
НОМЕРИ  ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ НДР – 2017 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ  ТЕМИ 
 

№ Шифр теми Науковий керівник Назва теми № держреєстрації 

1. БГ-46Ф 

 

2017-2019 

 

Федоренко В.О., 

д-р біол. наук, проф. 

 

Нові гени актинобактерій, що 

контролюють продукцію і стійкість до 

антибіотиків-інгібіторів синтезу 

пептидоглікану 

0117U001224 

2. БХ-47Ф 

 

2017-2019 

 

Сибірна Н.О., 

д-р біол. наук, проф.  

Біохімічні механізми розвитку, 

діагностика та корекція 

діабетіндукованого оксидативно-

нітративного стресу 

0117U001225 

3. БХ-48Ф 

 

2017-2019 

 

Стасик О.Г., 

канд. біол. наук, доц. 

Дослідження механізмів індукованої 

низькомолекулярними сполуками 

автофагійної деградації аномальних 

форм альфа-синуклеїну людини в 

модельних біосистемах 

0117U001226 

4. ВГ-49Ф 

 

2017-2019 

 

Богуцький А.Б., 

канд. геол.-мін. наук,  

проф. 

Концепції еволюції флювіального і 

еолового морфолітогенезу та їхнє 

застосування для збереження 

геоспадщини і геотуризму 

0117U001227 

5. МД-51Ф 

 

2017-2019 

 

Іванчов М.І., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

Розробка методів дослідження 

коректності прямих та обернених задач 

для диференціальних операторів 

0117U001228 



 

6. СН-59Ф 

 

2017-2019 

 

Галій П.В., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

Одержання та дослідження наносистем 

на основі халькогенідних 

напівпровідників з природними 

наноструктурованими матрицями 

0117U001229 

7. УФ-50Ф 

 

2017-2019 

 

Карпінський Б.А., 

канд. екон. наук, проф. 

Розробка управлінської доктрини та 

інструментарного апарату оцінювання 

взаємодії і активізації домінант 

державотворчого патріотизму нації 

0117U001230 

8. ФЗ-53Ф 

 

2017-2019 

 

Стадник В.Й., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

Нові матеріали функціональної 

електроніки на основі 

напівпровідникових та діелектричних 

кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4 

0117U001231 

9. ФЛ-52Ф 

 

2017-2019 

 

Мудрий С.І., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

Взаємозв’язок структурного стану, 

елементного складу та термодинамічних 

умов охолодження розплаву при 

формуванні властивостей 

високоентропійних металевих сплавів 

0117U001232 

10. ХН-55Ф 

 

2017-2019 

Аксельруд Л.Г., 

канд. хім. наук, ст. наук. 

співроб. 

Структурно-модифіковані оксиди та 

споріднені металічні сполуки – нові 

квантові матеріали 

0117U001234 

11. ХФ-56Ф 

 

2017-2019 

 

Решетняк О.В., 

д-р хім. наук, проф. 

Нанокомпозитні та наноструктуровані 

системи з каталітичними властивостями 

0117U001235 



 

12. ХФ-57Ф 

 

2017-2019 

 

Бойчишин Л.М., 

канд. хім. наук, доц. 

Фізико-хімія формування магнітних 

кластерів, їхній вплив на властивості 

аморфних сплавів, легованих 

перехідними та рідкісноземельними 

металами 

0117U001236 

13. ОБ-60Ф 

 

2017-2019 

Зашкільняк Л.О., 

д-р істор. наук, проф. 

Реґіоналізм в Україні:  ідентичності, 

цінності, історія 

0117U001238 

 

ПРИКЛАДНІ  ТЕМИ 
 

№ Шифр теми Науковий керівник Назва теми № держреєстрації 

1. НТ-54П 

 

2017-2018 

 

Кулик Б.Я., 

канд. фіз.-мат. наук 

Нове покоління наноструктурованих і 

модифікованих домішками 

широкозонних напівпровідників, 

сцинтиляторів та фероїків 

0117U001233 

2. ХФ-58П 

 

2017-2018 

 

Дутка В.С., 

д-р хім. наук, доц. 

Розроблення інтелектуальних сенсорних 

середовищ на основі спряжених 

полімерних систем для моніторингу 

стану довкілля 

0117U001237 

3. ОБ-61П 

 

2017-2018 

 

Островська К.О., 

д-р психол. наук, проф. 

Розробка технологій психолого-

педагогічного супроводу дітей із 

спектром аутистичних порушень у 

спеціальній та інклюзивній школі 

0117U001239 

 


