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На засіданнях Науково-технічної ради (далі – НТР) 13–16 грудня 2021 року заслухано та
обговорено звіти про наукову роботу факультетів і наукових підрозділів Львівського національного
університету імені Івана Франка (далі – Університет) за 2021 рік. НТР зазначає, що за звітний період
Університет має вагомі здобутки в науковій роботі.
У 2021 році наукові дослідження в Університеті виконували 1964 науково-педагогічні працівники,
із них – 280 докторів наук, 1164 кандидати наук, та 211 штатних наукових працівників Науководослідної частини (далі – НДЧ), із них – 9 докторів і 65 кандидатів наук.
Обсяг фінансування держбюджетної тематики становив 26259 тис. грн, обсяг фінансування для
підтримки шести наукових об’єктів національного надбання України – 2910 тис. грн. Обсяг
спеціальної тематики склав 22775 тис. грн (у т.ч. з Національного фонду досліджень України –
21467 тис. грн, міжнародні угоди – 859 тис. грн), обсяг госпдоговірної тематики – 4702 тис. грн (у т.ч.
три інноваційні проєкти Програми сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку у
Львівській області на суму 4328 тис. грн). Одержано 14 ґрантів на суму 14113 тис. грн.
Науковці Університету опублікували 170 монографій (у тім числі 58 – у закордонних
виданнях), 19 підручників, 102 навчальні посібники, 3438 статей, з них 807 – у журналах, які
індексуються в наукометричних базах даних Scopus і Web of Scienсe (серед них 390 – у журналах з
фактором впливовості), 659 – у журналах, які включені до наукометричної бази даних Index
Copernicus, та 167 – в інших закордонних виданнях; видали 59 випусків Вісника Львівського
університету та інших наукових періодичних видань.
Університет є засновником і видавцем 50 наукових періодичних видань, а саме Вісника
Львівського університету (21 Серія), 17 збірників наукових праць, 11 наукових і одного науковопопулярного журналу.
У Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії, у категорії “А”
перереєстровано “Журнал фізичних досліджень”. У категорії “Б” – 23 видання Університету, два
видання – в очікуванні на рішення Атестаційної колегії МОН України.
“Вісник Львівського університету. Серія біологічна”, “Журнал фізичних досліджень” і “Журнал
обчислювальної та прикладної математики. Серія обчислювальна математика” входять до
наукометричної бази даних Web of Science; “Журнал фізичних досліджень” і “Математичні студії”
входять до наукометричної бази даних Scopus; “Вісник Львівського університету. Серія географічна”,
“Вісник Львівського університету. Серія журналістика”, “Вісник Львівського університету. Серія
соціологічна”, “Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії”, “Вісник
Львівського університету. Серія юридична”, збірники наукових праць “Вроцлавсько-Львівський
юридичний збірник”, “Іноземна філологія”, “Мова і суспільство” та журнал “Біологічні студії” входять
до наукометричної бази даних Index Copernicus International; збірник “Іноземна філологія” входить до
наукометричної бази даних EBSCO; журнал “Український часопис конституційного права” входить до
Scientific Indexing Services та Academic Resource Index.
За звітний період наукові та науково-педагогічні працівники, а також докторанти та аспіранти
Університету захистили 28 докторських і 113 кандидатських дисертацій (із них 6 – випускники
докторантури, 94 – випускники аспірантури). У докторантурі перебувають 20 докторантів, в
аспірантурі навчаються 795 аспірантів: 513 – на денній, 123 – вечірній і 159 – заочній формах
навчання.
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Наукові та науково-педагогічні працівники відзначені державними нагородами, почесними
званнями, преміями та іншими відзнаками, зокрема:
− професор Юрій Плевачук та головний науковий співробітник Василь Склярчук – Державна
премія України в галузі науки і техніки 2020 року за роботу “Керування властивостями матеріалів в
екстремальних умовах” у складі авторського колективу;
− професор Олександр Решетняк – Національна премія України імені Бориса Патона 2021 року за
роботу “Електрохімія функціональних матеріалів і систем“ у складі авторського колективу;
− професор Василь Нор – орден “За заслуги І ступеня ”;
− доцент Ігор Дикий – Почесна грамота Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у
соціально-економічний та культурно-освітній розвиток регіону, активну громадську діяльність,
сумлінну працю і високий професіоналізм;
− член-кореспондент НАН України, професор Володимир Мельник – Відзнака Національної
академії наук України за підготовку молодої генерації науковців.
− професор Володимир Ткачук – Відзнака Національної академії наук України за професійні
здобутки;
− професор Михайло Зарічний – Відзнака Національної академії наук України за професійні
здобутки;
− професор Леонтій Войтович – Відзнака Національної академії наук України за професійні
здобутки;
− професор Анатолій Волошиновський – Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки
України”;
− професор Степан Мудрий – Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”;
− доцент Володимир Біланюк – Почесне звання “Заслужений працівник освіти України”;
− професор Леонтій Войтович – Медаль “За сприяння Збройним Силам України”;
− доцент Андрій Козицький – Відзнака Ради національної безпеки і оборони України І ступеня;
− професор Євген Свєтліца – Звання “Народний артист України”;
− асистентка Наталія Боймук – Звання “Заслужена артистка України”;
− доцент Юрій Мисак – Звання “Заслужений діяч мистецтв України”;
− професорка Любов Боровська – Золота медаль Національної академії мистецтв України;
− професорка Світлана Гнатуш – Подяка Національної академії наук України;
− науковий співробітник Василь Кордан – Подяка Національної академії наук України;
− професор Святослав Пилипчук – Подяка Національної академії наук України;
− професор Володимир Станкевич – Подяка Національної академії наук України;
− доцент Юрій Фургала – Подяка Національної академії наук України;
− доцентка Наталія Габор – Грамота Міністерства освіти і науки України;
− доцент Євген Іванов – Грамота Міністерства освіти і науки України;
− доцент Анатолій Капелюшний – Грамота Міністерства освіти і науки України;
− професор Іван Карбовник – Грамота Міністерства освіти і науки України;
− професор Іван Круглов – Грамота Міністерства освіти і науки України;
− доцент Ігор Оленич – Грамота Міністерства освіти і науки України;
− професорка Катерина Островська – Грамота Міністерства освіти і науки України;
− професорка Ірина Роздольська – Грамота Міністерства освіти і науки України;
− професорка Наталія Сибірна – Грамота Міністерства освіти і науки України;
− професорка Марія Яцимірська – Грамота Міністерства освіти і науки України;
− професорка Христина Дяків – Лауреатка конкурсу Міністерства освіти і науки України “Молодий
вчений року 2020”, номінація “Молодий методист року в галузі суспільних і гуманітарних наук
2020”;
− доцент Ігор Дикий – Відзнака “Почесний знак Святого Юрія”;
− професор Леонтій Войтович – Диплом-відзнака “Легенда інституту” з нагоди 70-річчя Інституту
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України;
Стипендіати Кабінету Міністрів України для молодих вчених: професор Назар Демчишак,
провідний науковий співробітник Юрій Сливка, доцентка Христина Гнатенко, доцентка Марія
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Нагалєвська, старший науковий співробітник Ярослав Шпотюк, старший науковий співробітник Андрій
Кузьмак, асистент Маркіян Кушлик, асистентка Ольга Масловська, докторант Микола Мороз, провідний
інженер Мирон Рудиш, провідний інженер Павло Щепанський.
Лауреатами премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради стали:
член-кореспондент НАН України, професор Олександр Андрейків, професорка Олена Аксіментьєва,
професор Андрій Бабський, професор Андрій Богуцький, професор Олег Бордун, професорка Ольга
Гринькевич, професор Володимир Капустяник, професорка Антоніна Колодій, професор Андрій
Лучечко, професор Степан Мудрий, професор Володимир Павлюк, професор Володимир Решота,
професорка Наталія Сибірна, професор Степан Шахно, доцентка Христина Гнатенко, доцент Ігор Дикий,
доцентка Олена Томенюк, доцент Тарас Ямелинець, старша наукова співробітниця Юлія Горбенко,
старший дослідник Ярослав Шпотюк, науковий співробітник Юрій Кулініч, науковий співробітник
Максим Ціж, молодша наукова співробітниця Мирослава Горяча, зберігачка фондів Зоологічного музею
Соломія Сусуловська, аспірант Микола Рудко.
У 2021 році в Університеті проведено 107 наукових конференцій, з них 49 – міжнародні. Науковці
виступили з 2780 доповідями на наукових конференціях, виголосили 1771 доповідь на Звітній науковій
конференції Університету за 2020 рік. Науковці Університету здійснили 39 виїздів за кордон для участі
у міжнародних конференціях і семінарах.
Найефективніші розробки науковців захищено 11 патентами України, з них чотири – на винаходи.
До Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” подано 10 заявок, із них
дві – на винаходи.
На базі Університету проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальностей “Переклад”, “Прикладна математика і механіка” і “Соціолінгвістика” (проведено у
дистанційному режимі).
У II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із різних галузей знань і
спеціальностей взяло участь 137 студентів, із них 34 студенти стали призерами:
− Влада Корнєва, Катерина Хоменко (географічний факультет);
− Владислава Антосюк, Руслана Гаєвська, Назарій Гусак, Світлана Зінькова, Олександр
Пилипенко, Василь Радик (економічний факультет);
− Наталія Бельзецька (факультет журналістики);
− Надія Конончук (факультет іноземних мов);
− Марта Борецька, Христина Меренюк, Дмитро Пугач (історичний факультет);
− Марко Агеєнков (механіко-математичний факультет);
− Катерина Анісова, Михайло Колеснік (факультет міжнародних відносин);
− Уляна Співак (факультет педагогічної освіти);
− Олександра Бойко, Вікторія Вовк (факультет управління фінансами та бізнесу);
− Володимир Коломієць, Мар’яна Патрій (фізичний факультет);
− Ангеліна Паращина, Марія Чорна (філологічний факультет);
− Маркіян Михайлишин, Софія Прус, Назарій Филик (філософський факультет);
− Софія Івах, Марія Свириденко (хімічний факультет);
− Анна Габа, Олег Голєв, Ірина Горохівська, Алісія Дерев'янко, Назарій Матвіїв, Ярина
Нечипорук (юридичний факультет).
У ІІ турі Всеукраїнського шекспірівського конкурсу студентських дослідницьких і креативних
проєктів імені Віталія Кейса студентка факультету журналістики Яна Гавришко здобула диплом І
ступеня.
Команда студентів факультету прикладної математики та інформатики у складі Проців В.Я.,
Тарнавського П.В., Щерби М.Ю. посіла ІІІ місце на Міжнародній олімпіаді з програмування 2021 р.
(півфінал Південно-Східної Європи), що одночасно є півфіналом студентського Чемпіонату світу з
командного програмування (ICPC 2022).
У 2021 році в доробку студентів 531 наукова стаття, з них 175 одноосібних, та тези 1532 доповідей
на конференціях, з них 912 – одноосібних. У роботі наукових конференцій взяло участь 1737 студентів, з
них 747 – у міжнародних.
Згідно з “Положенням про преміювання працівників, докторантів, аспірантів і студентів
Університету за наукові здобутки” у 2021 році виплачено грошові винагороди за захист докторських
дисертацій, наукове керівництво кандидатськими та консультування докторськими дисертаціями,
публікацію статей у наукових журналах, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web
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of Science, патенти, отримані на ім’я Університету. Премійовано призерів Всеукраїнських конкурсів
студентських наукових робіт та їхніх наукових керівників.
НТР відзначає:
▪ важливі наукові досягнення:
•
Природничі науки
Виготовлено лабораторні зразки сенсорів для моніторингу стану довкілля та індикаторів
свіжості харчових продуктів. “ Оптимізація процесів формування полімернапівпровідникових
структур для пристроїв моніторингу газових середовищ”, доц. Дутка В.С. (№ ДР 0120U102283).
Отримано нові екологічно безпечні нанокомпозитні безсвинцеві припої для з’єднання матеріалів за
низьких та високих температур. “Нові сплави з аморфними та нанокристалічними фазами для
припоїв з широким температурним інтервалом використання”, проф. Плевачук Ю.О. (№ ДР
0119U002204).
• Біологічні науки
• Вивчено вплив in vitro новосинтезованих комплексів поліетиленгліколевмісних наночастинок та
похідних тіазолу на систему антиоксидантного захисту у клітинах лімфоми y миші. “Механізми
подолання резистентності та підвищення ефективності протипухлинної дії похідних тіазолу в
комплексі з нанорозмірними полімерними носіями”, проф. Бабський А.М. (№ ДР 0119U002201).
• Технічні науки
Розроблено процедуру градуювання пристрою та описано методику метрологічної атестації
пристрою для малої концентрації частинок. “Розробка оптоелектронного методу аналізу
нанорозмірних об’єктів у біологічних рідинах та лікарських препаратах”, проф. Бордун О.М.
(№ ДР 0119U002209).
• Суспільні науки
Обґрунтовано теоретичні положення цивільно-правового регулювання здійснення інвестицій у
формі пайового фонду та сформульовано пропозиції, спрямовані на удосконалення
законодавства України. “Новелізація цивільного та цивільно-процесуального права в умовах
реформи судочинства”, проф. Коссак В.М. (№ ДР 0119U002358).
• Гуманітарні науки
Досліджено стан збереженості та побутування елементів традиційної культури українців у
головних сферах життєдіяльності українського суспільства, місце Карпато-Волинського регіону
в контексті європейських історичних процесів. “Етнокультурна історія Карпато-Волинського
регіону: археологічний, етнологічний та історико-краєзнавчий аспекти”, проф. Сілецький Р.Б.
(№ ДР 0121U110187).
Висвітлено важливі аспекти взаємодії та взаємопереплетення усної та писаної словесності.
“Фольклор і література: точки дотику, динаміка розвитку і взаємодії”, проф. Івашків В.М. (№ ДР
0119U002393).
▪ Високий рівень організації наукової роботи та вагомі наукові здобутки працівників:
– факультетів хімічного, фізичного, біологічного, географічного, електроніки та комп’ютерних
технологій (природничі науки);
– факультетів історичного, управління фінансами та бізнесу, юридичного, економічного та
філософського (соціогуманітарні науки);
▪ значні досягнення науковців:
– факультетів юридичного, історичного, економічного, філологічного та міжнародних відносин
в опублікуванні монографій, а також факультетів біологічного, управління фінансами та
бізнесу, економічного, культури і мистецтв та механіко-математичного в опублікуванні
монографій у закордонних видавництвах;
– факультетів міжнародних відносин та юридичного в опублікуванні підручників;
– факультетів географічного, іноземних мов та філософського в опублікуванні посібників;
– факультетів фізичного, хімічного, біологічного, електроніки та комп’ютерних технологій в
опублікуванні статей у виданнях з фактором впливовості;
– факультетів іноземних мов, юридичного та економічного в опублікуванні статей у виданнях,
що входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, Index Copernicus
(соціогуманітарні науки);
– факультетів електроніки та комп’ютерних технологій, хімічного, біологічного та фізичного в
патентно-ліцензійній діяльності;
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– факультетів біологічного, хімічного, економічного та міжнародних відносин у залученні
ґрантів;
– факультетів хімічного, електроніки та комп’ютерних технологій і фізичного у виконанні
госпдоговорів;
– факультет прикладної математики та інформатики в підготовці студентів до міжнародних
турнірів з програмування;
– геологічний факультет у міжнародній співпраці;
– Астрономічної обсерваторії, Ботанічного саду та Наукової бібліотеки у науковопросвітницькій діяльності;
▪ культурно-просвітницьку діяльність факультету культури і мистецтв;
▪ велику кількість нагород Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, яку здобули
студенти економічного, юридичного, історичного та філософського факультетів;
▪ працівників і докторантів, які захистили докторські дисертації: Квіт Н.М., Палюх Л.М.,
Рим О.М., Рим Т.Я., Різник С.В., Школик А.М., Яновицька Г.Б. (юридичний факультет),
Біляковська О.О., Кальченко Л.В., Караманов О.В., П’ятакова Г.П., Ферт О.Г. (факультет
педагогічної освіти), Галайчук В.В., Качмар В.М., Сіромський Р.Б., Тарнавський Р.Б.
(історичний факультет), Круглов І.С., Папіш І.Я., Ямелинець Т.С. (географічний факультет),
Крупка І.М., Назаркевич І.Б. (економічний факультет), Бук С.Н., Роздольська І.В. (філологічний
факультет), Гаталевич А.І. (механіко-математичний факультет), Мороз М.В. (хімічний
факультет), Павлишенко Б.М. (факультет прикладної математики та інформатики),
Штаблавий І.І. (фізичний факультет), Шушкова Ю.В. (факультет управління фінансами та
бізнесу);
▪ значну кількість захистів кандидатських дисертацій працівників і випускників аспірантури на
факультетах: юридичному (18), філологічному (11), іноземних мов (9), біологічному (8),
міжнародних відносин (8), а також захист дисертації в рамках міжнародної програми спільного
наукового керівництва на механіко-математичному факультеті;
▪ роботу центрів колективного користування науковим обладнанням “Лабораторія
матеріалознавства інтерметалічних сполук” та “Міжуніверситетський центр колективного
користування клітинної біології та біоенергетики”;
▪ діяльність Центру досконалості імені Жана Моне “Західноукраїнський дослідницький центр з
європейських студій”.
НТР вважає недоліками:
▪ недостатню активність працівників Університету в залученні додаткових джерел
фінансування;
▪ не зазначено афіліацію “Львівський національний університет імені Івана Франка” в низці
статей працівників Університету в журналах, що індексуються в наукометричних базах даних;
▪ низький відсоток вчасних захистів дисертацій випускників аспірантури на окремих
факультетах;
▪ наявність викладачів, які не мають наукових публікацій.
Науково-технічна рада Львівського національного університету імені Івана Франка
ухвалила:
– сприяти розвитку Наукового парку Львівського університету “Інновації та підприємництво”
для підтримки науково-технічної й інноваційної діяльності, ефективного і раціонального
використання наукового потенціалу, матеріально-технічної бази, комерціалізації результатів
наукових досліджень та їхнього впровадження, підготовки стартапів;
– підготувати та подати від Університету проєкти на фінансування від Рамкової програми ЄС
“Горизонт Європа”, в рамках програм “Еразмус”, Європейської рамкової конвенції про
транскордонне співробітництво, Вишеградської четвірки, Східного партнерства тощо;
– розширити можливості підтримки молодих науковців Університету шляхом залучення до
участі в держбюджетних темах, міжнародних проєктах і ґрантах, стипендійних програмах, а
також матеріального заохочення;
– сприяти формуванню міжфакультетських наукових груп для підвищення якісного складу
учасників потенційних держбюджетних тем;
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створити ключові лабораторії, нові центри колективного користування науковим
обладнанням;
поглибити міжнародну наукову співпрацю та запрошувати провідних вчених для наукової та
освітньої діяльності;
активізувати трансфер технологій, забезпечувати захист об’єктів права інтелектуальної
власності;
запланувати і здійснити технічне оновлення комп’ютерної бази і програмного забезпечення
для організації і проведення науково-дослідної роботи працівників і студентів;
удосконалити систему рейтингового оцінювання навчальної, методичної, наукової,
інноваційної та організаційної діяльності наукових і науково-педагогічних працівників;
активізувати діяльність щодо включення періодичних наукових видань Університету до
міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, а також реєстрації
електронних видань; забезпечувати періодичність випуску наукових видань Університету та
підвищувати їхній статус до категорії “А”;
сприяти збільшенню кількості англомовних статей у періодичних виданнях Університету,
внормувати вебсайти видань;
запровадити публічний онлайн-курс із залученням провідних вчених різних факультетів з
доповідями про актуальні наукові дослідження;
висвітлювати досягнення науковців Університету на публічних заходах, радіо, телебаченні, у
пресі, соціальних мережах, на вебсторінці Університету із залученням провідних вчених і
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про:
запровадження посад штатних наукових працівників для висококваліфікованих фахівців
наукових підрозділів Університету (Астрономічна обсерваторія, Ботанічний сад, Наукова
бібліотека, інститути, музеї);
встановлення квот або вирівнювальних коефіцієнтів під час проведення конкурсного відбору
наукових проєктів для різних наукових напрямів, а також у межах напрямів;
надання доступу до ресурсів баз даних бібліотек інших ЗВО з електронними версіями
публікацій та баз даних про патентно-ліцензійну діяльність;
оновлення переліку спеціальностей та навчальних дисциплін Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт та Всеукраїнської олімпіади;
можливість безпосередньої закупівлі сучасного наукового обладнання та матеріалів у
провідних світових виробників;
доповнення переліку посад у пункті IV Додатку до Порядку надання щорічної основної
відпустки тривалістю до 56 календарних днів (постанова Кабінету Міністрів України від 14
квітня 1997 р. № 346) посадами наукових співробітників, що забезпечить однакову тривалість
відпусток відповідних працівників ЗВО та науково-дослідних установ і організацій (пункт
VIII Додатку).
НТР вважає доцільним:
поглиблювати міжфакультетську співпрацю для подання на конкурси спільних проєктів
науково-дослідних робіт;
сприяти студентській науковій діяльності з підготовки стартапів;
забезпечити реєстрацію вчених Університету в базах даних ResearcherID, ORCID, Google
Scholar;
створити електронну базу проведених і запланованих наукових конференцій, базу діючих угод
про співробітництво, базу науковців з України та світу для залучення до експертиз;
вести супровід закупівлі наукового обладнання та матеріалів, клопотати перед Ректоратом про
штатну посаду працівника відділу постачання, відповідального за процедури закупівель НДЧ;
завершити створення єдиного інформаційного середовища для підготовки звітної наукової
документації та рейтингування працівників і структурних підрозділів із залученням ресурсів
Наукової бібліотеки Університету;
вести супровід включення періодичних наукових видань до міжнародних наукометричних баз
даних Web of Science та Scopus, наукових фахових видань України категорії “Б”, реєстрації
електронних видань;
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штатним працівникам Університету зазначати у наукових публікаціях афіліацію “Львівський
національний університет імені Івана Франка” на першій позиції;
розробити стратегію захисту інтелектуальної власності Університету: права на винахід, на
корисну модель, авторські права;
розробити детальний план підготовки докторів наук і докторів філософії через докторантуру
та аспірантуру;
розробити передпроєктну документацію лабораторного корпусу для наукових досліджень та
навчальних потреб у галузі природничих наук;
залучати до виконання НДР на умовах сумісництва наукових і науково-педагогічних
працівників, котрі за останні два роки опублікували наукові статті, патенти, монографії,
підручники (загальна кількість статей, патентів, монографій, підручників / статей у виданнях з
імпакт-фактором, патентів іноземних держав, монографій, опублікованих у закордонних
виданнях / статей у виданнях, що включені у наукометричні бази, патентів України на
винаходи, монографій, опублікованих у вітчизняних виданнях): гол. наук. співроб. – 5/2/2,
пров. наук. співроб. – 4/1/2, ст. наук. співроб. – 3/0/2, наук. співроб. – 2/0/1, мол. наук. співроб. –
1/0/0 (підручники, експертні висновки і патенти України на корисну модель прирівнюються до
статей у фахових виданнях України);
зараховувати за сумісництвом фахівців сторонніх організацій до виконання держбюджетних
тем лише за рекомендаціями вчених рад факультетів і науково-технічних рад наукових
підрозділів Університету.
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