
Наукові здобутки біологічного факультету за період 06.2019-05.2020

Міжнародна зоологічна конференція
«Фауна України на межі XX–XXI ст.

Стан і біорізноманіття екосистем
природоохоронних територій» (12–15.09.2019)

Здобуто призові місця у конкурсах наукових робіт:
✓ Наук. сп. Сирватка В.Я. - призер конкурсу молодих науковців, проведеного ГС «Центр інновацій “Сходи в Майбутнє”» спільно з НАН України. 

Згодом представив інноваційний проект на міжнародній виставці «BIO 2019 International Convention» (3–6.06.2019, м. Філадельфія, США).
✓ На Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт студентка Цедуляк М. отримала диплом І ступеня з «Біотехнології та біоінженеріЇ» 

(м. Львів, квітень 2020 р.), а  студентка Зазуля А. – диплом ІІІ ступеня з «Біології» (м. Полтава, травень 2020 р.).

Доц. Дикий І.В. –

керівник 24-ї Української 

антарктичної експедиції

Третя Львівська міжнародна школа з 

клітинної біоенергетики (24-27.06.2019)

Найкращий підручник

природничого напрямку у 

видавництві ЛНУ ім. І. Франка за 

2018-2019 н.р. (вересень 2019 р.) “Польовий визначник

решток земноводних, які

загинули на автошляхах” -

аналогів йому не існує

ХVI Міжнародну наукову

конференцію

студентів і аспірантів

«Молодь і поступ 

біології» 

вперше проведено 

дистанційно

Дослідження виконували у рамках 12-ти держбюджетних тем, 13-ти тем в межах робочого часу викладачів, 2-х госпдоговірних тем, 5 колективних

грантів, зокрема:

• генеральної угоди з ІнститутомБіо-МедичнихДослідженьНовартіс (США) (надано науково-консультативних послуг на понад 4 млн. грн.);

• угоди з Інститутомбіофізичної хімії іменіМаксаПланкам. Геттінген (Німеччина);

• грантуКорнельського університету (США);

• 2-х проектів за грантамиНаціональногоантарктичногонауковогоцентру.

Опубліковано: понад 20 статей у виданнях з імпакт-фактором; бл. 30-ти – у інших виданнях, які входять до наукометричних баз; бл. 40-ка – у 
фахових виданнях України; 1 патент та 3 заявки на винахід/корисну модель; 6 монографій; 1 підручник; 6 навчальних посібників.

Отримано стипендії, гранти:

✓ Проф. Сибірна Н.О., доценти Стасик О. Г., Нагалєвська М.Р. та Сабадашка М.В. стали членами консорціуму, що виконуватиме проект у 

рамках програми Європейського Союзу «HORIZON 2020». 

✓ Асист. Масловська О.Д. отримала індивідуальний грант від Federation of European Microbiological Societies (FEMS).

✓ Аспірантка Фецюх А. отримала стипендію Visby Programme Scholarships на наукові дослідження у лабораторії проф. Сальме Тіммуск (Dept. 

of Forest Mycology Plant Pathology, SLU, Швеція).

✓ Доц. Нагалєвська М.Р. стала стипендіатом програми “Львівська система дослідників 2019”.

✓ Доц. Сабадашка М.В. є стипендіатом Кабінету міністрів України для молодих вчених у 2019-2020 рр.


