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№ Науковий керівник № держреєстрації Назва теми 

    

1. Бабський А.М., 

д-р біол. наук, ст. наук. спів роб. 

0119U002323 

01.19-12.21 

Мембранопов’язані процеси у холоднокровних і 

теплокровних за патологічних станів та дії фізико-

хімічниї чинників 

2. Сибірна Н.О., 

д-р біол. наук, проф. 

Люта М.Я., 

канд. біол. наук, доц. 

0119U002324 

01.19-12.23 

Фотобіомодуляційна дія низько інтенсивного 

світлового випромінювання оптичного діапазону 

спектра на систему крові щурів за умов цукрового 

діабету 1-го типу 

3. Гулій В.М., 

д-р геол.-мін. наук, проф. 

0119U002325 

01.19-12.22 

Мінералого-геохімічне моделювання взаємодії 

силікатних і карбонатних порід за різних умов, 

температур, тисків і складу флюїдів 

4. Волошин П.К., 

канд. геол.-мін. наук, доц. 

 

0119U002326 

01.19-12.22 

Еколого-геологічний аналіз природно-

господарських систем Карпатського регіону та 

проблеми їхньої оптимізації 

5. Волошин П.К., 

канд. геол.-мін. наук, доц. 

 

0119U002327 

01.19-12.22 

Оцінка еколологічних ризиків освоєння 

підземного простору історичної частини м. Львова 

6. Монастирський Л.С., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

0119U002328 

01.19-12.21 

Розпізнавання образів і біометричний  захист 

інформації засобами машинного навчання 

7. Свелеба С.А., 

д-р фіз.-мат. наук, 

пров. наук. співроб. 

0119U002329 

01.19-12.21 

Розрахунок і моделювання складних динамічних 

систем 

8. Болеста І.М., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

0119U002330 

01.19-12.21 

Розробка методів і  програм для моделювання 

процесів і явищ наноплазмоніки 



9. Благітко Б.Я., 

канд. техн. наук, доц. 

0119U002331 

01.19-12.21 

Фізико-математичне моделювання складних 

динамічних систем 

10. Лизанчук В.В., 

д-р філол. наук, проф. 

0119U002332 

01.19-12.21 

Електронні засоби масової інформаціі у контексті 

гібридної війни Російської Федерації проти 

України 

11. Яцимірська М.Г., 

канд. філол. наук,  

д-р політ. наук, проф. 

0119U002333 

01.19-12.21 

Медіатекст:  сучасні концепти, інновації, 

жанрово-стильові різновиди 

12. Потятиник Б.В., 

д-р філол. наук, проф. 

0119U002334 

01.19-12.21 

Кросмедія: застосування в сучасній журналістиціі 

і перспективи 

13. Хапко Р.С., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

0119U002335 

01.19-12.21 

Чисельне розв’язування крайових задач та 

операторних рівнянь 

14. Притула М.М., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

0119U002336 

01.19-12.21 

Розробка чисельних методів для розв’язування 

нелінійних динамічних систем та задач 

гідродинаміки. Застосування технологій штучного 

інтелекту 

15. Шевчук І.Б., 

канд. екон. наук, доц. 

0119U002337 

01.19-12.24 

Оптимізація управління соціально-економічними 

процесами із застосуванням інформаційних 

технологій 

16. Борсукевич Л.М., 

канд. біол. наук, наук. співроб. 

0119U002338 

01.19-12.21 

Колекції Ботанічного саду ЛНУ ім. І. Франка як 

резервний генофонд рідкісних трав’яних видів 

флори України 

17. Кметь В.Ф., 

канд. істор. наук, доц. 

 

0119U002339 

01.19-12.22 

Європейська архівно-книжкова спадщина у 

фондах Наукової бібліотеки: політика відкритого 

доступу  

18. Кметь В.Ф., 

канд. істор. наук, доц. 

 

 

0119U002340 

01.19-12.21 

Академічна гуманітаристика XIX-XXI ст. у 

фондах бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка: бібліотечна 

евристика 



 

19. Павлунь М.М., 

д-р геол. наук, проф. 

0119U002341 

01.19-12.22 

Дослідження структури і морфо генетичних типів 

зональності зруденіння магматогенно 

(метаморфогенно) – гідротермального класу 

20. Кушнір О.С., 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 

0119U002342 

01.19-12.21 

Статистична лінгвістика і визначення  ключових 

слів для пошуку інформації 

21. Фургала Ю.М., 

канд. фіз.-мат. наук, доц. 

0119U002343 

01.19-12.21 

Використання  частотних характеристик 

зображень для розпізнавання об’єктів 

22. Коссак В.М., 

д-р юрид. наук, проф. 

0119U002358 

01.19-12.21 

Новелізація цивільного та цивільно-

процесуального права в умовах реформи 

судочинства 

23. Івашків В.М., 

д-р філол. наук, проф. 

0119U002393 

01.19-12.21 

Фольклор і література: точки дотику, динаміка 

розвитку і взаємодії 

24. Черник Я.І., 

канд. біол. наук, доц. 

Боднар Л.С., 

канд. біол. наук, доц. 

 

0119U002394 

01.-19-12.22 

Механізми відповіді на дію стресових чинників і 

біологічно-активних речовин у мутантів 

Drosophila melanogaster з порушенням 

функціонування нервової і м’язової систем; 

корекція мутагенного впливу ароматизаторів 

продуктів харчування 

25.  Мамчур З.І., 

канд. біол. наук, доц. 

Хамар І.С., 

канд. біол. наук, доц. 

Гончаренко В.І., 

канд. біол. наук, доц. 

0119U002395 

01.19-12.23 

Наукові основи збереження та відновлення 

біотичного і ландшафтного різноманіття об’єктів 

природно-заповідного фонду на території  м. 

Львова 

26. Антоняк Г.Л., 

д-р біол. наук, проф. 

Мамчур З.І., 

канд. біол. наук, доц. 

0119U002396 

01.19-12.23 

Екологічний моніторинг абіотичних і біотичних 

компонентів середовища в умовах антропогенно-

техногенного впливу на довкілля 



 

27. Горбулінська С.М., 

канд. пед. наук, доц. 

0119U002397 

01.19-12.22 

Формування фахової компетентності  

магістрів- біологів 

28. Купчинська З.О., 

д-р філол. наук, доц. 

0119U002398 

01.19-12.21 

Структура української мови в синхронії та 

діахронії 

29. Стельмах М.Ю., 

канд. філол. наук 

0119U002399 

01.19-12.21 

Мовознавчі та літературознавчі аспекти сучасної 

орієнталістики 

30. Пилипенко П.Д., 

д-р юрид. наук, проф. 

0119U002400 

01.19-12.21 

Теоретико-прикладні проблеми становлення і 

розвитку права зайнятості та права довкілля в 

Україні 

31. Козаренко О.В., 

д-р мистецтвознавства 

0119U002401 

01.19-12.22 

Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь 

прикладного культурознавства 

32. Могиляк М.Г., 

канд. с.-г. наук, ст. наук. співроб. 

0119U002402 

01.19-12.21 

Біологічні особливості та перспективи інтродукції 

декоративних рослин 

33. Козак Б.М., 

академік НАМ України, проф. 

0119U002403 

01.19-12.21 

Мистецька культура України і європейський 

контекст: джерелознавчі та порівняльні 

дослідження 

34. Демчук Н.Р., 

канд. філол. наук, доц. 

0119U002404 

01.19-12.22 

Парадигма соціально комунікаційних досліджень 

в Україні на початку XXI ст. 

35. Сінькевич О.Б.,  

д-р філос. наук, доц. 

0119U002405 

01.19-12.21 

Українська культура в контексті глобалізацій них 

процесів 

36. Бурдін В.М., 

д-р юрид. наук, проф. 

0119U002406 

01.19-12.21 

Теоретико-прикладні проблеми ефективності 

кримінального законодавства України 

37. Школик А.М., 

канд. юрид. наук, доц. 

0119U002407 

01.19-12.21 

Адаптація адміністративного та фінансового 

законодавства України до права Європейського 

Союзу 

38. Яворська О.С., 

д-р юрид. наук, проф. 

0119U002408 

01.19-12.21 

Новегізація законодавства України у сфері 

інтелектуальної власності та його гармонізація з 

правом Європейського Союзу 



39. Шувар Р.Я., 

канд. фіз.-мат. наук, доц.  

0119U002409 

01.19-12.21 

Аналіз даних засобами машинного навчання 

40. Дахній А.Й., 

канд. філос. наук, доц. 

0119U002410 

01.19-12.21 

Методологія історико-філософських досліджень 

41. Мальська М.П., 

д-р екон. наук, проф. 

0119U002411 

01.19-12.21 

Туристично-рекреаційний потенціал Львівської 

області 

42. Бацевич Ф.С., 

д-р філол. наук, проф. 

0119U002412 

01.19-12.21 

Різномовні тексти і дискурси в соціально-

комунікативних і міжкультурних вимірах 

43. Романюк А.С., 

д-р політ. наук, проф. 

0119U002413 

01.19-12.21 

Регіональний процес в контексті національного та 

світового політичного процесу 

44. Гудь Б.В., 

проф.  

0119U002421 

01.19-12.22 

Українсько-польські міждержавні відносини в 

1917-1921 рр. 
 


