ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ НДР, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ В МЕЖАХ
РОБОЧОГО ЧАСУ ВИКЛАДАЧІВ (КАФЕДРАЛЬНІ ТЕМИ) - 2017
№

Науковий керівник

№ держреєстрації

1.

Біленко Ю.І.,
канд. екон. наук, доц.

0117U000889
01.17-12.19

2.

Яремко З.М.,
д-р хім. наук, проф.

0117U000890
01.17-12.19

3.

Костюк О.В.,
канд. геол. наук, доц.
Микієвич М.М.,
д-р юрид. наук, проф.

0117U000891
01.17-12.20
0117U000892
01.17-12.19

Терек О.І.,
д-р біол. наук, проф.
Кобилецька М.С.,
канд. біол. наук, доц.

0117U000893
01.17-12.21
0117U000894
01.17-12.19

7.

Іваніна А.В.,
канд. геол. наук, доц.

0117U000895
01.17-12.20

8.

Гупало О.Г.,
канд. екон. наук, доц.
Романів Є.М.,
канд. екон. наук, проф.

0117U000896
01.17-12.21
0117U000897
01.17-12.22

4.

5.
6.

9.

Назва теми
Економічний аналіз структурної трансформації
інвестиційного та експортного потенціалу у
регіонах і країнах світу
Ризик-орієнтований підхід до формування
відповідальності за особисту та колективну
безпеку
Літогенетичні особливості та рудоносність
осадових формацій Карпат
Організаційно-правові механізми імплементації
європейських правових стандартів в
національний правопорядок України
Використання енергетичних рослин для
фіторемедіації техноземів
Дослідження впливу біологічно активних
речовин на стійкість рослин до дії стресових
факторів
Вивчення нерозчинної дисперсної органіки
середньо палеозойських відкладів
Волино-Поділля для підвищення ефективності
розшуків в них вуглеводнів
Соціально-економічний розвиток України в
умовах євроінтеграції
Гармонізація обліку і аудиту в умовах
євроінтеграції

10. Колісник Я.І.,
канд. біол. наук, доц.

0117U000898
01.17-12.20

11. Кравчук Я.С.,
канд. геогр. наук, проф.
12. Лозинський Р.М.,
д-р геогр. наук, проф.
13. Позняк С.П.,
д-р геогр. наук, проф.
14. Крупський І.В.,
д-р іст. наук, проф.
15. Зорівчак Р.П.,
д-р філол. наук, проф.
16. Андрейчук Н.І.,
д-р філол. наук, проф.
17. Пасічник В.П.,
канд. мистецтвознавства, доц.
18. Черниш Н.Й.,
д-р соціол. наук, проф.
19. Тайнель Е.З.,
канд. мистецтвознавства, доц.
20. Медведик Ю.Є.,
д-р мистецтвознавства, проф.

0117U000899
01.17-12.19
0117U001306
01.17-12.19
0117U001307
01.17-12.19
0117U001308
01.17-12.21
0117U001309
01.17-12.19
0117U001310
01.17-12.19
0117U001311
01.17-12.19
0117U001312
01.17-12.19
0117U001313
01.17-12.19
0117U001314
01.17-12.19

21. Петрик О.О.,
народний артист України

0117U001315
01.17-12.19

Розвиток компетентностей учнів у процесі
формування знань з мікробіології в
загальноосвітніх навчальних закладах
Рельєф західного регіону України: ґенеза,
динаміка, георізноманіття
Пріоритети просторового розвитку України в
контексті сучасних суспільних змін
Морфогенез ґрунтів Львівської області
Журналістика в реаліях інформаційного
суспільства: історичний досвід і сучасність
Національна пам’ять перекладознавства в
особистостях
Конвергентні та дивергентні риси галузевих
перекладів
Духовна творчість українських композиторів
кінця XIX початку XXI століття
Соціологічні виміри сучасного турбулентного
соціуму
Теоретично-практичні підходи до
вдосконалення і осучаснення музичної освіти
Сучасний дискурс українського
музикознавства: історія, традиції, інновації
наукових та музично-педагогічних студій
Українське хореографічне мистецтво в
контексті світової художньої культури
(сучасний полі жанровий дискурс)

22. Кукурудза С.І.,
канд. геогр. наук, проф.

0117U001388
01.17-12.19

23. Тасєнкевич Л.О.,
д-р біол. наук, проф.

0117U001389
01.17-12.21

24. Царик Й.В., д-р біол. наук, проф. 0117U001390
Дикий І.В., канд. біол. наук, доц. 01.17-12.21
25. Кіселичник В.П.,
д-р юрид. наук, проф.
26. Микитенко Н.О.,
д-р пед. наук, проф.

0117U001391
01.17-12.19
0117U001392
01.17-12.19

27. Мацевко-Бекерська Л.В.,
д-р філол. наук, проф.
28. Поміпко Р.С.,
д-р філол. наук, проф.

0117U001393
01.17-12.19
0117U001394
01.17-12.19

29. Дудок Р.І.,
д-р філол. наук, доц.

0117U001395
01.17-12.20

30. Яхонтова Т.В.,
д-р філол. наук, доц.
31. Репецький В.М.,
канд. юрид. наук, проф.

0117U001396
01.17-12.19
0117U001397
01.17-12.21

Еколого-географічні підходи до вирішення
регіональних і локальних проблем
природокористування в контексті сталого
розвитку
Антропогенні та кліматогенні тенденції зміни
структурного, видового та ценотичного
різноманіття фіто-та мікобіоти Заходу України
Ценотичні зв’язки ключових видів як основа
збереження та відтворення біорізноманіття
водотоків Європейського вододілу
Історико-правові і порівняльно-правові аспекти
Реалізації принципу верховенства права
Сучасні лінгводидактичні орієнтири
формування іншомовної комунікативної
компетентності студентів вищих навчальних
закладів
Світова література в науковому дискурсі
XXI ст.: проблеми, тенденції, перспективи
Лінгво-когнітивні та дискурсивні аспекти
функціонування германських, романських та
класичних мов
Структурно-семантичні і функціональні
характеристики англійської гуманітарної
терміносистеми
Дискурси і жанри іноземномовної професійної
комунікації
Україна в сучасних міжнародно-правових
відносинах

32. Денисенко В.М.,
д-р політичних наук, проф.

0117U001398
01.17-12.19

33. Габор Н.Б.,
канд. філол. наук, доц.
34. Шаблій О.І.,
д-р геогр. наук, проф.

0117U001399
01.17-12.19
0117U001400
01.17-12.19

35. Іванов Є.А.,
канд. геогр. наук, доц.

0117U001401
01.17-12.19

36. Антонюк Н.В.,
д-р іст. наук, проф.
37. Тасєнкевич Л.О.,
д-р біол. наук, проф.
38. Грабинський І.М.,
д-р екон. наук, проф.

0117U001402
01.17-12.19
0117U001403
01.17-12.21
0117U001404
01.17-12.19

39. Кальченко Л.В.,
канд. пед. наук, доц.
40. Островська К.О.,
д-р психол. наук, проф.

0117U001405
01.17-12.21
0117U001406
01.17-12.21

41. Будний В.В.,
канд. філол. наук, доц.
42. Сеник Л.Т.,
д-р філол. наук, проф.

0117U001407
01.17-12.19
0117U001408
01.17-12.19

Політичні аспекти безпеки особи в контексті
формування нових регіональних систем
безпеки: індикатори та інституційні принципи й
механізми гарантування
Сучасні дослідження ЗМК: медіа екологічна
парадигма
Людський і природний потенціал
західноукраїнського прикордоння як чинник
національної безпки
Оптимізація природно-господарських систем
Західного регіону України з метою
забезпечення його сталого розвитку
Особливості регіонального розвитку в контексті
сучасних геополітичних трансформацій
Морфологічні та популяційні аспекти
репродукції покритонасінних рослин
Політико-економічні перспективи становлення
та розвитку світового ринку альтернативних
джерел енергії
Зміст та технології професійної підготовки
фахівців соціальної сфери
Психолого-педагогічні засади колекційного
навчання і реабілітації осіб з порушеннями
розвитку та інтеграційні аспекти підготовки
фахівців до роботи в системі спеціальної освіти
та в умовах інклюзії
Художній світ Івана Франка: поетика й естетика
Національна ідея в українській літературі від
“Руської трійці” до вісниківства

