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В С Т У П

Львівський національний університет імені Івана Франка – один з найстаріших освітніх та 
наукових закладів у Європі, заснований у 1661 році. 

Наукові дослідження в Університеті реалізуються Науково-дослідною частиною і виконуються 
в рамках 34 наукових шкіл. До складу НДЧ структурно входять 17 науково-дослідних лабораторій, 
9 інститутів, 6 музеїв, Астрономічна обсерваторія, Ботанічний сад і Наукова бібліотека. Шість 
наукових об’єктів Університету мають статус національного надбання України. 

Наукові дослідження в Університеті виконують 1901 науково-педагогічний працівник 
(249 докторів наук, 1159 кандидатів наук) та 146 штатних наукових працівників Науково-дослідної 
частини (15 докторів наук, 62 кандидати наук).

Основні напрями наукової діяльності Університету: 
1. Математичні науки та природничі науки. 
 Факультети: географічний, геологічний, електроніки та комп’ютерних технологій (кафедра 

сенсорної та напівпровідникової електроніки), механіко-математичний, фізичний, хімічний, 
кафедра безпеки життєдіяльності, Астрономічна обсерваторія, Центр колективного 
користування науковим обладнанням “Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук”. 

2. Технічні науки. 
 Факультети: електроніки та комп’ютерних технологій, прикладної математики та інформатики. 
3. Біологія та охорона здоров’я. 
 Біологічний факультет, Ботанічний сад, Міжуніверситетський центр колективного користування 

клітинної біології та біоенергетики.
4. Суспільні науки. 
 Факультети: географічний (кафедри географії України, економічної і соціальної географії, 

туризму), економічний, журналістики, міжнародних відносин, педагогічної освіти, управління 
фінансів та бізнесу, юридичний.

5. Гуманітарні науки та мистецтво. 
Факультети: іноземних мов, історичний, культури і мистецтв, філологічний, філософський,  
Наукова бібліотека.

За цими напрямами пропонуємо інноваційні розробки вчених Університету за період з 
2017 року до 2020 року. У кожній розробці є інформація про її переваги, призначення, сферу 
застосування, затребуваність на ринку, стан готовності до впровадження тощо. 

Наш вклад: наукові ідеї, виготовлення експериментальних зразків, налагодження виробництва, 
права на об’єкти права інтелектуальної власності. Сподіваємося, що інформація про інноваційні 
розробки дасть змогу ознайомити громадськість з отриманими науковими здобутками, а це 
сприятиме впровадженню наукових результатів й формуванню в суспільстві належної оцінки 
науки.

Львівський національний університет 
iмені Івана Франка
вул. Університетська, 1
м. Львів, 79000
Науково-дослідна частина
e-пошта: research.development@lnu.edu.ua
вебсайт: research.lnu.edu.ua/

Контактна особа: 
Гладишевський Роман Євгенович 
проректор з наукової роботи
академік НАН України, професор, 
доктор хімічних наук 
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Розроблену Стратегію збереження та використання 
георізноманітності регіонів України та перспективну 
мережу об’єктів геоспадщини на основі пам’яток 
неживої природи флювіального й еолового 
генезису плановано застосувати для розробки 
природоохоронних програм та проектів Міністерства 
екології і природних ресурсів України, департаментів 
екології та охорони навколишнього природного 
середовища Львівської, Волинської, Івано-Франківської, 
Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької і Вінницької 
областей та їхніх природоохоронних територій.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Методологічною новизною є застосування 
геосайтних і геоморфосайтних підходів до 
вивчення геоспадщини. Реалізовано цілісний 
алгоритм дослідження георізноманітності: від 
інвентаризаційно-оціночних до конструктивно-
прикладних етапів аналізу геоспадщини регіону 
на основі генезису цих об’єктів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Наукові праці з теми досліджень – інтелектуальна власність 
Львівського національного університету імені Івана Франка.

Основні технічні характеристики

Дослідження широкого спектра геолого-
геоморфологічних утворень заходу України для 
потреб геоохорони та їхнього сталого використання 
реалізовано вперше. На інвентаризаційно-
оціночному етапі під час вивчення геосайтів 
лесових і алювіальних відкладів опрацьовано 
серію опорних розрізів і уточнено схему 
розвитку покривних порід плейстоцену регіону. 
Інформаційно-картографічна інвентаризація та 
комплексна оцінка геоморфосайтів флювіального 
й еолового типу дала змогу розширити спектр 
потенційних заповідних форм і комплексів форм 
рельєфу регіону. Розроблено головні напрями 
збереження, геотуристичного та геоосвітнього 
використання об’єктів геоспадщини.

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: охорона природного 
середовища, економіка, освіта і наука у галузі наук 
про Землю, сталий розвиток регіонів з визначною 
геоспадщиною.

Стан готовності розробки

Обґрунтовано потенціал використання типових, 
рідкісних й унікальних еолових і флювіальних 
утворень, природних і штучних відслонень 
алювіальних і субаеральних відкладів для потреб 
охорони та геотуризму. Вперше для заходу 
України виділено території з багатою спадщиною 
флювіального і еолового морфогенезу в якості 
перспективних національних і транскордонних 
геопарків. Для територій з визначною геолого-
геоморфологічною спадщиною розроблялись 
цільові проекти зі створення кластерів туризму 
(Сколівщина, Долинщина). Ці інноваційні 
організаційні структури передбачають широке 
використання геологічної спадщини для організації 
туризму.

Науковий керівник – проф. Богуцький А.Б.

МЕРЕЖА ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ ПАМ’ЯТОК 
НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ ФЛЮВІАЛЬНОГО Й ЕОЛОВОГО ГЕНЕЗИСУ

 
Еолова лесово-ґрунтова серія у розрізі Волочиськ – 

перспективний геосайт
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Регіональні управління земельних ресурсів 
для обґрунтування регіональних схем і 
проектів раціонального природокористування, 
екологізації проектів міжгосподарського та 
внутрішньогосподарського землевпорядкування, 
формування природно-заповідного фонду регіону.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Виділено та обґрунтовано таксономічні ґрунтово-
географічні одиниці, створено програмний 
ГІС-продукт, який забезпечує швидкий доступ 
до достовірної деталізованої та структурованої 
інформації про таксономічні одиниці ґрунтово-
географічного районування всієї території України.

Основні технічні характеристики

Векторні тематичні ГІС-шари в форматі shp-fi le з 
просторовими полігональними даними та описами 
в атрибутивних таблицях.

Затребуваність на ринку

Міністерство освіти і науки України, Міністерство 
аграрної політики та продовольства України. 
У результатах зацікавлені профільні вищі 
навчальні заклади, зокрема Львівський 
національний аграрний університет. Розробка 
може бути використана суміжними галузями наук, 
зокрема: сільськогосподарськими, найперше 
землевпорядкування та землеустрій; економічними – 
при розробці вартісної оцінки земель; екологічними 
– при оцінці екологічного стану території. 

Стан готовності розробки

Розробка готова і стосується виділення 
однорідних за структурою ґрунтового покриву 
таксономічних одиниць ґрунтово-географічного 
районування (країна, зона, край, провінція, округ) із 
використанням ГІС-технологій.

Науковий керівник – проф. Позняк С.П.

Карта ґрунтово-географічного районування України

ҐРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ 
УКРАЇНИ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі оптоелектроніки, а 
саме: способів отримання світловипромінювальних 
елементів і може бути використана в електронній 
промисловості для виготовлення люмінесцентних 
пристроїв з випромінюванням в інфрачервоній області.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Спроектовано та виготовлено стабільні 
світловипромінювальні структури на основі 
кристалів кремнію р-типу в широкому 
температурному діапазоні та порівняно високою 
енергетичною ефективністю (~2%) випромінювання 
в діапазоні довжин хвиль від 1,0 мкм до 1,6 мкм.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 129373.

Основні технічні характеристики

Техніко-економічна ефективність способу 
полягає у цілеспрямованій зміні характеристик і 
властивостей кристалів кремнію, спрямованих на 
поліпшення і стабілізацію параметрів пристроїв на 
їхній основі, спрощенні технологічного процесу 

модифікації поверхні кристалів кремнію р-типу і 
надання їм люмінесцентних властивостей з високою 
інтенсивністю люмінесценції в інфрачервоній 
області 1,0–1,6 мкм.

Затребуваність на ринку

Отримані наукові та практичні результати 
створюють основи для виготовлення 
конкурентоспроможних приладів на основі 
сенсорів з поліпшеними експлуатаційними та 
метрологічними характеристиками.

Стан готовності розробки

Розроблено технологію отримання 
світловипромінювача шляхом збагачення поверхні 
(111) монокристалічної пластини кремнію р-типу 
дислокаційними світловипромінюючими центрами, 
що дасть змогу спростити технологічний процес 
отримання світловипромінювального елемента з 
довжиною хвилі випромінювання дислокаційної 
люмінесценції, яка збігається з вікном прозорості 
наявних оптичних середовищ передачі 
випромінювання, збільшити світловихід системи і 
розширити сферу застосування люмінесцентного 
матеріалу. Може бути впроваджено в Україні та за 
кордоном. 

а б в

а) Зображення поверхні після пластичної деформації, які отримали за допомогою атомно-силового мікроскопа Solver Р47–РRО; 
зміна значення зовнішньої квантової ефективності світловипромінювального елемента на основі р-Sі залежно від: 

б) концентрації дислокаційних виходів на поверхні (111); 
в) величини тиску на зразок (пружна деформація)

СПОСІБ ОТРИМАННЯ 
СВІТЛОВИПРОМІНЮВАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА

Науковий керівник – проф. Павлик Б.В.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі приладобудування і 
можна використовувати для створення апаратури 
радіаційного контролю.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Створено комбінований сцинтилятор, який  містить 
монокристалічну підкладку товщиною 4–5 мм з 
монокристала Lu3Al5O12:Sc з концентрацією скандію 
1,2 ат.% та нанесену на неї монокристалічну плівку 
Lu3Al5O12:Pr з концентрацією празеодиму 0,04–0,045 
ат.%, у цьому випадку товщина плівки Lu3Al5O12:Pr 
є 50–80 мкм, а на неї додатково нанесено плівку 
Y3Al5O12:Ce товщиною 15–20 мкм з концентрацією 
церію 0,02–0,03 ат.%.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано патент України № 136632. 

Основні технічні характеристики

У розробці використовуються матеріали 
Lu3Al5O12:Sc, Lu3Al5O12:Pr та Y3Al5O12:Ce, які дають 
змогу використовувати сцинтилятор для роботи 
в агресивних середовищах та розділяти складові 
іонізуючого випромінювання з високою роздільною 
здатністю.

Затребуваність на ринку

Розроблена конкурентоспроможна технологія 
може знайти застосування у радіоелектронному та 
оптоелектронному приладобудуванні для виробів, 
які можуть працювати в агресивних середовищах, у 
тім числі, у разі потреби, роздільного вимірювання 
складових іонізуючих полів. 

Стан готовності розробки

Стан готовності розробки 70%. Апробація 
отриманих результатів та реалізація розробки 
планується разом з науковцями Інституту 
монокристалів НАН України, НВП Електрон – Карат, 
м. Львів. Може бути впроваджено в Україні та за 
кордоном.

а б в

а) Схематичне зображення комбінованого сцинтилятора;
б) спектри люмінесценції: 1- Y3Al5O12:Ce; 2 - Lu3Al5O12:Pr; 3 - Lu3Al5O12:Sc;

в) кінетика загасання люмінесценції 1- Y3Al5O12:Ce; 2 - Lu3Al5O12:Pr; 3 - Lu3Al5O12:Sc

Науковий керівник – проф. Павлик Б.В.

КОМБІНОВАНИЙ СЦИНТИЛЯТОР ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ АЛЬФА–, БЕТА–, 
ГАММА– ВИПРОМІНЮВАНЬ У ЗМІШАНИХ ІОНІЗУЮЧИХ ПОЛЯХ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

а б в

Типові ВАХ для: 
а) Напівпровідникової; б) металічної точки аналізу; в) приклад масиву аналізованих даних

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі нано- та 
мікроінтегральних планарних технологій, 
функціонального матеріалознавства і може 
використовуватися для прямого визначення 
атомних та нанометрових напівпровідникових, 
металевих ділянок на поверхні матеріалів, а також 
для випадку моношарових металевих покриттів, 
для точного визначення відносної концентрації 
металу на поверхні напівпровідника.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Спосіб визначення наявності нанометрових 
напівпровідникових і металевих ділянок на 
поверхні матеріалів нано- та мікроінтегральної 
електроніки, за яким, скануючою тунельною 
спектроскопією, отримують вольтамперні 
характеристики (ВАХ), дискретизовані за 
величиною зміщення зразок-вістря, з просторовою 
роздільною здатністю, яка є характерною для 
нанотехнологій і проводять кількісний аналіз 
експериментального масиву даних за алгоритмом 
сепарації даних за величиною локального струму 
тунелювання. 

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 130851. 

Основні технічні характеристики

Спосіб, який відрізняється тим, що з отриманого 
масиву даних визначають як часто з’являється 
тунельний струм у діапазоні нульового зміщення 
і за одержаними даними обчислюють відносні 
концентрації металу та напівпровідника на 
поверхні.

Затребуваність на ринку

Використання способу дасть змогу підвищити 
планарну роздільну здатність  і  точність оцінки 
відносних концентрацій металу та напівпровідника 
у нано- та атомному масштабі на поверхні 
матеріалів нано- та мікроінтегральної планарної 
електроніки, засобами скануючого тунельного 
мікроскопа.

Стан готовності розробки

Повнофункціональний алгоритм аналізу даних, 
придатний до практичного використання у галузі 
мікро і нанотехнологій.

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНОСТІ НАНОМЕТРОВИХ 
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ І МЕТАЛЕВИХ ДІЛЯНОК НА ПОВЕРХНІ 

МАТЕРІАЛІВ НАНО- ТА МІКРОІНТЕГРАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

Науковий керівник – проф. Галій П.В
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі нанотехнологій, 
а саме: способів отримання металевих 
впорядкованих лінійних наноструктур на плоских 
або текстурованих поверхнях підкладок, у яких 
використовується явище самоорганізації таких 
структур під дією рельєфу поверхні.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Cуть розробки – створення металевих 
впорядкованих лінійних наноструктур (нанодротів) 
на поверхні шаруватого напівпровідникового 
монокристала In4Se3, яке ґрунтується на ефекті 
самоорганізації, обумовленому борознистою 
структурою поверхні сколювання (100) In4Se3.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 136617. 

Основні технічні характеристики

Формуються лінійні металеві нанорозмірні 
структури на поверхні монокристалів In4Se3, 
що охоплює осадження індію з парової фази 

на підкладку і термоактиваційне формування 
нанодротів, який відрізняється тим, що підкладка 
є поверхнею (111) кристала In4Se3 і володіє 
борознистою топографічною структурою, яка 
отримується внаслідок сколювання, після чого 
термічний прогрів осадженої на неї тонкої плівки 
завдяки явищу вторинного змочування приводить 
до формування масиву лінійних металевих 
нанодротів з фіксованими параметрами: діаметр, 
період і напрям (матриці нанодротів) на поверхні.

Затребуваність на ринку

Заявлений спосіб забезпечує одержання лінійних 
металевих наноструктур (матриць нанодротів) з 
фіксованими параметрами для їх застосування 
у новітніх функціональних середовищах для 
передавання електромагнітного випромінювання 
широкого спектрального діапазону, для 
оптоелектронних застосувань, для побудови 
пристроїв супер швидкої наноелектроніки.

Стан готовності розробки

Повнофункціональний алгоритм аналізу даних 
придатний до практичного використання у галузі 
нанотехнологій.

СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІНІЙНИХ 
ПРОВІДНИХ НАНОДРОТІВ НА НАНОСТРУКТУРОВАНІЙ ПОВЕРХНІ

Науковий керівник – проф. Галій П.В

 
 

 

 
 

а б в г

а) Двовимірне зображення поверхні (100) In4Se3 із сформованим масивом нанодротів, отримане внаслідок фільтрації 
за методом швидкого перетворення Фур’є;
б) топографічний профіль для розрахунку середнього поперечного перерізу нанодротів при заявлених експе-
риментальних умовах отримання становить ~17,8 нм; 
в) тримірне зображення масиву нанодротів; 
г) залежність поперечного перерізу нанодротів від часу осадження індію
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Сцинтиляційні екрани для реєстрації 
рентгенівських зображень з високим розділенням; 
складова частина в гібридних типу “плівка-
підкладка” сцинтиляторах, які використовують 
для одночасної реєстрації різних компонентів 
низькоенергетичного іонізуючого випромінювання; 
сцинтилятори для реєстрації α- чи 
β- випромінювань.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Висока здатність до поглинання рентгенівських 
променів; високий світловий вихід у збудженні 
α-частинками джерела 239Pu; низьке післясвічення 
(до рівня 10-4 при рентгенівському збудженні 
протягом 0,1 с).

Стан захисту інтелектуальної власності

Стаття: Zorenko Yuriy. Scintillating screens based on 
the LPE grown Tb3Al5O12:Ce single crystalline films / 
Yuriy Zorenko, Vitaliy Gorbenko, Tetiana Zorenko [та 
інші] // Optical Materials – 2017. – 65. – Р. 73–81.

Основні технічні характеристики
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Y3Al5O12:Ce YAG 535 57,3/132 100

Tb3Al5O12:Ce YAG 552 242/1645 253-264 

Tb3Al5O12:Ce GAGG 560 306/1795 190-195

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: приладобудівна промисловість.

Стан готовності розробки

Розроблено технологію отримання 
монокристалічних плівок Tb3Al5O12:Се методом 
рідиннофазової епітаксії на підкладках Y3Al5O12(YAG) 
і Gd3Al2.5Ga2.5O12(GAGG) з розплав-розчинів на основі 
PbO-B2O3. Може бути впроваджено в Україні та за 
кордоном.

СЦИНТИЛЯТОРИ НА ОСНОВІ 
МОНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК ГРАНАТІВ Tb3Al5O12 ЛЕГОВАНИХ Ce3+

Науковий керівник – гол. наук. співроб. Зоренко Ю.В.

1 - YAG; 2- Tb3Al5O12: Ce/ YAG; 3- Tb3Al5O12: Ce/ GAGG
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

          Cинтез  Склад   Кристалічна структура   Властивості 

MnOMnODy2O3SrCO3

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузей фотоніки, сенсорної 
електроніки та енергоощадних технологій.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Ефективність цих досліджень полягає у 
розробленні та оптимізації методів синтезу систем 
халькогенідних стекол, легованих іонами РЗМ; 
галійвмісних оксидів і вольфраматів з домішками 
РЗМ; купратів і манганатів; РЗМ-вмісних змішаних 
оксидів; РЗМ- і літійвмісних інтерметалідів 
перехідних металів.

Основні технічні характеристики

Розроблено функціонально-поліпшені базові 
системи халькогенідних стекол для біомедичної 
сенсорики, тобто з’ясовано кореляційні 
співвідношення між основними експлуатаційними 
характеристиками і методами синтезу стекол 
систем Ga-As-Se-Te. Отримано полікристалічні 
зразки РЗМ-вмісних багатокомпонентних купратів 
та манганатів серії (M, R)2Cu2O3-CuO2 та манганатів 
M-R-Mn-O, де M – лужноземельний елемент; 
R – рідкісноземельний елемент, а також РЗМ-вмісні 
змішані оксиди з елементами IV групи.

Затребуваність на ринку

Отримані результати досліджень халькогенідних 
стекол підтверджують можливість використання 
технології підсилення оптичного сигналу у 
склуватих середовищах шляхом введення РЗМ 
для розвитку ефективних середовищ і пристроїв 
для різноманітних оптоелектронних застосувань, 
серед яких сенсори, підсилювачі та перетворювачі 
сигналів.

Синтезовані багатокомпонентні інтерметалічні 
фази дають змогу створювати на їхній основі аноди 
для хімічних джерел струму, які матимуть більшу 
кількість заряд-розрядних циклів, питому ємність, 
підвищену механічну та корозійну стійкість у 
розчині електроліту. Одержані матеріали дешевші, 
порівняно з відомими аналогами й, одночасно, 
екологічно чисті.

Стан готовності розробки

Синтез нових і вдосконалення вже відомих сполук, 
зокрема РЗМ-місних халькогенідних стекол 
та інтерметалідів, полікристалічних оксидів, а 
також створення на їхній основі перспективних 
матеріалів, які володіють фізико-механічними, 
електричними та магнітними властивостями, 
залишається однією з найактуальніших проблем 
сучасного матеріалознавства та є умовою 
вдосконалення сучасного рівня розвитку техніки. 

Науковий керівник – доц. Шпотюк Я.О.

НАНОСТРУКТУРОВАНІ ТА ПОЛІКРИСТАЛІЧНІ РЗМ-ВМІСНІ МАТЕРІАЛИ 
ДЛЯ СЦИНТИЛЯТОРІВ, СЕНСОРІВ ТА ЕНЕРГООЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Зображення полістирольних компо-
зитів з вкрапленими наночастинка-
ми BaF2 з середнім розміром 30 нм 
товщиною 0,3 мм за видимого (а) та 
ультрафіолетового збудження (б) з 

концентрацією – 40 ваг.%
а б

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі сцинтиляційної техніки, 
зокрема композитних люмінесцентних матеріалів, 
може бути використана як перетворювач 
високоенергетичного випромінювання у видимий 
діапазон.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Використання методу хімічного осадження з 
водно-спиртових розчинів дало змогу отримати 
частинки нанометрових розмірів, а їх введення у 
полістирольну матрицю з активаторами n-терфеніл 
і РОРОР – полістирольний нанокомпозитний 
сцинтилятор. Економічна обґрунтованість 
розробки зумовлена простотою і дешевизною 
процесу виготовлення нанокомпозитних 
полістирольних плівкових сцинтиляторів порівняно 
з неорганічними.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 127737. 

Основні технічні характеристики

Полістирольні плівкові композити з вкрапленими 
наночастинками BaF2 (40 ваг.%) характеризуються 
в ~30 разів вищою інтенсивністю люмінесценції 
порівняно з інтенсивністю люмінесценції 
полістирольної плівки без наночастинок.

Затребуваність на ринку

Використання нанокомпозитних сцинтиляторів 
на основі полістиролу, який містить активатори 
n-терфеніл та РОРОР, з вкрапленими 
наночастинками BaF2, дає змогу створювати 
компактні швидкі сцинтилятори для перетворення 
високоенергетичного випромінювання у видиме. 
Полістирольні нанокомпозити з вкрапленими 
наночастинками  мають багато суттєвих переваг над 
традиційними сцинтиляторами неорганічними –
це технологічність, дешевизна виготовлення, 
швидкодія та органічними – суттєво більша 
поглинаюча здатність.

Стан готовності розробки

Розроблено методики отримання полістирольних 
плівкових сцинтиляційних композитів з 
вкрапленими наночастинками BaF2. Може бути 
впроваджено в Україні та за кордоном.

                                                    

ПЛАСТМАСОВИЙ СЦИНТИЛЯТОР 

Науковий керівник – проф. Волошиновський А.С.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

а б в

Зображення наночастинок у люмінесцентному мікроскопі при збудженні світлом довжиною хвилі 366 нм: 
а) YBO3-Ce; б) YBO3-Ce,Tb; в) YBO3-Ce,Tb,Eu

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі наноматеріалів і 
нанотехнологій, а саме: способу отримання 
нанокомпозитних люмінесцентних біомаркерів 
на основі неорганічного люмінесцентного 
ядра, активованого йонами лантаноїдів, із 
функціональною полімерною реакційноздатною 
оболонкою з можливістю приєднання біологічних 
векторів, ліків та ін. Нанокомпозитний 
люмінесцентний біомаркер може бути 
використаний для мічення клітин, сепарації 
біологічних об’єктів, для моніторингу цільової 
доставки ліків і радіотерапії.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Використання темплатних методів синтезу 
дало змогу отримати наночастинки з заданими 
розмірами, дисперсією за розмірами, одночасною 
модифікацією поверхні функціональною 
полімерною оболонкою та прогнозованими 
люмінесцентними властивостями. 

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 109158. 

Основні технічні характеристики

Отримані композитні наномаркери 
характеризуються розмірами в діапазоні від 
8 до 50 нм, вузькими інтенсивними смугами 
випромінювання в діапазоні 400–650 нм, ефективно 
збуджуються світлом із довжиною хвилі у діапазоні 
300–380 нм, значною фотостабільністю, можливістю 
приєднання різних біологічних маркерів.

Затребуваність на ринку

Використання нанокомпозитних комплексів 
на основі неорганічних наночастинок із 
функціональною полімерною оболонкою 
є важливим для ідентифікації біооб’єктів і 
дослідження біологічних процесів методом 
люмінесцентної мікроскопії. Люмінесцентні мітки на 
основі неорганічних солей лантаноїдів мають багато 
суттєвих переваг над традиційними органічними 
барвниками, для яких властиві широкі спектральні 
смуги випромінювання та суттєва деградація 
світловиходу.

Стан готовності розробки

Розроблено методики отримання темплатів на 
основі оліпероксидних комплексів, які використано 
для отримання нанокомпозитів та одночасної 
модифікації наночастинок. Може бути впроваджено 
в Україні та за кордоном.

Науковий керівник – проф. Волошиновський А.С.

ОТРИМАННЯ НАНОЧАСТИНОК 
ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІМЕРНОЮ ОБОЛОНКОЮ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Детектування рентгенівського випромінювання, 
гамма-квантів і нейтронів, радіаційний контроль, 
радіаційна спектрометрія тощо.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

На порядок більша ефективність реєстрації 
іонізуючого випромінювання та поглинаюча 
здатність полістирольних композитних 
сцинтиляторів порівняно з полістирольними 
сцинтиляторами без наночастинок, наносекундна 
швидкодія,  суттєво менша вартість виготовлення 
порівняно з кристалічними детекторами.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 126248.

Основні технічні характеристики

Композитні сцинтиляційні матеріали на основі 
полімерної матриці з вкрапленими наночастинками 
виявляють швидкодію ~2 нс та в 5-20 разів більшу 
ефективність реєстрації низькоенергетичних гамма-
квантів порівняно з параметрами полістирольних 
сцинтиляторів.

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: моніторинг радіоактивного 
забруднення довкілля; візуалізація в медицині, 
контроль за переміщенням радіоактивних 
матеріалів; ядерна безпека в промисловості.

Стан готовності розробки

Розроблено лабораторну технологію виготовлення 
композитних плівкових сцинтиляторів на основі 
полістиролу з вбудованими неорганічними 
наночастинками. Може бути впроваджена в Україні 
та за кордоном.

Зразки композитного матеріалу товщиною 
0.2 та 1 мм на основі полістиролу з вкрапленням 

наночастинок CsPbBr3 
при освітленні денним світлом

Люмінесцентне свічення зразків композитного матеріалу 
товщиною 0.2 та 1 мм на основі полістиролу з вкраплен-
ням наночастинок CsPbBr3 при освітленні ультрафіолето-

вим опроміненням

Науковий керівник – проф. Волошиновський А.С.

СПОСІБ ОТРИМАННЯ 
ПОЛІСТИРОЛЬНИХ КОМПОЗИТНИХ СЦИНТИЛЯТОРІВ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

а б

а) Порівняння розмірів кристалів кальциту СаСО3 (зліва) і Tl4HgI6 (справа); 
б) порівняння розщеплення світлового променя кристалами кальциту СаСО3 (зліва) і Tl4HgI6 (справа)

Призначення та сфера застосування

Кристали подвійного променезаломлення, 
природні та штучно вирощені, широко 
застосовують для виготовлення поляризаційних 
призм, для поляризації світла і управління 
світловими потоками. В оптичному 
приладобудуванні, крім оптичних параметрів, 
важливе значення мають розміри та вага 
оптичних елементів. Винахід належить до галузі 
матеріалознавства і може бути використаний 
у радіоелектронному, напівпровідниковому, 
оптичному й оптоелектронному приладобудуванні.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Кристали Tl4HgI6 мають аномально високий 
показник подвійного променезаломлення у 
червоній ділянці спектра, що дає змогу ефективно 
використовувати їх у виробництві оптичних та 
оптоелектронних приладів.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано патент України № 117411.

Основні технічні характеристики

Поляризаційні призми на основі кристалів Tl4HgI6 у 
~100 разів менші за об’ємом, ніж промислові призми 
на основі кальциту СаСО3; поляризаційні призми на 

основі кристалів Tl4HgI6 у ~36 разів менші за вагою, 
ніж промислові призми на основі кальциту СаСО3; 
поляризаційні призми на основі кристалів Tl4HgI6 мають 
у ~1,5 раза вище значення Δ=nе-nо, ніж промислові 
призми на основі кальциту СаСО3. Кристали Tl4HgI6 
мають досить низьку температуру плавлення 450 
°C, що дає змогу зменшити енергетичні витрати у 
технологічних процесах синтезу та вирощування.

Затребуваність на ринку

У сучасній оптотехніці використовується 
величезна кількість матеріалів: простих, складних, 
композиційних, комбінованих. Поява нових матеріалів 
з новими оптичними характеристиками дає підстави 
створювати оптоелектронні вироби з новими 
властивостями, новими принципами. Спосіб досить 
простий технічно, економічно доступний і безпечний. 
Прогнозованим суспільно-корисним результатом 
є значне зменшення габаритів і ваги оптичних та 
оптоелектронних приладів, виготовлених на основі 
кристалів Tl4HgI6. Спосіб можна використовувати 
у виробництві оптичних та оптоелектронних 
приладів в радіоелектронній, напівпровідниковій та 
авіакосмічній техніці.

Стан готовності розробки

Розроблено методи та технологічні процеси 
одержання кристалів з високими показниками 
подвійного променезаломлення. Може бути 
впроваджено в Україні та за кордоном.

СПОСІБ ОТРИМАННЯ 
КРИСТАЛІВ ПОДВІЙНОГО ПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ

Науковий керівник – проф. Франів А.В.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі електрики та 
магнетизму, а саме: класу магнітних мультифероїків, 
може бути використана для створення чутливих 
матеріалів для сенсорів магнітного поля на основі 
магнітодіелектричного ефекту.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

При внесенні кристала у магнітне поле 
діелектрична проникність суттєво зменшується 
(при магнітному полі 1 Тл діелектрична проникність 
зменшується в 4 рази).

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 136618. 

Основні технічні характеристики

Виявлено магнітодіелектричний ефект у кристалах 
ТЕАССВ-3 ((N(C2H5)4)2CoClBr3), який виявляється в 
суттєвій зміні діелектричної проникності в околі 
сегнетоелектричного ФП під впливом магнітного 
поля. Твердий розчин ТЕАССВ-3 відрізняється 
простотою синтезу та, на відміну від прототипа, 
чутливістю до магнітного поля за кімнатної 
температури. 

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: електроніка та сенсорна 
техніка.

Стан готовності розробки

Розроблено матеріал. Може бути впроваджено в 
Україні та за кордоном. 
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Температурні залежності діелектричної проникності під впливом прикладеного магнітного поля, отримані в режимі 
нагрівання за частоти вимірювального електричного поля 100 кГц; на вставці залежність приросту діелектричної 

проникності від прикладеного магнітного поля для різних температур

МУЛЬТИФЕРОЇК (N(C2H5)4)2CoClBr3 З ВЕЛИКИМ 
МАГНІТОДІЕЛЕКТРИЧНИМ ЕФЕКТОМ

Науковий керівник – проф. Капустяник В.Б.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 
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Температурна залежність магнітоелектричного коефіцієнта 
для твердих розчинів DMAAl1-xCrxS з різною концентрацією хрому

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі електрики, а саме: класу 
магнітних матеріалів мультифероїків із керованими 
магнітоелектричними властивостями, може бути 
використана як магнітоелектричний матеріал 
для магнітних датчиків, постійних магнітів та для 
пристроїв магнітної пам’яті нового покоління.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Перевищує приблизно у 10 разів величину 
коефіцієнта магнітоелектричної взаємодії стосовно 
існуючих аналогів. 

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 136618. 

Основні технічні характеристики

Твердий розчин DMAAl1-xCrxS відрізняється 
простотою синтезу та, на відміну від прототипу, у 
10 разів вищим коефіцієнтом магнітоелектричної 
взаємодії, а також можливістю керування знаком і 
величиною магнітоелектричної взаємодії шляхом 
регулювання концентрації домішки хрому на етапі 
вирощення кристала. 

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: електроніка та інженерія.

Стан готовності розробки

Розроблено матеріал. Може бути впроваджено в 
Україні та за кордоном. 

   

МАТЕРІАЛ 
З КЕРОВАНИМИ МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Науковий керівник – проф. Капустяник В.Б.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Композитні полімерні плівки
Кутова залежність інтенсивності ГДГ і ГТГ у полімерних копозитних плівках 
на основі азобензен-вмісних комплексів імінопіридину з катіонами ренію

Схема генерації другої та третьої 
оптичних гармонік (ГДГ, ГТГ)

Поляризаційна залежність інтенсивності нелінійно-оптичного відгуку 
в органічних композитних системах на основі дипірометену бору

Науковий керівник – проф. Капустяник В.Б.

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі нових матеріалів 
і ґрунтується на виготовленні та дослідженні 
нелінійно-оптичних властивостей органічних 
полімерних композитів, неорганічних 
наноструктурних тонких плівок, які можуть бути 
використані у розробці нових матеріалів для 
різноманітних фотонних застосувань.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Економічна обґрунтованість розробки зумовлена 
простотою і дешевизною процесу виготовлення 
тонкоплівкових композитних матеріалів з досить 
високими параметрами нелінійно-оптичного 
відгуку.

Основні технічні характеристики

Отримані тонкоплівкові органічні полімерні 
композити характеризуються квадратичною та 
кубічною нелінійно-оптичними сприйнятливостями 
(10-12 м/В і 10-20 м2/В2, відповідно) та порівняно 
високим нелінійним заломленням і поглинанням.

Затребуваність на ринку

Досліджені матеріали є вже готовими прототипами, 
які можна використовувати як конвертори частоти 
лазерного випромінювання, оптичні обмежувачі 
та маніпулятори лазерного пучка, бо володіють 
високою нелінійно-оптичною добротністю.

Стан готовності розробки

Розроблено технологію отримання та обробки 
органічних полімерних композитів і неорганічних 
наноструктурних тонких плівок.

ОРГАНІЧНІ ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИТИ 
ДЛЯ ФОТОННИХ ЗАСТОСУВАНЬ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Крива відгуку сенсора, створеного на основі наноструктур ZnO, 
на пари аміаку з концентрацією 100 ppm за робочої температури 19°С. 

Вставка – мікрофотографія поверхні чутливого елемента сенсора

Призначення та сфера застосування

Детектування і контроль вмісту аміаку в 
навколишньому середовищі (в приміщеннях, 
трубопроводах), а також у харчовій промисловості 
для контролю якості харчових продуктів. 

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Перевершує більше ніж вдвічі існуючі плівкові 
сенсори-аналоги за основними сенсорними 
характеристиками: чутливість, час відгуку/
відновлення, робоча температура. 

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 111415.

Основні технічні характеристики

Завдяки використанню як чутливого шару 
наноструктур (а не плівки) ZnO, отримано більшу 
робочу площу поверхні сенсора, що дало змогу 
підвищити його чутливість, знизити робочу 
температуру. Під дією малих концентрацій парів 
аміаку 100 ppm суттєво збільшується електроопір 
давача, а саме втричі. Час відгуку сенсора становить 
50 с, а відновлення відбувається протягом 5 хв 
витримки на повітрі.

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: приладобудування.

Стан готовності розробки

Розроблено технологію виготовлення. Може бути 
впроваджено в Україні та за кордоном.

РЕЗИСТИВНИЙ СЕНСОР АМІАКУ

Науковий керівник – проф. Капустяник В.Б.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Використання термопасти в комп’ютерній техніці та графіки залежності робочої температури процесора комп’ютера 
зі сталим навантаженням, з використанням для відведенням теплоти мідного радіатора, від часу роботи комп’ютера

Призначення та сфера застосування

Відведення тепла від теплоутворюючих робочих 
елементів електронних пристроїв, зокрема 
процесорів, чіпсетів, відеоприскорювачів 
комп’ютерів тощо.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Поліпшення відведення тепла від теплоутворюючих 
робочих елементів електронних пристроїв завдяки 
втричі вищому коефіцієнту теплопровідності 
порівняно з існуючим аналогом – пастою КПТ-8.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 102258.

Основні технічні характеристики

Використання під час виготовлення термопасти 
наночастинок ZnO замість мікропорошку ZnO 
привело до підвищення величини її коефіцієнта 
теплопровідності від 0,8 Вт/(м·K) до 2,5 Вт/(м·K).

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: електротехніка.

Стан готовності розробки

Розроблено технологію виготовлення. Може бути 
впроваджено в Україні та за кордоном.

   

ТЕПЛОПРОВІДНА ПАСТА

Науковий керівник – проф. Капустяник В.Б.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі приладобудування, 
може використовуватись для створення 
сцинтиляційних детекторів β-частинок і 
рентгенівського випромінювання.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Перевага способу над існуючими аналогами – 
простота виконання та дешевизна, тому що в 
ньому не використовуються дорогі матеріали й 
прилади. 

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 134043. 

Основні технічні характеристики

Розроблено спосіб виготовлення тонкошарової 
люмінесцентної системи, за яким тонкий 
шар люмінесцентного матеріалу наносять на 
тверду основу, який відрізняється тим, що шар 

люмінесцентного матеріалу розміщують між 
прозорими для збуджуючого та люмінесцентного 
випромінювань двома твердими основами з 
клейкими шарами, якими закріплюють його в 
отворі шаблона з пластини слюди чи металу. Цей 
спосіб вигідно використовувати для отримання 
тонкошарових люмінесцентних систем у 
тих випадках, коли вимагаються експресні 
вимірювання спектрів свічення порошкових 
чи монокристалічних люмінофорів. Отримані 
дані свідчать про можливості створення на 
основі тонкошарових люмінесцентних систем і 
промислових кремнієвих фотодіодів комбінованих 
детекторів. 

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: приладобудування.

Стан готовності розробки

Спосіб виготовлення тонкошарової люмінесцентної 
системи може бути впроваджено в Україні та за 
кордоном. 

Схема тонкошарової люмінесцентної системи, де:
1 – перша основа; 2  – клейкий шар; 3 – шаблон; 4 – клейкий шар; 

5 – друга основа; 6 – порошковий чи монокристалічний люмінофор

Науковий керівник – доц. Турко Б.І.

СПОСІБ ОТРИМАННЯ 
ТОНКОШАРОВОЇ ЛЮМІНЕСЦЕНТНОЇ СИСТЕМИ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Порівняння фотокаталітичних характеристик бішару rGO, 
наноструктур ZnO і композита ZnO/rGO

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі матеріалознавства, може 
використовуватись для одержання ефективних 
каталізаторів деструктивних окисних процесів, а 
саме: для очищення води від широкого спектра 
органічних забруднювачів.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Перевершує приблизно на 15% за 
фотокаталітичною активністю існуючі аналоги. 

Стан захисту інтелектуальної власності

Одержано патент України № 122252. 

Основні технічні характеристики

Використання бішару ґрафен оксиду (rGO), що 
синергетично взаємодіє з шаром нанострижнів 
ZnO, дало змогу підвищити приблизно на 15% 
фотокаталітичну активність. Використовуючи як 
модельний забруднювач барвник метилоранжу, 
створений композитний фотокаталізатор володів 
на порядок більшою константою швидкості реакції 
фотодеградації порівняно з аналогами. 

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: хімічна промисловість.

Стан готовності розробки

Розроблено технологію виготовлення. Може бути 
впроваджено в Україні та за кордоном. 

   

Науковий керівник – доц. Турко Б.І.

СПОСІБ ОТРИМАННЯ 
КОМПОЗИТНОГО ФОТОКАТАЛІЗАТОРА
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Результати з досліджень впливу мінімальної довжини 
на властивості астрофізичних систем можуть бути 
використані для розв’язання фундаментальних проблем 
сучасної фізики, а саме проблем квантової гравітації. 
Висновки щодо ефектів квантованості простору в 
перспективі можуть бути застосовані на практиці, зокрема 
для інтерпретації результатів високоточних вимірювань, 
які проводять в сучасних світових наукових центрах.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Побудовано теорію опису руху макроскопічного тіла 
у квантованих просторах, які описуються алгебрами з 
канонічною, лінійною та нелінійними деформаціями. 
На підставі дослідження впливу квантованості 
простору на зміщення перигелію Меркурія знайдено 
оцінку для мінімального імпульсу, яка щонайменше на 
10 порядків поліпшує результати, подані в літературі. 
Розв’язано проблему порушення слабкого принципу 
еквівалентності та властивостей кінетичної енергії 
у квантованих просторах, які описуються різними 
типами деформованих алгебр. Отримано закон 
розширення Всесвіту для моделей Сіттера та анти-де 
Сіттера з урахуванням ефектів квантування простору.

Основні технічні характеристики

З’ясовано, що залежність параметрів деформованих 
алгебр, які описують квантованість простору 

на планківських масштабах, від маси дає змогу 
розвинути послідовну фізичну теорію без 
порушення фундаментальних фізичних законів і 
принципів. Знайдено вплив квантованості простору 
на зміщення перигелію Меркурія, рух системи 
Сонце-Земля-Місяць. У загальному випадку 
деформованого простору з мінімальною довжиною 
для космологічних моделей де Сіттера та анти-
де Сіттера отримано закон розширення Всесвіту, 
знайдено поправку до параметра Габбла. 

Стан охорони інтелектуальної власності

Опубліковано 14 статей (Web of Science і Scopus), 
4 статті (фахові видання України).

Затребуваність на ринку

Висновки з досліджень квантованості простору та її 
впливу на властивості астрофізичних систем важливі для 
розуміння світу від планківських масштабів до масштабів 
Всесвіту та є основою для подальших досліджень 
особливостей структури простору на планківських 
масштабах та оцінки величини кванта простору.

Стан готовності розробки

Знайдено ефекти квантованості простору у властивостях 
астрофізичних систем. Результати можуть бути використані 
вченими для проведення досліджень в Україні та за кордоном.

Науковий керівник – д-р фіз.-мат. наук Гнатенко Х.П.

ЕФЕКТИ КВАНТОВАНОСТІ ПРОСТОРУ 
У ВЛАСТИВОСТЯХ АСТРОФІЗИЧНИХ СИСТЕМ

а б

а) Закон еволюції Всесвіту для моделі де Сіттера; 
б) для моделі анти-де Сіттера з врахуванням квантованості простору
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Проект спрямований на детальне дослідження 
методами моделювання внутрішньої структури 
та астрофізичних процесів на різних просторово-
часових масштабах: білі карлики, зорі зі швидким 
осьовим обертанням, атмосфери Сонця та зір, 
небулярні середовища (розріджена космічна 
плазма) на просторових масштабах від сотих долей 
парсека (оболонки планетарних туманностей 
і симбіотичних зір) до декількох кілопарсек 
(галактики з активним зореутворенням), 
космологічні структури в епоху реіонізації. 

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Розроблено новий метод виводу виразів для 
іонізаційно-корекційних множників небулярних 
середовищ на основі їхнього фотоіонізаційного 
моделювання світіння, в яких враховується 
внутрішня структура цих об’єктів. Розроблено 
програму Diff RaY_3D для детального розрахунку 
поля дифузного іонізуючого випромінювання у 
небулярних середовищах на основі просторових 
мап їх емісійностей. Поєднано цю програму з 
відомою програмою CLOUDY, завдяки чому вдалося 
розрахувати більш точні та коректні моделі світіння 
різноманітних небулярних середовищ. Розроблено 
програмне забезпечення для моделювання 3D 
перенесення випромінювання в неоднорідній плазмі. 

Основні технічні характеристики

Розраховано мультикомпонентні фотоіонізаційні 
моделі світіння зон HII у компактних  галактиках 
з активним і неперервним зореутворенням. 
Розраховано фотоіонізаційні моделі оболонок 
планетарних туманностей з урахуванням пилу 
для різних розподілів густини в їхніх оболонках. 
Визначено масу небулярної оболонки та її зорі-
попередниці за електронною температурою у 

випадку однорідного просторового розподілу 
небулярної речовини. Розраховано спектральну 
залежність поперечного перерізу процесу 
фотоіонізації негативного йона водню на основі 
базисного підходу і борнівського наближення.

Стан охорони інтелектуальної власності

Опубліковано 36 статей (Web of Science і Scopus), 
з них 25 статей – фахові видання України, 5 
монографій, 1 навчальний посібник; захищено 
2 кандидатські дисертації, подано до захисту у 
листопаді та грудні 2020 року; 2 кандидатські 
дисертації, отримано 3 закордонні ґранти. 

Затребуваність на ринку

Напрацювання авторів проекту вже впроваджуються 
у робочі програми викладання таких спецкурсів: 
“Діагностика та моделювання світіння небулярних 
середовищ”, “Моделювання зоряних атмосфер”, 
“Теорія зоряних спектрів”, “Астрофізика компактних 
об’єктів”, “Актуальні задачі сучасної астрофізики”, 
“Структура та еволюція Всесвіту”. Програмні 
реалізації розроблених в рамках проекту деяких 
модельних методів зроблено доступними на 
вебсторінці кафедри астрофізики.

Стан готовності розробки

Сучасна астрофізика охоплює всі просторово-часові 
масштаби Всесвіту, що нас оточує – від мікро- до 
макросвіту всього доступного для спостереження 
Всесвіту. Методи, які використовують в астрофізичних 
дослідженнях, з одного боку, базуються практично на 
всіх галузях сучасної фізики, а з іншого – астрофізика 
небулярних середовищ, наприклад, дає змогу вивчити 
поведінку плазми на мікро- та на макрорівні в умовах 
високої розрідженості, які практично недосяжні 
в земних лабораторіях. Результати можуть бути 
використані вченими для проведення досліджень в 
Україні та за кордоном.

Науковий керівник – проф. Мелех Б.Я.

АСТРОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ НА РІЗНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ 
МАСШТАБАХ: ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ З ДАНИМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Створення нових високоентропійних металевих 
сплавів використано для виготовлення деталей, які 
потребують високого рівня міцності за підвищених 
температур, зносостійкості та корозійної стійкості. 
Можливе широке використання в мікроелектроніці, 
військовій і побутовій техніці, ювелірній і 
машинобудівній промисловості.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Удосконалено способи та методи отримання 
високоентропійних сплавів, а саме:

– визначено термпературно-часові режими 
кристалізації таких сплавів для отримання стійких 
твердих розчинів заміщення з ГЦК та ОЦК ґраткою;

– запропоновано нові високоентропійні сплави з 
заданим спектром фізико-хімічних властивостей; 

– удосконалено до рівня сучасних світових вимог 
наявні методики вимірювання структурно-
чутливих властивостей матеріалів у широкому 
температурному діапазоні. 

Стан охорони інтелектуальної власності

Опубліковано 13 статей (Web of Science і Scopus), 
20 статей (фахові видання України) .

Основні технічні характеристики

З’ясовано, що у високоентропійних сплавах все-
таки буде утворюватись деяка частина хімічно 
впорядкованих кластерів типу інтерметалідів, але їхня 
структура, завдяки високій ентропії сплаву, буде дещо 
іншою. Все це дає змогу передбачати ефективність 
впливу на структурний стан розплаву шляхом зміни 
температури, часу гомогенізації розплаву після 
змішування шихти, а також з допомогою інших зовнішніх 
факторів на процеси формування високоентропійних 
сплавів з поліпшеними характеристиками, які 
визначають їх практичне використання.

Затребуваність на ринку

Високоентропійні сплави як нові матеріали, що володіють 
комплексом поліпшених механічних та електрохімічних 
властивостей (твердість, міцність, зносостійкість, електроопір, 
корозійна стійкість), перспективні для широкого 
застосування ,тому потребують детального вивчення на етапі 
синтезу та в умовах практичного застосування.

Стан готовності розробки

Визначено термо-часові режими отримання 
високоентропійних сплавів з рідкого стану, вивченно 
їхню структуру та властивості до і після кристалізації. 
Може бути впроваджено в Україні та за кордоном.

Температурна залежність 
густини сплавів системи 

Al-Co-Cr-Cu-Fe-Ni

ВИСОКОЕНТРОПІЙНІ 
МЕТАЛЕВІ СПЛАВИ

Науковий керівник – проф. Мудрий С.І.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Створення нових нанодисперсних матеріалів для 
безсвинцевих припоїв на основі олова 
Sn–Cu–Ag (SAC) з домішками металевих і 
неметалевих наночастинок для застосування в 
режимі поетапного паяння в різних температурних 
діапазонах. Можливе широке використання в 
мікроелектроніці, військовій і побутовій техніці, 
ювелірній і машинобудівній промисловості.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Наночастинки стабілізують структуру припою, що 
під час кристалізації зазнає суттєвих модифікацій 
під зовнішніми впливами (електричні та магнітні 
поля, температурні градієнти, швидкості 
охолодження, вібрації), запобігають утворенню 
тріщин втомлюваності та розповзанню контактів, 
знижують зернистість, поліпшують змочування 
поверхні.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 105119.

Основні технічні характеристики

Удосконалено технологію отримання матеріалів 
для безсвинцевих припоїв у вигляді тонких 
стрічок товщиною 20-30 мкм методом швидкого 
загартування. Форма таких стрічок зручна для 
паяння широких ділянок з точно визначеними 
розмірами, що важливо для з’єднання композитів з 
металевими матрицями.

Затребуваність на ринку

Згідно з Директивами ЄС про заборону 
використання припоїв на основі свинцю, 
підприємства України, як асоційованого члена 
ЄС, впроваджуватимуть нові технології паяння з 
використанням безсвинцевих припоїв.

Стан готовності розробки

Розроблено методи та технологічні процеси 
імплементації металевих і керамічних наночастинок 
у матеріали для нових безсвинцевих припоїв на 
основі олова. Може бути впроваджено в Україні та 
за кордоном.

  

МОДИФІКАЦІЯ НАНОЧАСТИНКАМИ МАТЕРІАЛІВ 
ДЛЯ НОВИХ БЕЗСВИНЦЕВИХ ПРИПОЇВ

Мікроструктура (SEM) паяних з’єднань сплаву SAC305 з домішками наночастинок Al2O3

Науковий керівник – проф. Плевачук Ю.О.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Аналітична хімія лікарських засобів. Визначення 
сульфадиметоксину у складних модельних 
розчинах та лікарських препаратах різних форм 
випуску: таблетках і порошках.

Основні характеристики, суть розробки

Сульфадиметоксин (СДМ) переводять у розчин, 
отримують електроактивний продукт за допомогою 
реакції азосполучення з додаванням аналітичного 
реагента: первинну ароматичну аміногрупу 
сульфадиметоксину діазотують 10-кратним стосовно 
СДМ надлишком NaNO2 у середовищі 1 М HCl, у цьому 
випадку для азосполучення як аналітичний реагент 
використовують азобарвник тропеолін О у 1,5-кратному 
надлишку стосовно кількості СДМ у лужному середовищі 
з рН 10,5 за наявності 0,01 М Na2B4O7. Одержаний розчин 
нітрозодисазобарвника переносять у триелектродну 
комірку і знімають вольтамперограму. Відновлення 
аналіту проводять у межах потенціалів -0,2 – -1,5 В 
на ртутному краплинному електроді зі швидкістю 
накладання поляризуючої напруги 1,0 В/с стосовно 
насиченого каломелевого електрода як електрода 
порівняння та платинового допоміжного електрода, 
вимірюють величину струму піка при Ек

п = -1,01 В. 
Концентрацію СДМ визначають за градуйованим 
графіком або способом порівняння.

Порівняння зі світовими аналогами, основні 
переваги розробки.

Запропонований спосіб простіший у виконанні, 
доступніший щодо апаратурного забезпечення та 
дешевший за існуючі. Використання способу дасть 
змогу підвищити точність, селективність аналізу, 
спростити та здешевити визначення СДМ у складі 
готових лікарських форм.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 101201.

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: хімічна, фармацевтична, 
медицина.

Стан готовності розробки

Спосіб випробовували за різних умов 
одержання циклічних вольтамперограм 
для розчинів отриманого раніше продукту 
взаємодії діазотованого сульфадиметоксину з 
нітрозованим тропеоліном О і вибрали оптимальні 
умови вольтамперометричного визначення 
СДМ. Розробка може бути впроваджена у 
фармакопейний аналіз в Україні та за кордоном. 

СПОСІБ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
СУЛЬФАДИМЕТОКСИНУ
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-Ек, ВмкА

мкА

 ТрО
 ТрО + СДМ

 

Циклічні вольтамперограми 
розчинів нітрозованого Тр О  
та утвореного нітрозованого 
дисазобарвника. СHCl = 0,5 М, 

ССДМ = 4,5·10–5 М,

 C
2NaNO  = 1,25·10–2М, 

СТрО = 9,0·10–5 М, 

ÂÑ
2 4 7Na O  = 0,01 М, 

pH = 10,5, V = 1,0 В/с

Науковий керівник – доц. Ридчук П.В.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Розроблений спосіб дає змогу значно підвищи-
ти ресурс роботи швидкозношувальних деталей, 
що є завжди актуально, і спрямований на суттєве 
зростання ресурсу деталей вузла або машини в ціло-
му. Спрямований на розв’язання проблеми виходу з 
ладу машин і механізмів шляхом підвищення їхньої 
надійності та довговічності.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Науковий результат полягає у кількаразовому, 
порівняно з промисловими способами (від 1,8 
до 4 залежно від типу зміцнювальної деталі 
та її матеріалу, умов роботи та навантаження, 
середовища), збільшенні ресурсу роботи 
деталей і машин в цілому, суттєвому зменшенні 
простоїв обладнання, зниженні вимог щодо умов 
експлуатації таких машин і механізмів. Не потребує 
додаткового обладнання термічних дільниць.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано 4 патенти України № 116739, 118629, 
118632, 119004.

Основні технічні характеристики

Розробка полягає у нанесенні на робочу поверхню 
деталі зміцненого покриття інаморфної структури, 
в якій за рахунок набутої морфології поверхневого 
шару значно зростає поверхнева твердість до 
5,5–8,5 ГПа і, відповідно, зносостійкість у різних 
середовищах.

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: машинобудування (в 
тім числі військово-промисловий комплекс), 
приладобудування, поліграфічна, переробна, 
металургійна та легка промисловості.

Стан готовності розробки

На цей метод зміцнення розроблено маршрутну 
та поопераційну технологію (починаючи 
від вибору матеріалу заготовки; методу її 
попередньої механічної обробки; детальної 
технології зміцнення). Розроблено розрахунки 
економічної ефективності від впровадження цього 
методу. Метод, який застосувують для великої 
номенклатури деталей різних галузей господарства 
і, завдяки своїм техніко-економічним показникам, 
може бути впроваджений в Україні та за кордоном.

   

Втулка і палець із нанесеним зміцненим покриттям

СПОСІБ ОТРИМАННЯ 
ЗМІЦНЕНОГО ПОКРИТТЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З МЕТАЛЕВИХ СПЛАВІВ

Науковий керівник – акад. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Розробка спрямована на вирішення проблеми 
синтезу нових матеріалів з високою абсорбційною 
ємністю для сучасних систем накопичення та 
зберігання водню. 

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Ефективність дослідження полягає у тому, що 
розроблено нові сплави системи Mg-Li-Al, які 
можуть демонструвати питому ємність 
865 мА·год/г (3,2 мас. % Н), що суттєво перевищує 
ємність комерційних матеріалів у нікель 
металогідридних акумуляторів. Імпедансні та 
вольтамперні дослідження виявили невеликий 
опір перенесення заряду, а також стабільність 
електродів у лужному середовищі під час 
гідрування, що є позитивним для практичного 
впровадження.

Стан захисту інтелектуальної власності

Дві наукові статті. 

Основні технічні характеристики

Синтезовано нові сплави системи Mg-Li-Al, досліджено 
структурні та електрохімічні властивості, отримано 
гідрогенсорбційні матеріали з підвищеною ємністю.

Затребуваність на ринку

Реалії ринку енергоносіїв: вичерпність природних 
ресурсів (нафта, природний газ тощо) та прогнози 
щодо збільшення енергетичних потреб створюють 
необхідність пошуку нових альтернативних джерел 
енергії. Воднева енергетика − найперспективніший 
напрям альтернативної енергетики, бо водень 
є найбільш поширеним та екологічно чистим 
енергоносієм і невдовзі може замінити 
органічне паливо. Отримані наукові та практичні 
результати створюють основи для виготовлення 
конкурентоспроможних сорбційних матеріалів з 
поліпшеними експлуатаційними характеристиками.

Стан готовності розробки

Розроблено ефективні воденьсорбційні матеріали, що 
відповідають критеріям “енергоощадних матеріалів” і за 
допомогою яких можна одержати нові накопичувачі водню. 
Розробка може бути впроваджена в Україні та за кордоном.

  

Науковий керівник 
– акад. НАН України, 
проф. Гладишевський 
Р.Є.

Приклад структури одержаного гідриду Розрядна крива стосовно Hg/HgO при густині розрядного 
струму 30 мкА/см2 для Mg76Li12Al12

НОВІ АБСОРБЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 
ДЛЯ НАКОПИЧУВАЧІВ ВОДНЮ НА ОСНОВІ СПЛАВІВ МАГНІЮ

Науковий керівник – акад. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Корисна модель стосується матеріалознавства, а 
саме: нових інтерметалічних термоелектричних 
сплавів і може бути використана для виготовлення 
термоелектричних приладів як термоелектричний 
матеріал у термоелектричних генераторах 
для прямого перетворення теплової енергії в 
електричну. 

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Термоелектричні генератори (ТЕГ) знаходять 
широке застосування в різних технологічних 
процесах, зважаючи на великі обсяги так 
званого зайвого (відкидного) тепла. Працюючи у 
зворотному напрямі, ТЕГ можуть використовуватися 
як охолоджувальні пристрої. Такі холодильники не 
потребують компресорів і шкідливих холодоагентів, 
які руйнують озоновий шар атмосфери. Суттєвою 
перевагою є простий метод синтезу, а також 
відносна дешевизна і нетоксичність вихідних 
компонентів. Модифікація компонентного складу 
таких напівпровідників приводить до поліпшення 
термоелектричних характеристик.

Основні технічні характеристики

Автори запропонували сплав, який містить титан, 
кобальт і стибій, але на відміну від прототипу 
додатково уведено скандій. Це дало змогу 
збільшити величину термо-ерс від 103,5 до 241,6 
мкВ/К за температури 380 К.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 1321470. 

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: приладобудівна, металургійна 
та легка промисловості.

Стан готовності розробки

Розроблено метод синтезу і компонентний склад 
нового сплаву, що може бути використаний як 
матеріал для виготовлення активних елементів 
у термоелектричних генераторах для прямого 
перетворення теплової енергії в електричну, а 
також як термопар. Може бути впроваджено в 
Україні та за кордоном.

 

а б

Зміна значень питомого опору ρ(х,Т) (а) та коефіцієнта термо-ерс α(х,Т) (б) Ti1-xScxCoSb 
за різних температур: 1 – 80 К, 2 –160 К, 3 –250 К, 4 –380 К

МАТЕРІАЛ 
ДЛЯ ТЕРМОПАР І ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ

Науковий керівник – акад. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Модель матеріалу стосується галузі 
матеріалознавства, а саме: нових термоелектричних 
сплавів на основі інтерметалічних сполук і 
може бути використана для виготовлення 
термоелектричних приладів як термоелектричний 
матеріал у термоелектричних генераторах 
для прямого перетворення теплової енергії в 
електричну та для термопар. 

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Використання термоелектричних генераторів 
актуальне для розв’язання проблем 
енергозбереження у разі перетворення теплової 
енергії в електричну та в галузі оборонної 
промисловості. Працюючи у зворотному 
напрямі термоелектричні генератори можуть 
використовуватися як термоохолоджувальні 
пристрої. Модифікація компонентного складу 
таких напівпровідників приводить до поліпшення 
термоелектричних характеристик.

Основні технічні характеристики

Запропоновано термоелектричний сплав, який 
містить нікель, мідь і олово, а додатково введено 

титан. Це дало змогу значно збільшити силовий 
фактор за температури 380 K з однаковою з 
прототипом кількістю компонентів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 122642. 

Затребуваність на ринку

Використання термоелектричних матеріалів є 
актуальним для термоелектричних генераторів, 
термопар або термоелектричних охолоджувальних 
пристроїв, використання яких актуальне для 
проблем енергозбереження та оборонної 
промисловості. Галузі промислового застосування: 
машинобудівна, автомобілебудівна, космічна та 
приладобудівна.

Стан готовності розробки

Оптимізовано параметри синтезу і компонентний 
склад нового сплаву, що може бути використаний 
як матеріал для виготовлення активних елементів 
у термоелектричних генераторах для прямого 
перетворення теплової енергії в електричну і як 
термопар. 

   

 

Зміна 
коефіцієнта 
термо-е.р.с.

TiNi
1-x

Cu
x
Sn

Модель термоелемента

Матеріал TiNi
1-x

Cu
x
Sn –

Z * (при 380 K) – 

34,54 мкВт/K
2
см

TiNiSn - Z * (при 380 K) - 
19,07 мкВт/K

2
см

Науковий керівник – акад. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.

МАТЕРІАЛ 
ДЛЯ ТЕРМОПАР І ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

 Призначення та сфера застосування

Корисна модель стосується матеріалознавства 
і спрямована на створення нових 
інтерметалічних термоелектричних сплавів 
для використання термоелементів у разі 
виготовлення термоелектричних генераторів, 
термоохолоджувальних пристроїв або термопар. 

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Ефективність дослідження полягає в тому, що 
отримано нові термоелектричні матеріали на 
основі інтерметалідів, які можуть бути використані 
для термоелектричних генераторів у різних 
технологічних процесах, зважаючи на великі обсяги 
так званого зайвого тепла. Суттєвою перевагою 
інтерметалічних напівпровідників є простий метод 
синтезу, а також відносна дешевизна і нетоксичність 
вихідних компонентів. Модифікація компонентного 
складу таких напівпровідників приводить до 
поліпшення термоелектричних характеристик. 

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 142784. 

Основні технічні характеристики

Автори запропонували сплав, який містить нікель, 
родій і олово, але в який, на відміну від прототипу, 
додатково введено титан. Це дало змогу значно 
збільшити термо-ерс до величини + 182 мкВ/К за 
температури 400 К.

Затребуваність на ринку

Створення нових ефективних термоелектричних 
матеріалів є актуальним для використання 
в машинобудуванні, автомобілебудуванні, 
приладобудуванні, космічній галузі, для 
термоелектричних генераторів, термопар або 
термоелектричних охолоджувальних пристроїв.

Стан готовності розробки

Відпрацьована методика синтезу матеріалів за 
досить малих енергетичних витратах, отримання 
гомогенних зразків із високим ступенем виходу. Є 
змога отримувати напівпровідники n- або p- типу 
провідності. Може бути впроваджено в Україні та  за 
кордоном.

Склад α, мкВ/К

TiNiSn -285

TiNi0,99Rh0,01Sn -148

TiNi0,98Rh0,02Sn -42

TiNi0,96Rh0,04Sn +112

TiNi0,93Rh0,07Sn +182

Зміна термо-ерс сплавів TiNi1-xRhxSn

Науковий керівник – акад. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.

МАТЕРІАЛ 
ДЛЯ ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ І ТЕРМОПАР
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Корисна модель стосується галузі функціонального 
матеріалознавства, а саме: нових термоелектричних 
сплавів і може бути використана як 
термоелектричний матеріал для виготовлення 
термоелектричних генераторів, термоелектричних 
охолоджувальних пристроїв або термопар. 

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Термоелектричні генератори знаходять широке 
застосування у різних технологічних процесах 
для перетворення теплової енергії в електричну, 
а для роботи у зворотному напрямі їх можуть 
використовувати як охолоджувальні пристрої. 
Ефективність досліджень полягає в отриманні нових 
термоелектричних матеріалів шляхом модифікації 
компонентного складу інтерметалідів. 

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 142227.

Основні технічні характеристики

Запропоновано сплав, який містить кобальт і стибій, 
але на відміну від прототипу додатково уведено 
нікель. Це дало змогу отримати значно вищі 
від’ємні значення диференціальної термо-ерс за 
температури 380 К. 

Затребуваність на ринку

Вирішення проблем енергоощадження потребує 
нових термоелектричних матеріалів з високою 
ефективністю перетворення теплової енергії в 
електричну для використання в різних галузях 
промисловості. Може бути впроваджено в Україні 
та за кордоном.

Стан готовності розробки

Відпрацьована методика отримання зразків у 
гомогенному стані за досить малих енергетичних 
витратах та оптимізовано компонентний склад 
матеріалів. 

Зміна значень термо-ерс і питомого електроопору сплавів NixCoSb3

МАТЕРІАЛ 
ДЛЯ ТЕРМОГЕНЕРАТОРІВ І ТЕРМООХОЛОДЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Науковий керівник – акад. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується матеріалознавства, а саме: 
нових інтерметалічних термоелектричних 
сплавів, можна використати для виготовлення 
термоелектричних приладів – як 
термоелектричний матеріал у термоелектричних 
генераторах (ТЕГ) для прямого перетворення 
теплової енергії в електричну. Термоелектричні 
генератори знаходять широке застосування в 
різних технологічних процесах, зважаючи на 
великі обсяги так званого зайвого (відкидного) 
тепла. Працюючи у зворотному напрямі, ТЕГ 
можуть використовуватися як охолоджувальні 
пристрої. Такі холодильники не потребують 
компресорів і шкідливих холодоагентів, які 
руйнують озоновий шар атмосфери. 

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Пропонуються нові термоелектричні матеріали 
на основі інтерметалічних напівпровідників 
структурного типу MgAgAs. Суттєва перевага таких 
сполук – простий метод синтезу (електродугова 
плавка), а також відносна дешевизна і нетоксичність 
вихідних компонентів. Модифікація компонентного 
складу таких напівпровідників приводить до 
поліпшення термоелектричних характеристик.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 113346.

Основні технічні характеристики

Пропоновані матеріали забезпечують значення 
силового фактора біля 30 мкВт(К2 см) за 300 К та 
величину термо-ерс понад 350 мкВ/К при 400 К.

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: машинобудівна, 
автомобілебудівна, космічна, 
приладобудівна.

Стан готовності розробки

Відпрацьована методика синтезу матеріалів за 
досить малих енергетичних витратах, отримання 
зразків у гомогенному стані з високим ступенем 
виходу. Залежно від потреби можна отримувати 
напівпровідники n- або p-типу провідності.

Науковий керівник – акад. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.

МАТЕРІАЛ 
ДЛЯ ТЕРМОПАР І ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

              

Універсальний потенціостат-гальваностат MTech PGP-550S Універсальний полярограф MTech POL-20

Призначення та сфера застосування

Універсальний потенціостат-гальваностат MTech PGP-550S 
та універсальний полярограф MTech POL-20 із власним 
програмним забезпеченням призначені для проведення 
досліджень і хімічного аналізу електрохімічними 
методами: різновидами вольтамперометрії з потенціо- 
чи гальванодинамічною розгорткою, хроноамперо- та 
хронопотенціометрії, потенціостатичної і гальваностатичної 
поляризації за використання прототипу електрохімічної 
комірки та реальних об’єктів дослідження. Розробки 
можуть бути використані у профільних науково-дослідних 
лабораторіях, аналітичних лабораторіях, вищих навчальних 
закладах, станціях санітарно-епідеміологічного нагляду та 
лабораторіях екологічних служб.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

За функціоналом і метрологічними 
характеристиками відповідають закордонним 
серійним приладам середньої цінової категорії. 
Характеризуються низькою собівартістю через 
використання мікроконтролерів змішаних сигналів 
з розвинутою аналоговою периферією.

Стан захисту інтелектуальної власності

Пацай І.О. Потенціостат-гальваностат MTech PGP-550S. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://chem.
lnu.edu.ua/mtech/devices.htm

Пацай І.О. Полярограф MTech POL-20. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://chem.lnu.edu.ua/
mtech/devices.htm

Основні технічні характеристики

Режими роботи: потенціостатичний, 
гальваностатичний, потенціометричний. Діапазон 
потенціалів робочого електрода до ±5 В, декілька 
діапазонів струму від ±0,01 до ±100 мА, швидкість 
розгортки потенціалу до 500 мВ/с. Цифровий та 
аналоговий функціонал приладу реалізовано 
на одній мікросхемі високого рівня інтеграції – 
мікроконтролері змішаних сигналів серії C8051Fххх 
виробництва компанії Silabs (США).

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: приладобудування, наукові 
дослідження у галузі електрохімії, хімічний аналіз 
електрохімічними методами, вища освіта.

Стан готовності розробки

Розроблено електричні схеми приладів, 
виготовлено робочі прототипи, створено програмне 
забезпечення мікроконтролера та програмне 
забезпечення ПК для керування приладами, 
автоматизації вимірювань та обробки результатів. 
Можуть бути впроваджені в Україні та за кордоном.

УНІВЕРСАЛЬНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ, 
КОРОЗІЙНИХ ТА ЕЛЕКТРОАНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Науковий керівник – ст. досл. Демченко П.Ю.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Одержання комплексів йодиду купруму(І) з N- і 
S-вмісними гетероциклічними лігандами, зокрема 
π,σ-комплексів з алільними похідними, у вигляді 
якісних монокристалів.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Метод дає змогу отримувати якісні монокристали 
π,σ-комплексів купрум(І) йодиду, що важко 
досягнути, використовуючи інші методи синтезу 
координаційних сполук. Продукт не потребує 
перекристалізації, кристали достатньо високої 
якості для рентгеноструктурного аналізу за 
методом монокристала та для вивчення їхніх 
люмінесцентних чи нелінійних оптичних 
властивостей.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 108760.

Основні технічні характеристики

Проводять відновлення йоду на мідних електродах 
із одночасним окисненням металічної міді до Cu(I) 
у розчині органічного ліганду із прикладанням до 
електродів напруги 0,4-0,6 В змінного струму. Як 
ліганд використовують N- і S-вмісні гетероциклічні 
сполуки, а як розчинник – ацетонітрил чи його 
суміш з етанолом.

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: хімія координаційних сполук, 
органометалічний каталіз, функціональні матеріали.

Стан готовності розробки

Розроблено змінно-струмний електрохімічний 
спосіб синтезу π,σ-комплексів купрум(І) йодиду 
з різними N- і S-вмісними гетероциклічними 
лігандами.

Науковий керівник – проф. Миськів М.Г.

СПОСІБ СИНТЕЗУ
 КУПРУМ(І) ЙОДИДНИХ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

а б

Розрядні характеристики для ХДЕЕ з електродом на основі дослідженого сплаву (а); модель гідриду включення 
на основі фаз зі стехіометрією 2:17 (б)

Призначення та сфера застосування

Гідрогенсорбційні матеріали на основі фаз зі стехіометрією 
2:17 призначені для використання як матеріали для 
накопичення і зберігання водню, акумулятори для 
портативної електроніки та електромобілів, стаціонарних 
станцій, промислових акумуляторів для нівелювання 
пікового енергоспоживання тощо.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату 

Оптимізовано синтез твердих розчинів зі 
структурним типом Th2Ni17 із легуючими 
компонентами, що характеризуються низькою 
температурою кипіння (Li, Mg, Sb тощо), які є 
перспективними гідрогенсорбційними матеріалами. 
Одержані мультикомпонентні тверді розчини 
загального складу R2M17 (R – РЗМ, М – статистична 
суміш на основі Ni та інших легуючих компонентів) 
демонструють оборотну здатність до гідрування/
дегідрування без значної аморфізації матеріалу, 
немає побічних процесів пасивації та протікання 
корозійних процесів на поверхні зерен електрода; 
кулонівська ефективність у цьому випадкку набуває 
максимального значення.

Стан охорони інтелектуальної власності

Результати досліджень розглянуті на конференціях 
з публікацією тез доповідей. 

Основні технічні характеристики

Вміст РЗМ (який найбільше впливає на ціну) у матеріалах 
промислових моделей акумуляторів становить ~17–33 
ат.%, у досліджених зразках – ~10,5 ат. % і менше. Розрядна 
ємність отриманих матеріалів сягає 90–100 мА∙год/г. 
Прототипи хімічних джерел електричної енергії з 
електродами, що містять літій і магній, характеризуються 
номінальною напругою, вищою за 1,2 В, що позитивно 
впливає на підвищення енергоефективності матеріалів.

Затребуваність на ринку

Попит на гідрогенсорбційні матеріали та 
акумулятори зростає у світі з кожним роком.

Стан готовності розробки

Розробка перебуває на стадії завершення 
дослідження.

МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ СПЛАВИ ЯК ЕЛЕКТРОДИ 
ДЛЯ Ni-MH АКУМУЛЯТОРІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ РЗМ

Науковий керівник – канд. хім. наук Тарасюк І.І.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Розроблено ефективні способи одержання нових 
ансамблів гетероциклів, серед яких знайдено 
сполуки з високою протипухлинною активністю: 
заміщені 1,2,3-триазоли, тієно[2,3-d]піримідинони 
та інші.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Способи синтезу передбачають застосування 
доступних вихідних реагентів та базуються на 
економічно вигідних підходах – однореакторних, 
тандемних та доміно реакціях. Дві сполуки на 
основі 5-аміно-1-арил-1Н-1,2,3-триазолів та їхніх 
конденсованих похідних виявили активність 
на клітинах OVCAR-4 раку яєчників із відсотком 
росту (GP) = -4,08 та 6,63%, відповідно. Ще одна 
сполука активна щодо клітин EKVX раку легенів 
(GP = 29,14%). Розроблено спосіб одержання 
тієно[2,3-d]піримідинонів з об’ємними каркасними 
замісниками трансанелюванням піримідину під час 
розщеплення тетразольного циклу. Виявлено низку 
високоцитотоксичних сполук, зокрема селективної 
дії стосовно лейкемії людини HL-60, раку шийки 
матки KB3-1 та клітин раку товстої кишки HCT116.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано 2 патенти України №136619, 138847. 

Основні технічні характеристики

Синтезовано комбінаторні бібліотеки нових 
гетероциклічних сполук, охарактеризовано їхні 
фізико-хімічні властивості, отримано зразки з 
протираковою активністю, які досліджено на 60 
лініях людських ракових клітин.

Затребуваність на ринку

Проблема ракових захворювань є глобальною, 
а пошук нових протиракових терапевтичних 
засобів – однією з основних цілей у галузі медичної 
хімії. Високоефективний скринінг органічних 
сполук на протиракову активність потребує 
якомога простішого синтетичного інструмента, 
що забезпечив би швидкий і доступний дизайн 
великої кількості речовин із близькою структурою. 
Знайдено нові перспективні структури з 
протипухлинною активністю та створено 
конкурентоспроможні методики їхнього синтезу. 
Це дає змогу просувати сполуки-лідери для 
поглиблених доклінічних і клінічних випробувань.

Стан готовності розробки

Розроблено методи одержання та синтезовано 
сполуки з протипухлинною активністю. Розробка 
може бути впроваджена в Україні та за кордоном.

  

  

СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ СПОЛУК 
З ПРОТИРАКОВОЮ АКТИВНІСТЮ

Науковий керівник – проф. Обушак М.Д.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 
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Приклади класів одержаних сполук

Результат in silico та in vitro досліджень протиракової 
активності зразка

Призначення та сфера застосування

Розробка спрямована на вирішення проблеми 
синтезу нових гетероциклічних сполук з 
протираковою активністю за допомогою 
комп’ютерного моделювання та ефективних 
синтетичних підходів з простих доступних 
реагентів. 

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Ефективність дослідження полягає у тому, що 
розроблено нові доступні і економічно-вигідні 
підходи в органічному синтезі – однореакторні, 
мультикомпонентні, тандемні та доміно реакції, 
які зазвичай є регіо- і стереоселективними, 
часто відбуваються в м’яких умовах. Розроблені 
синтетичні процедури відповідають критеріям 
“зеленої хімії” та виключають використання 
жорстких умов реакцій, вартісного обладнання, 
складних, тривалих, енергозатратних процедур, 
розчинників і реагентів, що негативно впливає 
на стан довкілля та збільшує ціну одержаного 
кінцевого продукту.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано 2 патенти України № 127984, 128135. 

Основні технічні характеристики

Синтезовано комбінаторні бібліотеки нових 
гетероциклічних сполук тіофену, охарактеризовано 
їхні фізико-хімічні властивості, отримано зразки з 
протираковою активністю.

Затребуваність на ринку

Високоефективний скринінг органічних сполук 
на біологічну активність потребує простого 
синтетичного інструменту, що забезпечив би 
швидкий, доступний і економічно вигідний 
дизайн великої кількості молекул із заданими 
характеристиками. Створено конкурентоспроможні 
методики для синтезу біологічно активних речовин 
і структурних аналогів препаратів, що важливо для 
хімії, медицини, фармацевтики та біохімії.

Стан готовності розробки

Розроблено ефективні, малостадійні, 
хемоселективні синтетичні підходи, що 
відповідають критеріям “зеленої хімії” та за 
допомогою яких можна одержати нові корисні 
речовини з біологічною дією. Розробка може бути 
впроваджена в Україні та за кордоном.

 

НІТРОГЕНОВМІСНІ АНЕЛЬОВАНІ СИСТЕМИ ТІОФЕНУ: 
РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ, ЕКОЛОГІЧНО ДРУЖНІХ МЕТОДІВ 
СИНТЕЗУ ТА ПОШУК ПРОТИРАКОВИХ ПРЕПАРАТІВ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ

Науковий керівник – проф. Обушак М.Д.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Науковий керівник – проф. Обушак М.Д.

Призначення та сфера застосування

Призначення композицій – в радіотехніці та 
електроніці, для склеювання і герметизації деталей 
вимірювальної апаратури і напівпровідникових 
елементів, в приладобудуванні та інших галузях 
техніки.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Розроблені рецептури двох композицій для 
склеювання і герметизації виробів з металів 
і полімерів. Вони складаються зі смоли, 
затверджувача, наповнювача й активного 
розчинника, який одночасно виконує роль 
пластифікатора. Завдяки застосуванню 
оригінального активного розчинника, який хімічно 
зв’язується з іншими компонентами у процесі 
затвердіння, знижується в’язкість композиції, 
зменшується внутрішня напруга, досягається 
мінімальне зсідання та затвердіння.
Використання оригінального піноутворювача в 
одній із композицій (пінокомпаунд) прискорює 
затвердіння композиції за кімнатної температури, 
зменшує внутрішню напругу в герметику. 
Композиція ефективна для рівномірного 
заповнення малих отворів і щілин між поверхнями.
Конкурентоспроможність розробки обумовлюється 
дуже широким інтервалом робочих температур, 
мінімальним зсіданням під час затвердіння, 
стійкістю до розтріскування при термоударах, 
високою технологічністю і екологічною чистотою.
Компоненти для приготування композицій доступні. 
Композиції зручні у використанні.

Стан захисту інтелектуальної власності

Підготовка до публікації наукових статей.

Основні технічні характеристики

Технічні характеристики Композиції 1. Інтервал 
робочих температур, °С: –196 – +250; зсідання, %: 
0,01–0,02; межа міцності, кГс/см2 у розтягуванні: 
800 – 1000, у статичному згині: 1300 – 1800; адгезійна 
міцність на відрив до металів, кГс/см2: до 500; 
питомий опір, Ом×м: 3–5 1018; пробивна напруга, кВ/
мм: 27–35; стійкість до термоциклювання: 
500 циклів в інтервалі –196 – +120°С; час 
затвердіння: 30 хв за 80°С.

Технічні характеристики Композиції 2. Адгезійна 
міцність на відрив, кГс/см2 до міді: 325–360, до сталі: 
430; стійкість до термоциклювання: 500 циклів в 
інтервалі –196 – +100°С.

Затребуваність на ринку

Використання розробки може поліпшити 
експлуатаційні характеристики виробів, розширити 
параметри чи сферу їхнього застосування. 
Зважаючи на те, що композиції високотехнологічні, 
їх можна використовувати для герметизації 
мікросхем і одержання тонких покрить. У 
композиціях не використані дефіцитні, токсичні 
й особливо небезпечні речовини. Для нанесення 
можна використовувати шприцові пристрої.

Стан готовності розробки

Композиції для склеювання і герметизації за 
згаданими технічними параметрами в 1,2–1,6 раза 
переважають відомі аналоги. Розробку можна 
використовувати, можливі також доопрацювання 
для конкретних цілей.

КОМПОЗИЦІЇ 
ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ І ГЕРМЕТИЗАЦІЇ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
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Математичні науки 
та природничі науки 

Фото приладу та зображення головного вікна програмного забезпечення ПК

Призначення та сфера застосування

Детектування і кількісне визначення різноманітних 
аналітів електрохімічними методами аналізу. 
Прилад придатний для практичного застосування 
у науково-дослідних, аналітичних і навчальних 
лабораторіях. 

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

За кількісними та метрологічними 
характеристиками відповідає зарубіжним серійним 
приладам середньої цінової категорії. Досягнуто 
низької собівартості тиражування розробки 
завдяки використанню мікроконтролера змішаних 
сигналів з розвинутою аналоговою периферією.

Стан захисту інтелектуальної власності

У процесі оформлення заявка на корисну модель.

Основні технічні характеристики

Режими роботи: потенціостатичний, 
гальваностатичний, потенціометричний. Діапазон 
потенціалів робочого електрода ±2 В, три діапазони 
струмів від ±0,5 до ±10 мА, швидкість розгортки 
потенціалу від 0,1 до 4000 мВ/с. Цифровий та 
аналоговий функціонал приладу реалізовано 
на одній мікросхемі високого рівня інтеграції – 
мікроконтролері змішаних сигналів C8051F410 
виробництва компанії Silabs (США).

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: приладобудування, наукові 
дослідження у галузі електрохімії, хімічний аналіз 
електрохімічними методами, вища освіта.

Стан готовності розробки

Розроблено й оптимізовано електричну схему 
приладу, виготовлено робочий прототип, створено 
програмне забезпечення мікроконтролера та 
програмне забезпечення ПК для керування 
приладом, автоматизації вимірювань та обробки 
результатів. Може бути впроваджено в Україні та за 
кордоном.

Науковий керівник – д-р хім. наук Матійчук В.С.

МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРИЛАД 
ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
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Математичні науки 
та природничі науки 

а б

а) Мікрофотографія поверхні композиту полістирен-поліанілін, отриманого поливом на поверхню скла. 
Вміст поліаміноарену 10 мас.%. ×120; 

б) порошкові дифрактограми композитів ПС-ПОТІ-ТСК при вмісті ПОТІ: 1 – 20 мас.%, 2 – 6,7 мас.%

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі полімерної хімії і може 
використовуватись в електронній техніці для виготовлення 
антистатичних екранів, нанесення електропровідних 
покрить на поверхні різної природи, а також в 
мікроелектроніці для виробництва тонкоплівкових мікросхем.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність винаходу полягає 
в підвищенні електропровідності композитів 
полістирен-поліаміноарен та спрощенні і 
здешевленні технології їхнього отримання, оскільки 
не передбачає використання низьких температур і 
вартісних дефіцитних речовин, а також розширює 
вибір електропровідних полімерних наповнювачів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 122551.

Основні технічні характеристики

Отримані гібридні композити ПС-ПОТІ-ТСК на поверхні 
скла характеризуються наявністю високовпорядкованих 

провідних ділянок полімерного наповнювача, 
вбудованого в матрицю полістирену. Товщина плівки 
0,2±0,02 мм. Величина питомого опору за кімнатної 
температури ρ293 становить 6,78 Ом*см, питома 
провідність σ = (1,5±0,2)10-1 См/см.

Затребуваність на ринку

Пропонований спосіб забезпечує отримання 
електропровідних композитів полістирен-поліаміноарен 
за спрощеною технологією, що дає змогу підвищити 
ефективність нанотехнологічних процесів і можна 
використати в науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
установах різних галузей матеріалознавства.

Стан готовності розробки

Розроблено технологію отримання нанокомпозитів 
полістирен-поліаміноарен за спрощеної процедури, 
що дало змогу поліпшити електропровідність шляхом 
хімічної полімеризації аміноарену у толуольному 
розчині полістирену у присутності легуючої органічної 
кислоти – толуенсульфокислоти. Як аміноарен 
використовують о-толуїдин або анілін. У цьому процес 
відбувається за температури 293±2 К. Може бути 
впроваджено в Україні та за кордоном.

СПОСІБ ОТРИМАННЯ 
ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ КОМПОЗИТІВ ПОЛІСТИРЕН-ПОЛІАМІНОАРЕН

Науковий керівник – проф. Аксіментьєва О.І.
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Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі функціонального 
матеріалознавства і може бути використана для 
виготовлення електропровідних композиційних 
матеріалів, які застосовують в електронній техніці 
для конструювання газових і радіаційних сенсорів, 
оптоелектронних пристроїв тощо.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність винаходу полягає 
в спрощенні процесу отримання нанокомпозитів 
поліаніліну з цинк оксидом, що дає змогу одержати 
композитний полімерний матеріал з поліпшеними 
фізико-хімічними властивостями, а саме підвищеною 
електропровідністю і рівномірним розподілом 
мінерального компонента у полімерній матриці. 

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 120621.

Основні технічні характеристики

Отримані гібридні композити характеризуються 
відсутністю агломерації і рівномірним розподілом 
наночастинок ZnO у матриці поліаніліну. Композити 
мають глобулярну структуру. Питома провідність за 
кімнатної температури становить 0,3–1,5 См/м.

Затребуваність на ринку

Пропонований спосіб забезпечує отримання 
електропровідних композитів полімер-
напівпровідник за спрощеною технологією, що дає 
змогу підвищити ефективність нанотехнологічних 
процесів і можна використати в науково-дослідних 
і дослідно-конструкторських установах різних 
галузей матеріалознавства.

Стан готовності розробки

Розроблено технологію отримання нанокомпозитів 
поліаніліну з цинк оксидом за спрощеної процедури 
при оптимальних концентраціях компонентів, 
що дало змогу поліпшити електропровідність і 
забезпечити рівномірний розподіл наповнювача 
у полімерній матриці. Може бути впроваджено в 
Україні та за кордоном.

Науковий керівник – проф. Аксіментьєва О.І.

СПОСІБ ОТРИМАННЯ 
НАНОКОМПОЗИТІВ ПОЛІАНІЛІНУ З ЦИНК ОКСИДОМ

а б

а) СЕМ зображення поверхні композиту ПАНі-ZnO при вмісті цинк оксиду 5 мас. %; 
б) Х-променеві порошкові дифрактограми зразків: 1 – ПАНі, 2 – ПАНі-ZnO (5 мас. %), 3 - ПАНі-ZnO (20 мас. %)
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Призначення та сфера застосування

Розроблені фоточутливі наноструктури на основі 
поруватого кремнію та цинк оксиду можуть бути 
використані для виробництва напівпровідникових 
фотоприймачів, каскадних фотоелектричних 
перетворювачів і детекторів електромагнітного 
випромінювання у широкому спектральному 
діапазоні.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Створено фоточутливі структури на основі 
поруватого кремнію й електрохімічно осаджених на 
його поверхню масивів ZnO, які характеризуються 
широким спектральним діапазоном чутливості – від 
УФ до ближнього ІЧ випромінювання. Спосіб дає 
змогу спростити і здешевити технологію отримання 
фотодетекторів, бо не передбачає використання 
вартісного обладнання, складних, тривалих і 
енерго- та матеріаловитратних процедур. 

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 127257. 

Основні технічні характеристики

Виготовлення фоточутливих структур з 
використанням доступних, дешевих та екологічно 
чистих матеріалів забезпечує високу чутливість 
у спектральному діапазоні 400–1000 нм, яка 
зумовлена великою площею поглинаючої 
поверхні та різною шириною забороненої 
зони нанокристалів ZnO, поруватого кремнію і 
кремнієвої підкладки. 

Затребуваність на ринку

Розроблену конкурентоспроможну технологію 
отримання фоточутливих наноструктурованих 
матеріалів можна застосовувати у різних галузях 
техніки та науки, зокрема у радіоелектронному та 
оптоелектронному приладобудуванні. 

Стан готовності розробки

Розроблено поопераційну технологію отримання 
фоточутливих структур шляхом застосування нових 
технологічних прийомів, які дадуть змогу спростити 
технологічний процес отримання фотодетекторів і 
розширити їхню спектральну чутливість. 

   

Фоточутливі структури на основі поруватого кремнію 
та цинк оксиду

Наукові керівники – проф. Аксіментьєва О.І., проф. Монастирський Л.С. 

СПОСІБ ОТРИМАННЯ 
ФОТОЧУТЛИВИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

а б в

а) Світлини елемента оптичного сенсора на основі  поліаміноарену до і після дії HCl; б) морфологія плівки; 
в) спектри поглинання сенсорної плівки (1) та під дією НСl упродовж 30 (2); 60 (3); 180 (4) с

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі сенсорики і може бути 
використана для виготовлення чутливих елементів 
сенсорів різноманітного призначення, в тім числі 
для моніторингу наявності аміаку, хлороводню, 
сірководню в навколишньому середовищі як 
забруднювальних речовин.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність винаходу полягає у 
зменшенні тривалості та спрощенні процесу виготовлення 
чутливих елементів сенсорів, бо не передбачає 
використання вартісного обладнання, складних, 
тривалих, енергозатратних технологічних процесів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 123712.

Основні технічні характеристики

Чутливий елемент сенсора виготовляють у вигляді 
плівки поліаміноарену на поверхні оптично 
прозорого носія (SnO2, поліметилметакрилат та 
ін.). Плівка товщиною 370±20 нм має розвинену 

глобулярну структуру. Під дією шкідливих газів 
НСl, NH3, H2S відбуваються суттєві зміни оптичного 
поглинання (D). Чутливість елемента (ΔD/D) 
становить 79 % при дії парів HCl, 55% − NH3 та 12,5% 
− H2S, швидкодія − 30-60 с.

Затребуваність на ринку

У зв’язку з різким погіршенням екологічної ситуації 
(викиди промислових підприємств, техногенне 
забруднення, військові дії) існує нагальна потреба в 
ефективних пристроях моніторингу стану довкілля, а 
саме виробництва недорогих, портативних датчиків 
(сенсорів) з підвищеною чутливістю до адсорбції газів. 
Спосіб розширює спектр індикаторних речовин і 
газових середовищ для детектування.

Стан готовності розробки

Виготовлено елементи оптичних газових сенсорів 
полімеризацією аміноарену в кислотному 
розчині під дією амоній пероксидисульфату, де як 
аміноарен використовують анілін або ортотолуїдин 
або ортоанізидин, що забезпечує спрощення 
технології отримання та створення чутливого до дії 
газів елемента сенсора. Може бути впроваджено в 
Україні та за кордоном.

СПОСІБ ОТРИМАННЯ 
ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА СЕНСОРА НА ОСНОВІ ПОЛІАМІНОАРЕНІВ

Науковий керівник – проф. Аксіментьєва О.І.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі нанотехнології, а 
саме: способів отримання поліфункціональних 
нанокомпозитів з магнітними, люмінесцентними 
і електропровідними властивостями може бути 
використана для отримання діагностичних 
матеріалів у медицині, зокрема маркерів 
онкоклітин, засобів цільової доставки лікарських 
препаратів, матеріалів для електрофорезу завдяки 
можливості руху наночастинок у магнітному та 
електричному полі.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність винаходу полягає 
у спрощенні технологічного процесу модифікації 
поверхні наночастинок магнетиту і надання їм 
люмінесцентних і електропровідних властивостей. 
Спосіб не передбачає використання вартісного 
обладнання, складних, тривалих, енергозатратних і 
матеріалозатратних технологічних процесів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 115956.

Основні технічні характеристики

Отримані гібридні наночастинки модифікованого 
магнетиту характеризуються одночасною 
магнітною (магнітна сприйнятливість 52–58 см3/г), 
люмінесцентною (смуги випромінювання в області 
520-550 нм) і електропровідною функціями (питома 
провідність ~6×10-2 См/м).

Затребуваність на ринку

Модифікація поверхні магнітних кластерів 
функціональними полімерами та люмінесцентними 
мітками дає змогу керувати рухом наночастинок 
і простежити його у клітинному середовищі та 
живих тканинах, створити люмінесцентні маркери 
онкоклітин, що важливо для новітніх діагностичних 
методів у медицині і біології.

Стан готовності розробки

Розроблено технологію отримання 
поліфункціональних нанокомпозитів за спрощеної 
процедури модифікації поверхні магнетиту 
адсорбційно-полімеризаційним способом в 
оптимальних концентраціях компонентів. Може 
бути впроваджено в Україні та за кордоном.

 

СПОСІБ МОДИФІКАЦІЇ 
ПОВЕРХНІ НАНОЧАСТИНОК МАГНЕТИТУ
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а) Спектр люмінесценції композитів магнетит-полістирен-ВаZrO3; б) СЕМ зображення дисперсії модифікованого 
магнетиту; в) частинки модифікованого магнетиту захоплюються онкоклітинами, 

що можна виявити люмінесценцією безпосередньо над магнітом

Науковий керівник – проф. Аксіментьєва О.І.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Аморфна металева стрічка Електролізер виготовлений з аморфної стрічки Fe82Nb2B14Tb2

Нанокристали в об’ємі стрічки Поверхня аморфної металевої стрічки

Призначення та сфера застосування

Винахід належить до хімічної галузі, зокрема 
електрокаталітичного одержання водню, що може 
бути використано в органічному синтезі, а також 
водневій енергетиці. Спосіб виділення водню 
з лужних розчинів відбувається на електроді з 
нанокристалічного аморфного сплаву Fe82Nb2Tb2B14 

з поверхневим оксидним шаром.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Поверхня електрода не потребує попереднього 
очищення, корозійно тривка, не відбувається 
водневого окрихчення та механічного руйнування, що 
сприяє довготривалому та ефективному використанню 
електродів у лужних розчинах. Автори запропонували 
попередню активацію електрокаталітичної поверхні 
нанострукурованих електродів внаслідок чого 
збільшується об’єм виділеного водню у 2,1 раза 
порівняно з використанням електродів зі сталі 20.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано патент України № 117979.

Затребуваність на ринку

Розробка стосується хімічної галузі, зокрема 
електрохімії, і може бути використана у технології 
створення економних електрокаталітичних систем 
виділення водню з лужних розчинів, існує практичний 
та науковий інтерес у машинобудуванні при 
виготовленні високоефективних електрохімічних 
генераторів водню, а також у модернізації 
електролізерів для одержання водню в низці галузей 
промисловості, де вони вже використовуються. 
У результатах досліджень зацікавлений Інститут 
металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (м. Київ) 
та ТзОВ “Мелта”, а саме: у виготовленні виробів 
з аморфних металевих матеріалів, що знайдуть 
застосування в авіаційній, аерокосмічній галузях.

Стан готовності озробки

Спосіб та умови наноструктурування, окиснення 
поверхні аморфних металевих електродів, 
створення високоефективних електрокаталізаторів 
опубліковано у закордонних і вітчизняних виданнях. 
Може бути впроваджено в Україні та за кордоном.

Науковий керівник – доц. Бойчишин Л.М.

АМОРФНІ МЕТАЛЕВІ ЕЛЕКТРОДИ 
В РЕАКЦІЯХ ВИДІЛЕННЯ ВОДНЮ З ЛУЖНОГО РОЗЧИНУ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Комплексні дослідження фізико-хімічних 
властивостей аморфних і нанокристалізованих 
матеріалів сприяє розширенню галузей їхнього 
використання, зокрема, створення аморфних 
металевих сплавів (АМС) з підвищеною 
каталітичною активністю у процесах доокиснення 
шкідливих промислових викидів і каталітичного 
виділення водню, магнітних сенсорів і магнітних 
носіїв лікарських препаратів, а також виробництва 
нових виробів для потреб вітчизняного аграрного 
сектора економіки, зокрема, формування захисних 
корозійностійких та зносостійких покриттів на 
знаряддях ґрунтообробної техніки.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Електрохімічно сформовані захисні оксидно-
гідроксидні шари на поверхнях стрічкових та 
об’ємних аморфних сплавів підвищують корозійну 
тривкість в агресивних середовищах різного 
електролітного складу навіть з біологічними 
додатками, а самі електроди виявляють високу 
електрокаталітичну здатність у реакціях виділення 
водню з лужних розчинів. 

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано 2 патенти України № 107948, 136679.

Основні технічні характеристики

Модифікацією зразків стрічкових та аморфних 
сплавів підвищено їхню мікротвердість порівняно 
з кристалічним залізом у 10-15 разів, електричний 
опір – вдвічі, корозійну стійкість у агресивних 
середовищах – у 3-5 разів. Застосування 
модифікованих електродів з таких матеріалів 
збільшило продуктивність виділення водню у 
2-3 раза.

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: приладобудівна, 
машинобудівна, електротехніка, хімічна 
промисловість і медицина.

Стан готовності розробки

Запропоновані способи модифікації стрічкових 
та об’ємних зразків аморфних металевих сплавів, 
легованих d-елементами, підвищують їхні техніко-
економічні показники в різних процесах, що 
впроваджується в Україні та за кордоном.

         

Науковий керівник – доц. Бойчишин Л.М.

ОБ’ЄМНІ ТА СТРІЧКОВІ АМОРФНІ СПЛАВИ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА, 
ЛЕГОВАНІ d-ЕЛЕМЕНТАМИ ЯК ОСНОВА НОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Зразки стрічкових та об’ємних аморфних металевих сплавів
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі функціонального 
матеріалознавства і може бути використана в 
електронній промисловості як електропровідне 
покриття, або його компонент, як пігмент-
додаток до антикорозійних покриттів металів і 
сплавів, наповнювач до захисних покриттів від 
електромагнітного випромінювання, як магнітний 
компонент покриття тощо.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність розробки полягає 
в створенні мікро- та нанокомпозитів  поліаніліну з 
природним мінералом глауконітом. Пропонований 
композитний матеріал можна отримувати за 
спрощеною технологією, що дає змогу підвищити 
ефективність технологічних процесів, володіє 
підвищеною електропровідністю, магнітною 
сприйнятливістю, рівномірним полімерним шаром 
на мінеральному компоненті тощо.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано патент України № 114301.

Основні технічні характеристики

Можливе одержання композитів з широким масовим 
співвідношенням компонентів глауконіт : поліанілін, 
що дає змогу надати магнітні властивості матеріалу, 
забезпечити електропровідність та термічну стійкість, 
властиву для поліаніліну без додатків, здешевити його. 
Магнітна сприйнятливість композитів становить 0,025–
0,4 А·м2·кг−1. Питома електропровідність композитів за 
кімнатної температури становить 
(0,13–145)·10−3 См·см−1. 

Затребуваність на ринку

Пропонований електропровідний композит 
природний мінерал – полімер може бути 
використаний у науковних і дослідно-
конструкторських установах різних галузей 
матеріалознавства.

Стан готовності розробки

Розроблено просту технологію отримання мікро- 
та нанокомпозитів  поліаніліну з глауконітом за 
різних масових співвідношень глауконіт : поліанілін 
у водних розчинах неорганічних та органічних 
кислот оптимальних концентрацій. Може бути 
впроваджено в Україні та за кордоном.

СТРУМОПРОВІДНИЙ МАГНІТНИЙ КОМПОЗИТНИЙ МАТЕРІАЛ 
НА ОСНОВІ ПОЛІАНІЛІНУ ТА ГЛАУКОНІТУ

Науковий керівник – проф. Решетняк О.В.
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Залежність питомої намагніченості зразків від 
напруженості прикладеного магнітного поля: 

1 − поліаніліну; 

2−4 − композита глауконіт/поліанілін за 
співвідношення глауконіт : поліанілін: 

2 − 1 : 4; 3 − 1 : 1; 

4 − 2 : 1; 5 − глауконіту
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 
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а б

а) СЕМ-зображення оптично чутливого шару (один шар ПАн);
б) градуювальна крива плівки ПЕТФ/ПАн (1 шар ПАн) у концентраційних межах амоніаку 20−200 ppm (λ = 850 нм)

Призначення та сфера застосування

Моніторинг наявності амоніаку в навколишньому 
середовищі, зокрема в промислових зонах різних 
виробництв, на амоніакових проводах, для 
контролю якості м’ясних продуктів харчування.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Чутливий шар наноструктурованого поліаніліну 
на гнучкій поліетилентерефталатній підкладці з 
великою площею поверхні отриманий у розчинах 
цитратної кислоти. Час відклику такого сенсора 
становить менше 15 с, а час регенерації менше, ніж 
2 хв за кімнатної температури. 

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано патент України № 123711.

Основні технічні характеристики

Нижня межа виявлення амоніаку запропонованим 
сенсором становить 3 ppm при двох лінійних 
динамічних діапазонах (10–200 та 200–1 000 ррm). 

Висока екологічність запропонованого матеріалу 
сенсора.

Затребуваність на ринку

Галузь застосування: приладобудування.

Стан готовності розробки

Розроблено технологію виготовлення. Може бути 
впроваджено в Україні та за кордоном.

        

Науковий керівник – проф. Решетняк О.В.

СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ
 СЕНСОРНОГО МАТЕРІАЛУ, ЧУТЛИВОГО ДО ПАРІВ АМОНІАКУ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Підвищення ефективності електрохімічних процесів 
і процесів хімічного синтезу, у яких як каталізатор 
використовують паладій.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Отриманий композит є полімерним носієм 
(поліанілін), поверхня якого декорована 
частинками паладію, що збільшує каталітичну 
ефективність металу за рахунок зменшення його 
дисперсності (збільшення величини питомої 
поверхні) та участі в каталітичному процесі 
практично усіх частинок каталізатора.

Основні технічні характеристики

Паладій осаджується на поверхні полімеру-носія 
у нанодисперсному вигляді – середній розмір 

наночастинок становить 30–40 нм. Закріплення 
частинок металу на поверхні полімеру знижує 
втрати паладію при багаторазовому використанні 
композита.

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: хімічний та електрохімічний 
синтези органічних речовин, хемо- та біосенсорика.

Стан готовності розробки

Розроблено умови модифікації електродів 
тонкими плівками нанокомпозита, який володіє 
каталітичними властивостями щодо реакцій 
виділення водню та окиснення гідразину, а 
також виявлено можливість отримання значних 
кількостей композита хімічним шляхом. Може бути 
впроваджено в Україні та за кордоном.

 

Науковий керівник – проф. Решетняк О.В.

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПАЛАДІЙ-ПОЛІАНІЛІНОВОГО НАНОКОМПОЗИТУ 
З КАТАЛІТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Зображення 
поліаніліну декорованого 

паладієвими наночастинками, 
отримані методом скануючої 

електронної мікроскопії 
зі збільшенням у 56 240 разів
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Математичні науки 
та природничі науки 

Призначення та сфера застосування

Оцінка потоку енергії, яка переноситься хвилями 
гравітації в атмосферах Сонця та зір.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Методика передбачає побудову за даними 
спектральних спостережень (шляхом розв’язку 
оберненої задачі перенесення випромінювання) 
моделей неоднорідної атмосфери Сонця, виділення 
хвиль гравітації з подальшим аналізом нахилу 
трасерів цих хвиль, що дає змогу отримати функцію 
розподілу хвильових пакетів за швидкостями, 
а отже, і найімовірнішу швидкість для заданого 
інтервалу частот. За відомими фазовими 
швидкостями можна отримати групові швидкості й 
оцінити потік енергії у верхні шари атмосфери.
Запропонований підхід дає стійкі та достовірні 
оцінки фазових швидкостей.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано 2 патенти України №116522, 125335.

Основні технічні характеристики

Підхід потребує наявність 1D, чи 2D даних 
високоякісних спектральних спостережень і 
помірні обчислювальні ресурси.

Затребуваність на ринку

Дослідження хвиль гравітації мають важливе 
значення для розв’язання таких пріоритетних 
проблем: шляхи нагріву хромосфери, тестування 
моделей зоряних атмосфер, вивчення термічного та 
динамічного режимів атмосфери Сонця. Розуміння 
енергетики процесів на Сонці допоможе поліпшити 
якість прогнозу космічної погоди.
Галузі застосування: астрофізика, геліофізика, 
геофізика, космічна погода.

Стан готовності розробки

Розроблено методику та створено відповідне 
програмне забезпечення. Може бути використане в 
Україні та за кордоном.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ФАЗОВИХ І ГРУПОВИХ ШВИДКОСТЕЙ ХВИЛЬ 
ГРАВІТАЦІЇ В АТМОСФЕРІ СОНЦЯ

Науковий керівник – чл.-кор. НАНУ, проф. Новосядлий Б.С.

Автоматизований телескоп Meade
 із блоку апаратури для позиційних спостережень

Телескоп АЗТ-14 
для фотометрії небесних тіл у зоні ГСО
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ТЕХНІЧНІ НАУКИ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Техніччні науки 

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі нанотехнологій, а 
саме: способу синтезу мікро - та нанорозмірних 
монокристалів [N(CH3)4]2Zn1-xМеxCl4 (де Ме = Cu, Mn, 
Со), отримання наноструктурованих об’єктів на їхній 
основі, і може застосовуватися в оптоелектроніці.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Матеріали, створені на основі сегнетоелектричних 
композитів, володіють нелінійною залежністю 
величини діелектричної проникності від температури 
і поля. Ця особливість сприяє створенню матеріалу з 
електрично керованими характеристиками шляхом 
зміни частки домішок у композитах і розміру часток 
компонент. Отримані результати стануть основою для 
створення поліфункціональних матеріалів, зокрема 
дифракційних ґраток зі змінним періодом і малим 
кутом відхилення, для інтерпретації результатів по 
хаосу та самоорганізації надструктури, які проводяться 
у сучасних світових наукових центрах.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 142053. 

Основні технічні характеристики

Отримані матеріали характеризуються періодом 
модульованої надструктури в несумірній фазі порядку 
100 елементарних комірок, тобто 150–80 нм. За умови 
зменшення лінійних розмірів проявляються розмірні 

ефекти, пов’язані з сумірністю розміру кристала 
періодові надструктури та розмірам елементарної 
комірки (15–9 Å). Величина кута дифракції світлової 
хвилі на записаній хвилі деформації, а саме залежність 
інтенсивності дифрагованого променя від кута 
дифракції становить 0,1-0,2 кутових секунд.

Затребуваність на ринку

Сучасна мікроелектроніка характеризується інтенсивним 
пошуком і освоєнням широкого класу оптоелектронних 
середовищ. Сегнетоелектричні мікро- і нанорозмірні 
кристали, що містять органічні і неорганічні компоненти 
та поєднують їхні властивості, а також враховуючи низьку 
вартість їхнього синтезу, знайдуть широке застосування 
в оптоелектроніці. Виявлені особливості фізичних 
властивостей кристалічних структур з надструктурою 
відкривають нові можливості їхнього практичного 
застосування у поліфункціональних приладах 
оптоелектроніки, зокрема, як високочутливих сенсорів 
нового покоління, датчиків стану (тиску, температури, 
радіаційного забруднення) навколишнього середовища 
та для створення дифракційних ґраток з керованим 
періодом з малим кутом відхилення. 

Стан готовності розробки

Розроблено технологію синтезу мікро- та нанорозмірних 
сегнетоелектричних кристалів; технології модифікації 
властивостей сегнетоелектричних кристалів; методи 
отримання неоднорідних структур зі стабільними 
просторовими параметрами. Може бути впроваджено в 
Україні та за кордоном.

МІКРО- ТА НАНОРОЗМІРНІ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНІ КРИСТАЛИ 
ДЛЯ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

а б в г

а,б,в) Фотографії полікристалічних зразків кристалів; г) зображення поперечного перерізу гібридної структури 
поруватий кремній – марганцехлорид тетраметиламонію, отриманого за допомогою скануючого електронного 

мікроскопа. На вставці: діаграма рентгеноспектрального мікроаналізу структури

Науковий керівник – ст. досл. Куньо І.М. 
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Технічні науки 

Призначення та сфера застосування

Розробка дає змогу визначати розподіл за 
розмірами частинок металів у твердих золях, 
зависях металічних частинок у рідині (рідкі золі 
та гідрозолі), аерозолях, широкого діапазону 
досліджуваних речовин.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Розробка стосується галузі вимірювальної техніки і 
може бути використана для визначення розподілів 
за розмірами частинок металів у дисперсійних 
системах, як то тверді золі, зависі металічних 
частинок у рідині - рідкі золі та гідрозолі, аерозолі.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 107150.

Основні технічні характеристики

Поставлене завдання розв’язується математичною 
обробкою експериментальних спектрів 
поглинання, отриманих будь-яким методом.

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: моніторинг екології, створення 
та дослідження нанодисперсних середовищ.

Стан готовності розробки

Спосіб визначення розподілу за розмірами 
частинок металу у дисперсійних системах, за яким 
одержують спектри поглинання, розраховують 
сукупність спектрів поглинання дисперсійної 
системи для вибраного діапазону розмірів 
частинок металу, підсумовують ці спектри зі своїми 
ваговими коефіцієнтами, отримують модельований 
спектр, суміщають його з експериментальним і 
визначають вагові коефіцієнти, які відповідають 
розмірам частинок, а їхню сукупність – розподілу за 
розмірами. Може бути впроваджений в Україні та за 
кордоном.

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ 
ЗА РОЗМІРАМИ ЧАСТИНОК МЕТАЛУ У ДИСПЕРСІЙНИХ СИСТЕМАХ

Науковий керівник – наук. співроб. Гетьман Б.В.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Техніччні науки 

Призначення та сфера застосування

Може бути використаний для контролю колірних 
властивостей поверхні, наприклад, на виробництві 
тканин, паперу, для перевірки якості фарбування 
тощо.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Визначення кольору поверхні дослідного об’єкта, 
здатність легко адаптуватися до конкретного 
завдання чи зміни умов використання за рахунок 
використання нечіткої логіки.

Стан захисту інтелектуальної власності

Публікація наукових статей.

Основні технічні характеристики

Головним компонентом приладу є центральний 
мікроконтролер ATMega2560, який слугує 
нейроемулятором та керує іншими апаратними 
засобами, організовує взаємодію з комп’ютером. 
Виведення результатів роботи та запрошень для 
користувача виконують 16×2-символьним 
LCD-дисплеєм, результати та додаткову інформацію 
можна передавати на комп’ютер за допомогою 
USB-to-USART перетворювача. Керування 
пристроєм відбувається за допомогою матричної 
12-символьної цифрової клавіатури.

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: легка промисловість, 
поліграфія.

Стан готовності розробки

Діючий макет нейромережевого пристрою для 
визначення кольору поверхні дослідного об’єкта на 
базі мікроконтролерів проходить випробування на 
підприємствах Києва та Львова.

НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ ПРИСТРІЙ 
КЛАСИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЗА КОЛЬОРОМ ЇХНЬОЇ ПОВЕРХНІ

Макет нейромережевого пристрою для визначення кольору поверхні

Науковий керівник – доц. Любунь З.М.
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БІОЛОГІЯ 
ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Біологія
та охорона здоров’я

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі агропромислового 
комплексу та біотехнологій, а саме: способів 
отримання нових біологічно активних речовин. Її 
може бути використано для надпродукції відомих й 
отримання нових сполук різного типу, зокрема (але 
без обмежень цими типами) протибактерійного, 
протиракового чи протигрибкового. 

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність винаходу полягає 
у спрощенні процедури скринінгу стрептоміцетів 
– продуцентів антибіотиків, опрацюванні нового 
підходу до активації криптичних генних кластерів 
у геномах представників Streptomyces. Спосіб 
не потребує вартісного обладнання, складних, 
тривалих, матеріалозатратних технологічних 
процесів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 119472.  

Основні технічні характеристики

Спосіб базується на використанні колекції плазмід 
експресії гена плейотропного транскрипційного 
фактора АdpA, що має низьку специфічність 
розпізнавання ДНК. Автори підібрали вектори 
та умови експресії, які максимізують ймовірність 
активації вторинного метаболому актинобактерій. 

Затребуваність на ринку

Актинобактерії є одним із найбагатших джерел 
нових біоактивних сполук, постійно триває 
розробка нових підходів до їхнього скринінгу. 
Запропонований спосіб відкриває нові можливості 
у цьому напрямі, який немає аналогів у світі. 

Стан готовності розробки

Розроблено усі елементи способу, опрацьовано 
його на низці модельних штамів, результати 
опубліковано у закордонних виданнях (наприклад, 
doi: 10.1007/s00253-018-9249-1). Може бути 
впроваджено в Україні та за кордоном.

Науковий керівник – проф. Осташ Б.О.

Порівняння даних мас-спектрометрії екстрактів з біомаси контрольного (чорна лінія) і adpA-вмісного (помаранчева 
лінія) штамів Streptomyces cyanogenus виявляє накопичення кількох нових сполук (виділено кольоровим фоном). 
Структуру мажорної активованої сполуки з’ясовано – це поліеновий протигрибковий антибіотик люцензоміцин

СПОСІБ ПРОДУКЦІЇ 
НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН СТРЕПТОМІЦЕТАМИ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Біологія
та охорона здоров’я

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі агропромислового 
комплексу та біотехнологій, а саме: способів 
отримання нових біологічно активних речовин. Її 
може бути використано для надпродукції відомих 
й отримання нових актинобактерійних сполук 
різного типу, зокрема (але без обмежень цими 
типами) протибактерійного, протигрибкового чи 
протиракового. 

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність розробки полягає 
у спрощенні процедури скринінгу актинобактерій 
– продуцентів антибіотиків, опрацюванні нового 
підходу до активації криптичних генних кластерів 
у геномах представників цього таксону. Спосіб не 
передбачає використання вартісного обладнання, 
складних, тривалих, матеріалозатратних 
технологічних процесів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано патент України № 119472. 

Основні технічні характеристики

Спосіб базується на використанні колекції плазмід 
експресії гена плейотропного транскрипційного 
фактора аdpA, що має надзвичайно низьку 
специфічність розпізнавання ДНК. Автори 
розробки підібрали вектори та умови експресії, 
які забезпечують максимально високу ймовірність 
активації вторинного метаболому актинобактерій. 

Затребуваність на ринку

Актинобактерії є одним із найбагатших джерел 
нових біоактивних сполук, постійно триває 
розробка нових підходів до їхнього скринінгу. 
Запропонований спосіб відкриває нові можливості 
у цьому напрямі, який немає аналогів у світі. 

Стан готовності розробки

Розроблено усі елементи способу, опрацьовано 
його на низці модельних штамів, результати 
опубліковано у закордонних виданнях (наприклад, 
doi: 10.1007/s00253-018-9249-1). Може бути 
впроваджено в Україні та за кордоном.

 

Науковий керівник – проф. Осташ Б.О.

СПОСІБ АКТИВАЦІЇ 
ПРОДУКЦІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН АКТИНОБАКТЕРІЯМИ

                                                                              а                                                                                                                                               б

а) Фізична карта однієї із плазмід експресії adpA; б) експресія adpA веде до активації синтезу нових сполук 
(зазначено на газон рекомбінантного штаму, поруч газони вихідного штаму)
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Біологія
та охорона здоров’я

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі медичної біології, 
а саме: використання агматину у фармакології 
для розроблення лікарських препаратів 
з гіпоглікемічною, антиоксидантною й 
імуномодулюючою дією. На основі агматину може 
бути обґрунтовано і розроблено дозування нових 
фармакологічних препаратів, скерованих на 
нормалізацію функціональної активності клітин 
системи крові з метою попередження розвитку 
ускладнень при цукровому діабеті.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Агматин пригнічує розвиток оксидативно-
нітративного стресу, сприяє підвищенню 
транспорту в імунокомпетентні клітини глюкози, 
позитивно коригує міграційну та фагоцитарну 
здатність лейкоцитів, інтенсифікує кисень-залежні 
та кисень-незалежні бактерицидні механізми. 

Основні технічні характеристики

Спосіб ґрунтується на внутрішньом’язових ін’єкціях 
агматину, який у тварин з цукровим діабетом зумовлює 
зниження рівня глюкози та глікозильованого 

гемоглобіну, відновлення прооксидантно-
антиоксидантного балансу, перехід лейкоцитів зі стану 
преактивованості у динамічну форму. Ендогенний 
поліамін агматин можна застосовувати як складову 
частину комплексної терапії цукрового діабету 1 типу. 

Затребуваність на ринку

Усі препарати, які застосовують у клінічній практиці, 
неспецифічно взаємодіють з мішенями у різних 
тканинах та органах, призводячи до побічних 
проявів. У разі тривалого застосування синтетичних 
препаратів розвивається резистентність до них, 
порушення обміну речовин, прискорення розвитку 
хронічних діабетичних ускладнень. Враховуючи 
основні механізми патогенезу ускладнень, 
обґрунтованим підходом їхнього лікування і 
профілактики є використання антиоксидантних та 
імуномодулюючих препаратів. Запропонований 
спосіб використання агматину відкриває нові 
можливості у цьому напрямі, аналогів у світі немає.

Стан готовності розробки

Проаналізовано механізми впливу оптимальної 
концентрації агматину у разі внутрішньом’язових ін’єкцій. 
Може бути впроваджено в Україні та за кордоном.

                   

БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ 
ДІАБЕТІНДУКОВАНОГО ОКСИДАТИВНО-НІТРАТИВНОГО СТРЕСУ

 

а                                                                               б  

а) Мікрофотографії, які відображають рівень активних форм оксигену у лейкоцитах; 
б) репрезентативний імуноблот–аналіз вмісту 3-нітротирозин-модифікованих білків у лізатах лейкоцитів: 

К – контроль; Агм – агматин; ЕЦД - експериментальниий цукровий діабет

Науковий керівник – проф. Сибірна Н.О.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Біологія
та охорона здоров’я

Призначення та сфера застосування

Результати розробки можуть бути використані в 
клінічних та екстремальних польових умовах. 

Основні характеристики, суть розробки

Суть розробки полягає у використанні нових 
підходів до кількісної оцінки лігандних форм 
гемоглобіну крові і створення на її базі нових 
інформаційних технологій, нових спектральних 
засобів для кількісної оцінки вмісту лігандних форм 
гемоглобіну у крові.

Порівняння зі світовими аналогами, основні 
переваги розробки

Розроблений метод визначення вмісту 
нітрозилгемоглобіну поряд з 5-ма іншими 
лігандними формами (RHb, HbO2, HbCO, SHb, 
MetHb) в одній пробі периферичної крові дасть 
змогу проводити діагностику різних критичних 
станів (отруєння СО, нітратами і нітритами, іншими 
екзогенними сполуками). 

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано  патент України № 115628.

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: медицина, біологія та 
біотехнологія, екологія.

Стан готовності розробки

На підставі статистичного набору даних зі спектрів 
поглинання дезоксигемоглобіну та повного 
переходу його в нітрозилформу отримано зведений 
спектр поглинання для нітрозилгемоглобіну 
в інтервалі довжин хвиль 450–750 нм. 
Обчислено мілімолярні коефіцієнти екстинкції 
нітрозилгемоглобіну у зазначеному діапазоні 
довжин хвиль. Результати цих досліджень можуть 
бути передумовою для побудови автоматичного 
пристрою одночасного визначення 6-ти лігандних 
форм гемоглобіну в одній пробі крові.

 

Науковий керівник – проф. Сибірна Н.О.

РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ 
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛІГАНДНИХ ФОРМ ГЕМОГЛОБІНУ У ЦІЛЬНІЙ КРОВІ 

ДЛЯ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ КРИТИЧНИХ СТАНІВ
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Спектр поглинання нітрозилгемоглобіну крові здорових донорів, 
побудований за даними мілімолярних коефіцієнтів екстинкції
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Біологія
та охорона здоров’я

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується галузі біомедицини, а саме: 
створення нових терапевтичних підходів, які 
базуються на модулюючому впливі поліамінів 
(агматину, спермідину), дисахариду трегалози та 
дефіциту аргініну на процеси автофагійної деградації 
аберантного альфа-синуклеїну, головного чинника 
невиліковного нейродегенеративного захворювання 
– хвороби Паркінсона (ХП).

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність розробки 
полягає у спрощенні процедури скринінгу сполук-
індукторів автофагії. Після попереднього відбору 
низькомолекулярних природних речовин, які 
підвищують рівень автофагії в клітинах модельного 
штаму Ogataea polymorpha і трансгенних лініях Drosophila 
melanogaster, можна виконати аналіз впливу цих сполук 
на складніших біологічних об’єктах (клітинних лініях, 
лабораторних тваринах) з перспективою їхнього 
використання у доклінічних дослідженнях.

Основні технічні характеристики

Спосіб базується на використанні простих модельних 
організмів для попереднього аналізу впливу 
потенційних індукторів автофагії на клітинному рівні 
(О. polymorpha) та на рівні спеціалізованих тканин 
(нейронів головного мозку D. melanogaster).

Затребуваність на ринку

Адекватне лікування ХП навіть із зниженням темпу 
прогресування захворювання лише на 10 % дає 
змогу заощаджувати в системі охорони здоров’я та 
соціального забезпечення розвинутих країн до 327 
тис. доларів щорічно. Перспективним напрямом 
профілактики й лікування недуги є використання 
сполук, мішенями яких є апоптоз, автофагійна 
деградація, оксидативний стрес, мітохондріальна 
дисфункція та інші процеси, які спричиняють 
нейрональну загибель.

Стан готовності розробки

Розроблено усі елементи способу, опрацьовано 
його на модельному штамі дріжджів, результати 
опубліковано у закордонних і вітчизняних виданнях. 
Може бути впроваджено в Україні та за кордоном.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ІНДУКОВАНОЇ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИМИ 
СПОЛУКАМИ АВТОФАГІЙНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ АНОМАЛЬНИХ ФОРМ 

АЛЬФА-СИНУКЛЕЇНУ ЛЮДИНИ В МОДЕЛЬНИХ БІОСИСТЕМАХ

Модельний штам О. polymorpha NCYC495 / SNCA, культивований 
на середовищі з 2% глюкози (зліва – світлова і флуоресцентна 

мікроскопія клітин дріжджів, справа – імуно-детекція 
рекомбінантного альфа-синуклеїну людини в безклітинних 

екстрактах модельного штаму)

Лімітування аргініну впливає 
на вміст рекомбінантного альфа-синуклеїну 

людини в клітинах рекобінантного ауксотрофного 
за аргініном штаму 

NCYC495/SNCA Δass1

Науковий керівник – доц. Стасик О.Г.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Біологія
та охорона здоров’я

Призначення та сфера застосування

Підтримання екологічної рівноваги в об’єктах 
природно-заповідного фонду України.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Надано оцінку сучасного стану заповідних 
екосистем і біологічного різноманіття 
природоохоронним транскордонним територіям, 
об’єднаних Програмою ЮНЕСКО “Людина та 
біосфера”, розташованих на кордоні ЄС та України 
(Розточчя й Західне Полісся).

Стан захисту інтелектуальної власності

За результатами досліджень опубліковано 
монографію “Фактори загроз біорізноманіттю 
заповідних територій Українських Карпат, Розточчя 
та Західного Полісся”.

Основні технічні характеристики

Регіональний план дій щодо підвищення 
ефективності збереження функцій заповідних 
екосистем. Створена база даних  з використанням 
геоінформаційних технологій (компанія розробник 
-  ESRI). 

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: Держуправління екології 
та природних ресурсів, Держводгоспи, лісове 
господарство, екологічний моніторинг земель 
заповідних та антропогеннозмінених територій.

Стан готовності розробки

Створено 3d модель біосферного резервату 
“Розточчя”, використання якої підвищує точність 
у картуванні змін інтенсивності загроз існування 
біорізноманіттю на природоохоронних територіях. 
Може бути впроваджено в Україні та за кордоном.

   

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ТРАНСКОРДОННИХ ОБ’ЄКТІВ 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЗАХОДУ УКРАЇНИ 

У РАМКАХ ПРОГРАМИ ЮНЕСКО “ЛЮДИНА ТА БІОСФЕРА”

Науковий керівник – проф. Царик Й.В.

3d модель Біосферного резервату “Розточчя” в межах річки Верещиця
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Біологія
та охорона здоров’я

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується біології та медицини, а 
саме: фізіології органів травлення, можна вико-
ристовувати для терапії або профілактики за-
хворювань підшлункової залози.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність винаходу 
полягає у застосуванні стабільної форми суб-
страту окиснення пірувату як нового підходу 
до корекції метаболічних порушень за гострого 
панкреатиту. Спосіб не передбачає використан-
ня вартісного обладнання, складних, тривалих, 
матеріалозатратних технологічних процесів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Подано заявку № u 202007225 від 12.11.2020р.

Основні технічні характеристики

Спосіб базується на нормалізації функціональ-
ного стану ацинарних клітин підшлункової за-
лози шляхом введення натрій пірувату як суб-
страту окиснення, що дає змогу забезпечити 
ацинарні клітини підшлункової залози достат-
ньою кількістю енергії і у підсумку нормалізує 
рівень амінокислот у плазмі крові.

Затребуваність на ринку

Гострий панкреатит – захворювання, що може 
спричинити смерть людини, при якому поки-що 
не розроблено ефективних методів лікування. 
Запропонований спосіб відкриває нові можли-
вості у цьому напрямі. 

Стан готовності розробки

Ефективність способу перевірено на тваринах. 
Може бути взято за основу у клінічних дослі-
дженнях в Україні та за кордоном.

Науковий керівник – проф. Манько В.В.

СПОСІБ НОРМАЛІЗАЦІЇ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
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СУСПІЛЬНІ НАУКИ
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Суспільні науки

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується методики діагностики 
соціальних компетенцій дітей із спектром 
аутистичних порушень. Її можна використати для 
розроблення ефективної програми формування 
соціальних компетенцій дітей із спектром 
аутистичних порушень, які навчаються у 
спеціальній та інклюзивній школі. 

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Техніко-економічна ефективність пропонованої 
методики полягає у спрощенні процедури 
скринінгу дітей із спектром аутистичних 
порушень в інклюзивній і спеціальній 
освіті. Спосіб не передбачає використання 
вартісного обладнання, складних, тривалих, 
матеріалозатратних технологічних процесів.

Стан захисту інтелектуальної власності

Опубліковані статті. 

Основні технічні характеристики

Автори розробки підібрали комплекс методичного 
інструментарію, який допомагає виокремити 
ресурси дитини для ефективного розвитку її 
соціальних компетенцій, що забезпечить процес 
успішного навчання у загальноосвітній школі. 

Затребуваність на ринку

Завдяки асоціальній поведінці діти зі спектром 
аутистичних порушень є серйозною проблемою 
організації навчально-виховного процесу 
в загальноосвітній школі, постійно триває 
розробка нових підходів до їхнього скринінгу. 
Запропонований комплекс методик відкриває нові 
можливості у цьому напрямі, який немає аналогів в 
Україні. 

Стан готовності розробки

Розроблено усі етапи проведення діагностики, 
опрацьовано на високій статистичній вибірці дітей 
з різних регіонів України, результати опубліковано 
у закордонних виданнях (наприклад, http://
socialwelfare.eu/index.php/SE/article/view/358. Може 
бути впроваджено в Україні.

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
ДІТЕЙ ІЗ СПЕКТРОМ АУТИСТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ

Структура соціальної компетентності дітей з високим і середнім рівнем аутизму

Науковий керівник – проф. Островська К.О.
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Суспільні науки 

Призначення та сфера застосування.

Розробка може зацікавити споживачів у сферах: 
будівництва, торгівлі, транспорту, телекомунікації, 
банківської системи, туризму, виборчих компаній, 
маркетингових дослідженнь.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Стратегіологічний метод полягає в застосуванні 
технології мобільного зв’язку (телекомунікаційних 
засобів) для визначення потужності (кількості 
споживачів) у конкретному районі міста та 
прив’язки цих даних до потоків (переміщення) в 
умовах проведення трудової чи відпочинкової 
діяльності, який відрізняється від методу визначення 
кількості населення за щільністю міської забудови з 
врахуванням їхньої поверховості своєю мобільністю, 
динамічністю, точністю, оперативністю та ціновими 
параметрами, що у сукупності забезпечує відчутне 
підвищення обґрунтованості й економічності 
прийнятих бізнес-управлінських рішень з врахуванням 
багатопараметричності змінних. Стратегіологічний метод 
на відміну від наявних (традиційних або стандартних) 
варіантів у системі прийняття бізнес-управлінських 
рішень дає змогу використати потокові дані мобільного 
зв’язку в інтересах їхнього прийняття, забезпечуючи 
тим їхню ефективність та раціональне витрачання 
фінансових ресурсів. 
Переваги пропонованого стратегіологічного методу для 
великих міст (урбанізаційних конгломератів): детальне 
визначення потужнісного потокового середовища 
в реальному часі; формування бази переміщення 
мобільних потоків залежно від часу та сезонності; 
скорочення фінансових витрат на оперативність 
інформаційного забезпечення людських потоків; 
цілеспрямований вплив на патріотичні настрої платників 
податків через заходи з активізації державотворчого 
патріотизму нації (податкова складова, маркетинг) тощо.

Стан захисту інтелектуальної власності

Опубліковані статті. 

Основні характеристики

Стратегіологічний метод прийняття бізнес-
управлінських рішень у великих містах 
(урбанізаційних конгломератах) з врахуванням 
інформаційної технології (мобільного зв’язку) 
забезпечуватиме: нарощування податкових 
надходжень від міста у бюджети різних рівнів; 
зниження часових витрат на пошук необхідної 
інформації споживачами щодо раціональності й 
ефективності прийнятих управлінських рішень; 
ефективне використання земельних ресурсів та 
наявної водо- каналізаційної систем з розподілом 
завантаженості; проведення належних безпекових 
заходів (санітарних, антитерористичних, 
мобілізаційних) з врахуванням зовнішніх викликів; 
зниження непродуктивних витрат із довезення 
сировини та товарів до точок споживання 
(логістика). 

Затребуваність на ринку

Усі зацікавлені у практичних результатах 
дослідження органи державної влади, 
підприємства, організації зможуть використовувати 
стратегіологічний метод прийняття бізнес-
управлінських рішень, що адаптований під 
споживача відповідно до специфіки його діяльності.

Стан готовності розробки

Наукові результати впроваджено у таких організаціях: 
Асоціація роботодавців у Львівській області та 
Департамент економічної політики ЛОДА – рекомендації 
щодо удосконалення механізму формування та 
реалізації програмних заходів, результати дослідження 
також використовуються у навчальному процесі.

Науковий керівник – проф. Карпінський Б. А. 

СТРАТЕГІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПРИЙНЯТТЯ БІЗНЕС-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У КРУПНИХ 

МІСТАХ (УРБАНІЗАЦІЙНИХ КОНГЛОМЕРАТАХ) ЗА ДОПОМОГОЮ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ



ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 
ТА МИСТЕЦТВО  

                   

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 
ТА МИСТЕЦТВО
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Гуманітарні науки 
та мистецтво 

Призначення та сфера застосування

Розробка стосується визначення характеру 
регіоналізму, який вважається ключовим 
фактором в українській історії, та чинників, які 
окреслюють його динаміку, для ліпшого розуміння 
стану свідомості населення сучасної України. 
Регіоналізм розглядається крізь призму соціальних 
відносин, коли основний феномен регіоналізму 
– регіон – інтерпретується як суб’єкт соціального 
конструювання. 

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Новизна підходу полягає у тому, що у 
науковий обіг введено поняття “групова 
лояльність”, яке поглиблює розуміння суті та 
наповненості регіональної структури соціуму, 
бо цей концепт пояснює зміст тих чи інших 
соціальних ідентичностей – одного з основних 
регіоноутворювальних чинників у сучасному 
українському суспільстві. 

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір.

Основні технічні характеристики

На підставі однофакторного дисперсійного аналізу 
розроблено матричний формат структурування 
областей України в регіони та їхні зони відповідно 
до поведінки значень тих чи інших показникових 
змінних соціальних ідентичностей і групових 
лояльностей. Створено карту структурування 
областей України у регіони з введенням третьої 
координати – цілісність регіону.

Затребуваність на ринку

Новизна запропонованого підходу полягає в тому, 
що регіон як складова ширшої соціальної системи 
виокремлюється не “апріорі”, а за результатами 
емпіричного дослідження особливостей 
формування соціальних відносин між різними 
суспільними групами в середовищі громадян 
України з особливим акцентом на з’ясуванні 
комплексу чинників (історичних і сучасних), що 
регіоналізують соціальні взаємодії в сьогочасному 
українському суспільстві.

Стан готовності розробки

Розроблено карту структурування областей 
України у регіони з введенням третьої координати – 
цілісність регіону.  
  
 
 

Науковий керівник – проф. Зашкільняк Л.О.

РЕГІОНАЛІЗМ В УКРАЇНІ: 
ІДЕНТИЧНОСТІ, ЦІННОСТІ, ІСТОРІЯ

Карта регіонів України у контексті 
взаємодії соціальних ідентично-

стей та групових лояльностей 
(2013, 2015, 2017 р.)
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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Гуманітарні науки 
та мистецтво 

Призначення та сфера застосування

Засвідчення українського характеру Волині від 
часу формування українців як етносу та наукове 
обґрунтування меж української етнічної території, 
що в умовах сучасних інформаційних воєн є однією 
із запорук національної безпеки України; активізація 
етнічної самоідентифікації українців окремих 
регіонів держави як ядра їхньої ідентичності.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Комплексне наукове дослідження традиційно-
побутової культури українців етнографічної Волині 
на основі матеріалів польових експедицій та 
встановлення її загальноукраїнських рис і локальних 
особливостей; уточнення меж Волині в структурі 
історико-етнографічного районування України.
Попри важливість території етнографічної Волині у 
процесі етногенезу слов’ян і впродовж подальшої 
історії (позаяк вона входила у кордони різних 
держав), етнографічні особливості волинян зарубіжні 
та вітчизняні вчені дослідили фрагментарно, що 
часто спричинює політичні спекуляції. Недоліком 
праць багатьох авторів є те, що вони розглядали 
та розглядають Волинь у політичному, а не 
етнографічному ключі (як Волинське воєводство, 
Волинську губернію, Волинську область тощо), 
й тим самим розділяють єдиний волинський 
етнографічний масив між різними територіально-

адміністративними одиницями, впливаючи на 
ідентичність місцевих українців.

Стан захисту інтелектуальної власності

Результати теми представлені у наукових публікаціях 
та оприлюднені під час виступів на конференціях.

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: освітня (матеріал для курсів 
з історії України, народознавства, краєзнавства); 
поліграфічна (публікація наукових і науково-
популярних праць про народну культуру волинян); 
картографічна (виготовлення карт “Історико-
етнографічна Волинь” та “Історико-етнографічне 
районування України”); музейно-туристична 
(створення секторів “Волинь” в історико-краєзнавчих 
та етнографічних музеях, зокрема у скансенах).

Стан готовності розробки

Досліджено ділянки традиційних галузей 
господарства, матеріальної (будівництво, їжа, 
одяг, транспорт), духовної (родинна, календарна 
та оказіональна обрядовість, народна медицина, 
демонологія) і соціонормативної (громадський 
побут, звичаєве право) культури волинян і на 
підставі картографування їхніх елементів створено 
карту меж етнографічної Волині.

КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНЦІВ 
ЕТНОГРАФІЧНОЇ ВОЛИНІ

Етнографічна карта 
Волині

Науковий керівник – проф. Сілецький Р.Б.
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Гуманітарні науки 
та мистецтво 

Призначення та сфера застосування

Утвердити документування фольклорних дискурсів 
(що охоплює фіксацію фольклору; транскрибування 
фольклорних записів; створення, архівування й 
едицію фольклорних документів) як засадничу галузь 
української фольклористики, що формує документальну 
(джерельну) базу для наукового пізнання культурних 
феноменів для самої фольклористики та широкого кола 
гуманітарних дисциплін.

Важливі показники, які характеризують 
рівень отриманого наукового результату

Уперше в Україні монографічно досліджено 
основні тенденції фонографічного періоду в історії 
документування музичного фольклору в Україні (перша 
половина ХХ ст.). Розроблено і введено в експлуатацію 
“Електронний архів українського фольклору” – 
перший в Україні спеціалізований інтернет-ресурс для 
електронного розміщення і презентації фольклорних 
матеріалів для фахового дослідження та культурно-
просвітницького використання.

Стан захисту інтелектуальної власності

Результати досліджень опубліковано у вигляді 
6 монографій, 1 навчального посібника, 19 статей, 
11 науково-довідкових публікацій; створено і 
підтримується 2 бази даних та 1 інтернет-сторінка.

Основні технічні характеристики

“Електронний архів українського фольклору” – 
перша в Україні спроба комплексного електронного 
архівування фольклорних реалій, виконана в 
руслі кардинально нової філософії архівної праці, 
яка бачить архів традиційної культури не лише 
накопичувачем і надійним зберігачем духовних 
надбань народу, але також відкритим культурно-
інформаційним центром із вільним доступом 
(Інтернет) до архівних документів та широкими 
можливостями ефективного оперування великими 
масивами джерельної інформації.

Затребуваність на ринку

Галузі застосування: комплекс народознавчих 
галузей, а також широке коло гуманітарних і 
культурологічних дисциплін.

Стан готовності розробки

За змістом архівних фондів “Електронний архів 
українського фольклору” на сьогоднішньому 
етапі його реалізації орієнтований на електронне 
розміщення і презентацію польових записів 
української фольклорної традиції, виконаних за 
методикою посеансової фіксації з використанням 
технічних записувальних пристроїв (звуко- та 
відеозапису, фотофіксації). 

ДОКУМЕНТУВАННЯ ФОЛЬКЛОРНИХ ДИСКУРСІВ: 
ІСТОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

Науковий керівник – проф. Івашків В.М.

Стартова сторінка інтернет-ресурсу
“Електронний архів українського фольклору” 

(https://folklore-archive.org.ua/)
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