивчення 

української музичної культури. Досліджено фортепіанний доробок Василя Барвінського, 

Левка Ревуцького, Віктора Косенка, Миколи Колесси, Бориса Кудрика, Михайла Степаненка, 

Геннадія Саська, Миколи Ластовецького та ін. Проаналізовано їх основні фортепіанні твори 

з огляду загальноукраїнського музично-культурологічного процесу та європейського виміру. 

Опрацьовано й проаналізовано творчу спадщину  українських композиторів й педагогів 

Богдани Фільц, Михайла Гайворонського. Видрукувано науково-методичні посібники, 

присвячені їх творчості. Завершено й зроблено музично-естетичний аналіз збірки Василя 

Барвінського «Варіації-мініатюри на тему української народної пісні» для фортепіано (гриф 

МОН України), адже вона є цінним дидактичним матеріалом для удосконалення професійної 

підготовки майбутніх вчителів музики педагогічних університетів, що переконливо доводить 

впровадження її до навчально-виховного процесу й збагатить педагогічний репертуар 

студентів, а також сприятиме популяризації української музики. 

Значущість: вперше впроваджено до наукового й педагогічного обігу фортепіанні 

твори Василя Барвінського, композиції Михайла Гайворонського, віднайдено та видрукувано 

їх призабуті музичні твори, а також досліджено творчу та композиторську діяльність 

Анатолія Кос-Анатольського, Богдани Фільц, Володимира Губи, Бориса Кудрика, Зиновія 

Лиська, Геннадія Саська, Михайла Степаненка, досліджено мистецьку спадщину Михайла 
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Тележинського та ін. Розроблено й видрукувано матеріали Сьомого Всеукраїнського 

науково-практичного семінару студентів, аспірантів, молодих вчених «Історія, теорія та 

практика музично-естетичного виховання».  

 

Тема: Музична педагогіка в контексті розвитку інструментального та вокального 

мистецтва в Україні 

Науковий керівник: професор Сятецький К.К. 

Наукові результати: досліджено питання проекту «Львівські народно-інструментальні 

традиції» як одного із аспектів пропаганди національної школи гри на народних 

інструментів; питання наукового осмислення української школи баянно-акордеонного 

мистецтва. Доведено пріоритетність дослідження національної школи баянно-акордеонного 

мистецтва у Західній Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття). Проведено аналіз 

Всеукраїнського конкурсу виконавців імені Анатолія Онуфрієнка та міжнародного конкурсу 

«Perpetuum mobile» як одних із важелів розвитку та пропаганди народно-інструментального 

мистецтва України та зарубіжжя. Опрацьовано та узагальнено фактичний матеріал, що 

стосується специфіки ансамблевого жіночого виконавства в бандурному мистецтві (на 

прикладі виконавської творчості ансамблів малих форм (тріо, квартет) та капел бандуристок. 

Проаналізовано авторські твори створені жінками-композиторками  (Б. Фільц, В. Мартинюк, 

Ю. Грицун, М. Долгих) для бандури, а також встановлено їх місце в бандурному 

виконавстві. Досліджено педагогічну діяльність відомих українських кларнетистів 

основоположників української школи, а також опрацьовано темброво-акустичний потенціал 

кларнета та його можливості у різножанрових творах. Висвітлено проблему організації 

самостійної роботи студента (клас постановки голосу) у плані оволодіння ним основними 

навичками співацького процесу, вокально-технічного розвитку глосу, гігієни та охорони 

голосового апарату. 

Значущість: полягає в тому, що здійснено аналіз становлення і розвитку 

інструментального та вокального мистецтва в Україні, а також виявлено внесок визначних 

педагогів, композиторів у розвиток інструментального та вокального мистецтва України. 


