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СЕКЦІЯ  ФІЛОСОФСЬКИХ  НАУК


Керівник секції – доц. Рижак Л.В.
Секретар секції – проф. Жигайло Н.І.


ПІДСЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ

Аудиторія 316, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Карась А.Ф.
Секретар підсекції – доц. Сарабун О.Б.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв

	Про підсумки наукової роботи кафедри філософії у 2021 році та завдання

на 2022 рік. Проф. Карась А.Ф.
	Між насильством і емпатією: цивілізаційний процес як феноменологія семіозу. Проф. Карась А.Ф.
	Діджиталізація освітніх практик: технологічність vs креативність.

	Доц. Рижак Л.В.
Суб’єктивність як форма розвитку дійсності. Проф. Лисий В.П.
	Філософське переосмислення сучасності в творчості Алена Бадью.
Проф. Братасюк М.Г.
“Історія ідей” у світлі досліджень філософських напрямів ХІХ ст.
	Доц. Лосик О.М.
Національна ідеологія як умова виформування української ідентичності.
	Доц. Джунь В.В.
Справедлива нерівність чи несправедлива рівність? Доц. Сарабун О.Б.
	Евдемоністична етика Аласдера Макінтайра. Доц. Лущ-Пурій У.І.
	 Музичний дискурс Постмодерну: соціально-прагматичний аспект.
Асп. Шулак М.М.
 Ідейні витоки секулярності у філософській думці раннього модерну. 
Асп. Дзюбак Р.Б.
 Ігрове конструювання віртуальної реальності. Асп. Махінько Н.М.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

	Еволюція української ідентичності в контексті сучасних трансформацій. Проф. Скринник З.Е.
	Бруно Латур як критик соціального конструктивізму. Доц. Поляруш Б.Ю.
	Закорінення та знекорінення у контексті сьогодення. Доц. Сафонік Л.М.
Соціально-філософські проблеми штучного інтелекту. Доц. Добропас І.О.



	Проблема свободи у філософській думці України другої половини ХІХ ст. Доц. Наконечний А.Р.
	Філософські проблеми свідомості крізь призму нейроманії. Доц. Пухта І.С.
	Ніцшевські мотиви в творчості Лесі Українки. Доц. Откович К.В.
	Свобода в інформаційному суспільстві: проблема філософської концептуалізації. Доц. Ланюк Є.Ю.
Освітні виклики цифрового суспільства в контексті пандемії.

Асист. Янкович Т.Я.
 Соціоекологічний вимір notitiae communes Бенедикта Спінози.
Асп. Богун О.З.
 Проблема насильства та шляхи її вирішення у дослідженні “Насильство і суспільні порядки”. Асп. Данилів А.М.


ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

Аудиторія 303, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Дахній А.Й.
Секретар підсекції – доц. Хамар У.В.

З а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

	Про підсумки наукової роботи кафедри історії філософії у 2021 році та завдання на 2022 рік. Проф. Дахній А.Й.
	Ніцшевський концепт волі до влади в інтерпретації “пізнього” Гайдеггера. Проф. Дахній А.Й.
	Аналіз українськими філософами другої половини ХХ ст. категоріального мислення міфологічного світобачення. Доц. Хамар У.В.
	Принципи схоластичної філософії раннього модерну і становлення Львівської єзуїтської колегії. Проф. Синиця А.С.
Методика викладання “Логіки” в умовах дистанційного навчання: труднощі та шляхи  подолання. Доц. Бовтач С.В.

Ерос і Танатос крізь призму філософських роздумів Івана Франка.
Асист. Ковальчук Ю.В.




ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ

Аудиторія 357, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Альчук М.П.
Секретар підсекції – доц. Ліщинська О.І.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв

	Сучасні виклики глобалізації. Проф. Альчук М.П.
Григорій Сковорода в контексті культури просвітництва.

Проф. Кашуба М.В.
Героїчний вимір соціального міфу. Доц.  Дарморіз О.В.
Особливості розвитку релігієзнавства в Україні у добу
національно-культурного відродження (ХІХ – початок ХХ ст.).
Доц. Стеценко В.І.
	Діалог між буддизмом і наукою на прикладі Інституту розуму і життя (Mindand LifeInstitute). Доц. Колесник І.М.

Релігійно церковний чинник у процесі формування нової соціальної реальності (відповіді та виклики). Доц. Васьків А.Ю.
Феномен “свого” чужого в просторі пограниччя міжвоєнної Польщі 
(1918-1939). Доц. Король Н.М.
	Візуальне мистецтво пандемічного часу: між свободою і відповідальністю. Доц. Ліщинська О.І.

Культурна специфіка невербального коду в міжкультурній комунікації.
Доц. Власевич Т.М.
 Тема самотності в епоху пандемії. Доц. Галуйко Р.М.
 Європа як культурологічне поняття, модель культури. Доц. Ярошенко Т.М.
	 Релігійний вимір людини у філософсько-богословській спадщині Івана Павла II. Доц. Довгань М.Г.
	 Постколоніальні студії в сучасному соціокультурному просторі України. Доц. Лазарович Л.В.
 Культура як “друга природа”. Доц. Мандрищук Л.А.
 Маєрова інтерпретація естетики. Доц. Пасічник І.Я.
	 Філістерство як стиль життя технізованого суспільства. Доц. Фльорко Л.Я.
	 Роль Тараса Закидальського в діяльності української діаспори.
Асп. Павлишин А.Д.
 Проєкт Львівського метрополітену як нереалізована концепція побудови радянського міського простору. Асп. Коряга П.І.
	 Православно-католицькі відносини в Україні після отримання томосу ПЦУ. Асист. Бойко І.М.
	 Сучасні тенденції розвитку музейної справи на прикладі львівських музеїв. Асист. Кобрин М.М.
	 Культурно-просвітницька діяльність музеїв в Україні.
Канд. істор. наук Сурмач О.І.
ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Аудиторія 204, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Шипунов Г.В.
Секретар підсекції – доц. Іленьків Г.В.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв

	Стан науково-дослідницької роботи на кафедрі теорії та історії політичної науки у 2021 році та завдання на 2022 рік. Проф. Шипунов Г.В. 
	Між бути та володіти. Проф. Вдовичин І.Я.

Психологія бізнесу, лідерства та комунікацій як перспективний науковий напрям в Україні та Європі. Проф. Жигайло Н.І.
	Кіберпартія як організаційна форма існування партій “нової політики” 
у ХХІ ст. Проф. Шипунов Г.В.
	Вплив епідемій на міжнародні відносини: історичний аспект. 

Доц. Угрин Л.Я.
Концепція архітектури вибору у поведінковій економіці Річарда Талера: політологічний аспект. Доц. Гарбадин А.С.
	Проєкт ідеального суспільства Аль-Фарабі. Доц. Бунь В.В.
	Політичний ідеал як продукт духовного виробництва в політичній сфері. Доц. Іленьків Г.В.
	Становлення суб’єктності Нової Європи як самостійного політичного гравця на міжнародній арені. Доц. Мотрен С.М.
	 Процес політичної мобілізації за авторитарного політичного режиму.
 Асист. Возняк С.І.
 Раціональна прийнятність як детермінанта предметного поля політології.  Асист. Ковальчук М.В.
	 Теоретико-методологічне обґрунтування використання теорії ігор у дослідженні прийняття політичних рішень у суспільствах перехідної демократії. Асист. Сабара А.М.
	 Політичні ідеології: проблема побудови раціонального політичного дискурсу. Асист. Токарєва Л.В.
	 “Місця пам’яті” (П’єр Нора) як простір конструювання колективної ідентичності. Асп. Сичова Я.А.
	 Трансформація політичного курсу Росії (1999-2008) і  детермінанти російської геополітики у ближньому зарубіжжі на початку XXI ст.
Асп. Бушев М.М.
 Концептуальні засади дослідження сучасних політичних режимів.
Асп. Ільницька Д.В.
 


ПІДСЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Аудиторія 212, вул. Коперника, 3

Керівник підсекції – проф. Грабовська С.Л.
Секретар підсекції – доц. Гупаловська В.А.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв

	Про підсумки наукової роботи кафедри психології у 2021 році та завдання 

на 2022 рік. Проф. Грабовська С.Л.
	Концепція “диференційної різноманітності” у пізнанні

соціально-психологічних явищ. Проф. Гапон Н.П.
	Вольовий потенціал людини у похилому віці. Проф. Партико Т.Б.

Особливості суб’єктивного благополуччя студентів в умовах дистанційного навчання під час карантину, спричиненого епідемією COVID-19.
Доц. Галецька І.I., доц. Кліманська М.Б., доц. Перун М.Б.
Емпіричні критерії сексуального благополуччя. Доц. Гупаловська В.А.
Ресурси-предиктори самоздійснення особистості. Доц. Штепа О.С.
Особливості психологічного благополуччя молодих матерів. Доц. Проць О.І.
Прив’язаність як психологічний чинник стосунків у парі. Доц. Левус Н.І.
	Поняття позитивних цінностей і сильних рис характеру в позитивній психології. Доц. Рибак О.С.
	 Психологічні детермінанти страхів і тривожності студентської молоді.
Доц. Волошок О.В.
 Змістовно-організаційні аспекти побудови психотерапевтичної програми розвитку ЕІ у студентів ІТ-спеціальностей. Асист. Стасюк М.М.
	 Особливості виявів етнічної самосвідомості поляків, які проживають в Україні. Асп. Максимич О.М.
	 Психологічні аспекти інформаційного перевантаження в умовах 
онлайн-медіакомунікацій. Асист. Мусаковська О.М.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

	Чи впливають акцентуації характеру на вибір особою певної

копінг-стратегії? Проф. Грабовська С.Л.
Типологія громадянської ідентичності особистості. Доц. Петровська І.Р.
Особливості формування мотивації потенційного емігранта.
Доц. Дідковська Л.І.
Мотиваційні аспекти етичної поведінки. Доц. Карковська Р.І.
Емоційна складова в офлакторній системі людини.
Ст. викл. Михальчишин Г.Є.
Оцінка психологічного благополуччя працюючих жінок. Доц. Гребінь Н.В.
Типологічні особливості емоційної саморегуляції жінок. Доц. Кочергіна І.А.


	Особливості фінансової поведінки людей у різні вікові/трудові періоди.

Доц. Чолій С.М.
Модель ефективного становлення професійної компетентності майбутніх фахівців юридичної галузі. Асист. Зошій І.В.
	 Теоретична модель відновлення, саморегуляції та діагностики розладів сну в юнацькому віці. Асп. Волошина О.Є.
	 Психологічні механізми формування стресостійкості студентів в умовах дистанційного навчання. Асп. Харко О.С.
 Роль ранніх дезадаптивних схем у формуванні схильності до тривожних та афективних розладів. Асп. Турчин О.А.
	 Особливості емоційного інтелекту підлітків з порушеним типом прив’язаності у ранньому віці. Асп. Шолубка Т.Є.


ПІДСЕКЦІЯ ПОЛІТОЛОГІЇ

Аудиторія 206, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Романюк А.С.
Секретар підсекції – проф. Литвин В.С.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв

	“Малі” партії: варіанти розуміння у політичній науці. Проф. Литвин В.С.
	Урядові кабінети в контексті функціонування атипової президентської системи правління в Чилі у XX ст. Доц. Осадчук І.Ю.
Політична кон’юнктура в Україні на сучасному етапі і можливості внутрішньо- та зовнішньополітичного прогресу. Доц. Скочиляс Л.С.

	Проблема толерантності у політичній комунікації. Доц. Шурко О.Б.
	Виборча комунікація в умовах нових медіа. Доц. Панарін А.С.
Системний аналіз освітніх реформ. Доц. Поліщук М.В.
Політика України у сфері інформаційної безпеки та захисту даних.
Доц. Була С.П.
	Переваги та недоліки запровадження нової виборчої системи на місцевому рівні (на прикладі виборів до ЛМР). Доц. Сліпецька Ю.М. 
	Сучасні субнаціональні дослідження у політичній науці: аналіз зарубіжних джерел за 2020-2021 роки. Асист. Гнатюк В.В.
 Нові суспільно-політичні рухи: передумови формування, основні цілі та наслідки функціонування. Асист. Куречко І.І.







СЕКЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Аудиторія 313, вул. Університетська, 1

Керівник секції – проф. Качараба С.П.
Секретар секції – доц. Сіромський Р.Б.

П л е н а р н е   з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

	Наукова робота на історичному факультеті у 2021 році. Проф. Качараба С.П., доц. Сіромський Р.Б.
	Українці у Львівському університеті на зламі ХІХ–ХХ ст.: навчальний процес і наукові школи. Доц. Качмар В.М.
	Заперечення Голодомору: методи і наративи. Доц. Козицький А.М.
	Підготовка та проведення Всеукраїнського референдуму 1991 року на підтвердження Акта проголошення незалежності України. Доц. Підкова І.З.



ПІДСЕКЦІЯ АРХЕОЛОГІЇ 
ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Аудиторія 323, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Онищук Я.І.
Секретар підсекції – доц. Погоральський Я.В.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 12 год 00 хв

	Розкопки пам’ятки Карів-XIII у Західному Побужжі (результати 2021 року). Проф. Онищук Я.І.

Трансформація археологічної освіти у Львівському університеті в період його радянізації. Доц. Білас Н.М.
Сучасний стан дослідження античних городищ на території сучасної Туреччини: об’єкти, центри, персоналії. Доц. Баукова А.Ю.
“IN POTESTATEM P.R. REDACTAE”: використання однієї латиномовної формули у римських написах та монетах у І – ІІ ст. н.е. Доц. Гуменний В.Л.
Дослідження багатошарового поселення Хрінники-1 у Надстир’ї в 2021 році. Доц. Погоральський Я.В.
Нові дані про ранньосередньовічний могильник із малого городища у Буську. Доц. Стеблій Н.Я.
	Церква княжої доби з давнього Бужеська: завершальні аспекти дослідження. Наук. співроб. Довгань П.М.
Бронзові культові руки римського часу з території України: походження та сакральне призначення. Асп. Корчак А.М.
Зображення богині Гекати на монетах. Асп. Мисак В.Ю.
	 Реконструкція оборонного валу великого городища Ревне на Буковині. Асп. Рибчинський Н.-М.О.
	 Порівняльний аналіз супровідного інвентарю в зруйнованих і не порушених похованнях черняхівської культури (за матеріалами могильників Середнього Подністер’я). Асп. Мостовий Д.О.


ПІДСЕКЦІЯ ДАВНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Аудиторія 328, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – доц. Щодра О.М.
Секретар підсекції – доц. Вінниченко О.О.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 12 год 00 хв

Шлях “із варяг у греки”: спроба реконструкції маршруту. Доц. Щодра О.М.
	Історико-нумізматичні дослідження у науковій спадщині М.Ф. Котляра. Доц. Шуст Р.М.
Підприємницька діяльність волинських євреїв у XVI – першій половині XVII ст. Проф. Заяць А.Є.
Викладання спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін у Львівському університеті у радянський час. Доц. Целуйко О.П.
Посібник Кольбера де Льостельно як джерело військової майстерності XVII ст. Доц. Кметь В.Ф.
	Життєвий шлях доктора права Юліана Заяця (1880-1971). Доц. Білостоцький С.М.
Метричні книги римо-католицької парафії святих Петра і Павла у Перемишлянах у першій третині XX ст. як історичне джерело. Доц. Дух О.З.
	Конфлікт навколо виборів на депутатському сеймику Холмської землі
в 1631 році. Доц. Вінниченко О.О.
	Джерела до вивчення викладання архівознавства та музеєзнавства на історичному факультеті Львівського університету у другій половині 

ХХ – початку ХХІ ст. Доц. Дудяк О.А.
	 Майнові конфлікти шляхти з адміністрацією столових маєтків королів за інструкціями сеймиків Руського воєводства 1669-1696 років. Асп. Знак М.Я.
	Трансформації назв урядів м. Броди протягом XVII – XVIII ст. Асп. Турега Ю.О.




ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ І ВІЗАНТИНІСТИКИ

Аудиторія 321, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Войтович Л.В.
Секретар підсекції – доц. Козловський С.О.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 12 год 00 хв

	Прикарпаття у середині XIV ст.: якою дорогою везли пораненого під Белзом у 1352 році угорського короля Людовика Анжуйського. Проф. Войтович Л.В.

Папа Гонорій (625-638) – пацифіст чи доктринальний арбітр у монотелітській суперечці? Проф. Кащук О.Я.
Кухарсько-гастрономічна виставка у Львові в 1908 році. Забута сторінка львівської історії. Проф. Лильо І.М.
Західноєвропейське середньовіччя у сучасному історичному кінематографі. Доц. Овсінський Ю.В.
Візантинознавство у науковому доробку Іларіона Свєнціцького. Доц. Файда О.В.
Армія середньовічного Китаю епохи династії Тан (618-907): еволюція озброєння, тактики та стратегії. Доц. Козловський С.О.
Представлення перехресть меча з муфтами у вірменській іконографії 
Х – ХІІ ст. Асп. Димидюк Д.А.
	Успадкування влади у Мерсії принцесою Ельфвіною (918). Асп. Єпік М.В.



ПІДСЕКЦІЯ ЕТНОЛОГІЇ

Аудиторія 322, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Сілецький Р.Б.
Секретар підсекції – доц. Гілевич І.Я.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 12 год 00 хв

	Промислова магія в традиційному рибальстві українців. Проф. Сілецький Р.Б.

Науково-видавнича діяльність Філарета Колесси в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові. Проф. Глушко М.С.
Традиційні похоронні звичаї та обряди Покуття. Доц. Галайчук В.В.
Мініатюри “Розкішного часослова герцога Беррійського” (XV ст.) як візуальне джерело для студій з історії народної культури. Доц. Тарнавський Р.Б.
Ліквідація хуторів у північних районах Львівської області в другій половині ХХ ст. Доц. Рачковський Г.В.
Штрихи до біографії Петра Мечника (1885-1953) як етнолога. Доц. Гілевич І.Я.
Обдаровування як складова календарних обрядів зимового циклу
(на матеріалах з Покуття). Асп. Романів М.Г.


ПІДСЕКЦІЯ НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Аудиторія 333, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Сухий О.М.
Секретар підсекції – доц. Боднар Г.А.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 12 год 00 хв

	Сучасна українська історіографія антикомуністичного Руху Опору 

1944-1953 років. Проф. Сухий О.М.
	Освіта та наука в незалежній Україні: проблеми і перспективи. Проф. Кондратюк К.К.

Товариство “Українська Громада у Варшаві” (1909-1915): утворення та діяльність. Доц. Павлишин О.Й.
	“Не все правда, що там сказано, а много правди замолчано”: 
ідейно-культурний клімат у Галичині в переддень “Весни народів”. Доц. Мудрий М. М.
	 (Не)пам’ять про інших: образи єврея і поляка в усних міркуваннях сучасних львів’ян (за матеріалами проєкту “Львів у ХХ ст.: історія однієї вулиці”). Доц. Боднар Г.А.

Греко-Католицька Церква в Галичині в період Великої війни: історіографія проблеми. Асп. Самборський Т.І.
Мемуаристика як соціокультурний феномен у сучасній Україні. Асп. Михайлів І.Г.
	Рекрутування чужинців як спосіб доукомплектації старшинського складу УГА. Асп. Стецишин О.Л.




ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА

Аудиторія 331, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Голубко В.Є.
Секретар підсекції – асп. Шелестак Л.Р.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 12 год 00 хв

Соціальний захист військовослужбовців у діяльності Директорії та уряду УНР. Проф. Голубко В.Є.
Львів періоду “перебудови”: окремі фрагменти політичного й 
соціально-економічного розвитку. Проф. Чура В.І.
	Роль гуманітарної освіти у подоланні історичних стереотипів у стосунках України та Польщі (на прикладі діяльності історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка). Доц. Федик І.І.

Розвиток бастеєвих та бастіонних фортифікацій на території Львівської області в другій половині XV – XVI ст. Доц. Марискевич Т.Г.
Податок на будівництво доріг у міжвоєнній Польщі. Доц. Масик Р.В.
Призов, що не відбувся (до питання про спробу призову українців до польської армії у 1920 році). Доц. Мрака І.Б.
Організація Польського стронніцтва людового “Пяст” у Львівському повіті (1919-1926). Доц. Калиняк Л.Д.
Як більшовики взували Львів. (Деякі аспекти з історії щоденного життя повоєнного міста 40-50-х років ХХ ст.). Доц. Генега Р.Я.
Праця генерала Олександра Удовиченка “Україна у війні за державність” як джерело до вивчення українського військового мистецтва у часи Визвольних змагань 1917-1920 років. Асп. Задунайський Д.В.


ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Аудиторія 317, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Зашкільняк Л.О.
Секретар підсекції – доц. Шпик І.Є.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 12 год 00 хв

	Історія в Українському (таємному) університеті у Львові (1919-1925). Проф. Зашкільняк Л.О.
	Сучасне художнє кіно і політика пам’яті (на прикладі України та Росії). Доц. Полещук Т.С.

“Східні креси” між пам’яттю, історією і ностальгією (за матеріалами ІНП Польщі). Доц. Лешкович Н.О.
	“Велика Британія і європейські конгреси національних меншин 
(1925-1938)”. Доц. Сирота Р.Б.
	Повідомлення Повісті временних літ про розселення слов’ян з Дунаю: спроба інтерпретації композиційно-змістових особливостей. Доц. Шпик І.Є.
	Меморіальний простір Польщі в 1989-2000/2004 роках. Асп. Прийма С.М.
	Підготовка жінок в закладах професійної комерційної освіти Галичини у 1880-1910 роках. Асп. Горохов’янко М.Р.

Руське питання в суспільно-політичній думці польських емігрантів у Західній Європі (30-40 роки ХІХ ст.). Асп. Радецький Н.М.


ПІДСЕКЦІЯ НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 
КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ

Аудиторія 334а, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – доц. Баран З.А.
Секретар підсекції – асист. Тичка Г-М.І.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 12 год 00 хв

	Польсько-українська університетська дискусія 1924 року:

візія Степана Томашівського. Доц. Баран З.А.
	Отці Василіяни в організації та розбудові церковного життя українців Боснії та Герцеговини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Проф. Качараба С.П.

Кримська частина візиту Лестера Пірсона до Радянського Союзу 
(11-12 жовтня 1955 року). Доц. Сіромський Р.Б.
	Трансформація афганської спільноти Франції на зламі ХХ – ХХІ ст. Доц. Сипко Б.В.
	Єврейське питання у громадсько-політичному дискурсі Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Доц. Васьків Н.А.
	Національні меншини Австрії: правове регулювання та полікультурна освіта (70-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.). Доц. Турмис Н.В.

Єврейська схованка часів Голокосту: Львів, площа Соборна.
Асист. Тичка Г.-М.І.
	Другий Світовий Конгрес Вільних Українців: підготовка, проведення та результати. Асп. Вахнянин А.С.
	Організація й діяльність “Української служби Батьківщині” в Дистрикті “Галичина”. Асп. Афтанас А.А.
	 Політико-правові засади формування радянських репатріаційних органів (1944-1945). Асп. Науменко О.О.
	 Джерела до історії економічної злочинності у Львові міжвоєнного періоду. Асп. Костишин Я.В.
	 Англо-бурська війна (1899-1902) у візіях канадських політичних еліт. Асп. Запотоцький М.М.

ПІДСЕКЦІЯ СОЦІОЛОГІЇ

Аудиторія 319, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Пачковський Ю.Ф.
Секретар підсекції – асист. Ілик Х.В.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 12 год 00 хв

Тридцять років академічній соціології у Львівському національному університеті імені Івана Франка: досягнення та перспективи. Проф. Пачковський Ю.Ф.
Аксіологічна проблематика в соціології доби пандемії коронавірусу 
COVID-19. Проф. Черниш Н.Й.
	Ровесники Незалежності України: покоління у часі та в контексті подій. Проф. Коваліско Н.В.

Толерантність до невизначеності осіб віку пізньої дорослості у контексті проблеми успішного старіння. Доц. Демків О.Б.
Легітимація дистанційності у сучасному українському суспільстві. Доц. Калиняк О.Т.
	Солідаризуючі чинники конструктивних взаємодій: особливості вияву в умовах воєнного конфлікту на сході України. 
Доц. Кудринська А.І., доц. Лапан Т.Д.
	Правосвідомість ровесників незалежності України: досвід емпіричного дослідження. Доц. Марусяк Т.С.

Молодь України у час COVID-19. Асист. Химович О.С.
Соціалізація у сім’ях трудових мігрантів. Асист. Ілик Х.В.
	 Академічна доброчесність у вищій школі в контексті дистанційного навчання. Асист. Хміль Я.В.
	 Соціальне самопочуття ровесників незалежності в умовах сучасного трансформаційного суспільства: емпіричний вимір. Асист. Бубняк С.М.
	 Емпіричні дослідження впровадження інклюзивної освіти: зарубіжний досвід. Асп. Микитюк І.В.
	 Обізнаність населення України про українську діаспору: соціологічний аспект. Асп. Гойсан В.М.
	 Методичні та методологічні аспекти вивчення життєвих стратегій молоді. Асп. Сивохіна К.І.
	 Соціоекономічний потенціал третього сектору: соціальне підприємництво як інноваційна практика соціальних змін сучасного українського суспільства. Асп. Дзябка І.Р.
	 Відмінності у теоретичних підходах до поняття покоління. Асп. Приходько Т.О.
	 Трансформація освітніх практик українців під впливом пандемії. Асп. Бікчантаєв О.О.
	 Вплив дискурсу ідеології децентралізації на зміни у громадах. Асп. Лукеря Т.М.
	 Особливості споживання у сфері електронної комерції в сучасному українському суспільстві. Асп. Дячук О.А.
	 Цінності та ціннісний вибір у соціологічній концепції Макса Вебера. Асп. Довбня К.М.
21. Рівні соціологічного аналізу інтелектуальної мобільності. Асп. Мікула А.І.



СЕКЦІЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК

Аудиторія 305, Інститут франкознавства, вул. Університетська,1

Керівник секції – доц. Крохмальний Р.О.
Секретар секції – доц. Гунчик І.В.

П л е н а р н е   з а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 00 хв

	Про підсумки та перспективи наукової діяльності філологічного факультету (2021-2022). Доц. Крохмальний Р.О.
Григорій Сковорода: сприймання та інтерпретація Пантелеймона Куліша. Проф. Івашків В.М.

	З історії загальнословʼянського ономастичного атласу. 
Проф. Купчинська З.О.
	Чи редагував Михайло Возняк “Вісник” у Талергофі? Проф. Микитюк В.І.
	Львівська болгаристика в контексті українсько-болгарських наукових, освітніх, культурних відносин. Доц. Сорока О.Б.
	Львівський урбаністичний текст (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). Проф. Гнатюк М.І.
	Взаємостосунки особистості та соціуму в художньому світі Харукі Муракамі. Доц. Забуранна О.В.
Проблема глибини функціональності художнього тексту: лінгвонаративні аспекти. Проф. Бацевич Ф.С.

	Кольороназви в системі медичних термінів. Проф. Кочан І.М.
	 Польське “Witam” і його функціональні варіанти у мовній свідомості студентів львівської полоністики: між інтерференцією та ненормативним впливом польськомовного узусу. Доц. Бундза І.В., проф. Кравчук А.М.




ПІДСЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Аудиторія 234, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – доц. Купчинська З.О.
Секретар підсекції – асист. Стрієшин Р.Р.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 00 хв

	Дослідження зі синтаксису в науковій спадщині Петра Коструби.

Доц. Кутня Г.В.
	Діалектологічні дослідження на катедрі української мови львівського університету у ХХ ст. Доц. Глібчук Н.М., доц. Костів О.М.
	Варіантні форми іменників чоловічого роду однини у пам’ятках української мови XVI – XVII ст. Доц. Висоцька Т.Й.
Структурно-семантичні та стилістичні особливості літературно-художніх орнітонімів. Доц. Сколоздра-Шепітко О.Р.

Інтер’єктивація іменників у сучасній українській літературній мові.
Асп. Кісь Є.Б.
Оказіоналізми у віртуальному українському суспільно-політичному дискурсі. Доц. Білоус М.П.
Віддієслівні похідники в науково-технічній термінології. Доц. Пілецький В.І.
Дитяче мовлення: лексико-граматичний аспект. Доц. Добосевич У.Б.
Науковий стиль української мови на зрізі ХІХ – ХХ ст. Доц. Труш О.М.
 Девтероканонічна література в українській перекладній традиції. 
Доц. Тимошик Г.В.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 2 лютого, 13 год 00 хв

Мікротопоніми Самбірського циркулу кінця XVIII – початку ХІХ ст., мотивовані лексикою землеробства. Частина 1. Доц. Мосур О.С.
Мовна культура міжвоєнного Львова в художній інтерпретації 
Юрія Винничука (на матеріалі романів “львівського циклу”). 
Асп. Боросовська І.І.
Сучасна українська рибальська лексика. Асист. Стрієшин Р.Р.
Топонімні питальники: порівняльний аспект. Доц. Сокіл-Клепар Н.В.
	Відапелятивні ойконіми на -івк-а XVIII ‒ XXI ст. Асп. Висоцька М.А.
Прислівникові словотвірні типи в дериваційній парадигмі займенника.
Асп. Змарко Б.І.
	Морфонологія відтопонімних прикметників і сучасний правопис.

Доц. Асіїв Л.В.
	Власні назви як результат словотворчої продуктивності морфологічних форм. Доц. Кузьма І.Т.



	Мова і мовна політика: взаємодія на рівні системи та функціонування лексичних одиниць. Асист. Бутковська О.С.
	 Історичний гідронімікон як джерело краєзнавчих досліджень.

Доц. Ціхоцький І.Л.


ПІДСЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Аудиторія 310, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Микитюк В.І.
Секретар підсекції – асист. Генц А.В.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 00 хв

	Античне вчення про літературу в “іманентній критиці” Володимира Державина. Проф. Криса Б.С.
	При-сутність христологічного у “Слові про Закон і Благодать”. 

Асп. Чапля О.О.
	Образ дому у проповідях Йоаникія Ґалятовського. Асист. Бомко Л.О.
	Твори українського низового бароко в літературознавчій рецепції Михайла Возняка. Доц. Крук Г.Г.
	Якоб Беме – Григорій Сковорода: типологійні перегуки (до 300-річчя українського любомудра). Доц. Чопик Р.Б.
	Вар-Сава Сковорода як Даниїл Мейнґард: коротка історія одного духовного перевтілення. Доц. Федорак Н.Л.
	Григорій Сковорода – Петро II Нєґош-Петрович: літературно-екзистенційний діалог (до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди).
Проф. Печарський А.Я.
Шевченкова поезія заслання крізь призму “золотого перетину”.

Проф. Корнійчук В.С.
	Авторська версія чи успішна адаптація? Порівняльний аналіз оригінального тексту Марії Вілінської і франкомовного перекладу “Марусі” П’єра Етцеля. Асп. Фіняк Б.Ю.
10. Вивчення новелістики кінця ХІХ – початку ХХ ст. в середній школі.

	Доц. Микуш С.Й.
	 Поетика еросу і танатосу в повісті Івана Франка “Петрії й Довбущуки”.

	Асп. Ковальчук О.С.
	 Проблема “Іван Франко і модернізм” у науковому освітленні.
	Асп. Ястремська Д.Н.




Д р у г е  з а с і д а н н я – 2 лютого, 13 год 00 хв

	Василь Стефаник-портретист: від експресіонізму до абстракціонізму. 

Доц. Мацяк О.М.
	“Сонячна машина” Володимира Винниченка: жанрові та художньо-стильові особливості роману крізь призму літературного кінематографізму.

Асп. Стефанишин М.С.
	“Тим, що впали”: у світі поезії Українських січових стрільців.

Доц. Роздольська І.В.
	“В мене на серці рідний край, – в сльозах і крові” (фольклорно-етнографічний спектр поезії Михайла Ситника). Проф. Салига Т.Ю.
	Народження поезії з духу музики: особливості психології творчості 

Івана Франка. Доц. Тихолоз Б.С.
	Постать Михайла Драй-Хмари на сторінках “Записок НТШ”. Доц. Легка О.С.
	Хвильовізм: літературно-політичний феномен чи пропагандистський міф? Доц. Крупач М.П.
	Національна природа образів-характерів у романі “Маруся Богуславка”

Івана Багряного. Проф. Працьовитий В.С.
	Шевченківські вечори у Львівському університеті в контексті нонколабораціонізму. Доц. Бондар Л.П.
 Чи можлива окрема американська історіографія літератури: до генези жанру. Асист. Генц А.В.

 Іван Остапик як науковець і педагог. Провідний фахівець Горблянський Ю.П.


ПІДСЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Аудиторія 345, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Івашків В.М.
Секретар підсекції – асп. Гнатів М.В.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 00 хв

Етноестетика Григорія Сковороди. Проф. Гарасим Я.І.
Особливості поширення та фольклоризації Сковородинівських пісень.
Доц. Сироїд О.І.
	Героїка національно-визвольних змагань у повстанських піснях

(до 80-ліття створення УПА). Проф. Сокіл Г.П.
	Образ долі в народних ліричних піснях. Доц. Яремко Л.М.

Дуалістична картина світу в “Малороссийских баладах” Левка Боровиковського. Докторант Терехова І.О.
Фольклоризм Франкового оповідання “Під оборогом”. Проф. Пилипчук С.М.
Потойбіччя в концепціях українського представника віденської 
культурно-історичної школи Ксенофонта Сосенка. Асп. Гнатів М.В.
Д р у г е   з а с і д а н н я – 2 лютого, 13 год 00 хв

	Фольклор у просторі соціокультурних середовищ: морфологія, прагматика, поетика. Проф. Гінда О.М.
	Фольклор у структурі та змісті “Історії української літератури” 

Михайла Возняка. Асп. Кобасяр О.А.
	Різновиди багатоголосся в народно-інструментальній ансамблевій культурі. Асист. Федун І.Й.

Регіональні особливості українських народних молитов. Доц. Гунчик І.В.
	Унесок Григорія Ількевича в розвиток української пареміографії. 
Асп. Шимків Я.В.
	До питання про спільне та відмінне в колядках польсько-українського пограниччя. Асп. Сенов’ят І.І.



ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА КОМПАРАТИВІСТИКИ

Аудиторія 245, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Гнатюк М.І.
Секретар підсекції – асп. Земляна С.В.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 00 хв

	Поетичний тревелог Романа Лубківського. Проф. Ільницький М.М.
	“Травма великої зміни” й українська література періоду Незалежності.

Проф. Галета О.І.
	Синестетична образність збірки Лесі Українки “На крилах пісень”.

Доц. Будний В.В.
	Символічні образи в художній прозі Івана Франка: особливості параболізації тексту. Доц. Гірняк М.О.

Читання в цифрову добу: антропологічна інтерпретація Роже Шартьє.
Доц. Зубрицька М.О.
	Воскресіння Катулла, поета з Верони. Доц. Лучук Т.В.


Д р у г е  з а с і д а н н я – 2 лютого, 14 год 00 хв

	Візуалізація травми в сучасному українському графічному романі. Доц. Федорів У.М.
	Концепція “Рембрандтової лінії” Олега Лишеги та способи її втілення в пізньомодерністських прозових текстах (Олег Лишега “Розмова тіней”, Катерина Немира “Кольорові оповіді”, Кость Москалець “Незрима вода”). Доц. Челецька М.М.
	“Історія української літератури” Миколи Гнатишака: 

теоретико-методологічний аспект. Асист. Тепла Ю.М.
	Кореляція типології екранізації літературного твору як кінострічки та серіалу на прикладі роману Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”.

Асп. Земляна С.В.
	Проблема посттоталітарної травми в українській літературі: стан дослідження. Асп. Герилів Н.Б.

Апокаліптичність голоду в романі Василя Барки “Жовтий князь”.
Асп. Сокульський М.В.


ПІДСЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА

Аудиторія 343, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Бацевич Ф.С.
Секретар підсекції – доц. Бук С.Н.

З а с і д а н н я – 2 лютого, 11 год 00 хв

	Статус та функції мов у сучасній Україні: соціолінгвістичний вимір. 

Проф. Мацюк Г.П.
	Зорове сприйняття у дзеркалі асоціативного експерименту: 

БАЧИТИ vs ДИВИТИСЯ. Доц. Мартінек С.В.
	Аксіосфера “Своя земля” – “Чужа земля” в поезії Лесі Українки.

Доц. Гонтарук Л.В.
	Конотативна семантика кольоропозначень у поетичних текстах 

Олександра Олеся. Доц. Григорук С.І.
	Ключові слова Івана Франка в зіставленні з українською художньою прозою. Доц. Бук С.Н.
	Прагматика звука у художньому дискурсі (тексті). Ст. викл. Процак Л.М.
	“Обличчя” смертних гріхів: мімічні прояви емоційних станів очима християнських авторів. Асист. Ясіновська О.В.
	Комунікативна категорія толерантності у МЖ інформаційного листа (CFP). Докторант Антоненко Ю.М.
	Конотація як засіб увиразнення жанру “докір” у великій прозі Івана Франка. Асп. Пронь Х.В.
	 Вербалізація концептосфери ПАМ’ЯТЬ в українській мові.

Асп. Гнатишин Т.Я.
	 Стратегія самопрезентації як об’єкт лінгвістичного аналізу. Асп. Лещук Р.І.





ПІДСЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРИКЛАДНОГО МОВОЗНАВСТВА

Аудиторія 233, вул. Університетська, 1

Голова підсекції – проф. Кочан І.М.
Секретар підсекції – асист. Фецко І.М.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 10 год 00 хв

Терміни у поетичному тексті (на матеріалі поезій Анатолія Мойсієнка). Проф. Кочан І.М.
	Українська мова в побуті за часів Австро-Угорщини. Доц. Сокіл Б.М.
	Текст очима редактора. Доц. Станкевич Н.І.
	Лексика українського шкільництва Галичини початку ХХ ст.
Доц. Мацюк З.О.
	Словник обрядової лексики: специфіка реєстру та способи репрезентації. Доц. Хібеба Н.В.
	Мовні стереотипи: лінгводидактичний аспект. Доц. Кметь І.Ф.
	Українська мова як успадкована: від практики до теорії. Доц. Туркевич О.В.
	Принципи організації сертифікаційного іспиту на рівень володіння державною мовою (для набуття громадянства). Доц. Мазурик Д.В.
	Опозиція “земля” в українських фраземах і пареміях (лінгвокультурний аспект). Доц. Якимович-Чапран Д.Б.
	 Гіперо-гіпонімія як вияв системності терміноодиниць галузі 

природничо-музейної справи. Доц. Фецко І.М.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 13 год 00 хв

	Стереотипно-орієнтоване навчання як одна з форм ефективної 

українсько-корейської міжкультурної комунікації. Доц. Збир І.М.
	Zoom педагогіка в навчанні української як іноземної. Ст. викл. Антонів Л.В.
	Вплив глобалізації на еколінгвальний стан українського ономастикону постоталітарної доби. Доц. Юрса Л.В.
	Фразеологізми у текстах сучасних українських пісень. Асист. Фарина Н.Г.
	Мовні права як невизнаний складник прав людини у Радянському Союзі. Доц. Дуда Л.Є.
	Мовна особистість студента: сучасні виклики. Доц. Щепанська Х.А.
	Назви частини природних об’єктів ландшафту в аспекті лінгвокраїнознавчих студій. Доц. Слободзяник О.З.
	Особливості функціювання біологічної термінолексики в текстах ЗМІ. Асист. Кухарчишин М.І.
	Організація іспиту з української мови як іноземної: структура, типи завдань, наповнення. Асист. Ценюх О.З.


 Особливості викладання української як іноземної в туркменомовній аудиторії. Асист. Кужелюк В.Ю.

	 Функціональний аспект реалізації жанру мовлення прохання у “Перехресних стежках” Івана Франка. Асист. Баліцька М.З.


ПІДСЕКЦІЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Аудиторія 326, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – доц. Сорока О.Б.
Секретар підсекції – асп. Комариця А.О.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 10 год 00 хв

	Автобіографічний дискурс у сучасному хорватському романі.

Проф. Татаренко А.Л.
	Актуальні проблеми розвитку сучасної чеської поезії. Доц. Моторний О.А.

Художній концепт: літературознавчий аспект. Асп. Комариця А.О.
Компаративні дослідження балади у творчості Івана Шишманова. 
Доц. Бушко Г.О.
	Динамічні тенденції у словацькому правописі. Доц. Гілецька З.І.

Способи відтворення реалій у перекладі роману “Дванадцять обручів” 
Юрія Андруховича болгарською мовою. Доц. Лазор О.Я.
	Роль угод про співпрацю між Львівським університетом та університетами Велико-Тирнова і Софії у становленні та розвитку спеціальності

“Болгарська мова і література”. Доц. Албул О.А.
	Творчість Марії Башкирцевої та Божедара Караджорджевича як свідчення мистецького життя тогочасної Європи. Доц. Гук З.В.


Д р у г е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 14 год 00 хв

	Божена Нємцова як genius loci в поезії Франтішека Галаса.

Асист. Брилинська Н.Ю.
	Феномен регіональної фантастики у словенській літературі.
Асист. Климець М.Ю.
Метафорична модель у філософських творах Томаша Галіка.

Доц. Лобур Н.В.
	Естетика руйнації як художній феномен у творчості Видосава Стевановича. Доц. Василишин М.Б.
	Номінація дітей кількома іменами в Чеській Республіці. Доц. Осташ Л.Р.
Архетип різдвяної казки в українській та хорватській інтерпретація.

Доц. Кравець О.Я.
Письменники-документалісти про жанрову природу книг репортажного характеру. Доц. Ігнатів Н.Є.
ПІДСЕКЦІЯ ПОЛЬСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Аудиторія 327, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Кравчук А.М.
Секретар підсекції – асп. Сливинська О.М.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 10 год 00 хв

	Гендерний аспект історичних подій Другої світової війни у творах сучасних польських прозаїків. Асист. Євчук У.Ю.

Міжмовна омонімія та багатозначність у підручниках для вивчення польської мови для рівнів В1-В2. Доц. Ніколайчук Х.М., асист. Король Л.Р.
Концептуалізація гордості / гордині в польській та українській фразеології. Доц. Лозинська О.Г.
Пошуки нової (іншої) ідентичності: проблема міграції в повісті
Гражини Плебанек “Przystupa”. Асп. Пуздрак Л.І.
	Стереотипні уявлення про владу в середовищі торунських студентів.

Асп. Сливинська О.М.
	Єресь як кульмінація віри: рефлексія про релігію в романах та оповіданнях Ольги Токарчук. Доц. Сливинський О.Т.

Тести на виявлення гендерної упередженості в кінематографі.
Доц. Стельмах Х.М.
	Розширення лексико-семантичної сполучуваності фразеологізмів із компонентом kość у сучасній польській мові. Доц. Стефанишин Ю.М.
	Гетеростереотип українця серед студентської молоді сучасної Польщі

(на матеріалі анкетування). Асп. Филипець О.З.


ПІДСЕКЦІЯ СХОДОЗНАВСТВА

Аудиторія 239, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – доц. Забуранна О.В.
Секретар підсекції – асист. Ключник С.Д.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 10 год 00 хв

	Особливості представлення простору в міфологічній частині “Шах-наме” Фірдоусі. Доц. Стельмах М.Ю.
	Особливості навчання графіки сучасної перської мови в системі електронного навчання Moodle. Доц. Максимів О.Й.
	Ахмад Закі Паша (“Декан арабізму”) як засновник арабської пунктуації.

Доц. Заза Ю.Я.


	Коранічні переклади Яреми Полотнюка: проблеми текстології.

Доц. Мацкевич А.Р.
	Принципи викладання китайсько-українських та українсько-китайських художніх перекладів. Доц. Ілійчук І.В.
	Осмислення образу Іуди у творі Дадзай Осаму “Припадаю до Ваших ніг”. Доц. Горошкевич О.Г.
Адаптація буддистських термінів китайською мовою у працях перекладачів ІІІ – VI ст. на основі ранньої китайської буддистської літератури.

Ст. викл. Лосєв О.С.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 14 год 00 хв

	Українські переклади японських народних казок. Порівняльний аспект. Асист. Батюк І.Ю.
	Синкретизм краси та смерті у творчості Юкіо Місіми. Асист. Витичак У.Я.
	Особливості методики викладання перської мови як другої східної для студентів-арабістів. Асист. Ключник С.Д.
	Перекладацька майстерність: особливості роботи з художнім текстом. 

Асист. Коваленко Т.Б.
	Викладання турецької мови як іноземної в рекомендаціях провідних викладачів Туреччини. Асист. Озкан Т.М.
	Прецедентні феномени та їхня роль у конструюванні віртуальної особистості (україно-арабомовні паралелі). Асист. Щупаківська О.Б.
	Проблема інтертекстуальності в арабській літературі ХХ ст.

Асист. Луцан Л.В.


СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Аудиторія 405, вул. Університетська, 1

Керівник секції – доц. Бораковський Л.А. 
Секретар секції – доц. Татаровська О. В. 

П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 11 год 00 хв

На пошану професора кафедри іноземних мов
для гуманітарних факультетів Кусько Катерини Яківни 

Вітальне слово Голови Вченої ради факультету іноземних мов.
Проф. Сулим В.Т.
Вітальне слово в.о. декана факультету іноземних мов.
Доц. Бораковський Л.А.
Слово про вченого крізь призму наукових парадигм. Проф. Дудок Р.І.
“Учителю! Перед ім’ям твоїм схиляю голову…”.  Доц. Іващишин О.М.
ПІДСЕКЦІЯ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

Аудиторія 422, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Дудок Р.І.
Секретар підсекції – доц. Раду А.І.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 13 год 00 хв
Семантико-функціональний простір гуманітарного терміна.
Проф. Дудок Р.І.
	Семантична структура терміна: багаторівневість, кореляції та інваріантний аспект. Доц. Алієва О.Н.
	Сучасні тенденції у розвитку юридичної мови. Доц. Арцишевська А.Л.
	Фонологічні аспекти германського та верхньонімецького пересувів приголосних. Доц. Захаров Ю.М.
Німецькі діалектні назви металообробників XIV – XVI ст. Доц. Пиц Т.Б.

Когнітивно-дискурсивні та мовностилістичні особливості актуалізації концепту GLOBALIZATION у контексті трансгуманізму. Доц. Раду А.І.
	Способи входження романських етимонів до дієслівної лексики англійської мови. Асист. Білинська О.О.
Семантичні процеси в термінолексиці психологічного тексту.
Асист. Висоцька О.Л.
	Конструкції актуального синтаксису в рамках когнітивно-смислової системи – піраміди логічних рівнів Роберта Ділтса. Асист. Гнатів Р.Я.
	 Структурні та лексико-семантичні параметри префіксальних дієслів сучасної англійської мови. Асп. Дудок А.Р.
	 Лексико-семантична характеристика англомовної терміносистеми “мобільний зв’язок”. Асп. Дудок Х.Р.
	 Словотвірні та семантичні особливості терміна масмедійної сфери. 

Асист. Красівський О.М.
	 Асоціативно-семантичні трансформації у метафорі та метонімії.
Асист. Масюкевич Ю.М.
 Лінгвофілософські пошуки трактування тропів. Асист. Мікула О.І.

 Словотвірні тенденції сучасної англійської мови. Асист. Перун Н.О.
	 Характеристики стилів мови в частині установчих документів міжнародних організацій. Асист. Самусевич О.М.




ПІДСЕКЦІЯ РОМАНСЬКИХ МОВ

Аудиторія 424, вул. Університетська, 1

Керівник  підсекції – доц. Піскозуб З.Ф.
Секретар  підсекції – асист. Лисюк В.В.
З а с і д а н н я – 3 лютого, 13 год 00 хв
	Les principes et les fonctions de la métaphore. Доц. Демчук Н.М.
Аналіз кліфгенгера крізь призму рецептивної естетики та лінгвістичної інтерпретації. Доц. Кость Г.М.

	Функціональні особливості абстрактних іменників французької мови періоду Преціозності. Доц. Піскозуб З.Ф.
	Адвербіальні синтагми у функції підмета у французьких фразеологізмах.
	Доц. Чапля О.С.
Емотивні фразеологічні одиниці на позначення здивування в іспанській мові. Асист. Жох І.П.
Аристотелівська інтерпретація метафори. Асист. Корпан Л.С.
	Холісенсорність у тексті художнього твору як невід’ємна ознака “речевості” (на прикладі творів Франсіса Понжа). Асист. Кузик Н.Ю.
	Типологія термінів-полісемантів в іспанській медичній термінології. 
Асист. Лисюк В.В.
	Типологія метонімних назв іспанської футбольної сфери. Асист. Лисюк С.В.



ПІДСЕКЦІЯ ЛІНГВОСТИЛІСТИКИ ТА ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ

Аудиторія 433, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Яхонтова Т.В.
Секретар підсекції – асист. Савчук А.Я.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 13 год 00 хв

	Мовна реалізація адресантно-aдресатної конфігурації у текстах англомовних наукових анонімних рецензій. Проф. Яхонтова Т.В.
Частиномовні особливості лексико-граматичної організації німецькомовних медичних інструкцій. Доц. Бєлозьорова Ю.С.

Особливості жанру англомовного інтернет-блога програміста.
Доц. Винник О.Ю.
Промоційна анотація: опис змісту книги чи маркетингова стратегія?
Доц. Годісь Ю.Я.
Контраст як стилістичний принцип функціонування англійськомовного художнього дискурсу. Доц. Гриня Н.О.
Поняття самопрезентації автора у критичному тексті.
	Канд. філол. наук Зьомко У.В.
Кореляція символіки та стилістики у художніх творах. Доц. Івасюта О.Б. 
	Роль епіграфа в історичному романі Девіда Бейкера “The Seduction of 
Eva Volk”. Доц. Максимук В.М.
	Жанротвірні чинники п’єс театру абсурду. Доц. Маркелова С.П.
	  Концепт оцінка та її експлікакція дієсловами-зв’язками у структурі англомовного художнього дискурсу. Доц. Островська О.М.
	 Німецькі прізвища, утворені від назви професії чи соціальної належності. Доц. Рудий В.Г.
	 Когнітивно-риторичні та мовні особливості подяк англомовної “літератури для чайників”. Доц. Сологуб Л.В.
	 Функціональна дія смислової одиниці на фоні її зіставлення з іншими. Асист. Знась О.Ф.
	 Дискурсивні маркери множинної аргументації. Асист. Савчук А.Я.
 Інверсія в англійській мові. Асист. Стеблевич О.Г.

	 Невербальна складова англомовного валеологічного дискурсу.
Асист. Яців З.С.


ПІДСЕКЦІЯ ЛІНГВОЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО: ТЕКСТ І ТВІР, 
СТИЛЬ І ПОЕТИКА, МОВА Й ОПОВІДЬ, 
СЕМАНТИКА І ВИРАЖЕННЯ

Аудиторія 420, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – д-р філол. наук Маценка С.П.
Секретар підсекції – доц. Назаркевич Х.Я.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 13 год 00 хв

	Музична звучність як перформативна властивість художнього тексту.

Д-р філол. наук Маценка С.П.
	З анналів львівської університетської германістики.
Ауґуст Зауер – зачинатель львівської літературознавчої традиції.

Проф. Максимчук Б.В.
Ukrainische Nachdichtungen der deutschen Poesie: Ein Lehrwerk für Germanistik- und Translatorik-Studenten.
Доц. Віталіш Л.П., асист. Фещук Н.Є.
Мова популізму у сучасному політичному дискурсі Німеччини.
Доц. Котовскі Г.Ф.
Структура спростування як мовленнєвого акта заперечення.
Доц. Крайник О.В.


	Вплив статусу співрозмовників на висловлення компліментів упродовж XVIII – XX ст. Канд. філол. наук Микитюк Ю.М.
Periphrase im schöngeistigen Text. Доц. Мідяна Т.М.
Мотив зірки в романі “Die größere Hoffnung” австрійської авторки
Ільзи Айхінгер. Доц. Назаркевич Х.Я.
Текстотвірний потенціал модифікованих фразеологізмів у романі
Гюнтера Грасса “Бляшаний барабан”. Доц. Петращук Н.Є.
 Реалізація семантичного потенціалу дієслів мовлення у німецькомовній художній літературі. Доц. Теребушко Ю.Т.
 Нова лексика періоду коронакризи у німецькій пресі. Доц. Шаряк О.М.
 Теоретичні аспекти дослідження мовчання у художньому тексті.
Доц. Яремко М.В.
 Специфіка літературного репортажу Йозефа Рота. Асп. Качак Х.І.


ПІДСЕКЦІЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 
ТА КОНТРАСТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

Аудиторія 249, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – д-р філол. наук Дзера О.В.
Секретар підсекції – асист. Городиловська М.Т.

З а с і д а н н я  – 3 лютого, 13 год 00 хв

	What semiotics has to offer: entering into a dispute with semiotics’ critics.
Проф. Андрейчук Н.І.
Non-orthodox tradition of Ukrainian Bible translation.

Д-р філол. наук Дзера О.В.
	Emotions in the office of the dead: a case study of the orthodox funeral vigil

in translation. Д-р філол. наук Шмігер Т.В.
	О.С. Retranslation or ideology: a case study of Ukrainian translations of 
The Godfather by Mario Puzo. Доц. Грабовецька О.С.
Reconciling theory and practice in interpreting training. Доц. Літвіняк О.В.

Reproducting national archetypes: a case study of English translations of Mykhaylo Kotsiubynskyy’s Shadows of Forgotten Ancestors. Доц. Молчко О.О.
Поема” Сліпці” Миколи Бажана в англо-американському перекладі 
Григорія Грабовича (2021): переклад як ре-актуалізація українського канону. Доц. Одрехівська І.М.
Centennial of James Joyce’s Ulysses in Ukraine and worldwide: along the rocky role to reception. Асп. Бондаренко М.В.
Some issues of legalese interpreted through the lens of of the key terminological units used in the US Congress Acts on Immigration. Асп. Городиловська М.Т.


 The concept of PROGRESS in the prose by Valerian Pidmohylnyi and its
English translations. Асп. Малайко С.О.
 Multilingual audioguide as a way to present Ukrainian tourist content to foreign audience. Асп. Маняца М.С.
 Development of audiovisual translation in Ukraine (1991-2021):
per aspera ad dubbing. Асп. Романюк О.Ю.
 Agency in Translation: a case study based on Hamlet, its translations and critics. Асп. Свередюк А.Т.
 Стратегія одомашнення в перекладі як проекція національного досвіду: українські інтерпретації ірландської поезії. Асист. Тимчишин М.В.


ПІДСЕКЦІЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
ТА ПЕРЕКЛАДУ
 
Аудиторія 406, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Паславська А.Й.
Секретар підсекції – асист. Мольдерф О.Є.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 13 год 00 хв

Комунікативні невдачі студентів-перекладачів у мовній парі
 німецька – українська. Проф. Дяків Х.Ю.
 Німецько-український переклад: 30 років у незалежній державі.
Проф. Паславська А.Й.
Фразеологічні гельветизми у словниках і текстах. Проф. Сулим В.Т.
Особливості наративних структур у ранніх романах Едгара Гільзенрата.
Доц. Бораковський Л.А.
Системність фахової лексики. Доц. Лесечко Б.В.
Культурний напрям у перекладознавстві: передумови виникнення, концепції та постаті. Доц. Ляшенко Т.С.
Особливості перекладу медичних термінів. Доц. Паламар Н.І.
До проблеми перекладу евфемізмів у політичній мові. Доц. Шум’яцька О.М.
Германізми в сучасному українському романі (на основі роману 
Софії Андрухович “Фелікс Австрія”). Асп. Гук З.Ю.
 Серед перекладацьких стратегій і методів: концепція перекладу
Івана Франка. Асист. Мольдерф О.Є.
 Комунікативна організація тизеру в німецькій та українській мовах.
Асп. Присяжнюк О.І.
 Жанри футбольного дискурсу в українсько- й англомовних
онлайн-виданнях. Асп. Слабик М.С.


	 Комічне як перекладознавча проблема. Асп. Сопіла Т.М.
 Вербалізовані етнічні стереотипи як функціональні перекладацькі одиниці (на матеріалі німецькомовної літератури підавстрійської Галичини та її українських перекладів). Асп. Статсенко Р.Ю.


ПІДСЕКЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Аудиторія 420, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – доц. Пилипів О.Г.
Секретар підсекції – канд. філол. наук Савула А.М.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 13 год 00 хв

	Labor improbus (Вергілій “Георгіки”): праця і людина. Проф. Содомора А.О.
Класичні студії у системі єзуїтського шкільництва. Проф. Чернюх Б.В.

Номінації ширини будівельних споруд (на матеріалі трактату Вітрувія  “De architectura”). Доц. Глущенко Л.М., ст. викл. Олійник Л.Р.
Стиль малої прози Андрія Содомори. Доц. Домбровський М.Б.
Демінутиви в “Метаморфозах” Апулея. Доц. Домбровський Р.О.
Грецьке префіксальне словотворення. Доц. Куйбіда Х.І.
Мікрополе прикметників білого кольору в поемі Овідія “Метаморфози”.  Доц. Мисловська Л.В.
Античні монети у Львові. Доц. Назаренко О.Ю.
Тема дружби в творах Овідія періоду заслання. Доц. Оліщук Р.Л.
 Концепція займенника в античній і сучасній граматичній теорії.
Доц. Пилипів О.Г.
 Поетика образу моря в поезії Горація, Вергілія, Овідія.
Канд. філол. наук Савула А.М.
 Дієслово у римській граматичній теорії III – V ст. Доц. Сафроняк О.В.
 Переклад творів античних авторів українською (2014-2021).
Асист. Зубченко С.В.
 Реалізація категорії театральності в романі Геліодора “Ефіопіка”.
Асист. Мокрівська М.Т.
 Participium як репрезентант нерівнорядного таксису (на матеріалі 
латинської мови). Асист. Панчишин Н.З.
 Синтаксичні номінальні групи в латинській мові (на основі І книги 
твору Лівія “Від заснування міста”). Ст. викл. Ревак Н.Г.
 Структура та семантика префіксальних дієслів на позначення діяльності
у пізній латині. Асист. Романюк І.А.




ПІДСЕКЦІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Аудиторія 434, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – доц. Кушнір І.Б.
Секретар підсекції – асп. Ніколенко К.С.

З а с і д а н н я – 3лютого, 13 год 00 хв

	Метамодернізм Девіда Фостера Воллеса. Проф. Бандровська О.Т.
	Метамодерністичні маркери прози Юстейна Гордера.

Проф. Мацевко-Бекерська Л.В.
	Топос Банату в німецькомовних текстах ХХІ ст. Доц. Варецька С.О.
	Жанрова багатогранність прочитання образу Мікеланджело: драматургійне (Генрі Лонгфелло – подвоєння “л”), есеїстичне (Ромен Роллан), поетичне (Еміль Вергарн). Доц. Кравець Я.І.
	Виміри гендерної ідентичності у творчості Каміля Лемоньє. Доц. Кушнір І.Б.
	Марія Самбрано: іспанська інтелектуалка на межі філософії та літератури.
Канд. філол. наук Маєвська О.Т.
Очуднення буденності у романі Петера Гандке “Дон Жуан” (розказане ним самим). Доц. Мельник Д.М.

Незнані британки: Дороті Річардсон і Джин Ріс. Доц. Поліщук Н.Ю.
	Специфіка хронотопу в романі “Мерфі” Семюела Беккета. Доц. Сенчук І.А.
 Лоранс Плазне “Сама любов”: як написати історію кохання у ХХІ ст. Доц. Тарасюк Я.П.
	 Характерні ознаки генераційного роману у творі Каті Петровської 
	“Мабуть Естер”. Асп. Грешечнюк О.О.
	 Особливості жіночого світосприйняття у романі Тоні Моріссон 
“Пісня Соломона”. Асист. Коминська Н.І.
 Різновиди точок зору в романі Л.М. Монтгомері “Енн із Острова 

Принца Едварда”. Асп. Ніколенко К.С.
	 Монтаж як принцип моделювання художнього світу романів 

Кадзуо Ішіґуро. Асп. Опрісник Я.С.
	 Функції алюзії у романі Інґеборґи Бахман “Маліна”. Асист. Рега Я.А.
 Канадський літературний контекст творчості Майкла Ондатже.

Асп. Хома В.I.
	 Дискримінація в суспільстві: “особи” та “не-особи”. Аналіз з погляду позиції “право на життя” (на підставі художніх творів англомовної літератури ХХ – ХХІ ст.). Асист. Швець Г.В.





ПІДСЕКЦІЯ АНГЛІСТИКИ 
“МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ СТУДІЇ НАРАТИВУ, КОГНІЦІЇ, ДИСКУРСУ”

Аудиторія 416, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Бехта І.А.
Секретар підсекції – доц. Татаровська О.В.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 13 год 00 хв

	Текстотипи як мисленнєві моделі пізнання художнього світу:

 когнітивно-наратологічний вимір. Проф. Бехта І.А.
	Парадигматика віддієслівних синонімів: системна та текстова верифікація. Проф. Білинський М.Е.
Когнітивно-дискусна парадигма в моделюванні англійськомовного класичного детективу. Доц. Бехта Т.О.

Системно-функційний аналіз метеорологічної лексики в наративі  англомовного газетного тексту. Доц. Бондарчук Н.І.
Значення та смисл у новітніх перекладацьких студіях: когнітивний вимір пізнання художнього тексту. Доц. Гриців Н.М.
Англійські прикметники у системі частин мови. Доц. Дейчаківська О.В.
Застосування корпусів у дослідженнях з когнітивної семантики.
Доц. Ділай І.П.
	Параграфеміка сучасного англомовного художнього тексту: 
функційний аспект. Доц. Ковалевська Т.І.
Morphopragmatics of augmentatives in English (on the basis of modern

non-fiction). Доц. Когут С.В.
	 Оказіональні фразеологізми в художньому світі автора: наративна парадигма опису. Доц. Матвієнків О.С.
	 Невербальна комунікація у спектрі когнітивно-наратологічних практик. Доц. Мельничук О.Д.
 Множинні варіанти оповідної перспективи у сучасному прозовому тексті. Канд. філол. наук Рижа У.В.

	 Поетична функція англійської поезії доби романтизму в
когнітивно-дискурсній системі координат. Доц. Романишин Н.І.
 Функційно-семантичний потенціал заперечення в англійській мові.
Доц. Татаровська О.В.
	 Гіпонімія емотивних дієслів англійської мови. Асист. Барановська О.Д.
 Модальність як засіб прагматичного впливу в текстах міжнародних правових документів. Асп. Баргель О.Р.

 Конверсаційний аналіз медійного дискурсу в контексті формату
відео-вибачень. Асп. Козуб Р.О.
	 Здивуй мене: наратив в чикліті Софі Кінселли і когнітивний вимір пізнання художнього тексту. Асист. Лемещук Л.В.


	Семіотичний аналіз туристичного рекламного тексту. Асп. Куспісь Н.Б.
 Negative Determiner Theory. Асп. Юрчишин І.М.

Аудиторія 425, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Микитенко Н.О.
Секретар підсекції – доц. Козолуп М.С.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 13 год 00 хв

	Розвиток внутрішньокультурної самосвідомості майбутніх фахівців індустрії туризму на матеріалі іноземної мови. Проф. Місечко О.Є.
Реалізація освітніх інтенцій у контексті навчання іноземної мови студентів туристично-економічних спеціальностей. Доц. Гуляк О.Б. 

	Developing Speaking Skills and Grammar Competence of Philology Students
in Online ESP Сlasses. Доц. Іващишин О.М.
	Роль академічного письма в університетській освіті: погляд українських і польських студентів. Доц. Козолуп М.С.
“Когнітивний портрет” студента в умовах змішаного навчання 

(вивчення другої іноземної мови). Доц. Кохан Р.А.
Особливості навчання покоління Z. Доц. Кузнєцова Л.Р.
	Особливості іншомовної підготовки вчителя фізики в умовах дистанційного навчання. Доц. Кушпіт У.В.
Інноваційні технології у навчанні іноземної мови професійного спрямування. Доц. Левицька Л.Я., асист. Шумська О.А.
	Досвід імплементації модулів курсу Goethe-Institut “Вчимося навчати німецької” у навчальний процес. Доц. Петращук Н.Є.
 Cultural differences as mandatory part of teaching English.
Канд. філол. наук Рижа У.В.
	 Technological aspects of blended learning. Доц. Саноцька Л.Г.
 Засоби формування навиків  усного мовлення студентів в умовах дистанційного навчання. Асист. Миколаєвич-Джуман Н.Б.

	 Використання тестів у вивченні іноземної мови студентами історичного факультету. Асист. Рутар Г.І.
	 Використання мультимедійних програм як ефективного засобу у викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням студентам нефілологічних спеціальностей. Асист. Швець Г.В.

П і д с у м к о в е  з а с ід а н н я – 4 лютого, 11 год 00 хв

Аудиторія 405, вул. Університетська, 1

Звіти голів підсекцій. Підсумки роботи звітної наукової конференції.
	Науково-дослідна робота факультету іноземних мов у 2021 році: здобутки
та шляхи оптимізації. Доц. Бораковський Л.А., доц. Татаровська О.В.
СЕКЦІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Аудиторія 103, вул. Генерала Чупринки, 49

Керівник секції – проф. Крупський І.В.
Секретар секції – доц. Яценко А.М.

П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 11 год 00 хв

	До питання про ідеальну модель журналістики та журналіста.  Проф. Кость С.А.
	Гейміфікація у навчальному процесі: плюси та мінуси. 

	Асист. Войтович Н.О.
	Аналітика в нових медіа й соціальних мережах: семіотичні контексти аргументу. Доц. Павлюк Л.С.

Історична журналістика та виклики часу. Доц. Квасниця О.Ю.
	Візуальна інформація в лонгрідах (за матеріалами українських та  європейських видань). Асист. Маркевич Б.М.
	Документальні фільми України на телебаченні у 1990 роках. Асп. Гірняк А.С.


ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЖУРНАЛІСТИКИ

Аудиторія 206, вул. Генерала Чупринки, 49

Керівник підсекції – проф. Присяжний М.П.
Секретар підсекції – асист. Войтович Н.О.

З а с і д а н н я – 4 лютого, 11 год 00 хв

	Українська преса Наддніпрянщини після революційного піднесення 
1905-1906 років. Проф. Крупський І.В.
Стан і перспективи еміграційної преси в епістолярній спадщині Зенона Пеленського. Проф. Присяжний М.П.

Суспільне телемовлення в Україні: кроки становлення.
Доц. Дмитровський З.Є.
Журналістське спілкування в умовах конфлікту. Доц. Лубкович І.М.
Видавнича діяльність Львівського університету в 50-70 роках ХХ ст.
Доц. Лозинський М.В.
Сучасний стан рівня свободи преси в Україні очима медіа-експертів.
Доц. Васьківський Ю.П.
Газета “Християнський Голос” (Мюнхен) у післявоєнний період: заснування, жанрово-тематична палітра, особливості публіцистики.
Доц. Скленар І.М.


Активна та пасивна комунікація у соціальних медіа. Доц. Рудик М.С.
Сучасний редакційний менеджмент: нові виклики. Асист. Війтович Т.Я.
 Джеймс Мейс – як автор газети “День”. Асист. Бердак Х.М.
 Католицька журналістика епохи онлайну. Порівняльний аналіз.
	Асист. Гадьо Н.Р.
 Воєнна журналістика: кримінально-правовий аспект. 
Асист. Імбіровська-Сиваківська Л.А.
 Робота з рекламною інформацією в написанні авторських матеріалів у ЗМІ. Асист. Маєвський О.Б.
 Дотримання журналістських стандартів у новинах на каналі
“Перший Західний”. Асист. Міклушка Є.Р.
 Інформаційний тероризм, поширення паніки та сепарування громадян 
через інформацію у кризові періоди соціуму. Асп. Чайківська Я.М.
 Переосмислення терміна “журналістське розслідування”  в історичному контексті. Асп. Шулим О.І.


підсекція української преси

Аудиторія 404, вул. Генерала Чупринки, 49

Керівник підсекції – проф. Кость С.А.
Секретар підсекції – доц. Величко З.А.

З а с і д а н н я – 4 лютого, 11 год 00 хв

	Держава і влада: реалії українського сьогодення. Доц. Романчук О.К.
	Україноцентрична публіцистика на шпальтах газети “Голос Сарнинщини” (1942-1943). Доц. Яценко Г.В.
	Медіа та посттравматичний стресовий розлад (ПТСР): як писати, щоб

не було ретравматизації? Доц. Онуфрів С.Т.
	Інтернет-видання “Рубрика” як приклад журналістики рішень. Доц. Слотюк Т.В.

Антикомуністична публіцистика Тараса Франка. Доц. Тихолоз Н.Б.
	Ідеологеми “український П’ємонт” та “українська Пруссія” в міжвоєнній 
публіцистиці Галичини. Доц. Величко З.А.
	Політична журналістика: поняття, сутність, призначення, сучасні 
особливості. Доц. Паславський І.І.
Сучасний літературний процес в Україні. Проф. Павлюк І.З.

	Перевидання Конституції України 1710 року у час тридцятирічного ювілею України: суспільно-публіцистичний аспект. Доц. Трофимук М.С.
 Фахові (спеціалізовані) періодичні видання української діаспори у світі. Асист. Присяжна-Гапченко Ю.М.


 Особливості воєнного дискурсу в українських ЗМІ (2015-2020).
Асп. Сиваківський Я.П.
	 Екологічні загрози та національна безпека. Асп. Романчук В.О.
 Екуменічний діалог на шпальтах сайту “Духовність”. Асп. Бабенко О.А.



ПІДСЕКЦІЯ НОВИХ МЕДІЙ

Аудиторія 109, вул. Генерала Чупринки, 49

Керівник підсекції – доц. Габор Н.Б.
Секретар підсекції – асист. Чубенко К.В.

З а с і д а н н я – 4 лютого, 11 год 00 хв

	Формати та жанри просування видавничого контенту в Tik Tok. 

	Асп. Шарова І.О.
	Cognitive warfare as a possible challenge for journalism standards modernization. Доц. Залізняк Ю.Б.

Медіатенденції 2020-2021років. Доц. Габор Н.Б.
Навчально-освітнє середовище КІТ-лабораторії як майданчик роботи з технологіями нових медій. Доц. Лавриш Ю.С.
Феномен трансмедійності у нових медіа. Доц. Александров П.М.
Інтерактивність як спосіб взаємодії автора та читача у соціальній мережі Facebook. Асист. Бурич Л.А.


ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНА ЖУРНАЛІСТИКА

Аудиторія 303, вул. Генерала Чупринки, 49

Керівник підсекції – проф. Житарюк М.Г.
Секретар підсекції – доц. Мельник Ю.І.

З а с і д а н н я – 4 лютого, 11 год 00 хв

Значення освітньої професійної програми “Міжнародна журналістика” (магістратура) для комплексного оволодіння фахом з “ міжнародної журналістики”. Проф. Житарюк М.Г.
	Культурозберігаючі та культуротвірні функції ЗМІ. Доц. Хоменко Т.М.
	Медіатизація вчення Католицької Церкви про засоби соціальної комунікації на сторінках журналу “Znak”. Асист. Давидчак Х.М.
Публіцистика Євгена Орловського в контексті українського державотворення. Асист. Балда Т.Р.


Ідеологеми журналу “Kultura” (Париж): сучасні контексти.
	Доц. Лильо Т.Р.
Аргумент авторитету (на прикладі польської преси). Проф. Лось Й.Д.
Теорія вільного ринку ідей та обґрунтування права на свободу слова.
Доц. Мельник А.П.
	Конспірологічні наративи про вакцинацію від COVID-19 у глобальному медіапросторі: доля неавтентичної дезінформації та російський чинник.
Доц. Мельник Ю.І.


ПІДСЕКЦІЯ МОВИ ЗМІ

Аудиторія 209, вул. Генерала Чупринки, 49

Керівник підсекції – проф. Яцимірська М.Г.
Секретар підсекції – асист. Маркевич Б.М.

З а с і д а н н я – 4 лютого, 11 год 00 хв


	Прагматичний потенціал мовних засобів у сучасних медіа текстах.

Асист. Більовська Н.Б.
	Образ внутрішньо переміщеної особи в регіональних медіа.

	Доц. Дацишин Х.П.
Феноменологічний інструментарій ефективності девіатологічного контролю впливу телевізійного тексту на формування емоційного тонусу суспільства. Доц. Капелюшний А.О.
Нові тенденції в оформленні заголовків сучасних ЗМІ.
	Доц. Конюхова Л.І.
Жанрово-стильові різновиди сучасних медійних текстів.
	Асист. Литовченко Н.М.
Особливості подання газетного заголовка (на матеріалах всеукраїнської газети “День”). Асист. Ріпей М.В.
Сучасні онлайн-платформи як важливий компонент журналістської освіти. Доц. Яценко А.М.
	Малознані імена лексикографів ХІХ ст. і значення їхніх праць для сучасної журналістської практики. Проф. Яцимірська М.Г.




ПІДСЕКЦІЯ РАДІОМОВЛЕННЯ І ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Аудиторія 307, вул. Генерала Чупринки, 49

Керівник підсекції – проф. Лизанчук В.В.
Секретар підсекції – доц. Білоус О.М.

З а с і д а н н я – 4 лютого, 11 год 00 хв

	Рецидиви постправди в електронних засобах масової інформації України. Проф. Лизанчук В.В.
Особливості функціонування української мови в обставинах російської інформаційно-психологічної агресії. Проф. Сербенська О.А.

Словесне втілення журналістського задуму. Проф. Гарда О.П.
Антиукраїнські наративи в інформаційному просторі Російської Федерації. Доц. Білоус О.М.
Авторське телебачення як популярний напрям телевізійного дискурсу.
Асист. Борис Л.Р.
Національно-громадські цінності в телевізійно-інформаційних випусках.
Доц. Дворянин П.Я.
	Жанрові домінанти фотографії в українському медіапросторі.
Асист. Табінський Я.І.
Проблема достовірності телевізійних документальних програм у нових соціокультурних реаліях. Асист. Подедворний Т.В.

	Новини на регіональному телебаченні в умовах пандемії: тематика, інформаційно-емоційний потенціал. Асист. Калинів А.Л.
 Застосування стрим-трансляції на телебаченні в умовах карантинних обмежень. Асп. Кікерчук Р.Л.
 Тelegram: як правильно використовувати цю платформу журналістам і ЗМІ. Асп. Плахта Д.Д.
	 Дослідження документальних природознавчих програм Бі-Бі-Сі.
Асп. Антонов В.Г.
	 Маніпуляція історичними фактами, подіями й явищами в російських засобах масової інформації. Асп. Волянський Н.О.





Секція економічних наук

Аудиторія 217, проспект Свободи, 18

Керівник секції – доц. Михайлишин Р.В.
Секретар секції – доц. Буняк В.Б.

Пленарне засідання – 7 лютого, 14 год 30 хв


Підсекція Аналітичної економії
та міжнародної економіки

Аудиторія 105, проспект Свободи, 18

Керівник підсекції – проф. Панчишин С.М.
Секретар підсекції – проф. Грабинська І.В.

З а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 30 хв

	Про підсумки та перспективи наукової роботи кафедри. Проф. Панчишин С.М.

Політична економія як складник фундаментальної економічної науки. Проф. Панчишин С.М. 
	The push-pull factors of international capital flows in  Ukraine. Проф. Грабинська І.В.
	Ринок праці України в умовах пандемії COVID-19. Доц. Михайлишин Р.В.
Причини прискорення інфляції в розвинених країнах у 2021 році. Доц. Буняк В.Б.
Проблеми доларизації кредитного ринку України в умовах глобалізації. Доц. Крупка І.М.
	Макроекономічний аналіз впливу інновацій на економічне зростання Ізраїлю. Доц. Шегинський І.М.
Споживчі видатки домогосподарств України в умовах пандемії COVID-19. Доц. Михайляк Г.В.
Перспективи фінансіалізації ринку зернових в Україні: емпіричні аспекти. Доц. Косарчин М.В.
 Глобальна ініціатива “4 per 1000” та перспективи її реалізації в Україні. Доц. Гнатишин М.А.
 Stock market and Covid-19: is there a common path? Доц. Гнатюк Р.А.
 Зайнятість в умовах цифрової економіки. Асист. Федик М.В.
Theoretical and methodological approaches to the definition of the financialization concept. Асп. Богач Ю.І.


ПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Аудиторія 115, проспект Свободи, 18

Керівник підсекції – проф. Островерх П.І.
Секретар підсекції – доц. Моряк Т.П.

З а с і д а н н я – 4 лютого, 12 год 00 хв

	Про місце економіки прав власності в структурі нової інституційної економіки. Проф. Островерх П.І.
	Вплив рівня олігархізації економіки на якість інститутів у постсоціалістичних країнах. Проф. Ватаманюк О.З.
	Екологічна парадигма сучасної економічної теорії. Проф. Кульчицький Б.В.

Оцінка ефективності державної конкурентної політики в економіці України. Доц. Моряк Т.П.
	Сигнальні стратегії учасників аукціонів: теорія та практика.
Доц. Стирський М.В.
	Корпоративні стратегії підприємств в умовах нестабільного середовища.

Доц. Кудин С.І.
	Факторний аналіз попиту на ринку нерухомості м. Львова. Доц. Ільків Н.В.

Фінансовий бізнес України в умовах глобалізації фінансових ринків.
	Доц. Майовець Я.М.
	Інституційні чинники інноваційного розвитку в економічній системі України. Асист. Саловський О.Б.
Порівняльний аналіз цінових і нецінових методів регулювання природних монополій. Асп. Остафійчук С.П.

	 Деструктивні чинники ефективного функціонування природних монополій. Асист. Рудковська Н.А.
 Поняття ефективності грошово-кредитного регулювання в умовах ринкової економіки. Асп. Кузан О.О.


ПІДСЕКЦІЯ МАРКЕТИНГУ

Аудиторія 209, проспект Свободи, 18

Керівник підсекції – проф. Майовець Є.Й.
Секретар підсекції – доц. Городняк І.В.

П е р ш е   з а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 30 хв

	Про підсумки та перспективи наукової роботи кафедри.

Проф. Мойовець Є.Й.


	Використання соціально-етичного маркетингу в агроформуваннях України. Проф. Мойовець Є.Й.
	Дослідження споживання домогосподарств України та країн 

Центрально-Східної Європи. Доц. Городняк І.В.
	Конструкції маркетингу відносин на ринку товарів промислового призначення. Доц. Кушнір Т.М.
Роль споживача у політиці просування агропідприємств України.

Доц. Кузик О.В.
Маркетингові  інструменти аналізу діяльності компанії в онлайн середовищі. Доц. Гнилякевич-Проць І.З.
Наслідки впливу  глобального карантину на динаміку логістичних операцій. Доц. Сохецька А.В.


Д р у г е   з а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 30 хв

Ринок кваліфікацій: динаміка та прогнози. Доц. Врублевська О.В.
Особливості розвитку  інтернет-торгівлі в Україні. Доц. Зіньцьо Ю.В.
Значення брендингу у сфері культури. Доц. Чуба Н.В.
Стратегічні напрями розвитку ринку фінтех в Україні. Асист. Щуревич О.І.
Управління політикою розподілу сільськогосподарських підприємств  Львівського регіону. Асп. Матейко Л.З.
Маркетингові аспекти ведення агробізнесу України в умовах глобалізації.
Асп. Величко Ю.І.
Етапи формування бренду туристичного продукту. Асп. Пушек Н.М.


ПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Аудиторія 309, проспект Свободи, 18

Керівник підсекції – доц. Артим-Дрогомирецька З.Б.
Секретар підсекції – доц. Дацко М.В.

З а с і д а н н я – 1 лютого, 15 год 05 хв

	Моделювання енергетичного простору України в рамках конфліктних ситуацій. Доц. Антонів В.Б.
Моделювання соціально-економічного розвитку регіону. 

Доц. Артим-Дрогомирецька З.Б.
Моделювання оцінки стабільності міжнародних торговельних відносин. Проф. Вовк В.М.
Методологія оцінювання соціально-економічних процесів у регіонах України та їх аналіз. Доц. Вовк В.Р.
Можливості впровадження STEM-освіти для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Економічна кібернетика”. Доц. Дацків Н.І.
Використання методів аналізу даних для обґрунтування структури поштового оператора. Доц. Дацко М.В.
Просторово-панельне моделювання сталого розвитку регіонів України.
	Доц. Зомчак Л.М.
	Моделювання сфери зовнішньоекономічної діяльності регіонів України.
	Доц. Лагоцький Т.Я.
Моделювання соціально-економічного розвитку регіону методами штучного інтелекту. Доц. Панчишин А.І.

Модель прогнозування міграційних процесів в Україні. Доц. Паславська І.М.
Аналіз впливу кризових явищ на основні показники економічної активності України. Асп. Галочкіна А.-Т.В.
	Використання методів Data Science у роздрібній торгівлі. Асп. Косован О.В.
Моделювання оцінки кризових ситуацій в діяльності підприємства. 
Асп. Слюз А.Я.


ПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Аудиторія 311, проспект Свободи, 18

Керівник підсекції – проф. Гринів Л.С.
Секретар підсекції – доц. Кривень О.В.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 11 год 00 хв

	Про підсумки наукової роботи кафедри за 2021 рік. Проф. Гринів Л.С.
Формування нових міждисциплінарних знань для сучасної економіки: проблеми та перспективи. Проф. Гринів Л.С.

Модернізація українського ринку праці в умовах цифровізації.
	Проф. Стефанишин О.В.
Чинники еволюції чи коеволюції культурних і креативних індустрій в економічній теорії (до 90-річчя від дня народження проф. С.М. Злупка).
Проф. Кічурчак М.В.
	Сутність і цілі державної підтримки малого та середнього підприємництва в аграрному секторі. Доц. Теребух М.І.
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва у контексті викликів сьогодення. Доц. Кривень О.В.

	Економічно-інклюзивний розвиток держави. Доц. Квак М.В.
	Роль фінансових показників територіальних громад у визначенні
	стратегій міжмуніципальної співпраці. Доц. Ходико Д.І.




ПІДСЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МЕНЕДЖМЕНТІ

Аудиторія 103, проспект Свободи, 18

Керівник підсекції – проф. Приймак В.І.
Секретар підсекції – доц. Голубник О.Р.

З а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 30 хв

	Методи багатовимірної статистики в оцінюванні рівня розвитку людського капіталу регіону. Проф. Приймак В.І.
Цифрові інструменти для створення освітнього контенту підготовки економістів. Доц. Завада О.П.

Інтелектуальна система прогнозування розвитку пандемії COVID-19.
Доц. Мельник Б.К.
Прогнозування розвитку економічного потенціалу підприємства на основі методу нечіткого моделювання. Доц. Троханяк С.Р.
Ефективність застосування нотації BPMN 2.0 в управлінні бізнес-процесами. Доц. Белз О.Г.
Оцінювання розвитку соціально-економічних процесів в Україні на основі нечітких множин. Доц. Прийма С.С.
Тренди квантового моделювання соціально-економічних процесів. Доц. Твердохліб І.П.
Оцінювання сучасного стану трудового потенціалу в регіонах України.
Доц.  Міщук Н.В.
Нечіткі технології моделювання рівня добробуту населення країни. Доц. Голубник О.Р.
Застосування оптимізаційних задач під час моделювання динамічних процесів. Доц. Мельник Н.Б.
	 Побудова ігрової моделі розподілу ресурсів комерційного банку.
Асист. Когут М.П.
	 Порівняльний аналіз рівня розвитку людського капіталу регіонів України з урахуванням його кількісних складових. Асп. Трач А.І.





ПІДСЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

Аудиторія 305, проспект Свободи, 18

Керівник підсекції – проф. Кундицький О.О.
Секретар підсекції – доц. Жук О.П.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 10 год 00 хв

	Особливості державного регулювання в сільському господарстві.
Проф. Кундицький О.О.
Філософські засади соціального управління. Проф. Хоронжий А.Г.

Державна фінансова підтримка відтворювальних процесів у сільському господарстві. Доц. Виклюк М.І.
Поліпшення інвестиційного клімату як необхідність продовження ефективної реалізації реформ в економіці України. Доц. Грищук А.М.
Особливості формування фахових компетенцій сучасних менеджерів в Україні. Доц. Жук О.П.
Управління трансфером технологій і його вплив на бізнес-клімат країн,
що розвиваються. Доц. Кохан М.О.
Сучасні проблеми охорони сільськогосподарських земель.
Доц. Оробчук М.Г.
Основні проблеми фінансування сфери соціального захисту в Україні.
Доц. Чопко Н.С.
Ресурсоефективність провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти України. Асист. Дроздовська Л.О.
 Особливості сучасного етапу приватизації в Україні.
Асист. Островерх О.М.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

	Органічний потенціал України у системі органічного виробництва європейських країн. Проф. Сенишин О.С.
Розвиток трансферу медичних технологій в Україні. Проф. Юринець З.В.

Порівняльний аналіз міжнародних і вітчизняних рейтингів діяльності закладів вищої освіти. Доц. Горинь М.О.
Ринок екологічних інновацій в Україні. Доц. Данилевич Н.М.
Політика інклюзивного зростання як пріоритетний напрям державного регулювання соціальної сфери в Україні. Доц. Замроз М.В.
Проблеми управління конкурентоспроможністю малого бізнесу в умовах пандемії. Доц. Кривешко О.В.
Сучасний стан і тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні.
Доц. Мисак Г.І.
Негативний вплив неформальних груп на роботу підприємства в умовах пандемії. Асист. Шпарик Я.Я.
Людський потенціал як чинник економічного розвитку держави.
Асист. Креховець О.В.
 Управління бізнес-процесами організації на підставі функцій менеджменту. Асист. Калиняк Н.Є.


ПІДСЕКЦІЯ ОБЛІКУ Й АУДИТУ

Аудиторія 203, проспект Свободи, 18

Керівник підсекції – проф. Раделицький Ю.О.
Секретар підсекції – доц. Дутчак І.Б.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 30 хв

	Напрями підвищення податкоспроможності територіальних громад
в Україні. Проф. Раделицький Ю.О.
Поточна економічна ситуація в Україні та  вплив використання пріоритетних принципів фінансового менеджменту  на її покращення.

Проф. Ковалюк О.М.
Методи оцінювання земельних ресурсів в Україні. Проф. Швець В.Є.
Бухгалтерський облік управління вартістю підприємства.
Проф. Корягін М.В.
Методичні аспекти аудиту зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів бізнесу. Доц. Бандура З.Л.
Фінансовий аналіз і контролінг у системі комп’ютерних програм.
Доц. Вейкрута Л.С.
Особливості складання фінансової звітності (балансу і звіту про прибутки та збитки) в країнах ЄС. Доц. Дутчак І.Б.
Особливості обліку діяльності ломбардів в Україні. Доц. Кріль Я.Я.
Концепція аудиту оплати праці та розрахунків із працівниками на підприємстві. Доц. Москаль Н.В.
 Склад та якісні властивості обліково-аналітичної інформації в умовах функціонування внутрішньовиробничих логістичних систем. Доц. Плиса З.П.
	 Особливості застосування сучасних інформаційних технологій  у бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Доц. Попівняк Ю.М.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

	Цифровізація облікової системи підприємства: прерогативи сьогодення. 

Проф. Струк Н.С.
	Електронні послуги як новий об’єкт оподаткування ПДВ. Доц. Тенюх З.І.
Інформаційне наповнення стандартів систем управління, що інтегруються.

Доц. Цікало Є.І.
Особливості складання нефінансової звітності в умовах пандемії COVID-19. Доц. Шевчук В.Р 
Поточна дебіторська заборгованість суб’єктів державного сектору економіки та особливості її обліку. Доц. Юрченко Л.Б.
Методи економічного аналізу в процесі управління екологічною безпекою підприємства. Доц. Гамкало О.Б.
Проблемні аспекти обліку й оподаткування криптовалюти в Україні.
Доц. Головчак Г.В.
Передумови та наслідки мораторію на податкові перевірки в Україні.
Доц. Демків Х.С.
Проблемні аспекти формування консолідованої фінансової звітності в Україні. Доц. Пелех У.В.
 Особливості обліку й оплати дистанційної (надомної) роботи працівників підприємства. Доц. Хоча Н.В.
 Інтегрована звітність як інструмент ділової етики сучасних
бізнес-комунікацій. Доц. Демко І.І.
 Облікове відображення орендних операцій за МСФЗ. Доц. Нашкерська Г.В.


ПІДСЕКЦІЯ СТАТИСТИКИ

Аудиторія 214, проспект Свободи, 18

Керівник підсекції – проф. Матковський С.О.
Секретар підсекції – доц. Лутчин Н.П.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 30 хв

	Про підсумки та перспективи наукової роботи кафедри.
Проф. Матковський С.О.
Використання сучасних пакетів прикладних програм у підготовці бакалаврів спеціальності “Економічна аналітика та бізнес-статистика”.

Проф. Матковський С.О.
Багатовимірні методи моделювання складних економічних систем.
Доц. Вдовин М.Л.
Статистичні методи в оцінці ймовірного впливу пандемії COVID-19 
на регіональну економіку (на прикладі сфери гостинності Львівської області). Доц. Полюга Д.М.
Застосування модулю PROFIT у вивченні споживчих настроїв населення.
Доц. Лутчин Н.П.
	Сутність і способи виконання А/Б тестування. Доц. Марець О.Р.
 Глобалізація ІТ-ринків і регіональні особливості ринку телекомунікацій.

Доц. Миронюк А.К.
Проблеми обліку ТПВ і сучасний інструментарій цифрового моніторингу екосистем. Доц. Панчишин Т.В.
Д р у г е  з а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

	Обробка якісних даних у програмі SPSS. Доц. Вільчинська О.М.
	Регуляторний вплив індикативної собівартості на конкурентні позиції ЗВО: оцінка, аналіз і моделювання. Проф. Гринькевич О.С.
Дослідження гендерних аспектів ринку праці України. 

Доц. Прокопович-Павлюк І.В.
Демографічні процеси у світі та Україні. Доц. Савка Н.В.
Статистичні виміри транскордонної економіки. Асист. Васьків С.Ф.
Проблеми обліку інновацій на промислових підприємствах. Доц. Квак С.А.


ПІДСЕКЦІЯ  ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Аудиторія 203, проспект Свободи, 18

Керівник підсекції – проф. Крупка М.І.
Секретар підсекції – проф.  Демчишак Н.Б.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 00 хв

	Про підсумки та перспективи науково-дослідної роботи кафедри. 
Проф. Крупка М.І.
Особливості формування фінансових ресурсів вітчизняних підприємств та оцінка ефективності їхньої інноваційної діяльності. Проф. Крупка М.І.

Бюджети об’єднаних територіальних громад: проблеми та перспективи.
Проф. Кульчицький М.І.
Зростання ліквідності економічних ресурсів як необхідна умова розвитку фінансової системи України. Проф. Коваленко В.М.
Бюджетно-податкове регулювання “зеленого” інвестування: досвід ЄС.
Проф. Ванькович Д.В.
Пріоритети використання фінансових інструментів у стимулюванні цифрової трансформації національної економіки. Проф. Демчишак Н.Б.
Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції на підприємствах України. Проф. Дропа Я.Б.
Оподаткування операцій з криптовалютою в Україні. Проф. Замасло О.Т.
Вплив інформаційних технологій на обґрунтування фінансових рішень.
Проф. Підхомний О.М.
 Страхування ризиків внутрішньовиробничої логістичної системи підприємства. Проф. Плиса В.Й.
 Віртуалізація банківського бізнесу в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Доц. Андрущак Є.М.
 Проблеми та особливості організації кредитного менеджменту суб’єктами економіки України. Доц. Бодаковський В.Ю.


 Результат цифрової трансформації фінансового сектору України.
Доц. Вишивана Б.М.
 Особливості валютного нагляду в Україні. Доц. Жмурко Н.В.
 Розвиток креативних індустрій в умовах цифровізації економіки України.
Доц. Рубаха М.В.
 Вплив держави на формування екосистеми стартапів. Доц. Пайтра Н.Г.
 Податкові аспекти розвитку цифрової економіки в Україні. Доц. Ткачик Л.П.
 Інструменти фінансового регулювання інноваційної активності підприємств України. Асп. Гриб В.М.
 Інноваційна діяльність як основа розвитку підприємства.
Асп. Рущишин М.О.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 00 хв

	Ризики та очікування від податкової амністії в Україні 2021-2022 років.
Доц. Грін О.В.
Можливості цифрових технологій у сфері фінансів. Доц. Петик М.І.

Фінансування розвитку соціального підприємництва в Україні та світі.
Доц. Приймак І.І.
Цифровізація фіскальних технологій в Україні. Доц. Кміть В.М.
Регіональний менеджмент у митній діяльності України. Доц. Микуляк О.В.
Недобросовісна конкуренція як гібридний фінансовий конфлікт.
Доц. Яструбецька Л.С.
Проблеми зміцнення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації.
Доц. Терешко О.М.
Проблеми ефективності податкових важелів регулювання іноземних інвестицій в Україні. Доц. Тесля С.М.
Організований ринок цінних паперів в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. Доц. Рудик О.Р.
 Інноваційні аспекти у вдосконаленні системи адміністрування податків
в Україні. Доц. Паславська Р.Ю.
 Енергетична криза в ЕС: причини, наслідки та диверсифікація ризиків.
Доц. Гнатківський Б.М.
 Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України. Ст. викл. Мрочко М.С.
 Фінансовий механізм державно-приватного партнерства в системі вищої
освіти України. Асп. Сас С.П.
 Сучасні тенденції фінансового забезпечення інноваційної діяльності 
у міжнародній практиці. Асп. Яремик М.М.
Центральні банки та формування цифрових валют. Асп. Сеник О.І.
 Інноваційні підходи до формування системи державного фінансового контролю в Україні в умовах євроінтеграції. Асп. Піхоцька М.Р.


 Сутність та особливості формування фінтех-екосистеми України.
Асп. Клек А.Р.
 Характеристика впливу сучасних фінансових технологій та як вони оптимізували корпоративні фінансові рішення. Асп. Білозір М.Р.


ПІДСЕКЦІЯ БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ

Аудиторія 321, проспект Свободи, 18

Керівник підсекції – проф. Реверчук С.К.
Секретар підсекції – ст. лаб. Цибульська Н.Б.

З а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 30 хв

	Особливості банківської системи Ізраїлю. Проф. Реверчук С.К.

Пенсійний захист громадян страховими компаніями України.
Проф. Яворська Т.В.
	Тенденції розвитку інноваційних банківських послуг в Україні.

Проф. Владичин У.В. 
	Оцінювання конкурентоспроможності вітчизняної страхової системи.

Доц. Войтович Л.М.
	Проблеми довіри до фінансових посередників в Україні. Доц. Ковалюк А.О.
	Зарубіжний досвід застосування нетрадиційних методів монетарної політики. Проф. Лобозинська С.М.
	Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств. Проф. Скоморович І.Г.
	Оптимізація системи управління банківським бізнесом. Доц. Фалюта А.В.
	Оподаткування фінансового бізнесу в умовах глобальної фінансової кризи, пов’язаної з пандемією коронавірусу. Доц. Іршак О.С.





ПІДСЕКЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ 
ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аудиторія 115, проспект Свободи, 18

Керівник підсекції – проф. Михасюк І.Р.
Секретар підсекції – проф. Урба С.І.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 30 хв

	Про підсумки та перспективи наукової роботи кафедри. Проф. Михасюк І.Р.
	Цифровий брендинг професійної діяльності викладача в умовах реформування галузі освіти. Проф. Урба С.І.
	Механізми підвищення ефективності промислового виробництва в умовах нестабільності ринкової кон’юнктури. Ст. викл. Лукашенко Т.В.
	Вплив конкуренції на формування маркетингових стратегій в аграрній сфері. Доц. Залога З.М.
	Основні тенденції та перспективи розвитку ринку м’яса і м’ясопродуктів

в Україні. Доц. Сухай О.Є.
	Відновлення ланцюгів постачань під час пандемії – план на сьогодні 
та майбутнє. Доц. Гукалюк А.Ф.
Ключові помилки стартап-команд. Доц. Осідач О.П.


Д р у г е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 10 год 30 хв

	Франчайзинг як сучасна форма організації бізнесу. Проф. Михасюк І.Р.
Аналіз потенціалу внутрішньої торгівлі в умовах посилення карантинних заходів в Україні. Доц. Лисий І.В.

Особливості управління товарним рухом в умовах сьогодення.
Доц. Максимець Ю.В.
Цифрова трансформація підприємств. Доц. Косович Б.І.
Трансформації людського капіталу в період пандемії. Доц. Дмитрук В.О.
Ковідний синдром: політичні, економічні та соціально-психологічні наслідки. Доц. Магас В.М.
	Програми підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.
Асист. Тепла М.М.
	Вплив деструктивних чинників на економічну безпеку  підприємницької діяльності: нові виклики сьогодення. Асист. Івончак І.О.



ПІДСЕКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ

Аудиторія 202, вул. Дж. Вашингтона, 5а

Керівник підсекції – доц. Павлишин М.Л.
Секретар підсекції – доц. Луців Н.В.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 30 хв

	Про підсумки та перспективи наукової роботи кафедри управління та експертизи товарів. Доц. Павлишин М.Л.
	Стратегія смарт-спеціалізації регіонального розвитку. Проф. Скрипко Т.О.
Формування вітчизняних товарних брендів як чинник успішного економічного розвитку. Доц. Захарчин Р.М.

	Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного ринку меду натурального. Доц. Луців Н.В.
Компанія “T.B. FRUIT” – основний виробник та експортер соків прямого віджиму і пектину. Ст. викладач Сеник Л.Я.
	Формування ринку мінеральної води в Україні. Доц. Озимок Г.В.
	 Маркетингове забезпечення діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Доц. Савіцька О.П.
	Напрями удосконалення управління персоналом на підприємстві.
Доц. Гарасимлюк М.В.

Д р у г е   з а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 30 хв

	Наукова школа. Проф. Бочана І.О.
	Сучасні маркетингові стратегії підприємства. Доц. Щур О.М.
	Специфіка методики оцінки інноваційного потенціалу підприємств готельного господарства. Доц. Килин О.В.
	Управління фінансовою стійкістю підприємств на базі сучасних 

обліково-аналітичних та інформаційних технологій. Доц. Свелеба Н.А.
	Оцінка та шляхи підвищення інформативності показників фінансової звітності малих підприємств. Доц. Банера Н.П.

Роль внутрішнього аудиту в системі ефективного управління підприємством. Доц. Гелей Л.О.
Бухгалтерський аутсорсинг: організація та доцільність застосування в Україні. Доц. Пилипенко С.М.
Електронні гроші: стан, перспектива та облік. Доц. Мороз В.П.






Секція УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ

Актова зала, вул. Коперника, 3

Керівник секції – доц. Стасишин А.В.
Секретар секції – доц. Дубик В.Я.

П л е н а р н е   з а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 00 хв

Наукова робота на факультеті управління фінансами та бізнесу: підсумки та перспективи. Доц. Стасишин А.В.
	Адміністративно-фінансова децентралізація в Україні: нормативно-правовий аспект. Проф. Ситник Н.С.
Сучасні тенденції фінансових розслідувань економічних правопорушень. Проф. Романів Є.М.
	Інформаційні технології  в публічному управлінні. Доц. Комарницька Г.О.
	Ще раз про європейські принципи публічного адміністрування. 
Доц. Капленко Г.В.
Вплив криптовалют на розвиток національної та цифрової  економік в Україні. Доц. Шевчук І.Б.


ПІДСЕКЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИМІРУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Аудиторія 509, вул. Коперника, 3

Керівник підсекції – доц. Капленко Г.В.
Секретар підсекції – доц. Зеленко В. А.

З а с і д а н н я – 8 лютого, 12 год 00 хв

	Наукова робота кафедри економіки та публічного управління.
Доц. Капленко Г.В.
Концептуальні засади побудови системи антикризового управління банківською діяльністю. Доц. Стасишин А.В.

Адаптація досвіду пенсійної реформи Франції у процесі провадження державної політики з реформування пенсійної системи в Україні.
Доц. Зеленко В.А.
Бюджет участі як інструмент демократизації бюджетного процесу.
Доц. Пак Н.Т.
Формування та реалізація державної гуманітарної політики в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. 
Проф. Парубчак І.О.
Європейський досвід державного управління у сфері надання адміністративних послуг. Доц. Пікулик О.І.
Державна служба на сучасному етапі державотворення в Україні. 
Доц. Маліновська О.Я.
Спільна соціальна політика ЄС. Доц. Куліш І.М.
Проблеми управління сталим розвитком суспільства. Доц. Табачук А.Я.
10. Співробітництво територіальних громад щодо розвитку соціальної сфери. Доц. Подвірна Н.С.
11. Проблема розмежування понять “народ” і “нація” у вітчизняному й міжнародному праві. Асп. Микитенко О.В.
12. Стандарти Європейського Союзу у галузі побудови системи місцевого самоврядування. Асп. Клочко А.А.


ПІДСекція ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ

Аудиторія 504, Коперника, 3

Керівник підсекції – проф. Романів Є.М.
Секретар підсекції – доц. Гончарук С.М.

Засідання – 2 лютого, 12 год 00 хв

	Про підсумки наукової роботи кафедри обліку, аналізу і контролю та перспективи на 2022 рік. Проф. Романів Є.М.
Податковий контроль та напрями підвищення його ефективності. 

Проф. Ярема Я.Р. 
Удосконалення форм і методів фінансово-економічного контролю в Україні. Доц. Приймак С.В.
Напрями реформування й оцінка системи пенсійного забезпечення України. Доц. Петришин Л.П.
	Основні напрями аудиту розрахунків з оплати праці. Доц. Гончарук С.М.
Оцінка Інвестиційного бізнес-клімату в Україні. Доц. Шот А.П.
Діджиталізація малого та середнього бізнесу для підвищення ефективності господарської діяльності. Доц. Шевців Л.Ю.
	Ринок лізингових операцій у динаміці коронокризи. Доц. Лобода Н.О.
	Концептуальні основи проведення розслідувань фінансових правопорушень в Україні. Доц. Долбнєва Д.В.



ПІДСЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БІЗНЕСІ 
ТА МОДЕЛЮВАННЯ

Аудиторія 302, вул. Коперника, 3

Керівник підсекції – доц. Шевчук І.Б.
Секретар підсекції – доц. Стадник Ю.А.

З а с і д а н н я – 4 лютого, 15 год 00 хв

	Про підсумки наукової роботи кафедри цифрової економіки та
бізнес-аналітики. Доц. Шевчук І.Б.
Основні шляхи цифровізації публічного управління. Доц. Задорожна А.В.

	Аналіз кризових явищ у світовій економіці на основі GDP країн. 
Доц. Мищишин О.Я.
Основні тенденції ринку криптовалют. Доц. Стадник Ю.А., доц. Руда І.І.
	Тенденції HR-аналітики. Ст. викл. Васьків О.М.
Моделювання бізнес-процесів в ІТ-галузі. 
Доц. Старух А.І., доц. Депутат Б.Я.
Цифрові фінансові технології в умовах пандемії COVID-19.
Ст. викл. Ситник В.Ю.


Підсекція бізнес-адміністрування 
та публічного управління

Аудиторія 509, вул. Коперника 3

Керівник підсекції – доц. Комарницька Г.О.
Секретар підсекції – доц. Герасименко О.В.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 12 год 00 хв

	Про результати наукової роботи на кафедрі публічного адміністрування та управління бізнесом у 2021 році та напрями на 2022 рік.

Доц. Комарницька Г.О.
	Проблеми впровадження електронного урядування в Україні.

Доц. Бобко Л.О.
	Модернізація технологій управління соціальним розвитком територій.

Проф. Васьківська К.В.
	Особливості надання адміністративних послуг в Україні та за кордоном. Доц. Герасименко О. В.
Стратегіологія розвитку державотворчого патріотизму нації й поведінкових фінансів. Проф. Карпінський Б.А.

	
Розвиток та становлення поняття “соціальна відповідальність”  як механізм  взаємозалежності та узгодження інтересів соціальних суб’єктів.
Доц. Маліновська О.Я.
	Впровадження інституту публічних послуг в Україні. Доц. Решота О.А.
Інноваційна політика публічного управління. Асп. Калакун Н.Г.

Нормативно-правові аспекти взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю. Асп. Саєвич Р.В.


ПІДСЕКЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Аудиторія 116, вул. Медової Печери, 53

Керівник підсекції – проф. Ситник Н.С.
Секретар підсекції – лаб. Ігнатишина В.М.

П е р ш е   з а с і д а н н я – 7 лютого, 15 год 00 хв

	Про підсумки наукової роботи кафедри фінансового менеджменту

у 2021 році та завдання на 2022 рік. Проф. Ситник Н.С.
	Стан фінансування молодіжного будівництва в Україні. 

Доц. Блащук-Дев’яткіна Н.З.
	Фінансове забезпечення інфраструктурних проєктів розвитку територій. Проф. Ватаманюк-Зелінська У.З.
	Використання інструментів проектного менеджменту в процесі стратегічного управління митних органів. Доц. Голинський Ю.О.
	Превентивна реструктуризація як інструмент захисту бізнесу в кризових ситуаціях. Доц. Гринчишин Я.М.
	Тенденції розвитку світової торгівлі в умовах пандемії  COVID-19.

Доц. Дубик В.Я.
	Репутаційні втрати: небезпеки та можливості уникнення.
Доц. Завальницька Н.Б.
Проблеми формування та розширення фіскального простору територіальних громад. Доц. Західна О.Р.

	Реструктуризація зовнішніх боргів України в період пандемії.
Доц.  Клепанчук О.Ю.
	 Зовнішній державний борг України: сучасний стан і можливості його скорочення. Доц. Круглякова В.В.





Д р у г е   з а с і д а н н я – 8 лютого, 15 год 00 хв

	Прикладні аспекти цифровізації системи фінансових відносин.
Доц. Назаркевич І.Б.
Деякі аспекти врегулювання національного страхового ринку.

Доц. Попович Д.В.
	Ризики банківської діяльності в умовах економічної нестабільності.

Доц. Петик Л.О.
	Особливості брендингу в підприємницькій діяльності. Доц. Смолінська С.Д.
	Модернізація фінансового ринку України в умовах пандемії COVID-19.

Доц. Татарин Н.Б.
	Інструменти регіонального розвитку: досвід ЄС для України. Доц. Сич О.А.
Управління ризиками фінтех компаній. Доц. Слобода Л.Я.

	Фінансовий механізм розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Проф. Шушкова Ю.В.
	Фінансовий стан малих підприємств в Україні: проблеми, тенденції, перспективи. Доц. Ясіновська І.Ф.



СЕКЦІЯ ЮРИДИЧНИХ НАУК

Г-214, вул. Січових Стрільців, 14

Керівник секції – проф. Бурдін В.М.
Секретар секції – доц. Шандра Р.С.

П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 10 год 00 хв

	Правова експертиза нормативно-правових актів в Україні: можливості удосконалення. Проф. Косович В.М.
	Акт відновлення Української держави 30 червня1941 року та його місце в історії національного державотворення. Проф. Бойко І.Й.
	Адміністративно-територіальна реформа у Польщі. Особливості та досвід для України. Проф. Кобилецький М.М.

Ідея відновного правосуддя та її реалізація у чинному кримінальному (матеріальному) і кримінальному процесуальному законодавстві України 
та практиці його застосування. Проф. Нор В.Т.
	Право володіння як елемент юридичного складу набувальної давності. Проф. Коссак В.М.
Правове регулювання корпоративних відносин у контексті оновлення цивільного законодавства. Проф. Яворська О.С.

Про деякі стереотипи минулого в теорії трудових правовідносин.
Проф. Пилипенко П.Д.
До питання про порівняльну тяжкість окремих форм кримінальної відповідальності за Кримінальним кодексом України. Початок форми
Проф. Бурдін В.М.
	Інститут конституційної скарги в Республіці Польща. Проф. Кіселичник В.П.



ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ НАУК

Г-249, вул. Січових Стрільців, 14

Керівник підсекції – проф. Косович В.М.
Секретар підсекції – асист. Гунько Н.Ю.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 14 год 00 хв

	Абсолютні стандарти прав людини. Проф. Рабінович П.М.
	Проблеми сучасної загальнотеоретичної методології. Проф. Луць Л.А.
Суб’єктивна сфера загальнодозвільного типу юридичного регулювання. 

Доц. Раданович Н.М.
Права людини у системі юридичних стандартів Європейського Союзу. 
Доц. Добрянський С.П.
	Аргументи як засоби правової аргументації: до характеристики основних підходів. Доц. Дудаш Т.І.

Вихідні засади дослідження континентального типу правових систем.
Доц. Настасяк І.Ю.
	Деякі актуальні питання визнання інформації недостовірною та її видалення з мережі Інтернет: на матеріалах практики ЄСПЛ та Верховного суду.

Доц. Ничка Ю.В.
	Правові новації як результат зростання екологічної взаємозалежності. 
Доц. Семків В.О.
Certainty: визначеність чи певність? Доц. Гончаров В.В.

 Законність у здійсненні коригуючої законотворчої діяльності.
Асист. Гунько Н.Ю.
 Роль Верховного Суду в усуненні недоліків правового регулювання, які ускладнюють ефективне задоволення правових потреб (за матеріалами практики Великої Палати). Асист. Наконечна А.М.




ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ НАУК

Г-402, вул. Січових Стрільців, 14

Керівник підсекції – проф. Бойко І.Й.
Секретар підсекції – доц. Кольбенко А.В.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 14 год 00 хв

Найдавніша діюча конституція світу (до 235-ти річчя Конституції США). Проф. Тищик Б.Й.
Державно-правовий розвиток Угорщини у ХХ ст. Доц. Липитчук О.В.
Порівняльно-правова характеристика інституту співучасті у злочині 
на українських землях у ХІХ ст. Доц. Моряк-Протопопова Х.М.
	До питання про становлення правових цінностей західної правової традиції. Доц. Федущак-Паславська А.М.

Становлення та розвиток федералізму в США. Доц. Кольбенко А.В.
До питання про захист прав і свобод людини “Святим Престолом”.
Асист. Гутів Б.І.
	До питання про типологію та хронологічні межі української національної революції XVII ст. Доц. Шевчук Л.Е.

Історія участі  українців у виборах до представницьких органів за часів Австро-Угорщини у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Доц. Коваль А.Ф.
Проблеми звичаєвого права у дослідженнях Леона Петражицького.
Доц. Бедрій М.М.
 Аліменти на утримання дитини у США: історико-правовий аспект.
Доц. Ригіна О.М.
 Обставини, які пом’якшують покарання за німецьким кодексом “Кароліна” 1532 року. Асп. Доль І.Р.
	 Кримінально-правова характеристика поєдинку як злочину проти життя і здоров’я особи за австрійським законодавством другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст. Асп. Перепилиця К.В. 
	 Особливості проведення парцеляції та комасації у Західній Україні у складі Польщі (1921-1939). Асп. Лесик О.В.




ПІДСЕКЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НАУК

Г-503, вул. Січових Стрільців, 14

Керівник підсекції – проф. Гураль П.Ф.
Секретар підсекції – доц. Кобрин В.С.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 14 год 00 хв


Питання конституційної ідентичності в юриспруденції конституційних судів. Проф. Бориславська О.М.
Про визнання нормативних актів конституційними. Проф. Різник С.В.
Межі повноважень  Конституційного Суду України з контролю за конституційністю змін Основного Закону України. Проф. Рабінович С.П.
	Відставка як санкція конституційно-правової відповідальності. 
	Доц. Бориславський Л.В.
	Методологічні основи муніципальної реформи в Україні. Доц. Бедрій Р.Б.
	Принцип пропорційності в конституційному праві. Доц. Мочульська М.Є.
	Становлення конституційно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Доц. Заяць І.Я.
	Муніципальний кодекс України: pro et contra. Доц. Кобрин В.С.

Межі повноважень Конституційного Суду України: до питання про доктрину політичного питання. Доц. Чорненький В.І.
	 Стабільність законодавства України як складова принципу верховенства права. Асп. Дубас В.В.
 Департамент як основа адміністративно-територіального устрою.
	Асп. Батюк С.Ю.
	 Формування послідовної практики конституційного суду як засіб забезпечення його незалежності. Асп. Бондаренко Б.О.
	 Правові обмеження  діяльності політичних партій як суб’єктів виборчого процесу. Асп. Коцюруба О.О.
	 Зміна юридичної позиції органом конституційної юрисдикції в Україні та державах Європи. Асп. Лайтер К.О.
	 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” від 14 липня 2021 року : аксіологічний аспект. Асп. Филипець Є.Ю.




ПІДСЕКЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

Г-302, вул. Січових Стрільців, 14

Керівник підсекції – проф. Коссак В.М.
Секретар підсекції – доц. Тур О.Т.

 
З а с і д а н н я – 3 лютого, 14 год 00 хв 

	Цифровий контент і цифрові послуги: перспективи цивільно-правового регулювання. Проф. Якубівський І.Є.

Правова природа аліментних зобов’язань. Проф. Дякович М.М.
	Закон про мову – мова закону. Проф. Ромовська З.В.
Ризик як юридична категорія в договорах азартних ігор. Проф. Герц А.А.
Особливості реалізації права на донорство дитини в українському законодавстві. Доц. Квіт Н.М.
Несправедливі умови договору. Доц. Яновицька Г.Б.
Предмет судового розгляду у цивільному судочинстві. Доц. Богдан Й.Г.
Забезпечення позову у господарському процесі. Доц. Коссак С.М.
Строки позовної давності за вимогами про витребування майна. 
Доц. Тур О.Т.
	 Способи прийняття спадщини. Доц. Шама Н.П.
	 Правовий статус замовників туристичних послуг. Доц. Андрусів У.Б.
	 Секретний заповіт подружжя. Доц. Кравчик М.Б.
	 Справедливість як засада здійснення корпоративних прав. Доц. Цікало В.І.
	 Набуття права власності на нерухомість. Доц. Грущинська Н.І.
	 Держава як учасник недоговірних зобовʼязань. Доц. Гнатів О.М.
	 Підстави залучення третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, до участі у справі. Доц. Лемик Р.Я.
	 Постановлення ухвал суду на стадії відкриття провадження у справі.

Доц. Сеник С.В.
	 Учасники справи позовного провадження. Асист. Пасайлюк І.В.
	 Визначення місця відкриття спадщини у відносинах спадкування з іноземним елементом. Доц. Михайлів М.О.
	 Право на апеляційне оскарження: пошук оптимальної моделі в умовах незалежності України. Доц. Угриновська О.І.
	 Окремі аспекти юридичної відповідальності за порушення прав споживачів. Доц. Сирко М.В.
	 Особливості цивільно-правової відповідальності у сфері трансплантації анатомічних матеріалів людини. Асист. Зборівський Ю.-А.Я.
 Ліцензування та документи дозвільного характеру у публічних закупівлях. Асист. Батенчук М.М.

	 Істотні умови договору банкінгу стовбурових клітин пуповинної крові.
Асп. Кінаш Д.В.
	 Обмеження права власності на окремі види нерухомого майна за цивільним законодавством України. Асп. Кушнір А.А.
	 Криптовалюта і віртуальний актив: співвідношення понять.
Асп. Яремко Ю.В.



ПІДСЕКЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА 
КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

Г-312, вул. Січових Стрільців, 14

Керівник підсекції – проф. Яворська О.С.
Секретар підсекції – доц. Самагальська Ю.Я.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 14 год 00 хв

Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт авторського права, створений за замовленням. Доц. Дюкарєва К.Ю.
Кому належить право вимагати проведення аудиторської перевірки в акціонерних товариствах? Доц. Шпуганич І.І.
Правове регулювання діяльності інформаційних агенств. Асист. Гринчак І.В.
Проблеми набуття прав інтелектуальної власності на сорти рослин за законодавством України. Доц. Мартин В.М.
Особливості спадкування авторських прав. Асп. Сех Ю.З.
Тенденції використання нових фінансових інструментів, запроваджених Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів”. Доц. Гладьо Ю.О.
Засади правового регулювання відносин інтелектуальної власності у цифровому середовищі. Доц. Тарасенко Л.Л.
Особливості захисту прав учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Асист. Суханов М.О.
Охорона прав на шрифт за законодавством про інтелектуальну власність. Асист. Кметик-Подубінська Х.І.
 Обʼєкти інтелектуальної власності у сфері будівництва.
Асп. Тарасенко Х.Ю.
 Загальна характеристика правової охорони добре відомих торговельних марок. Асп. Щеглова О.В.
 Компетенція та порядок розгляду справ патентними судами.
Асп. Панасюк К.Т.
 Співвідношення права на забуття з іншими правами людини.
Асп. Садовська Д.І.


 Особливості захисту прав акціонерів на інформацію про 
фінансово-господарську діяльність товариства. Асп. Гринишин Х.М.
 Аналіз законодавчих нововведень у сфері державної реєстрації господарських товариств. Асп. Білан П.В.


ПІДСЕКЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА

Г-310, вул. Січових Стрільців, 14

Керівник підсекції – проф. Пилипенко П.Д.
Секретар підсекції – доц. Бурак В.Я.

За с і д а н н я – 3 лютого, 14 год 00 хв

	Про правові форми захисту трудових прав і законних інтересів працівників. Доц. Бурак В.Я.
	Про результативність запланованих в Україні заходів із забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої).

Проф. Синчук С.М.
	Аналіз практики розгляду спорів у сфері добросусідства.

Доц. Федорович В.І.
	Міжнародно-правове закріплення права на безпечне довкілля.

Доц. Ващишин М.Я.
	Трудове законодавство як знаряддя захисту зайнятості в Україні.

Доц. Парпан Т.В.
	Про обов’язковість соціального страхування в Україні. Доц. Стрепко В.Л.
	Особливості залучення працівників до надурочних робіт. Доц. Стасів О.В.
Особливості надання освітніх послуг для дорослих. Доц. Ласько І.М.

 Правові аспекти обліку відходів в Україні та країнах ЄС. Доц. Чопко Х.І.
	 Щодо питання звільнення від сплати судового збору у трудових спорах. Доц. Швець Д.Ю.
 Значення Звіту у процедурі оцінки впливу на довкілля. Доц. Шпарик Н.Я.
	 Новели законодавства України про реабілітацію в сфері охорони здоров’я. Асист. Бук М.О.
	 До питання міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок. Асист. Фурик  І.Я.
	 Щодо питання  стягнення середнього заробітку з роботодавця у зв’язку з несвоєчасним розрахунком на момент звільнення працівника. 
Асист. Гірник О.О.
	 Судовий контроль як ефективний інструмент забезпечення виконання рішень судів у соціальних спорах. Асист. Раневич О.Ю.
	 Щодо доцільності запровадження гіг-контрактів в Україні.

Асист. Олексів І.І.


 Тенденції змін кадрового документообігу в умовах цифровізації.
Доц. Левицька Н.О.
 Про зміст соціального стандарту “право на користування послугами соціальних служб”. Асп. Гаврилюк Ю.М.
 Організація професійного навчання працівників: сучасний стан правового регулювання та можливості вдосконалення. Асп. Балог К.С.
	 Правові проблеми землеустрою у формуванні національної екомережі.
Асп. Щестюк О.М.
	 Порядок надання земельних ділянок для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в Україні. 

Асп. Шегедин А.В.
	 Правова охорона пам’яток культурної спадщини в межах ПЗФ України.
Асп. Гулкевич О.В.
 Юридичні ознаки земельного сервітуту. Асп. Найда К.В.

	 Юридична природа державного екологічного контролю. Асп. Росохата Д.І.


ПІДСЕКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Г-210, вул. Січових Стрільців, 14

Керівник підсекції – проф. Кобилецький М.М.
Секретар підсекції – асист. Труш М.І. 

З а с і д а н н я – 3 лютого, 14 год 00 хв

Постанови головного державного санітарного лікаря України як джерело права. Проф. Решота В.В.
Реформування інспекційних органів у сфері містобудування. 
Проф. Школик А.М.
	Обставини, що виключають адміністративну відповідальність: окремі аспекти теорії та практики. Доц. Янюк Н.В.

Співвідношення права та економіки: фінансово-правовий аспект. 
Доц. Шандра Р.С.
	Проблеми ігнорування принципів податкового законодавства при зміні податково-правового регулювання у сфері оподаткування місцевими податками. Доц. Ільницький О.В.

До питання про митний режим в Україні. Доц. Мостовий А.С.
Основи адміністративної юстиції в Священній Римській імперії німецької нації. Доц. Паславська Н.Т.
Наукові інтереси деяких представників адміністративного права у Львівському університеті. Доц. Кахнич В.С.
Застосування принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі в адміністративному судочинстві. Асист. Труш М.І.
	 Спрощена система оподаткування, обліку та звітності: переваги та недоліки. Асист. Джох Р.В.
	 Окремі аспекти реалізації Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж”. Асист. Заболотна Г.І.
	 Проблемні аспекти складення протоколу про адміністративне правопорушення. Асист. Гудз Б.Д.
	 Принципи правової політики у сфері надання електронних публічних послуг. Асист. Хлібороб Н.Є.
	 Становлення та розвиток інституту забезпечення позову в адміністративному судочинстві України. Асп. Кузьмич В.В.
	 Особливості розгляду адміністративної справи у порядку письмового провадження судом касаційної інстанції. Асп. Стафійчук К.В.
	 Відмінність спрощеного позовного провадження від загального позовного провадження в адміністративному судочинстві України. Асп. Гембара Г.І.
	 До питання міжнародного обміну податковою інформацією щодо контрольованих іноземних компаній. Асп. Фекета І.М.
	 Декларування доходів публічних службовців відповідно до Ініціативи Публічної Відповідальності (ПАМ) Світового банку. Асп. Карасюк М.В.
	 Стягнення податкового боргу за зверненням контролюючого органу: особливості провадження розгляду справ у судах першої інстанції.
Асп. Гінда О.М.
	  Витрати на первинну допомогу адвоката в контексті податкового законодавства. Асп. Борщевський О.А. 

Передумови самочинного будівництва в Україні. Асп. Мойсієць Н.Б.
	 Формування Пруської моделі адміністративної юстиції на польських землях у ХІХ ст. Асп. Юревич Ю.О.
	 Функції та повноваження Адміністративного Трибуналу Австрії. 
Асп. Дзіковський Н.Р.
	 Еволюція правового регулювання оподаткування господарської діяльності у сфері інформаційних технологій. Асп.Шиманська Т.Л.
	 Акценти розвитку освіти адміністративного права у Львівському університеті. Асп. Шпак Н.Р.
 Проблеми застосування механізму державно-приватного партнерства з платою за експлуатаційну готовність у контексті довгострокового бюджетного планування. Асп. Новікова І.Ю.

	 Визначення регулятора ринку віртуальних активів в Україні. Асп. Чопик І.П.




ПІДСЕКЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Г-202, вул. Січових Стрільців, 14

Керівник підсекції – доц. Маркін В.І.
Секретар підсекції – доц. Ждиняк Н.П.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 14 год 00 хв

	Розвиток системи пробації, збільшення альтернатив позбавлення волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності за проектом Кримінального кодексу України. Доц. Гордієнко В.В.

Проблеми криміналізації перевищення влади або службових повноважень. Доц. Марін О.К.
До питання про “вікові межі статевої недоторканості особи”.
Доц. Маркін В.І.
	Питання соціальної зумовленості норм про відповідальність за посягання на судочинство у проєкті КК України. Доц. Палюх Л.М.

До питання про сучасні тенденції у динаміці кримінального закону України. Доц. Денькович О.І.
Позитивна кримінальна відповідальність: щодо обґрунтованості виокремлення явища. Асист. Крикливець Д.Є.
Кримінальна відповідальність за знищення та пошкодження майна за законодавством деяких європейських держав. Асист. Боднарчук Р.О.
Декларування недостовірної інформації: окремі проблемні аспекти кримінально-правової кваліфікації. Асист. Денис С.Р.
Питання кримінально-правової оцінки дій співучасників кримінального правопорушення, передбачених статтями Особливої частини КК України. Асист. Гриниха І. М.
	 Принцип юридичної визначеності у практиці Верховного Суду з кримінально-правових питань. Асист. Ждиняк Н.П.
	 До питання кваліфікації повторності тотожних кримінальних правопорушень. Асист. Сень І.З.
 Детермінанти корупційної злочинності: теоретична та практична складові.
Асист. Шуп’яна М.Ю. 
	 Вікові особливості осіб, до яких можуть бути застосовані один або декілька обмежувальних заходів за Кримінальним кодексом України.
Асист. Пліш Ю.М.
 Види замаху на кримінальне правопорушення за кримінальним законодавством України та Республіки Польща. Асист. Вакула І.Ю.
 Еволюція кримінальної відповідальності за незаконне використання інсайдерської інформації. Асист. Кондра О.Я.
	 Правова природа випадків меншої тяжкості кримінального правопорушення у кримінальному праві Республіки Польща. Асист. Лутчин В.І.
	 Особливості вчинення кримінальних правопорушень зі спеціальним суб’єктом групою осіб. Асп. Федорович. Н.А.
	 Становлення та розвиток пробації у період незалежності України.
Асп. Кулібаба Я.Ю.
	 Ціннісна орієнтація при інтерпретації положень кримінального закону: вступні зауваги. Асп. Демчук П.В.
	 Філософські підходи до розуміння змісту принципу пропорційності у криміналізації діянь. Асп. Шевченко С.В.
	 Створення небезпеки або створення загрози як складова понятійного апарату кримінального права. Асп. Бурачинська Ю.Б.
	 Класифікація “злочинів ненависті”. Асп. Зуєнко Д.О.



ПІДСЕКЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ

Г-511, вул. Січових Стрільців, 14

Керівник підсекції – проф. Нор В.Т.
Секретар підсекції – доц. Фігурський В.М.

З а с і д а н н я – 5 лютого, 14 год 00 хв

	Правило Міранди: чи все так з ним однозначно у кримінальному судочинстві! Проф. Когутич І.І.

Особливості апеляційного оскарження рішень слідчого судді у кримінальному провадженні. Проф. Бобечко Н.Р.
Обрання до особи одного з передбачених КПК України запобіжних заходів як “випадок” повідомлення про підозру. Доц. Слюсарчук Х.Р.
Як можна передати виконання слідчої дії на аутсорсинг.
Доц. Калужна О.М.
	Програмні методи та засоби збирання та дослідження криміналістично важливої інформації: проблеми і перспективи. Доц. Мурадов В.В.

Процесуальні гарантії прав особи під час провадження негласних слідчих (розшукових) дій. Доц. Багрій М.В.
Деякі аспекти визнання доказів недопустимими у кримінальних провадженнях про ДТП. Доц. Жолнович І.В.
Відновне правосуддя щодо неповнолітніх: правове регулювання та практика реалізації в Україні. Доц. Мазур М.Р.
Деякі аспекти використання криміналістичних знань у роботі нотаріуса. 
Доц. Береський Я.О.
	 Поняття та форми закінчення досудового розслідування. 

Доц. Войнарович А.Б.
	 Проблемні питання здійснення слідчим суддею судового контролю на досудовому розслідуванні. Доц. Бойко В.П.
 Судова реформа: що потребує нагального вирішення. Ст. викл. Баєва Н.П.

	 Особливості кримінального провадження судом у спрощеному порядку. Асист. Кахнич В.С.
 Психологічний і тактичний аспект розмежування навідних запитань. 
Асист. Конюшин Ю.І.
	 Концепт істини у кримінальному процесі Італійської Республіки.
Асист. Піх Ю.Т.
 Окремі питання судової експертизи в кримінальному провадженні: скандинавський досвід. Асист. Шуневич К.А.

	 Наслідки порушення права особи на публічний судовий розгляд кримінального провадження. Асп. Ковальська Д.Т.
	 Історія становлення та розвитку заборони зловживання процесуальними правами адвокатом у кримінальному провадженні. Асп. Гарасимчук Н.А.



СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Аудиторія 205, вул. Січових Стрільців, 19

Керівник секції – проф. Мальський М.З.
Секретар секції – проф. Микієвич М.М.

П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 5 лютого, 10 год 00 хв

	Про результати наукової діяльності факультету міжнародних відносин

у 2021 році та завдання на 2022 рік. Проф. Мальський М.З.
	Правові засади оборонної політики Європейського Союзу і Україна.

Проф. Микієвич М.М.
Продуктивність праці та структурні зрушення у світовій економіці після фінансової кризи 2008 року. Доц. Біленко Ю.І.
Вплив політики на формування норм міжнародного права.
Проф. Репецький В.М.
Конфліктогенність у сучасних міжнародних відносинах.
Проф. Присяжнюк Ю.І.
Функціонування Вишеградської четвірки в сучасних геополітичних реаліях.  Проф. Антонюк Н.В.
	Методологічні засади дослідження логосфери політики. Доц. Бик І.С.
Науково-дослідна робота кафедри міжнародних економічних відносин
у 2021 році. Проф. Грабинський І.М.
Галузева структура прямих іноземних інвестицій України.
Доц. Стручок Н.М.




ПІДСЕКЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

Аудиторія 308, вул. Січових Стрільців, 19

Керівник підсекції – проф. Микієвич М.М.
Секретар підсекції – доц. Яворська І.М.

З а с і д а н н я – 5 лютого, 14 год 00 хв

	Про основні завдання наукових досліджень кафедри європейського права на 2022 рік. Проф. Микієвич М.М.
	Конституційно-правові механізми взаємодії права ЄС та національного права держав-членів ЄС. Доц. Брацук І.З.
Згода на обробку персональних даних у праві Європейського Союзу.

	Доц. Яворська І.М.
Правові механізми захисту споживача в Європейському Союзі.
	Доц. Головко-Гавришева О.І.
Правове регулювання поводження з відходами, які містять 
	генетично-модифіковані організми в праві ЄС: досвід для України.
	Доц. Федунь М.В.
Правові підстави набуття членства в Європейському космічному агенстві: досвід для України. Доц. Утко-Масляник Ю.М.
Особливості співробітництва України та ЄС у сфері повітряного транспорту. Ст. викл. Олексів О.Б.
	Моделі польсько-українських відносин та політико-правове обґрунтування у середовищі української діаспори. Асист. Присяжний П.М.
Правовий статус невизнаних держав. Доц. Сеник С.В.
 Проблеми правового регулювання посвідчення заповітів у дипломатичних представництвах і консульських установах України. Асист. Буковецька Н.В.
 Пакт ЄС щодо міграції та притулку: правовий аналіз. Асист. Бурак С.В.


ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Аудиторія 309, вул. Січових Стрільців, 19

Керівник підсекції – проф. Репецький В.М.
Секретар підсекції – доц. Лисик В.М.

З а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв

	Вплив політики на формування норм міжнародного права.

Проф. Репецький В.М.
Політико-правові ознаки підтримки України Сполученими Штатами Америки після 2019 року. Асист. Грабинський М.І.
Правова природа державницьких утворень українського народу першої половини ХХ ст. Доц. Гринчак В.А.
Міжнародно-правова спадщина Херша Лаутерпахта. Проф. Гутник В.В.
Міжнародно-правові погляди Олександра Марітчака. Доц. Земан І.В.
Міжнародно-правовий контроль за виконанням міжнародних договорів.
Доц. Зубарєва А.Є.
Консульський захист фізичних осіб за кордоном: теоретичні та практичні аспекти. Доц. Кузьма В.Ю.
	Кваліфікація збройних конфліктів: проблеми теорії та практики. 
	Доц. Лисик В.М.
Норми міжнародного приватного права у міжнародних договорах України. Доц. Фединяк Г.С.
	 Вплив науково-технічного прогресу на формування міжнародно-правових стандартів робочого часу. Асист. Шевчук Т.П.
	 Становлення права міжнародних організацій. Доц. Левицький Т.І.


ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 І ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

Аудиторія 206 , вул. Січових Стрільців, 19

Керівник підсекції – проф. Присяжнюк Ю.І.
Секретар підсекції – доц. Кучик О.С.

З а с і д а н н я – 5 лютого, 14 год 00 хв

	Україна у новому світовому порядку: виклики та завдання.
	Проф. Мальський М.З.
Публічна дипломатія сучасної України: виклики та можливості.

	Доц. Шаленна Н.М.
Специфіка прийняття зовнішньополітичних рішень в адміністрації президента Дональда Трампа. Доц. Пик С.М.
Проблема міжнародно-правового статусу Єрусалима в контексті близькосхідного врегулювання. Доц. Абдо-Ясінська Л.І.
Особливості дипломатичного протоколу Франції. Доц. Сагайдак О.П.
	Трансформація співробітництва України з міжнародними організаціями в умовах новітніх викликів і загроз.  Доц. Кучик О.С.
	Цифрова дипломатія в умовах гібридного протистояння. Доц. Вовк Р.В.
Менталітет російської діаспори у пострадянських країнах.
	Асист. Шамборовська О.М.
	Сучасні кіберконфлікти. Асист. Шипка Р.Й.
	 Проблема сепаратизму в Гренландії на сучасному етапі. Доц. Теленко О.М.
	 Політизація спорту в сучасних міжнародних відносинах. Доц. Поліщук К.В.
	 Ідентичність міжнародних акторів в епоху постправди. Доц. Романюк Р.Й.
	 Публічна дипломатія США за президентства Джозефа Байдена.

	Доц. Комарницький М.М.
 Політика Європейського Союзу у сфері протидії сучасним гібридним загрозам. Асист. Розумна Ж.В.
	 Популістські гасла у виборчій кампанії  Чехії-2021: порівняльний аналіз. Проф. Кіянка І.Б.
	 Особливості творення та діяльності інституцій у міжнародних відносинах.
Асист. Харченко Н.М.
 Канада у сучасних англо-американських відносинах. Асп. Дюг С.Р.


ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ТА ФІНАНСІВ

Аудиторія 304, вул. Січових Стрільців, 19

Керівник підсекції – доц. Біленко Ю.І.
Секретар підсекції – доц. Лапчук Б.Ю.

З а с і д а н н я – 6 лютого, 14 год 00 хв

	Глобальні виклики міжнародній торгівлі в умовах пандемії: сучасний стан і перспективи. Проф. Туниця Т.Ю.
Проблеми та перспективи електронної комерції в Україні під час пандемії COVID-19. Доц. Лапчук Б.Ю.

	Чи продукуватиме Китай нові “енрон” для світового ринку? Доц. Гурняк І.Л.
	Вплив DeFi (децентралізованих фінансів) на світові ринки капіталу.
Доц. Москалик Л.Р.
Зміна ціннісних орієнтацій українського суспільства: сьома хвиля Світового дослідження цінностей. Доц. Максимук А.О.
Проблеми нерівності в світі. Доц. Кузенко Н.В.
	Індикатори фінансових бульбашок на світових фондових ринках.
	Доц. Ємельянова Л.О.
	Тенденції та перспективи розвитку інвестиційної діяльності ЄС.

	Доц. Копич Р.І.
	Оцінювання статистичного показника ВВП як міри соціального добробуту та результативності економіки. Доц. Цапко-Піддубна О.І.
 Критерії успішності підприємств України. Доц. Біда М.Б.

 Особливості діяльності банків з іноземним капіталом у період пандемії.
Ст. лаб. Янчишин О.С.




ПІДСЕКЦІЯ КРАЇНОЗНАВСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Аудиторія 203, вул. Січових Cтрільців, 19

Керівник підсекції – проф. Антонюк Н.В.
Секретар підсекції – доц. Зінько І.З.

З а с і д а н н я – 5 лютого, 14 год 00 хв

	“М’яка сила” у зовнішній політиці Туреччини на сучасному етапі.
Доц. Зінько І.З.
Раціональність у міжнародних відносинах: сутність, еволюція, практичне застосування. Доц. Романюк Н.А.

Вплив пандемії COVID-19 на функціонування українсько-польського державного кордону. Доц. Папіш Н.І.
Політична ініціатива “Європейський зелений курс” як реакція ЄС на глобальні екологічні виклики. Доц. Федунь О.В.
Особливості реалізації співпраці між Україною та ЄС в освітній сфері 
в період пандемії COVID-19. Доц. Краєвська О.А.
Протидія сепаратизму в балканських державах на національному та міжнародному рівнях у 1990-2020 роках. Асп. Шаран О.В.


ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНИ

Аудиторія 301, вул. Січових Стрільців, 19

Керівник підсекції – проф. Грабинський І.М.
Секретар підсекції – доц. Москалик Р.Я.

За с і д а н н я – 5 лютого, 14 год 00 хв

	Всеохоплююча інвестиційна угода ЄС та КНР: нові принципи співпраці.

Доц. Українець Л.А.
	Переваги та недоліки офшорного підприємництва в системі глобальної економіки. Доц. Шамборовський Г.О.

Структуризація та інноваційність національної економіки України в умовах євроінтеграції. Проф. Писаренко С.М.
	Сталий розвиток і міжнародний бізнес. Доц. Федунь Ю.Б.
Вплив пандемії COVID-19 на світову економіку. Доц. Горін Н.В.
Економічні конфлікти у світовому господарстві. Доц. Приходько І.В.
Використання технології блокчейн у міжнародних платіжних системах.
Доц. Огінок С.В.
	Теоретичне обґрунтування впливу цифровізації на економічне зростання. Доц. Москалик Р.Я.

Еволюція сучасного міжнародного бізнесу в умовах пандемії.
Доц. Пехник А.В.
	 Трудова міграція між Україною та Польщею у період пандемії.

Доц. Ґерлах І.В.
	 Економічні конфлікти у світовому господарстві. Доц. Приходько І.В.

 Тенденції розвитку європейського ринку енергоресурсів. Асист. Пущак І.Л.
	 Соціально-економічні наслідки української трудової міграції у Республіку Польща. Зав. лінгафонним класом Лех-Дебера А.Б.


ПІДСЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Аудиторія 205, вул. Січових Cтрільців, 19

Керівник підсекції – доц. Бик І.С.
Секретар підсекції – доц. Лучук О.М.

З а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

	Конверсаційний аналіз у дослідженні діалогічного мовлення. Доц. Будій Є.І.
	Актуальні теми онлайн навчання іноземній мові. Асист. Кавінська С.Я.
	Транспозиція онімів в апелятиви у сучасній німецькій мові. 

	Доц. Кам’янець В.М.
	Стилістичне функціонування і класифікація спеціальної лексики в романі Артура Хейлі “Вечірні новини”. Асист. Клюк У.Б.
Семіотичний аналіз туристичного рекламного тексту. Асист. Куспісь Н.Б.

	Інформаційні маніпуляції в медіапросторі як елемент політичної комунікації. Доц. Кучик Г.Б.
	Політологічна аналітика Юрія Шевельова та Юрія Луцького.
Доц. Лучук О.М.
	Газетний дискурс як сфера об’єктивації категорії актуальності.

	Доц. Пришляк Л.В.
	Особливості скорочення слів у німецькій мові. Доц. Солтис М.О.





ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аудиторія 50, вул. Січових Cтрільців, 19

Керівник підсекції – доц. Стручок Н.М.
Секретар підсекції – доц. Макогін З.Я.

З а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

	Інвестиційна співпраця з країнами ЄС як важливий чинник економічного розвитку України. Доц. Макогін З.Я.

Глобальні стратегії інвестування у розробку та провадження “чистих” технологій. Доц. Подвірна Х.Є.
Стан інвестиційного процесу в умовах викликів ХХІ ст. Доц. Вітер О.М.



СЕКЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

Актова зала, вул. Туган-Барановського, 7

Керівник секції – доц. Герцюк Д.Д.
Секретар секції  – доц. Нос Л.С. 

П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 10 год 00 хв 

Наукова робота на факультеті педагогічної освіти у 2021 році: здобутки 
та перспективи. Доц. Герцюк Д.Д.
	Лінгводидактичні засади підготовки конкурентоспроможного фахівця 

в умовах сучасного освітнього середовища. Доц. Стахів М.О.
	Особливості застосування травматерапії у роботі з батьками дітей з порушенням розвитку. Проф. Островська К.О., асист. Дробіт Л.Р.

Форми та методи дуальної освіти : поєднання теорії та практики в підготовці фахівців соціальної сфери. Доц. Фалинська З.З.
	Музейна психологія у системі ефективних навчальних практик з учнівською молоддю. Проф. Караманов О.В.
	Діяльнісно-операційний аспект у формуванні культури здоров’язбереження студентів. Доц. Мартинів О.М.




ПІДСЕКЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Аудиторія 46, вул. Туган-Барановського, 7

Керівник підсекції – проф. Мачинська Н.І.
Секретар підсекції – асист. Галюка О.С.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 12 год 00 хв
	Теоретико-практичні аспекти наступності дошкільної та початкової освіти через призму реалізацій ідеї Нової української школи. Проф. Мачинська Н.І.
	Особливості формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи. Доц. Нос Л.С.
	Формування лексичної компетентності на уроках англійської мови. Труднощі. Стратегії. Доц. Деркач Ю.Я.
	Актуальні проблеми формування інноваційної культури майбутнього вчителя початкової школи.  Доц. Проц М.О.
	Особливості організації екологічної освіти для сталого розвитку в системі професійної підготовки майбутніх педагогів. Доц. Джура Н.М.
	Методи оцінювання результатів діяльності учнів: фінський досвід.

Доц. Ростикус Н.П.
	Стилі спілкування керівників закладів освіти: комунікативний аспект.

Доц. Кость С.П.
	Особливості уроку математики з використанням ІКТ. Доц. Сірант Н.П.
	Термінолексика дистанційного навчання. Доц. Крохмальна Г.І.
	 Мультимедійні технології як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів. Асист. Кірсанова О.В.
	 Інформаційна гігієна, або як  зберегти ментальне здоров’я.

Асист. Лущинська О.В.
	 Педагогічні умови формування соціальної мобільності майбутніх учителів початкової школи. Асист. Галюка О.С.
	 Вміння тримати олівець або ручку учнями 1-го класу – інформація для роздумів. Асист. Винницька-Юсипович О.А.
	 Актуальні питання логіко-математичного розвитку дошкільників у підготовці до навчання в Новій українській школі. Асист. Гарасимів Я.Ю.
	 Впровадження LEGO-технологій в освітньому середовищі початкової школи. Асп. Рибак О.П.
	 Цифрова компетентність в освітньому процесі. Асист. Шоловій Т.І.




Д р у г е   з а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

Дошкільна і шкільна зрілість дитини як провідні концепти теорії наступності дошкільної та початкової освіти. Проф. Галян О.І.
	Вплив художньої ілюстрації на розуміння літературного тексту та розвиток монологічного мовлення дошкільників. Доц. Білан О.І.
	Економічне виховання дітей дошкільного віку. Доц. Лозинська С.В.
	Соціально-емоційне навчання в Новій українській школі: реалії та перспективи. Доц. Бойко Г.О.
	Педагогічні умови наступності в художньому вихованні дошкільників і молодших школярів. Доц. Новосельська Н.Т.
	Співпраця з батьками як засіб формування цифрових компетентностей дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. Асист. Бущак І.М.
	Фольклор як чинник етнокультурного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Доц. Кобилецька Л.В.
	Народне мистецтво як невід’ємний компонент національного виховання майбутніх вихователів. Асист. Васильків Т.В.
	Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільника. Асист. Вінарчук Н.М.
	 Педагогічні умови становлення творчої активності дитини в контексті наступності дошкільної та початкової ланок освіти. Асист. Деленко В.Б.
	 Інноваційні підходи у розвитку словесної творчості старших дошкільників. Асист. Кос Л.В.
	 До питання організації навчальної комунікації у ВНЗ. Асист. Семеряк Н.В.
	 Перспективи використання польського досвіду підготовки вчителів початкової школи до роботи на засадах інклюзії в українських реаліях. Асист. Собчук А.А.
	 Радісне сприйняття дійсності як важлива передумова формування мовленнєвої компетентності дошкільнят. Асист. Табака О.М.
	 Культурна компетентність здобувачів початкової освіти як проблема наукового пошуку. Асп. Яворська Х.О.


ПІДСЕКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Аудиторія 52, вул. Туган-Барановського, 7

Керівник підсекції – проф. Островська К.О.
Секретар  підсекції – доц. Семенів Н.М.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 12 год 00 хв

	Особливості застосування травматерапії у роботі з батьками дітей  із порушенням розвитку. Проф. Островська К.О., проф. Островський І.П
	Функціонально-поведінкове оцінювання як інструмент ефективного супроводу дитини з порушеннями нейророзвитку в освітньому процесі. Проф. Ферт О.Г.
	Спеціальні методи психотерапії та психокорекції. Доц. Андрейко Б.В.

Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки підлітків.
Доц. Ковний Ю.Є.
	Використання взаємооцінювання як елемента організації практичних занять в онлайн-форматі. Доц. Лобода В.В.

Національна система психотерапії: напрями, школи, виклики, пріоритети часу. Доц. Сулятицький І.В.
Особливості переживання шкільних страхів дітьми з ТПМ молодшого шкільного віку. Доц. Сікорська Л.Б.
Соціально-педагогічні умови подолання конфліктних ситуацій у підлітків 
з батьками. Доц. Фалинська З.З.
	Використання ІКТ у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 

в закладах дошкільної освіти. Доц. Лоїк Г.Б.

Д р у г е   з а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

1.	Форми співпраці з роботодавцями у процесі професійної підготовки фахівців соціальної сфери. Доц. Корнят В.С.
2.	Імідж викладача закладу вищої освіти в соціальних середовищах Інтернету. Доц. Субашкевич І.Р.
3.	 Особливості роботи логопеда над викликанням мовлення у дітей з розладами аутистичного спектра дошкільного віку.
Асист. Породько М.І.
4.	Формування емоційного інтелекту як складова фахової підготовки студентів. Асист. Призванська Р.А.
5.	Інноваційні підходи роботи з дітьми з особливими потребами на прикладі технології Kids Skills. Асист. Саламон О.Л.
6.	Особливості профорієнтації серед молоді з особливими освітніми потребами. Доц. Сайко Х.Я.
7.	 Психологічні аспекти формування етнічної ідентичності.
Доц. Семенів Н.М.
8.	 Принципи діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, їхнє завдання.
Асист. Сухоцька І.Б.
9.	Особливості застосування підходу, заснованого на правах людини,
в інтегрованих соціальних послугах для територіальних громад.
Асист. Столярик О.Ю.
10.	 Педагогічні умови формування емоційно-мотиваційного компонента гуманістичних цінностей студентів-волонтерів засобами лікарняної анімації. Асист. Кос О.І.




ПІДСЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
ТА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Аудиторія 32, вул. Туган-Барановського, 7

Керівник підсекції – проф. Квас О.В.
Секретар підсекції – доц. Горук Н.М.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 12 год 00 хв

Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах запровадження дистанційного навчання. Проф. Квас О.В.
	Модернізація змісту професійної освіти як умова підготовки компетентного педагога. Проф. Біляковська О.О.
	Формування професійних компетентностей магістрів 011 на заняттях з курсу “Тренінг толерантності та креативності”. Доц. П’ятакова Г.П.
	Формування культури наукового мислення майбутнього доктора філософії 
в галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”. Доц. Ковальчук Л.О.
	Цифровий освітній простір як умова професійної підготовки вчителів початкової школи. Доц. Яремчук Н.Я.
	Особливості програм мобільності у професійному розвитку викладача закладу вищої освіти. Доц. Федина-Дармохвал В.С.

Толерантність до невизначеності та мислення в умовах нестабільності.
Доц. Цюра С.Б.
	Особливості формування конфліктологічної компетентності майбутніх педагогів. Доц. Горук Н.М.
	Професійна компетентність в умовах інноваційного освітнього процесу. Асист. Михайлишин Р.Р.


Д р у г е  з а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

	Використання дидактичних онлайн-ігор в освітньому процесі початкової школи. Доц. Крива М.В.
	Організація освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу в умовах Нової української школи. Асп. Косюхно Д.С.
	Професійний імідж вчителя очима учнів. Доц. Калагурка Х.І. 
	Освітній простір як чинник морально-світоглядного становлення особистості. Доц. Матковський М.Й.
	Когнітивні стратегії у процесі самоосвіти. Доц. Лещак Т.В.
	Система вищої освіти Німеччини: реалізація європейської реформи управління закладом вищої освіти. Доц. Заячук Ю.Д.
	Параметри оцінювання якості середньої освіти у Польщі.

Доц. Мищишин І.Я.
	Вища освіта Польщі в період пандемії. Доц. Заячківська Н.М.


Освітньо-просвітницька співпраця НТШ із гімназією сестер Василіянок 

у Львові. Доц. Ковалишин О.І.
	 Педагогічна гомілетика професора Івана Бартошевського: вибрані ідеї.
Асп. Лепех М.Т.


ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

Актова зала, вул. Черемшини, 31

Керівник підсекції – доц. Сіренко Р.Р.

Секретар підсекції – пров. фахівець Франкович В.Т.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 13 год 00 хв

	Фінансово-економічний механізм державного регулювання системи масового спорту в Україні. Доц. Сіренко Р.Р.

Розвиток системи вищої освіти в контексті політики інформатизації.
Проф. Шукатка О.В.
	Диференційований підхід до використання позаакадемічних форм занять у фізичному вихованні студентів ЗВО педагогічного профілю.

Доц. Туваков А.М.
	Перспективи спортивного вдосконалення студентів Університету після перенесеного COVID-19. Доц. Рибчич І.Є.
	Мотивація студентів до рухової активності. Ст. викл. Левків Л.В.

Особливості фізичного виховання молодших школярів в умовах НУШ.
Викл. Кроншталь Г.С.
	Теоретико-методологічні основи застосування активних форм відпочинку

і туризму в фізичній рекреації. Ст. викл. Зінь Л.М., ст. викл. Лядик О.І.
	До проблеми формування гендерної компетентності інструкторів 

з фізвиховання. Викл. Кійко В.І.
	Самостійні заняття оздоровчим бігом в умовах пандемії. Викл. Кушнір І.С.                                                           
	 Використання інноваційних технологій у фізичному вихованні молодших школярів. Викл. Бітківська Л.І.

 Обладнання для занять пілатесом: класифікація та особливості.
Викл. Куречко Г.С.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

	Формування рівня зацікавленості студентів до занять фізичною культурою та спортом. Ст. викл. Павлишин О.Ф.
	Використання різновидів тактичних схем у баскетболі.

Ст. викл. Матула С.С.
	Шахове мислення та загадки шахових образів. Ст. викл. Попович С.І.                                                                                 

Проблеми формування здоров’язберігаючої компетентності студентів ЗВО. Ст. викл. Савка І.В.
	Тенденції розвитку сучасного волейболу. Ст. викл. Лисак Н.В.                                            
	Історичні аспекти розвитку веслування на човнах “Дракон”.
Ст. викл. Горлова Л.М.
Йога як система оздоровлення та її вплив на організм людини.
Ст. викл. Можаровська С.П.
	Основи харчування футбольних арбітрів. Ст. викл. Можаровський Ю.А.
Історичний досвід та традиції розвитку гандболу. Ст. викл. Бенцак Л.І.

 Техніко-тактичні дії гравців в настільному тенісі. Ст. викл. Бенцак Р.Н.
 Коучингові технології як сучасний засіб студентоцентрованого навчання
у ЗВО. Викл. Лібович Х.В.



СЕКЦІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Аудиторія ім. Володимира Труша, вул. Валова, 18

Керівник секції – проф. Гарбузюк М.В.
Секретар секції – доц. Біловус Г.Г.

П л е н а р н е   з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв

1. Про наукову роботу факультету культури і мистецтв у 2021 році.
	Завдання та перспективи на 2022 рік. Проф. Гарбузюк М.В.


ПІДСЕКЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СПРАВИ

Аудиторія 20, вул. Валова,18

Керівник підсекції – ст. викл. Білоусова Р.З.
Секретар підсекції – асист. Пугач Л.Ю.

З а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 30 хв

Науковий текст і навчальний процес: пошуки когерентності. Доц. Крохмальний Р.О.
Наукове есе як форма самостійної роботи студентів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”: до проблеми розвитку критичного мислення. Доц. Демчук Н.Р.
Роль бібліотек у формуванні професійних компетенцій фахівців спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”.
Доц. Мудроха В.О.
	Особові справи студентів Львівського університету (1939-1941): джерелознавчий аналіз документів. Доц. Герун В.Б.
Видання товариства “Галицько-руська матиця” першої половини 

1870-х років: умови публікації та характеристика змісту. Доц. Седляр О.В.
Проблеми унормування сучасної української бібліотекознавчої та бібліографічної термінології. Ст. викл. Білоусова Р.З.
Бібліотечна реклама як мистецтво: закордонний досвід. Доц. Олексів І.В.
Віртуальна виставка як синтез традиційного і новітнього способів бібліографічного інформування користувачів. Доц. Біловус Г.Г.
Інноваційні форми бібліотечного обслуговування в умовах карантину. Асист. Мурин Г.А.
	 Мультимедійні та гіпермедійні технології. Доц. Ржеуський А.В.
	 Інноватика та інноваційна діяльність бібліотеки: стан дослідження питання. Асист. Пугач Л.Ю.
	 Наукова бібліотека в системі профорієнтаційної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка. Ст. викл. Цвіркун І.О.


Підсекція менеджменту соціокультурної діяльності 

Аудиторія 13, вул. Валова, 18

Керівник підсекції – доц. Белінська Л.С.
Секретар підсекції – доц. Данилиха Н.Р.

З а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 30 хв

	Ейдична свідомість композитора. Проф. Козаренко О.В.

Менеджмент туристичної індустрії в умовах COVID-19.
Проф. Гнаткович О.Д.
	Соціокультурна діяльність як фактор інклюзивності розвитку регіонів

в Україні. Проф. Максимчук М.В.
	Культурно-мистецька еліта на початку ХХ ст. у Східній Галичині: становлення і трансформація. Доц. Белінська Л.С.
	Особливості національного культурного продукту в Україні: історія та сьогодення. Доц. Данилиха Н.Р.
	Поняття event: особливості використання. Доц. Сирота Л.Б.

Методика викладання гуманітарних дисциплін в умовах пандемії. Асист. Шевчук А.В.




Підсекція музикознавства та хорового мистецтва

Аудиторія 1, вул. Валова, 18

Керівник підсекції – доц. Дубровний Т.М.
Секретар підсекції – доц. Чучман В.М.

З а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 30 хв

1. Стилістичні особливості української духовної пісні XVII – XVIII ст. в контексті монодійної традиції. Проф. Сиротинська Н.І.
2. Психологічні особливості музично-виконавського мислення. Доц. Лазаревська О. М.
3. Сучасність репертуару як важливий мотиваційний фактор діяльності хору. Ст. викл. Мельничук О.Й.
4. Родина Колессів: особисті та творчі контакти. Ст. викл. Кушніренко О.А.
5. Семантика музичної мови у Реквіяльній Літургії Миколи Дилецького. 
	Асист. Ключинська Н.В.
6. Викладання диригентсько-хорових дисциплін в умовах дистанційного і змішаного режимів навчання: виклики та можливості. Доц. Чучман В.М.
7. Специфіка роботи з вокально-інтонаційним ансамблем в капелі бандуристів. Асисит. Баран О.М.
8. Творча практика Яна Галля: від ініціатив до формування традицій співочого товариства “Ехо” у Львові. Доц. Ферендович М.В.
9. Музичне товариство ім. М.В. Лисенка – осередок українського музичного життя Галичини. Асист. Морозова Н.М.
10. Історичні витоки українського церковного співу. Доц. Камінська М.М.
11. Особливості постановки диригентського апарату. Доц. Телюк М.А.
12. Неопубліковані матеріали хасидської музичної спадщини у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: класифікація та характеристика. Доц. Коломиєць О.І.
13 Фольклорні домінанти у творчості Олександра Спендярова.
	Асист. Младенова Т.В.
14. До питання творчої співпраці композитора і диригента
	(на прикладі виконання духовної музики львівськими професійними хоровими колективами). Асист. Патер А.Р.
15. Журнал “Музика масам” 1928-1930 років як взірець парадигми соцреалізму. Доц. Дубровний Т.М.
16. Особливості хорової школи Павла Муравського. Доц. Демцюх З.М.
17. Розвиток співака засобами пісенного фольклору. Доц. Ковбасюк А.М.




Підсекція музичного мистецтва

Актова зала ім. А. Кос-Анатольського, вул. Валова, 18

Керівник підсекції – доц. Салдан С. О.
Секретар підсекції – доц. Величко О. Б.

П е р ш е   з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 30 хв

	Використання методичних засад українських педагогів початку ХХ ст.

у сучасній педагогічній практиці. Проф. Кияновська Л.О.
	Проблема адаптації ефективних методів загального музичного виховання

в українських школах. Проф. Тайнель Е.З.
	Мистецтво тон-евритмії як елемент концепції цілісного розвитку школярів. Доц. Салдан С.О.
	Вплив педагогічних ідей Миколи Леонтовича на розвиток української музичної культури. Доц. Величко О.Б.
	Методологічні засади підготовки вчителів музичного мистецтва.

Доц. Жигаль З.М.
	Значення музично-педагогічного методу “Сходинки” Бориса Трічкова 

для розвитку звуковисотного чуття школярів молодшого шкільного віку. Доц. Король О.М.
	До питання про особливості роботи над вокальними творами композиторів епохи Бароко. Традиції та сучасність. Доц. Маковецька І.Г.

Феномен акторського співу. Ст. викл. Бень Г.Л.
Формування комплексу компетентностей, необхідних для здійснення виконавської діяльності піаніста. Асист. Сидорець Т.В.
	 Синтез традиційних жанрово-стильових моделей і сучасної музичної мови на прикладі “Партити N°5” Мирослава Скорика. Асист. Козлан О.С.
 Роль піаніста-концертмейстера у формуванні музиканта.
Асист. Бондарець О.І.
	 Музика – джерело розвитку особистості. Асист. Кунта О.П.


Д р у г е   з а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв 

	Стефанія Туркевич-Лісовська жінка-композитор, піаніст, концертмейстер. Асист. Конюх М.А.
Педагогічні принципи вокально-виконавського розвитку майбутніх  учителів музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу.

Асист. Штурмак І.В.
	Аналіз заняття з дисципліни “Основний” музичний інструмент (скрипка): позитивні та проблемні аспекти. Асист. Скрипченко Є.І.



	Підготовка і проведення практичних занять з музики у закладах дошкільного виховання на основі використання музичного матеріалу з навчального посібника “Калинова сопілочка” (доповідь з ілюстрацією).

Асист. Кукул О.М., ст. викл. Юзюк Н.Ф.
	Аналіз набутого досвіду роботи концертмейстера в умовах занять онлайн. Асист. Швецова М.М.

Особливості онлайн роботи на заняттях хорового класу зі студентами заочної форми навчання. Асист. Теодорович С.О.
Деякі аспекти роботи концертмейстера над створенням вокально-сценічного образу в процесі  навчання зі студентом-актором. Асист. Шепель А.Є.
Музично-пластичні та рухові форми у роботі з дітьми дошкільного та шкільного віку. Асист. Дика Г.В.
Григорій Сковорода – музикант. Асист. Базів Є.Є.
 Особливості роботи піаніста-концертмейстера у створенні художнього образу музичного твору. Асист. Скалозубов Г.В.
	 Хорова спадщина А.Й. Кос-Анатольського у творчій діяльності чоловічого хору “Буревісник”. Асист. Голубейко Н.М.
	 Естетичне  виховання студентів  на заняттях з дисципліни “Основний музичний інструмент (фортепіано)” і його вплив на формування майбутнього вчителя музики в школі. Асист. Берегуляк Л.І.


ПІДСЕКЦІЯ ТЕАТРОЗНАВСТВА

Аудиторія ім. Леся Курбаса, вул. Валова, 18

Керівник підсекції – проф. Козак Б.М.
Секретар підсекції – доц. Циганик М.І.

З а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 30 хв

	Микола Садовський – директор народного театру “Руська Бесіда” 

(1905-1906). Проф. Козак Б.М.
	Порівняльне театрознавство як навчальна дисципліна: мета, структура, змістове наповнення. Проф. Гарбузюк М.В.

Невідомі факти з реконструкції театру ім. М. Заньковецької 1939-1941 років. Доц. Максименко С.М.
Переклади світової класики на сцені Театру Товариства “Руська Бесіда” 1864-1914 років. Доц. Циганик М.І.
Пам’ятник Ксаверу Моцарту та евристичний підхід до вивчення історії мистецтва. Доц. Когут Г.В., доц. Козак Н.Б.
	Формування модерного музично-драматичного репертуару в українських театрах Галичини 20-30-х років ХХ ст. Асист. Лаврентій Р. Я.
Питання міського та національного театру у публіцистичних статтях Івана Франка (1895-1905). Асист. Рой У.В.
Народні ремесла та промисли у творчості Ю. Дороша: приклад збереження. Асист. Патрон І.В.
	Микола Гнатишак у театрально-критичному дискурсі української міжвоєнної преси Східної Галичини. Асист. Роса-Лаврентій С.І.
	 Перші мюзикли у Львові (1987-1990): до історії постановок.
Асист. Новосад-Лесюк Х.Н.


ПІДСЕКЦІЯ ХОРЕОГРАФІЇ (ХОРЕОЛОГІЇ)

Аудиторія 40, вул. Валова, 18

Керівник підсекції – проф. Петрик О.О.
Секретар підсекції – асист. Маркевич С.Л.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 30 хв

	Прояви фольклоризму у хореографічному мистецтві початку ХХІ ст. 

Доц. Плахотнюк О.А.
	Формування уроку класичного танцю: визначення характерних помилок

і неточності у поясненні правил виконання на прикладі demi plié. Асист. Безпаленко Ю.В.
	Постать Філіп’євої Олени Валеріївни в українському класичному балеті. Асист. Сидорук С.М.

Хореографія в мистецтві бароко: думки про танець Жана Жоржа Новера. Доц. Дем’янчук А.Л.
Представники Львівської баянної школи в хореографічних колективах Львівщини. Доц. Кундис Р.Ю.
Види сценарно-режисерського ходу та їх використання в процесі створення тематичної танцювальної вистави. Доц. Лань О.Б.
Педагогічна складова хореографічних дисциплін у контексті формування освітньої програми 024 Хореографія. Доц. Яцеленко А.А.
Культурно-мистецька діяльність української громади в Республіці Польща
у ХХ ст. Доц. Шіт Т.Р.
	Мізансцена хореографічної форми як виражальний засіб у сценічному творі. Асист. Літовченко О.А.
	 Порівняльний аналіз хореографічного мистецтва Аргентини.
Асист. Кіптілова Н.В.
 Польський народний танець у хореографічному мистецтві України: збереження та взаємодія. Асист. Мосійчук Ю.О.

 Танцювальні традиції національного балету Молдови “Жок”.
Асист. Бугрин Ю.З.
 Винищення українських танцювальних традицій 20-90 років ХХ ст.: причини та наслідки. Асист. Холов Т.І.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

	Вклад американської хореографіки Тріші Браун у розвиток contemporary dance. Асист. Кондратьєва М.В.

Інтерпретація літературної та авторської казки у хореографічному мистецтві. Асист. Маркевич С.Л.
	Художній образ: хореографічна інтерпретація літературної першооснови. Доц. Луньо П.Є.
	Порівняльний аналіз сценічної постановки опер “Сокіл” та “Алкід” Дмитра Бортнянського як приклад мистецького синкретизму.
Асист. Настюк О.І.
	Історико-етнографічний аспект мілітарного хореографічного мистецтва Гуцульщини. Проф. Берест Р.Я.
	Семіотика просторово-пластичних форм у сучасному танці.

Асист. Гриценко Я.В.
	Танцювальна спадщина країн Прибалтики в програмі народно-сценічного танцю. Асист. Костур І.А.
	Специфіка роботи концертмейстерів у дитячих хореографічних колективах. Асист. Тарасюк О.В., асист. Бандура Х.П., асист. Сеньковська У.В.,
асист. Муха В.О.
Характеристика музичного супроводу для 1-го року навчання в дитячих хореографічних колективах. Асист. Гресько І.М., асист. Лущенко Г.Б.

	 Врахування гри “a prima vista” в роботі концертмейстера-баяніста на уроках хореографії. Доц. Карась С.О., асист. Никорович І.Ю.
 Провідна роль концертмейстера у формуванні музичної грамоти
студентів-хореографів. Асист. Ященко К.А., асист. Надюк О.В.
 Хореографічні колективи Львова у період перших років незалежності України. Асист. Петрик А.І., асист. Замлинний О.В.
 Пошук нових форм хореографічними колективами у 1990 роках.
Проф. Петрик О.О., проф. Свєтліца Є.Т.





СЕКЦІЯ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА, БІБЛІОГРАФІЇ 
ТА КНИГОЗНАВСТВА

Читальний зал періодики, вул. Драгоманова, 17

Керівник секції – директор Наукової бібліотеки
 			доц. Кметь В.Ф.
Секретар секції – вчений секретар Седляр О.В.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 30 хв

	Modus legendi Бібліотеки vs Modus vivendi Університету.

	Директор Наукової бібліотеки доц. Кметь В.Ф.
Система кадрового забезпечення бібліотек закладів вищої освіти.
	Завідувачвідділу Фігель О.М.
Бібліотека закладу вищої освіти: сучасні методи та форми бібліотечного обслуговування. Провідний бібліотекар Франків І.Я.
	Сучасна бібліотека як відкритий простір: засади, цілі та їх реалізація
(на прикладі Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка).
Завідувач відділу Камацька Т.М., завідувач сектору Ткачик О.Б.
	Побожні королі, королеви і королівни: оправи та художнє оформлення літургійних книг французьких королівських родин. 
Завідувач відділу доц. Ільків-Свидницький М.М.
6. Цехова книга кравецької корпорації Львова (1607-1717): інформаційний потенціал джерела. Бібліограф 1 категорії Паславська Н.О.


Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв

	Провінційне греко-католицьке духовенство і товариство “Галицько-руська матиця”: особливості сприйняття та варіанти співпраці (50-70-ті роки ХІХ ст.). Вчений секретар Седляр О.В.
	Життя та діяльність університетів на сторінках часопису “Діло”

(1880-1900). В. о. завідувача відділу Степова І.В.
	Матеріали до історії львівських закладів вищої освіти у щоденній пресі (1901-1918). Завідувач сектору Петрій І.Я.
Львівський університет на сторінках місцевої преси (1944-1953). Бібліотекар 1 категорії Іваник Н.Й.

Документи та матеріали періоду Другої світової війни у колекції 
Збірки воєнних друків Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.
Головний бібліограф Лисий Ю.П.
Проблема вживання фемінітивів у науковому стилі. Редактор Матис Г.І.





СЕКЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ НАУК

Аудиторія 333, вул. Грушевського, 4

Керівник секції – доц. Хамар І.С.
Секретар секції – доц. Дика М.В.

П л е н а р н е   з а с і д а н н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

	Протипухлинні перспективи похідних тіазолу. Проф. Бабський А.М.
	Роль бактерій, які містять АСС деаміназу в стійкості рослин за умов

абіотичного стресу. Асп. Фецюх А.Б., проф. Терек О.І.
	Трофічні зв’язки ключових видів тварин екосистем Антарктики та Палеарктики в умовах кліматичних змін. Доц. Дикий І.В.
	Порівняльна морфологія та васкулярна анатомія квітки Hyacinthaceae Batsch. Асист. Дика О.О.
	Хорологія різноманіття ґрунтових тварин – актуальний напрям досліджень біогеографії та синекології. Проф. Капрусь І.Я.
	Молекулярні основи антидіабетичної дії біологічно активних речовин, виділених з козлятника лікарського (Galega officinalis L.) та якона

(Smallanthus sonchifolius) – потенційних джерел антидіабетичних препаратів. Докторант Гачкова Г.Я.
	Властивості екстремофільних мікроорганізмів, виділених з різних субстратів. Проф. Гнатуш С.О., доц. Перетятко Т.Б., доц. Масловська О.Д.
	Вплив естерів сульфокислот на метаболічні процеси в організмі тварин.

Проф. Іскра Р.Я.
	Властивості rpsL мутантів Streptomyces albus J1074. Проф. Осташ Б.О.
	 Про підсумки науково-дослідної роботи колективу біологічного факультету

 у 2021 році. Доц. Хамар І.С.




ПІДСЕКЦІЯ БІОХІМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН, 
БІОФІЗИКИ ТА БІОІНФОРМАТИКИ

Аудиторія 321, вул. Грушевського, 4

Керівники підсекції – проф. Сибірна Н.О.,
				проф. Бабський А.М.,
				проф. Манько В.В.
Секретар підсекції – доц. Стасик О.Г.

Перше  засідання – 2 лютого, 10 год 00 хв

	Корекція функціональної активності лейкоцитів екстрактами плодів дерену справжнього (Cornus mas L.) за експериментального діабету.
	Доц. Бродяк І.В., проф. Сибірна Н.О.
Екстракт з виноградних вижимок коригує гематологічні показники  цукрового діабету. Асп. Герцик Д.Ю., доц. Сабадашка М.В.,

	проф. Сибірна Н.О.
Вплив фотобіомодуляційної терапії на структурно-функціональний стан еритроцитів щурів за експериментального цукрового діабету.
	Зав. лаб. Єфіменко Н.В., проф. Сибірна Н.О.
Вплив фотобіомодуляційної терапії на енергозабезпечення та функціональну активність лейкоцитів крові щурів з експериментальним цукровим діабетом. Інж. Кармаш О.І., проф. Сибірна Н.О.
Вплив фотобіомодуляційної терапії на розвиток нітративного стресу у клітинах крові за експериментального цукрового діабету.
	Доц. Люта М.Я., проф. Сибірна Н.О.
Роль стресу ендоплазматичного ретикулюму у патогенезі цукрового діабету. Ст. наук. співроб. Канюка О.П., проф. Сибірна Н.О.
	Роль сенсора глюкози Gcr1 у метаболізмі екзогенного цитрату в метилотрофних дріжджів Ogataea polymorpha.
	Асп. Мудра О.В., доц. Стасик О.Г.
Вплив гриба Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) P. Karst на ключові діагностичні маркери метаболічного синдрому у щурів.
	Доц. Нагалєвська М.Р., проф. Сибірна Н.О.
Зміни активності АТФаз зародків в’юна впродовж ембріогенезу за впливу полімерного носія. Доц. Бура М.В.
	 Вплив полімерних носіїв на дихання й окисне фосфорилювання мітохондрій печінки та серця миші. Наук. співроб. Гренюх В.П.




Аудиторія 321, вул. Грушевського, 4

Керівники підсекції – проф. Манько В.В.,
проф. Бабський А.М.,
проф. Сибірна Н.О.
Секретар підсекції – доц. Король Т.В.

Друге засідання – 3 лютого, 10 год 00 хв

Активність ключових ферментів антиоксидантного захисту в клітинах
лімфоми NK/Ly за впливу новосинтезованого похідного тіазолу в комплексі
з полімерними носіями. Асп. Ільків М.В.
	Вплив похідного тіазолу на рівень активних форм Оксигену у клітинах

лімфоми NK/Ly. Доц. Шалай Я.Р., наук. співроб. Мандзинець С.М.
	Вплив електромагнітного випромінювання на теплокровних.

Асп. Партен О.О., доц. Генега А.Б., зав. лаб. Семочко О.М., зав. лаб. Яремчук М.М., доц. Тарновська А.В.
	Оптимізація та автоматизація розрахунків максимальної окисної здатності

мітохондрій. Асп. Манько Б.В.
	Вплив етанолу in vitro на окисні процеси у мітохондріях гепатоцитів щурів. Мол. наук. співроб. Мазур Г.М., доц. Мерлавський В.М.
	Натрій піруват нормалізує рівень амінокислот у плазмі крові щурів з гострим панкреатитом. Мол. наук. співроб. Зуб А.М.

Вплив високожирової та високоцукрової дієти на адаптаційну здатність
мітохондрій печінки і підшлункової залози. Докторант Манько Б.О.
	АТФ-азна активність зразків колоректального раку людини порівняно зі 

здоровими зразками та за модуляції кислотного кальцієвого депо.
Доц. Бичкова С.В.
	Сучасні технології моніторингу депресії. Доц. Король Т.В., доц. Бичкова С.В.
 Порівняльна характеристика фізіологічного тремору у дівчат і хлопців.

Інж. Гнатчук І.Ю.


ПІДСЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА БІОХІМІЇ РОСЛИН

Аудиторія 332, вул. Грушевського, 4

Керівники підсекції – доц. Мамчур З.І.,
						доц. Кобилецька М.С.
Секретар підсекції – доц. Джура Н.М.

Перше засідання – 2 лютого, 10 год 00 хв

1.	Першочергові завдання бріосозології. Критерії відбору видів мохоподібних
для внесення до офіційних списків регіонально рідкісних рослин Львівської області. Доц. Мамчур З.І., зав. лаб. Драч Ю.А.
2.	Дослідження популяцій сфагнів масиву Ґоргани.
Асп. Притула С.В., доц. Мамчур З.І.
3.	Остові показники пшениці озимої м’якої сорту миронівська 65 при 
комплексному застосуванні пожнивних решток і мікробіологічного препарату OAZIS-M1. Доц. Цвілинюк О.М.
4.	Деякі біохімічні показники у клітинах рослин на території Львівської області. Асп. Поліщук О.І., проф. Антоняк Г.Л.
5.	Індикаторні ознаки життєвості популяцій у видів орхідних.
Асп. Пилипів Ю.В., проф. Кияк В.Г.
6.	Вплив інвазійних деревних рослин на таксоцен ґрунтових колембол.
Асп. Химин О.І., проф. Капрусь І.Я.
7.	Едифікаторне значення ліщини для формування таксоцену колембол 
грабових лісів Вігерського парку народового (Польща).
Асп. Савчак О.Р., проф. Капрусь І.Я.
8.	Морфологічний аналіз cомика коричневого (Ameiurys nebulosus) у водоймах Шацького поозер’я. Асп. Мицак О.Я., проф. Капрусь І.Я.
9.	Екологічна характеристика зоопланктону Яворівського озера.
Доц. Думич О.Я.


Аудиторія 332, вул. Грушевського, 4

Керівники підсекції – доц. Кобилецька М.С.,
						доц. Мамчур З.І.
Секретар підсекції – доц. Величко О.І.

Друге засідання – 3 лютого, 10 год 00 хв

Дослідження ростових показників енергетичних культур за впливу нафтового забруднення ґрунту. Асп. Борецька І.Ю., доц. Джура Н.М.
	Показники стану ґрунту у прибережній зоні водойм на території міста Львів. Асп. Лесів М.С., асп. Стельмах І.Т., проф. Антоняк Г.Л.
	Фізіологічні засади застосування біовугілля.
Асп. Сопушинська Т.І., доц. Романюк Н.Д.
	Оптимізація ростових процесів рослин огірків і томатів за умов мікоризації Tuber melanosporum. Асп. Шевчук О.І., доц. Величко О.І.
	Оптимізація складу поживних середовищ на різних етапах культивування рослин в умовах in vitro. Асп. Базюк С.О., доц. Кобилецька М.С.

Роль вільнорадикальних процесів у формуванні адаптивної відповіді рослин
до засолення. Асп. Качмар О.С., доц. Кобилецька М.С.
	Функціонування аскорбат-глутатіонового циклу у рослин за умов стресу.
Доц. Микієвич І.М.
Нові підходи до вивчення бактеріальних ендофітів пшениці ярої.

Асп. Макар О.О., доц. Романюк Н.Д., канд. біол. наук Кавулич Я.З.,
доц. Пацула О.І., проф. Терек О.І.
ПІДСЕКЦІЯ ГЕНЕТИКИ ТА МІКРОБІОЛОГІЇ

Аудиторія 333, вул. Грушевського, 4

Керівники підсекції – проф. Гнатуш С.О.,
				проф. Федоренко В.О.
Секретар підсекції – доц. Перетятко Т.Б.

Перше засідання – 2 лютого, 10 год 00 хв

	Мікробіота наземних рослинних угруповань морської Антарктики.

Асп. Комплікевич С.Я., доц. Масловська О.Д., доц. Перетятко Т.Б.,
пров. наук. співроб. Мороз О.М., проф. Гнатуш С.О.
	Властивості оліготрофних мікроорганізмів, виділених з Червоноградського

гірничопромислового району. Доц. Галушка А.А., асп. Менів Н.П.,
проф. Гнатуш С.О.
	Вплив протипожежних фторсинтетичних плівкоутворювальних піноутворювачів на мікробоценоз ґрунту сірого лісового.

Доц. Звір Г.І., проф. Гнатуш С.О.
	Вплив оксоаніонів хлору та ароматичних сполук на сульфідогенну активність сульфатвідновлювальних бактерій. Доц. Перетятко Т.Б.

Бактерії Ochrobactrum rhizosphaerae K 3-1, виділені з озера інфільтратів 
Львівського полігону твердих побутових відходів.
Доц. Масловська О.Д., асп. Комплікевич С.Я., проф. Гнатуш С.О.
	Дисиміляційне відновлення сульфат-, нітрат- та нітрит-іонів бактеріями Desulfovibrio sp. за впливу калій біхромату.

Доц. Яворська Г.В., пров. наук. співроб. Мороз О.М., доц. Звір Г.І.,
проф. Гнатуш С.О.
	Арпланін і кінеоміцин – два нові глікопептидні антибіотики з нетипових

актиноміцетів. Ст. наук. співроб. Ющук О.С., проф. Федоренко В.О.
	Шлях-специфічні регулятори біосинтезу рамопланіну у
Streptomyces ramoplaninifer. Асп. Жукровська К.-О.А.,
ст. наук. співроб. Ющук О.С., проф. Федоренко В.О.


Аудиторія 333, вул. Грушевського, 4

Керівники підсекції – проф. Федоренко В.О.,
				проф. Гнатуш С.О.
Секретар підсекції – доц. Голуб Н.Я.

Друге засідання – 2 лютого, 14 год 00 хв

	Спектр мутацій у Streptomyces albus J1074 на основі аналізу дев’яти геномів спонтанних антибіотикорезистентних мутантів.

Асп. Доля Б.С., проф. Осташ Б.О.
	Конструювання й аналіз штамів Streptomyces roseochromogenes з додатковими копіями генів шлях-специфічної регуляції novG та cloG.

Асп. Мельник С.Ю., проф. Осташ Б.О.
	Молекулярно-генетичні механізми контролю експорту ландоміцинів: 

нові аспекти. Доц. Осташ І.С.
	Активація біосинтезу вторинних метаболітів актинобактерій сполуками

церію та скандію. Наук. співроб. Сирватка В.Я.
	Різноманіття та властивості актиноміцетів ризосфери 

Phyllostachys viridiglaucescens (Carr.) A. et C. Riviere (Кримський півострів). Асп. Качор А.І., ст. наук. співроб. Громико О.М.
	Філогенетична характеристика актинобактерій роду Umezawaea на основі

послідовностей генів 16s рРНК, rpoB та trpB.
Асп. Роман І.І., ст. наук. співроб. Громико О.М.
	Громоміцини – новий клас тритерпеноїдів: виділення, характеристика

та біосинтез. Асп. Тістечок С.І., проф. Федоренко В.О.,
ст. наук. співроб. Громико О.М.
	Фенотиповий прояв м’язової дистрофії у дистрофінових мутантів
Drosophila melanogaster за впливу деяких біологічно-активних речовин.

Доц. Голуб Н.Я.


ПІДСЕКЦІЯ БОТАНІКИ, Зоології та гідробіології


Аудиторія 316, вул. Грушевського, 4

Керівники підсекції – проф. Царик Й.В.,
					        доц. Гончаренко В.І.
Секретар підсекції – доц. Назарук К.М.
 
Перше засідання – 2 лютого, 10 год 00 хв

	Міжекосистемні зв’язки. Проф. Царик Й.В.
	Стан токовищ баранця великого Gallinago media на території Волинського Полісся. Доц. Шидловський І.В.
	Облік загибелі герпетофауни на автошляхах як важливий компонент моніторингу стану їх популяцій. Доц. Решетило О.С.
	Рід Graptoleberis (Sars, 1862) (Cladocera: Anomopoda) водойм Українського Розточчя. Доц. Іванець О.Р.
	Зоопланктон водойм боліт Рівненського природного заповідника.

Доц. Назарук К.М.
	Штучні компоненти в гніздах птахів: вимушений крок чи вибір?

Доц. Гнатина О.С.
	Динаміка фауни риб астатичних водойм Волинського Полісся.

Асист. Лєснік В.В.
	Менеджмент, спрямований на підтримання запилювачів: переваги та недоліки. Асист. Скирпан І.П.
	Різноманітність угруповань молюсків у деяких водних біотопах Шацького поозер’я. Асист. Колтун І.О., доц. Хамар І.С.



Аудиторія 316, вул. Грушевського, 4

Керівники підсекції – проф. Царик Й.В.,
					        доц. Гончаренко В.І.
Секретар підсекції – доц. Назарук К.М.
 
Друге засідання – 2 лютого, 14 год 00 хв

Репродуктивна динаміка ропухи сірої Bufo bufo і жаби трав’яної 
Rana temporaria в умовах Українського Розточчя. Асист. Андріїшин Б.О.
	Аналіз живлення хижаків у межах Західної України. Асп. Марців М.В.
	Порівняння основних критеріїв і видового різноманіття рукокрилих

під час осіннього роїння поблизу Медової печери та печер хребта Ключ 
(НПП Сколівські Бескиди). Асп. Чайка Ю.Б.
	Аналіз складу поживи фонових видів земноводних у різних типах оселищ Українського Розточчя. Асп. Баландюх Н.І.
	Порівняльний аналіз складу ентомофауни листоїдів (Chrysomelidae) різновікових дубово-букових насаджень. Асп. Лесів К.Я.
	Критерії початку та завершення зими з погляду орнітофауни.

Асп. Жуленко В.К.
	Філогенія та походження ос родин Sphecidae та Crabronidae.

Асп. Питель-Гута С.Р.
	Видовий склад птахів ряду Лелекоподібних (Ciconiformes) на території

м. Дубляни. Асп. Кремпа К.М.


Аудиторія 316, вул. Грушевського, 4

Керівники підсекції – доц. Гончаренко В.І.,
	проф. Царик Й.В.
Секретар підсекції – доц. Одінцова А.В.

Третє засідання – 3 лютого, 10 год 00 хв

Еколого-морфологічні тенденції адаптаційної стратегії 
Louseleuria procumbens (L.) Desv. Доц. Прокопів А.І.
	Морфолого-анатомічна будова плоду інвазивного виду 

Echinocystis lobata (Cucurbitaceae). Доц. Одінцова А.В.
	Особливості морфогенезу плоду Lobelia erinus L. (Lobelioideae)  порівняно

з представниками підродини Campanuloideae. Асист. Андрейчук Р.Р.
	Огляд видів роду Rubus флори Яворівського національного природного парку. Доц. Гончаренко В.І.
	Адвентивні види рослин в урбанофлорі міст Борислава, Стебника та селища Східниця (Передкарпаття). Асп. Галицька Н.П.
	Созологічна характеристика флори Малого Опілля.

Провідний фахівець Сенів М.М., проф. Тасєнкевич Л.О.
	Характеристика прирічкових біотопів степової зони України.

Провідний фахівець Борсукевич Л.М.
	Розв’язуючи загадки: номенклатура і таксономія Anthurium ×macrolobum (Araceae). Наук. співроб. Начичко В.О.

Паразити на паразитах: стратегії гіперпаразитизму серед вищих рослин.
Наук. співроб. Сосновський Є.В.



СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ НАУК

Аудиторія 1, вул. Кирила і Мефодія, 6

Керівник секції – доц. Дмитрів Г.С.
Секретар секції – доц. Мартяк Р.Л.

П л е н а р н е   з а с і д а н н я – 7 лютого, 14 год 00 хв

	Керування гідроген-сорбційними властивостями сполук серії Rm+nTm+nMn.
Ст. наук. співроб. Міліянчук Х.Ю.,академік  НАН України, 
проф. Гладишевський Р.Є.
Визначення йонів Купруму з похідними 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу. Асп. Федишин О.С., доц. Тимошук О.С., наук. співроб. Олексів Л.В.

Cинтез і модифікація 2,3-функціоналізованих 5-арилтіофенів.
Асп. Шегедин М.В., доц. Остап’юк Ю.В.
Гібридні наносистеми на основі напівпровідників та карбонових і силіцієвих кластерів. Ст. наук. співроб. Горбенко Ю.Ю., проф. Аксіментьєва О.І., 
асп. Стариков Г.О.
Про підсумки наукової роботи на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у 2021 році та перспективи 
її вдосконалення. Доц. Дмитрів Г.С., доц. Мартяк Р.Л.




ПІДСЕКЦІЯ НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Аудиторія 2, вул. Кирила і Мефодія, 6

Керівник підсекції – академік НАН України,
     проф. Гладишевський Р.Є.
Секретар підсекції – доц. Заремба В.І.

П е р ш е   з а с і д а н н я – 1 лютого, 10 год 00 хв

	Ізотермічні перерізи діаграм стану систем Gd–{Si,Ge}–Sb за 600°C.

Асп. Данкевич Р.В., ст. наук. співроб. Токайчук Я.О., 
академік НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.
	Кристалічна та електронна структури нового тернарного силіциду Sc12Co41,8Si30,2. Проф. Котур Б.Я., пров. наук. співроб. Бабіжецький В.С.
	Кристалічна структура сполуки Dy11Ge4,33In5,67. 

Мол. наук. співроб. Домінюк Н.І., зав. лаб. Ничипорук Г.П., доц. Муць І.Р., доц. Заремба В.І.
	Нові тетрарні алюмосиліциди R2CoAl4Si2 зі структурою типу Tb2NiAl4Ge2. Наук. співроб. Семусьо Н.З., доц. Пукас С.Я.,

академік НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.
	Система Mg–Ni–Ga. Асп. Павлюк Н.В., доц. Дмитрів Г.С.
	Галогенідні комплекси купруму(І) з алільними похідними тіоморфоліну: синтез і кристалічна структура. Асп. Луба А.О., доц. Павлюк О.В.,

проф. Миськів М.Г.
	Фазові рівноваги в системі Gd–Cr–Ge за 1070 K.

Доц. Коник М.Б., пров. наук. співроб. Ромака Л.П.,
пров. наук. співроб. Стадник Ю.В.
	Взаємодія компонентів у системах A–R–{Mn,Fe,Co}–O,

де A – лужноземельний; R – рідкісноземельний метал, за температури 1200°С. Доц. Заремба О.І., академік НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.
	Електрохімічні властивості Tb2Co17 при легуванні Li, Mg, Al і Sb.

Асп. Стецьків І.А., наук. співроб. Кордан В.М., наук. співроб. Тарасюк І.І., проф. Павлюк В.В.
	 Структура й електрохімічні властивості бінарних силіцидів європію:

Eu5Si3 і EuSі. Пров. наук. співроб. Белан Б.Д., проф. Павлюк В.В.,
академік НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.
	 Порівняльний аналіз основних платформ для дистанційного навчання.

Доц. Павлюк О.В., доц. Заремба О.І., доц. Муць Н.М.



Д р у г е  з а с і д а н н я – 1 лютого, 14 год 00 хв

	Новий розпорядкований структурний тип La3,65Mg30Sn1,10. 

Наук. співроб. Кордан В.М., асп. Нитка В.В., наук. співроб. Тарасюк І.І.,
доц. Зелінська О.Я., проф. Павлюк В.В.
	Перетин ScGe2–SmGe2 за 870 K. Доц. Шпирка З.М., інж. Іванушко А.А.,

зав. лаб. Герман Н.В., пров. наук. співроб. Демченко П.Ю.
	Система Zr–Al–Sn за 600°C. Асп. Марискевич Д.Т., 

ст. наук. співроб. Токайчук Я.О., академік НАН України, 
проф. Гладишевський Р.Є.
	Системи TbTIn1-xMx (T = Ni, Cu; M = Al, Ga) за 873 K. 

Мол. наук. співроб. Горяча М.М., зав. лаб. Ничипорук Г.П., доц. Заремба В.І.
	Електричний опір сполук RE1,9Cu9,2Sn2,8 (RE = Ce, Sm, Yb, Lu), Lu117Fe52Sn112, RECr6Ge6 (RE = Dy, Yb). Ст. наук. співроб. Кужель Б.С., 

пров. наук. співроб. Ромака Л.П., доц. Коник М.Б., наук. співроб. Рудко М.С.
	Система DyNi3Ga9–DyNi3Al9. Доц. Муць Н.М.,

ст. наук. співроб. Токайчук Я.О., академік НАН України, 
проф. Гладишевський Р.Є.
	Синтез і кристалічна структура РЗЕ-вмісних гетеро метальних 

π-комплексів купруму(І) з алільними похідними азолів.
Пров. наук. співроб. Сливка Ю.І., проф. Миськів М.Г.
	Напівпровідникові тверді розчини на основі сполуки TiCoSb. 

Ст. наук. співроб. Горинь А.М., пров. наук. співроб. Стадник Ю.В.,
пров. наук. співроб. Ромака Л.П., пров. наук. співроб. Демченко П.Ю.
	Кристалічна структура β-Mn: прецизійне уточнення. 

Ст. наук. співроб. Маняко М.Б.
10. EuIr2Al4 – надструктура до типу KAu4In2. Мол. наук. співроб. Заремба Н.В.
11. Кристалічна структура сполуки EuPd3Ga2. Наук. співроб. Зелінський А.В., пров. наук. співроб. Аксельруд Л.Г.


підсекція аналітичної хімії

Аудиторія 6, вул. Кирила і Мефодія, 6

Керівник підсекції – доц. Дубенська Л.О.
Секретар підсекції – доц. Ридчук П.В.

З а с і д а н н я – 2 лютого, 10 год 00 хв

	Сорбційно-люмінесцентне визначення Неодиму. 

Асп. Сльота Е.Т., пров. наук. співроб. Василечко В.О., 
наук. співроб. Грищук Г.В., доц. Гамерник Р.В.
	Система La-Cr-Al за 600 °С. Асп. Арсенюк І.С., доц. Стельмахович Б.М.

Порівняльна характеристика спектрофотометричного визначення цефтазидиму за реакцією азосполучення з деякими фенольними реагентами. Доц. Коркуна О.Я., мол. наук. співроб. Костів О.І.
Система Sc–Co–In. Ст. наук. співроб. Тиванчук Ю.Б., проф. Каличак Я.М.
MTech – 2021. Доц. Пацай І.О.
Фізичні властивості сполук RE5Pd2In4 (RE = Tb-Tm).
Ст. наук. співроб. Тиванчук Ю.Б.
Відновлення нітроімідазолів на амальгамному електроді.
Асп. Плотнікова К.М., доц. Дубенська Л.О.
Кристалічна структура нових фосфідів Tm5Pd9P7 і Lu5Pd9P7. Доц. Жак О.В.
Дослідження екстракції комплексів Cu(II), Ni(II) та Co(II) з 
1-(1-метил-1Н-піразол-3-іл-азо)-нафтален-2-олом.
Доц. Ридчук П.В., доц. Тимошук О.С.


Підсекція органічної хімії

Аудиторія 3, вул. Кирила і Мефодія, 6

Керівник підсекції – проф. Обушак М.Д.
Секретар підсекції – доц. Мартяк Р.Л.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 10 год 00 хв

1.	Хінони у синтезі конденсованих систем фуранового ряду. Доц. Мартяк Р.Л.
2.	Синтез азагетероциклів на основі арилсульфонілкетонів.
	Доц. Біла-Лялька Є.Є.
3.	Синтез похідних тіазолу на основі галогеновмісних ізотіоціанатів і деяких трикомпонентних реакцій за участю роданіну. 
	Доц. Карп’як В.В., доц. Муляк О.І.
4.	Застосування похідних арилфурану у тандемних перетвореннях і реакціях крос-сполучення. Ст. наук. співроб. Горак Ю.І.
5.	Деякі аспекти механізмів реакцій і доведення будови органічних сполук.
	Ст. наук. співроб. Литвин Р.З.
6.	Перспективні алкіни в CuAAC реакціях. Асп. Тупичак М.А.
7.	Карбазолільні похідні бензоїл-1Н-1,2,3-триазолу: фотофізичні властивості
	та застосування у OLED-пристроях. Асп. Станіцька М.О.
8.	Синтез нових фосфоресцентних похідних 3,5-диметил-2,6-диціаноаніліну. Асп. Кальмук В.І.
9.	Синтез піразолілпіразолів. Оптимізація умов синтезу.
	Асп. Барабаш О.В., доц. Остап’юк Ю.В.
 Підсумки наукової роботи кафедри органічної хімії за 2021 рік. Проф. Обушак М.Д.


ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ТА КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ

Аудиторія 1, вул. Кирила і Мефодія, 6

Керівник підсекції – проф. Решетняк О.В.
Секретар підсекції – доц. Герцик О.М.

З а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

	Електрохімія функціональних матеріалів і систем. Проф. Решетняк О.В.
	Видалення хрому з модельних водних розчинів композитами вибілена целюлоза/поліанілін. Доц. Яцишин М.М., проф. Решетняк О.В.
	Дослідження ефективності адсорбції азобарвника 

(динатрій 4-гідрокси-3-(4-сульфонато-1-нафтилазо)-1-нафталінсульфонату) на поліаніліновому адсорбенті. Доц. Остапович Б.Б.
	Спектральний аналіз композитів на основі поліаніліну.

Наук. співроб. Ковальський Я.П., проф. Дутка В.С.
	Вплив модифікації поверхні ванадату заліза на властивості електроактивного матеріалу на його основі. Доц. Ковалишин Я.С.
	Вплив складу аморфних сплавів на модифікацію олігомерними покриттями. Доц. Герцик О.М., ст. наук. співроб. Ковбуз М.О.

Застосування плівок поліаніліну для видалення сполук хрому з водних розчинів. Мол. наук. співроб. Стеців Ю.А., доц. Яцишин М.М.
	Композити на основі водорозчинних полімерів і поліаміноаренів.
Мол. наук. співроб. Галечко Г.В., проф. Дутка В.С.
Вплив тривалості відпалу на фізико-хімічні властивості аморфних сплавів системи Al-RE-TM. Асп. Хрущик Х.І., доц. Бойчишин Л.М.
 Сорбція оксіаніонів Cr(VI) зразками поліаніліну та композитів поліанілін/глауконіт. Асп. Нестерівська С.П., доц. Яцишин М.М.
 Адсорбція Сr поліаніліном і композитом цеоліт/поліанілін-сульфатна кислота. Асп. Сидорко М.С., доц. Яцишин М.М.
 Фотополімерні композити на основі графен оксиду для 3D прінтінгу.
Мол. наук. співроб. Ощаповська Н.В., проф. Дутка В.С.







СЕКЦІЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Аудиторія 96, вул. Дорошенка, 41

Керівник секції – проф. Яремко З.М.
Секретар секції – канд. тех. наук Ващук В.В.

З а с і д а н н я –3 лютого, 10 год 00 хв

1.	Об’єктивні та суб’єктивні параметри фізичного “Я” в рамках мотиваційного профілю, пов’язаного зі здоровим способом життя студентської молоді. 
Доц. Наливайко Н.В., асист. Кіт Л.Я.
2.	Вплив пандемії COVID-19 на усвідомлення молоддю небезпечних чинників сучасного середовища. Доц. Галаджун Я.В, доц. Муць І.Р.,
доц. Петришин Р.С, проф. Яремко З.М.
3.	Ризик-орієнтований підхід до вакцинації молоді в умовах пандемії 
COVID-19. Канд. тех. наук Ващук В.В.
4.	Формування культури безпеки в організації працеохоронної діяльності суб’єкта господарювання. Доц. Тимошук С.В., доц. Петришин Р.С.
5.	Організація та забезпечення проведення невідкладних і 
аварійно-рятувальних робіт в умовах пандемії COVID-19. 
Доц. Фірман В.М., доц.Федина Л.О., асист. Третяк О.І., асист. Бардін О.І.
6.	Про підсумки наукової роботи кафедри безпеки життєдіяльності у 2021 році та перспективи на наступний рік. Проф. Яремко З.М.



СЕКЦІЯ  ГЕОГРАФІЧНИХ  НАУК

Аудиторія 26, вул. Дорошенка, 41

Керівник секції – доц. Біланюк В.І.
Секретар секції – доц. Тиханович Є.Є.

П л е н а р н е   з а с і д а н н я – 3 лютого, 10 год 00 хв

Підсумки наукової роботи географічного факультету за 2021 рік.
Доц. Біланюк В.І.
	Сучасна морфодинаміка   русла річки Сукіль.

Проф. Дубіс Л.Ф., асп. Рибак Н.Б.
	Шлях “Перша угорсько-галицька залізниця” в системі транскордонної туристичної мережі. Проф. Мальська М.П., доц., Каднічанський Д.А.,
ст. викл. Зінько Ю.В., інж. Шевчук О.М.
Ґрунтознавство в світлі мовного законодавства України. Доц. Іванюк Г.С.

Геополітичні проблеми та уроки Афганістану. Доц. Івах Я.Є.
Геоекологічний аналіз новітніх порушень лісового покриву Українських Карпат (2015-2020). Д-р геогр. наук Круглов І.C., проф. Часковський О.Г., доц. Смалійчук А.Д., доц. Біланюк В.І., Притула Р.В.,
канд. геогр. наук Смалійчук Г.В.
	Оцінювання адаптивної маркетингової стратегії підприємств готельної індустрії. Доц. Петлін І.В.
	Міжнародний і вітчизняний досвід створення національної мережі туристичних шляхів. Доц. Рожко І.М.
Адміністративно-територіальна реформа в Україні: суспільно-географічні переваги та суперечності. Доц. Склярська О.І.

	 Екосистемний підхід для визначення та планування зеленої інфраструктури на регіональному рівні. Доц. Елбакідзе М.М.
	 Буроземи (Cambisols) пралісів Карпатського біосферного заповідника.
Доц. Войтків П.С.


Підсекція Географії України

Аудиторія 41, вул. Дорошенка, 41

Керівник підсекції – проф. Лозинський Р.М.
Секретар підсекції – доц. Зубик А.І.

Перше  засідання – 3 лютого, 15 год 00 хв

	Трансформація мережі сільських поселень Карпатського регіону України. Проф. Лозинський Р.М., доц. Зубик А І.
Демографічна криза в Україні: чинники формування та регіональні відмінності. Проф. Дністрянський М.С.

Етнічні карти українських земель у працях українських і закордонних вчених (ХІХ ст.). Доц. Байцар А.Л.
Трансформація підходів у просторовому плануванні. Доц. Лабінська Г.М.
Сучасні тенденції викладання природничої географії в загальноосвітній школі: контент-аналіз зарубіжного досвіду. Доц. Лаврук М.М.
Розвиток мережі динопарків в Україні. Доц. Стецюк О.В.
Українське передмістя як суспільно-просторовий феномен і виклики просторового планування. Проф. Лозинський Р.М.
	Економічна взаємодія регіонів України і Республіки Білорусь у нових геополітичних реаліях. Асп. Моргацький В.М.
Комплексний план просторового розвитку громади як новий вид документації з просторового планування в Україні. Асп. Добросельська Д.І.
	 Використання сучасних технологічних засобів у геоурбаністичних дослідженнях. Асп. Шляхта М.В.
	 Географія продуктових інновацій у готельному господарстві Карпатського регіону України. Асп. Дорош Ю.І.

ПІДСЕКЦІЯ ГЕОМОРФОЛОГІЇ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ

Аудиторія 43, вул. Дорошенка, 41

Керівник підсекції – проф. Дубіс Л.Ф.
Секретар підсекції – доц. Горішний П.М.

	П е р ш е   з а с і д а н н я – 3 лютого, 15 год 00 хв


	Лесовий покрив Волинської височини: стратиграфія, опорні розрізи, інженерно-геологічна характеристика.

Проф. Богуцький А.Б., доц. Волошин П.К., доц. Томенюк О.М.
	Регіональні особливості розвитку сучасних морфодинамічних процесів

в Українських Карпатах. Проф. Кравчук Я.С.
	Верхньодністерська улоговина: проблеми будови та історії формування.

Доц. Яцишин А.М.
	Великі палеомеандри на заході України: поширення та умови формування. Доц. Гнатюк Р.М.
	Палеогеографічні умови формування лесово-ґрунтової серії у середньому плейстоцені Західного Волино-Поділля та Передкарпаття

(за даними викопної фауни молюсків). Доц. Дмитрук Р.Я.
	Сучасні теоретичні проблеми геоморфології (ревю). Доц. Колтун О.В.


Д р у г е   з а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

	Стан і перспективи охорони рельєфу у заповідниках та національних природних парках Українських Карпат. Доц. Брусак В.П.
	Зміни природокористування гірських територій за різночасовими космознімками з використанням програми Erdas Imagine. Доц. Байрак Г.Р.
	Асиметрія схилів долин височини Вороняки. Доц. Горішний П.М.

Проблеми вивчення гірничопромислового рельєфу. Асп. Павельчак А.І.
	 Динаміка кар’єрних техноформ Львова у ХІХ – початку ХХІ ст.
Асп. Галайко М.Б.
	Класифікація русла Західного Бугу у межах Волинського Полісся.

Асп. Соловей.Н.В.
	Пам’ятки природи Дністровського регіонального ландшафтного парку: стан охорони та перспективи туристичного використання. Асп. Загрійчук В.Ф.
	Сучасний стан охорони геолого-геоморфологічних і гідрологічних об’єктів Скибових Горган. Асп. Попик Д.І.
Паспортизація палеолітичних стоянок Поділля як комплексних пам’яток природи та суспільства. Асп. Шевцова А.А.



ПІДСЕКЦІЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 
ТА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Аудиторія 57, вул. Лесі Українки, 39

Керівник підсекції – доц. Пандяк І.Г.
Секретар підсекції – доц. Дорош Ю.С.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 15 год 00 хв

Концепції гостинності у соціо-географічних дослідженнях. Доц. Пандяк І.Г.
	Сучасні тенденції та перспективи розвитку технологій з розробки оздоровчих продуктів харчування. Проф. Бомба М.Я.
	Актуальність і перспектива впровадження напівфабрикатів з м’яса індички з природними антиоксидантами для закладів ресторанного господарства.  Доц. Маслійчук О.Б.
	Велнес-туризм та індустрія велнес&спа як найприбутковіший сегмент HoReCa комплексу. Доц. Рутинський М.Й.
	Підвищення функціональних властивостей рибної сировини.
Доц. Майкова С.В.
	Крафтове виробництво сирів у Львівській області: передумови, сучасний стан і перспективи розвитку. Доц. Кушнірук Г.В.
	Концептуальні готелі України та світу: сучасний стан і тенденції розвитку. Асист. Дорош  Ю.С.
	Готельне господарство в сільській місцевості України: тенденції розвитку та соціально-економічне значення. Асист. Чайка І.М.
	Використання нетрадиційної сировини у виготовленні борошняних кондитерських виробів. Ст. викл. Максимець О.Б.
	 Основні проблеми та сучасні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанної індустрії. Доц. Удуд І.Р.

 Рельєф як рекреаційно-туристський ресурс України. Доц. Білецький М.І.
 Підвищення якості послуг у закладах ресторанного господарства.
Доц. Вівчарук О.М.
 Перспективи використання БАД на основі мікроелементів в оздоровчому харчуванні. Доц. Шах А.Є.




ПІДСЕКЦІЯ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ

Аудиторія 35, вул. Дорошенка, 41

Керівник секції – проф. Паньків З.П.
Секретар секції – доц. Телегуз О.Г.

П е р ш е   з а с і д а н н я – 3 лютого, 15 год 00 хв

	Значення кутан у діагностиці профільно-диференційованих ґрунтів Передкарпаття. Проф. Паньків З.П.
	Становлення  і розвиток ґрунтознавства в Україні: аналіз україномовних підручників. Проф. Позняк С.П.
	Дернові ґрунти Закарпатської низовини: питання деградації та збереження. Проф. Гаськевич В.Г.
	Управління безпекою ґрунтів: сучасний стан і перспективи розвитку.

	Проф. Кирильчук А.А.
	Пірогенний органічний карбон – найстабільніший компонент ґрунту. Доц. Бонішко О.С.
	Аналіз сучасних ґрунтових інформаційних систем і баз даних ґрунтів країн світу. Д-р геогр. наук Ямелинець Т.С.
	Дернові глейові ґрунти Ратинського природного району Малого Полісся.

	Доц. Наконечний Ю.І.

Д р у г е   з а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 год

	Сучасні процеси в чорноземах Волино-Поділля та Передкарпаття в тренді закономірного розвитку доголоценового педогенезу.

Д-р геогр. наук Папіш І.Я.
	Діагностичний горизонт “урбік”: особливості формування та діагностичні критерії. Доц. Телегуз О.Г.
	Органічна речовина ініціальних ґрунтів Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат. Асист. Яворська А.М.
	Удосконалення способу відбору плівкових монолітів не кам’янистих ґрунтів. Канд. геогр. наук Семащук Р.Б.
	Ґенеза конкреційних Ферум-Манганових новоутворень у ґрунтах Прибескидського Передкарпаття. Асп. Калинич О.Р.
	Мікроморфологія урборендзин белігеративного ландшафтного комплексу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Асп. Малик Р.М.
	Зміна гумусного стану чорноземів Придністерської височини в процесі деградації. Асп. Вітвіцький Я.Й.
	Генетичний профіль і морфологічні особливості запечатаних ґрунтів

м. Львова. Асп. Борис Я.Я.

ПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ
Аудиторія 64, вул. Дорошенка, 41

Керівник підсекції – проф. Шаблій О.І.
Секретар підсекції – доц. Гудзеляк І.І.

П е р ш е   з а с і д а н н я – 3 лютого, 15 год 00 хв

	Методичні основи створення серій карт “Геополітично-мілітарного атласа України”. Проф. Шаблій О.І.

До означення геоосвіти як наукового напряму.
	Проф. Ровенчак І.І., асист. Котик Л.І.
	Особливості концепції “мовних ігор” у науковому географічному дискурсі. Доц. Влах М.Р.
Політична карта світу: актуальний аналіз головних елементів. Доц. Гудзеляк І.І.

	Методи математико-географічного моделювання геопросторової мінливості суспільних явищ. Доц. Грицевич В.С.
	Суспільно-географічні аспекти економічної глобалізації країн макрорегіону Південна Азія. Доц. Мамчур О.І.

Д р у г е   з а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

	Новий адміністративний устрій: виклики та можливості для розвитку Українського Розточчя. Асист. Ванда І.В.
	Участь України у миротворчих місіях ООН: суспільно-географічний аспект. Асист. Котик Л.І.

Соціально-економічні передумови функціонування приміського залізничного транспорту (на прикладі Львівської області). Асп. Борсук Ю.В.
	Геопросторові особливості банківської інфраструктури Західного регіону України. Асп. Логін (Качмарик) З.Р.
	Адміністративно-територіальна реформа і сільське розселення в Україні: суперечності та наслідки взаємовпливів. Асп. Чайка І.М.




ПІДСЕКЦІЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ГЕОГРАФІЇ,
ГЕОЕКОЛОГІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ

Аудиторія 67, вул. Дорошенка, 41

Керівник підсекції – д-р геогр. наук. Іванов Є.А.
Секретар підсекції – доц. Андрейчук Ю.М.

П е р ш е   з а с і д а н н я – 3 лютого, 15 год 00 хв

Утворення рослинного покриву в умовах засолення ембріоземів Стебницького хвостосховища. Д-р геогр. наук Іванов Є.А.
Водні ресурси Львівської області: використання і моніторинг.
Доц. Курганевич Л.П.
Чинники формування медико-демографічного стану Львівської області. 
Доц. Петровська М.А.
Смарагдова мережа Львівської області: проблеми та перспективи функціонування. Доц. Кричевська Д.А.
Результати регулювання стоку води на болотному урочищі природного заповідника “Розточчя”. Доц. Михнович А.В.
Воднева енергетика Львівської області: стан і вплив на довкілля.
Асп. Лопушанська М.Р.

Д р у г е   з а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

	Дослідження методики неодночасного двостороннього тригонометричного нівелювання та порівняння її з результатами геометричного нівелювання третього класу. Доц. Кравців С.С.
Геоінформаційне картографування адміністративно-територіальних утворень. Доц. Андрейчук Ю.М.

Дослідження динаміки термічного режиму земної поверхні з використанням платформи Google Earth Engine. Доц. Мкртчян О.С.
Гідроморфологічні дослідження у межах Національного природного парку “Бойківщина”. Доц. Пилипович О.В.
Природоохоронний потенціал Боржавського гірського масиву.
Асп. Теслович М.В.
Географія лісових пожеж в Україні. Асп. Щерба В.В.




ПІДСЕКЦІЯ РЕСУРСОЗНАВСТВА, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
ТА ОХОРОНИ ПРИРОДИ

Аудиторія 63, вул. Дорошенка, 41

Керівник підсекції – доц. Рожко І.М.
Секретар підсекції – доц. Койнова І.Б.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 15 год 00 хв
	Суть і проблеми формування навчально-методичного посібника “Управління природокористуванням: оцінка впливу на довкілля”. 

Проф. Назарук М.М., асп. Бота О.В.
	Роман Заклинський – провісник науки та національної ідеї. 

Проф. Кукурудза С.І.
	Поводження з органічними відходами у містах. Доц. Койнова І.Б.
	Ксеротермне оселище “Біла скеля” (Яворівський НПП): созологічна цінність, проблеми збереження. Доц. Сенчина Б.В.
	Особливості екологічного контролю на місцевому рівні самоврядування

(на прикладі Давидівської ОТГ). Доц. Блажко Н.Б.
	Ландшафти Верхньодністровських Бескидів: концепція, типологія, критерії оцінювання. Доц. Теліш П.С.
Екологічно чиста сільськогосподарська продукція: сучасний стан і розвиток. Доц. Перхач О.Р.

	Рекреаційний потенціал полонин масиву Гриняви Українських Карпат.
Канд. геогр. наук Зюзін С.Ю.
	Соціоекологічні проблеми промислового природокористування в Червоноградському районі Львівської області. Асп. Галянта Л.А.



ПІДСЕКЦІЯ ТУРИЗМУ 

Аудиторія 113, вул. Дорошенка, 41

Керівник підсекції – проф. Мальська М.П.
Секретар підсекції – доц. Мандюк Н.Л.


П е р ш е   з а с і д а н н я – 3 лютого, 15 год 00 хв

Вплив пандемії COVID-19 на міжнародні та внутрішні авіаперевезення.
	Доц. Філь М.І.
Можливості туристичного використання комплексної пам’ятки природи “Касова гора”: сучасний стан, проблеми та перспективи. Доц. Паньків Н.М.
	Організаційно-економічний аналіз розвитку подієвого туризму Закарпатської та Івано-Франківської областей. Доц. Білоус С.В.
	Особливості надання послуг з розміщення та харчування туристам з арабських країн у Львові. Доц. Гамкало М.З.
	Малопольський туристичний кластер – сучасний стан і перспективи розвитку. Канд. геогр. наук Жук Ю.І. 
	Франшизи туристичних операторів України: загальна характеристика та основні умови. Доц. Грицишин А.Т.
 Офіційні джерела отримання інформації щодо статистики туризму в Львівській області: труднощі оцінки та гармонізація з міжнародними стандартами. Асист. Ганич Н.М.
 Негативні особливості джипінг-туризму в Українських Карпатах.
Асист. Гаталяк О.М.
 Сучасні реалії релігійного туризму на Закарпатті.
	 Асист. Завадовський Т.Б.
	 Застосування інноваційних технологій у популяризації та збереженні історико-культурних пам’яток України. Доц. Каднічанський Д.А.

 Маркетингове управління туристичним підприємством. Доц. Мандюк Н.Л.
	 Вплив пандемії COVID-19 на туристичну індустрію Грецької Республіки. Асист. Біланюк О.П.

Д р у г е   з а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

	Використання зарубіжного досвіду організації винних турів в Україні.

Доц. Бордун О.Ю.
	Факторний аналіз туристичної привабливості Галицького НПП.

Проф. Мальська М.П.
	Вплив COVID-19 на гастротуристичні тенденції у м. Львові.

Доц.  Безручко Л.С.
	Environmental scanning and monitoring in crisis management in tourism.

Доц. Пурська І.С.
	Інформаційно-рекламні матеріали як засіб просування туристичного продукту. Доц. Манько А.М.

Напрями реалізації маркетингу регіону у Львівській області.
Асист. Ярмолович В.В.
	Туристично-рекреаційний потенціал країн Східної Балтії.
Доц. Стецький В.В.
Підходи до розробки транскордонних туристичних шляхів Першої 

угорсько-галицької залізниці. Ст. викл. Зінько Ю.В.
Динаміка туристичного руху вихідного дня в Ойцовському національному парку (Польща). Ст. викл. Благодир С.Ф.
	 Динаміка та тенденції туристичних потоків у Туреччині.
Доц. Монастирський В.Р.
	 Тенденції розвитку сільського туризму в Республіці Болгарія.

Доц. Красько А.Б.


ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Аудиторія 47, вул. Дорошенка, 41

Керівник підсекції – доц. Круглов І.С.
Секретар підсекції – доц. Смалійчук А.Д.

	З а с і д а н н я – 3 лютого, 15 год  00 хв


	Динаміка осінніх сезонних станів геокомплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару. Доц. Костів Л.Я.
	Науково-пізнавальні краєзнавчі маршрути околицями м. Львова.

Доц. Матвіїв В.П.
	Порівняння динаміки характеристик кліматичних періодів 1961-1990 та 1991-2020 років у Львові (на підставі даних метеостанції “Львів-аеропорт”). Доц. Шубер П.М.

Ландшафти м. Львова. Асп. Шандра Ю.Я., доц. Шушняк В.М.
	Ландшафтна структура колишнього Мостиського району та його місце у системі фізико-географічного районування. Доц. Яворський Б.І.
	Адаптація до зміни клімату на урбанізованих територіях: досвід Польщі. Доц. Смалійчук А.Д.
Сніговий покрив території потенційного будівництва гірськолижного курорту “Свидовець”. Доц. Тиханович Є.Є.
Природно-заповідний фонд Сколівських Бескидів: ландшафтна диференціація, структура та перспективи. Асист. Буряник О.О.
	Стратегії розвитку лісового господарства в контексті адаптації до зміни клімату: національний і регіональний рівень. Наук. співроб. Смалійчук Г.В.
	 Методика дослідження перспективної динаміки лісового ландшафту.
Асп. Притула Р.В.
 Ландшафтно-созологічна оцінка лісів Українського Розточчя.
Зав. лаб. Савка Г.С.














СЕКЦІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК

Аудиторія 244, вул. Грушевського, 4

Керівник секції – проф. Павлунь М.М.
Секретар секції – доц. Генералова Л.В.

П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 3 лютого, 11 год 00 хв

	Деякі питання успішного буріння нафто-газоносних свердловин у Західному регіоні України. Проф. Крупський Ю.З.

Сучасні освітні технології в науках про Землю. Доц. Ціхонь С.І.
Нові тенденції на світовому діамантовому ринку. Доц. Бекеша С.М.
	Палеонтологічний музей Львівського університету: минуле, сучасність і майбутнє. Зав. музеєм Тузяк Я.М.
	Проблеми організації всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Геологія” у Львівському національному університеті імені Івана Франка в умовах пандемії спричиненої COVID-19. Доц. Костюк О.В.
Підсумки наукової діяльності геологічного факультету у 2021 році.
	Проф. Павлунь М.М.


ПІДСЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ, ГЕОЛОГІЇ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ГЕОЕКОЛОГІЇ І ГІДРОГЕОЛОГІЇ

Аудиторія 244, вул. Грушевського, 4

 Керівник секції – проф. Павлунь М.М.
Секретар секції – доц. Кремінь Н.Ю.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 4 лютого, 11 год 00 хв

	Палеонтологічне обґрунтування крейдових відкладів Українських Карпат за макрофауною. Проф. Лещух Р.Й.

Петрохімічні параметри утворень залізо-манганової мінералізації скиби Парашка (Скибова зона Українські Карпати). Доц. Генералова Л.В.
Палінологічна зональність карбонових відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи. Доц. Іваніна А.В.
Нові структурні аспекти зони зчленування Західних і Східних Карпат.
Асист. Богданова М.І.
Біостратиграфія юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат (Приборжавський кар’єр). Доц. Гоцанюк Г.І.



Д р у г е  з а с і д а н н я – 5 лютого, 11 год 00 хв

	Динаміка ерозійно-акумулятивних процесів у нижній течії р. Теребля.

	Доц. Хом’як Л.М.
	Аналіз інженерно-геологічних умов будівництва підземних споруд в історичній частині м. Львова. Доц. Волошин П.К.
	Джерела забруднення підземних вод у зоні впливу ділянок підземної виплавки сірки Немирівського родовища поблизу Українсько-Польського прикордоння. Доц. Дяків В.О.
	Мінералогічні геосайти України. Доц. Сливко Є.М.
	Перспективи видобутку мармуризованих вапняків на Новоселицькому родовищі (Перечин, Закарпатська обл.). Доц. Книш І.Б., асист. Книш І.Б.



ПІДСЕКЦІЯ МІНЕРАЛОГІЇ, ПЕТРОГРАФІЇ, ФІЗИКИ ЗЕМЛІ

Аудиторія 219, вул. Грушевського, 4

Керівник секції – проф. Матковський О.І.
Секретар секції – доц. Словотенко Н.О.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 4 лютого, 11 год 00 хв

	Продукти дегазації глибинної магми і летких компонентів мінералів як індикатори умов мінералоутворення. Доц. Скакун Л.З.
Мінералогічні дослідження алуніт-баритового парагенезису Закарпатських поліметалевих родовищ. Доц. Словотенко Н.О.

	Акцесорні та рудоутворювальні мінерали магматичних порід різного складу. Доц. Побережська І.В.
Про склад гранітоїдних порід Осницького комплексу (Північно-Західний
блок УЩ). Асист. Білик Н.Т.
Мінералого-петрографічна характеристика відкладів Товтрової гряди у 
смт Підкамінь (Львівська обл.). Доц. Борняк У.І.
	Про гранулометричний склад піщаних відкладів у розрізі опільської світи Українського Розточчя. Доц. Костюк О.В.


Д р у г е  з а с і д а н н я – 5 лютого, 14 год 00 хв

	Застосування  сучасних програмних продуктів для створення геологічних і геофізичних профілів. Доц. Віхоть Ю.М., доц. Фурман В.В., інж. Кріль С.Я.
Мікросейсмічні дослідження магматичних порід в умовах міського рівня шуму. Асист. Дацюк Ю.Р.

Мінералого-геохімічні моделі орогенних золоторудних родовищ Бобриківське (Донбас) і Сухий Лог (РФ). Інж. Цільмак О.В.
Шаруваті силікати Заваллівського родовища (Кіровоградська область, Україна). Зав. лаб. Бурбан К.А.
	Інтерактивна карта західної частини Українського щита. Асп. Мороз Є.С.



СЕКЦІЯ ФІЗИКИ

ПІДСЕКЦІЯ ОПТИКИ ТА СПЕКТРОСКОПІЇ

Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8а

Керівник підсекції – проф. Волошиновський А.С.
Секретар підсекції – асп. Дендебера М.П.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

	Розрахунок електронної енергетичної структури кристалів

CeF3-xClx, CeCl3-xBrx та CeBr3-xIx.  Асп. Карнаушенко В.О.,
доц. Чорнодольський Я.М., проф. Вістовський В.В., 
проф. Волошиновський А.С.
	Високоточна поляриметрія кристалів зі структурою Ca-галогерманату.
Доц. Фтомин Н.Є.
Вплив легування графен оксидом на оптичне поглинання та структуру тонких плівок полі-орто-анізидину. Доц. Конопельник О.І.

Мікро- та нанокристали CsPbBr3 в матриці KBr.
Доц. Малий Т.С., асп. Дендебера М.П., доц. Антоняк О.Т.
	Вплив зовнішніх чинників на стабільність кристалів CsPbBr3.

Доц. Гамерник Р.В., проф. Демків Т.М., доц. Чорнодольський Я.М.
	Вплив домішки Cd на екситонну люмінесценцію CsPbCl3.

Проф. Вістовський В.В., доц. Антоняк О.Т., доц. Гамерник Р.В.,
проф. Волошиновський А.С.
	Люмінесцентні маркери проявів екситонів Рашби.

Асп. Дендебера М.П., проф. Волошиновський А.С., доц. Хапко З.А.,
наук. співроб. Глосковська Н.В.
	Зонно-енергетична структура й оптичні характеристики кристала 

NaNH4SO4 × 2H2O. Доц. Щепанський П.А., ст. наук. співроб. Рудиш М.Я., проф. Стадник В.Й.
	Структура, електронні, оптичні та пружні властивості кристала AgAlS2

під дією гідростатичного тиску. Ст. наук. співроб. Рудиш М.Я.,
проф. Стадник В.Й., доц. Щепанський П.А.
	 Структура та властивості кристалів (NH4)2BeF4.

Асп. Горон Б.І., проф. Стадник В.Й., проф. Брезвін Р.С., 
доц. Щепанський П.А., ст. наук. співроб. Рудиш М.Я.
	 Температурні та спектральні властивості рефрактивних параметрів домішкових кристалів LiNH4SO4 β-модифікації.

Асп. Костецький О.Я., проф. Брезвін Р.С., доц. Щепанський П.А.,
ст. наук. співроб. Рудиш М.Я.
	 Вплив домішок (Mn, Mg) на структурні параметри кристалів сульфату калію. Асп. Кільдіяров Р.О.



ПІДСЕКЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Аудиторія 10, вул. Драгоманова, 12

Керівник підсекції – проф. Ткачук В.М.
Секретар підсекції – асп. Сусуловська Н.А.

З а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв

	Ідеальний бозе-газ у пастках експоненціального типу.

	Проф. Ровенчак А.А.
Стабілізація двокомпонентних бозе-сумішей за скінченних температур. Доц. Пастухов В.С.
	Визначення енергетичних рівнів спінових систем за допомогою обчислень на квантових комп’ютерах. Доц. Гнатенко Х.П.
Розсіювання на δ-потенціалі в деформованому просторі з мінімальною довжиною. Доц. Самар М.І.
Пошук коефіцієнтів відбивання і тунелювання у підході квантово-механічного імпедансу. Доц. Григорчак О.І.
Моделювання вищих спінів на квантовому комп’ютері.
	Доц. Кузьмак А.Р.
	Нечіткі та неперервні вимірювання у квантовій механіці.

Асист. Криницький Ю.С.
	Термодинаміка чотиривимірної чорної діри в теорії 

Ейнштейна-Борна-Інфельда-анти-де Сіттера. Асп. Татарин М.Б.
	Віріальні розклади для деформованих фермі-подібних розподілів.

Асп. Собко Б.Ю.
	 Обчислення ймовірності визначення квантового стану серед N можливих на квантових комп’ютерах. Асп. Крижова А.В.






ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИКИ МЕТАЛІВ

Аудиторія 107, вул. Кирила і Мефодія, 8а

Керівник підсекції – гол. наук. співроб. Склярчук В.М.
Секретар підсекції – асп. Пруніца В.В.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

	Метод геометричної порометрії для розрахунку вільного об’єму невпорядкованих ситем. Доц. Штаблавий І.І., асп. Плечистий В.С.,

проф. Мудрий С.І.
	Еволюція атомного складу та структури міжфазової границі системи Al-Si. Асп. Плечистий В.С., доц. Штаблавий І.І., проф. Мудрий С.І.

Вплив термічної обробки на морфологію паяних з’єднань 
Sn–3,0Ag–0,5Cu/Cu, армованих наночастинками Ni та Ni–Sn.
Асп. Ткач О.М., проф. Плевачук Ю.О.
	Структурна стабільність фаз та електрофізичні властивості високоентропійних сплавів. Асп. Дуфанець М.В.,
гол. наук. співроб. Склярчук В.М.
Комплексне дослідження температурної залежності електроопору та змін 

у структурі АМС Ni82,7Fe3Cr7Si4,5B2,8. 
Доц. Королишин А.В.,пров. наук. співроб. Кулик Ю.О.,
гол. наук. співроб. Склярчук В.М., доц. Штаблавий І.І.
	Кінетика фазових перетворень під час термообробки легованих аморфних сплавів системи Co-Si-B. Пров. наук. співроб. Кулик Ю.О.
Особливості політерм поверхневого натягу евтектичних сплавів: Bi46Pb29Sn25, Bi43Sn57, Bi56Pb44. Асп. Овсяник Р.Є.

Вибухова кристалізація під дією струму АМС на основі алюмінію та заліза. Асп. Пруніца В.В.
Дослідження магнітних властивостей аморфних сплавів Co-Si-B-Fe-Mo-Mn та Co-Si-B-Fe-Ni.  Доц. Никируй Ю.С.
 Моделювання впливу алюмінію на структуру розплаву CuZr.
Асп. Попільовський Н.Б.
	 Структурні перебудови та умови формування нанокристалітів у тонких аморфних плівках систем GaSb-Ge(Sn).
Асист. Присяжнюк В.І., ст. лаб. Луцик Н.Ю.
 Х-променеві LIII-краї поглинання рідкісноземельних елементів у наноструктурах. Проф. Щерба І.Д., асист. Білик Р.М., асп. Ковальська М.В.

	 Сполуки системи Yb-Pt-B і їхні властивості. Наук. співроб. Швед О.В.
	 Електронна енергетична структура твердих розчинiв замiщення 
Si1-xGex, Si1-xSnx та Ge1-xSnx. Асист. Куца І.В., проф. Якібчук П.М.


ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИКИ ТВЕРДОГО ТІЛА

Конференц зал НТНЦ НТД, вул. Драгоманова, 50

Керівник підсекції – проф. Капустяник В.Б.
Секретар підсекції – асп. Мостовой У.Р.

З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

	Оптико-спектральні дослідження сегнетоеластоелектрика тетрахлоркупрату амоній дигідрату. Наук. співроб. Семак С.М.
	Поляризована фотолюмінесценція тонких плівок трихінолінату алюмінію, диціанометиленпірану та його похідних.

Асп. Васільєв В.С., доц. Турко Б.І., зав. лаб. Садовий Б.С.
	Фотовольтаїчний ефект у кристалах [(Mg1/3Nb2/3)0.68Ti0.32]O3.

	Асп. Мостовой У.Р., проф. Капустяник В.Б.
	Електронна структура нанопоруватих фаз оксиду цинку.

	Асп. Дзіковський В.Є., доц. Бовгира О.В.,доц. Коваленко М.В.
Зонно-енергетична структура та магнітні властивості квазіодновимірних антиферомагнетиків (TrMA)MnCl3×2H2O.
Асп. Козаченко О.В., доц. Бовгира О.В., доц. Коваленко М.В.
	Нейромережеві підходи до розв’язку рівняння Шредінгера для електронної підсистеми. Асп. Мороз М.І., доц. Бовгира О.В.
	Спектроскопічні властивості кристалів зі структурою гранату.

	Доц. Гречух Т.З.
	Метод оцінки дисперсії локальної фрактальної розмірності для двовимірних кривих. Зав. лаб. Серкіз Р.Я.
	Рекомбінаційна люмінесценція кристалів на основі йодистого свинцю 

Пров. наук. співроб. Новосад С.С., зав. лаб. Новосад І.С.,
інж. 1 категорії Панасюк М.Р., зав. лаб. Васьків А.П.
	 Фазові переходи та магнітні  властивості фероїків TrMAMnCl i ТЕАCCB. Асп. Чорній Ю.В., проф. Капустяник В.Б.
	 Сцинтиляційні характеристики кристалів CsPbBr3. Асп. Рудко М.С.



З а к л ю ч н е   з а с і д а н н я – 8 лютого, 14 год 00 хв

Велика Фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8а

	Час у квантовій механіці. Проф. Ткачук В.М.

Підсумки наукової роботи фізичного факультету у 2021 році.
Доц. Бовгира О.В.




С Е К Ц І Я   А С Т Р О Н О М І Ї

Велика астрономічна аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8

Керівник секції – директор Астрономічної обсерваторії 
член-кор. НАН України, проф. Новосядлий Б.С.
Секретар секції – ст. наук. співроб. Кулініч Ю.А.

П е р ш е   з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

	Випромінювання з Темних віків і Космічного світанку: теорія і спостереження. Член-кор. НАН України, проф. Новосядлий Б.С.,
	ст. наук. співроб. Кулініч Ю.А.
Перспективи наукових досліджень Астрономічної обсерваторії. 

Член-кор. НАН України, проф. Новосядлий Б.С.,
ст. наук. співроб. Кулініч Ю.А.
Еволюція окремих мережевих метрик Космічної павутини в симуляції MULTIDARK. Наук. співроб. Ціж М.Б.
Щодо зв’язку розташування галактики у Космічній Павутині з її еволюційними характеристиками. Наук. співроб. Апуневич С.Є.
Обмеження значень параметрів космологічної моделі з взаємодіючою темною енергією за даними баріонних акустичних осциляцій і надновим типу SN Ia. Мол. наук. співроб. Неоменко Р.Г.
	Елементи кривих блиску затемнювано подвійних зір за даними 
ROTSE-I для 0h<RA<6h. Мол. наук. співроб. Касеркевич В.С.
Магнітна складність активних ділянок протягом 23-24 сонячних циклів.
Ст. наук. співроб. Баран О.А., наук. співроб. Присяжний А.І.,
ст. наук. співроб. Ковальчук М.М.

Д р у г е   з а с і д а н н я – 8  лютого, 10 год 00 хв

Оптичні спостереження штучних супутників Землі у 2021 році.
Пров. інж. Ногач Р.Т.
Перші результати широкосмугової фотометрії ГС супутників і змінних зір
на телескопі АЗТ-14 після модернізації приймального каналу.
Пров. інж. Білінський А.І., мол. наук. співроб. Касеркевич В.С.,
зав. відділу Підстригач І.Я.
Презентація монографії “Ефект депресії у неперервному випромінюванні Сонця”. Проф. Ваврух М.В., доц. Стельмах О.М.
Характеристики карликів зі швидким обертанням.
Проф. Ваврух М.В., доц. Смеречинський С.В., 
наук. співроб. Дзіковський Д.В.
Детальне фотоіонізаційне моделювання та діагностика світіння небулярних середовищ. Ст. наук. співроб. Мелех Б.Я.
Планетарні туманності та градієнти вмісту хімічних елементів у Галактиці. Асп. Кашеба М.Д., ст. наук. співроб. Мелех Б.Я.
Уточнення вмісту первинного гелію з використанням фотоіонізаційного моделювання зон H II навколо областей неперервного зореутворення. 
Доц. Кошмак І.О. 

П л е н а р н е   з а с і д а н н я – 8 лютого, 15 год 00 хв

	Підсумки наукової роботи Астрономічної обсерваторії за 2021 рік. 
Директор Aстрономічної обсерваторії член-кор. НАН України,
	проф. Новосядлий Б.С.




СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Аудиторія 1, вул. Драгоманова, 50

Керівник секції – доц. Вельгош С.Р.
Секретар секції – проф. Карбовник І.Д.

П л е н а р н е   з а с і д а н н я – 3 лютого, 10 год 00 хв 

	Штучний інтелект – методологічні та світоглядні проблеми.

	Проф. Болеста І.М.
Реалізація оптичних вентилів за допомогою акустооптичної дифракції.
	Проф. Крупич О.М.
Крос-кореляційний аналіз деполяризованого динамічного світлорозсіювання біологічних нанооб’єктів несферичної форми. Ст. наук. співроб. Яремик Р.Я.
Катіонна міграція у номінально чистих кристалах АWO4 (A=Pb, Ca) 
і твердих розчинах на їхній основі. Інж. Шевчук В.Н., асист. Каюн І.В.


ПІДСЕКЦІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ І КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Аудиторія 1, вул. Драгоманова, 50

Керівник підсекції – доц. Оленич І.Б.
Секретар підсекції – асист. Сінькевич О.О.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 14 год 00 хв

	Вимірювання та класифікація біометричних сигналів. Доц. Бойко Я.В.
Алгоритми для формування NDVI карт полів. Асист. Гура В.Т.



	Особливості застосування дронів DJI. 
Проф. Монастирський Л.С., інж. Павлів Н.В.
Система контролю клімату розумного будинку на основі нечіткого контролера. Доц. Оленич І.Б.
Портативна аналізуюча мікропроцесорна система для обробки сигналів впливу навколишнього середовища за допомогою сенсорів на основі поруватого кремнію. Зав. лаб. Парандій П.П.
Алгоритми машинного навчання для сентимент-аналізу текстів.
	Асп. Притула М.М.
Рекурентні та гібридні нейромережеві моделі для нейроконтролера на базі STM32 H745. Асист. Сінькевич О.О.
Застосування генетичних алгоритмів для розв’язання крайових задач напівпровідникої електроніки. Доц. Соколовський Б.С.
Комп’ютерна візуалізація поведінки клітинних автоматів. Доц. Флюнт О.Є.
 Розробка проекту Smart Mirror для розумного будинку на основі 
Raspberry Pi. Асист. Футей О.В.


ПІДСЕКЦІЯ ОПТОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Аудиторія 129, вул. Тарнавського, 107

Керівник підсекції – проф. Кушнір О.С.
Секретар підсекції – асист. Дверій О.Р.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 14 год 00 хв

	Покращення зображень із використанням градаційних перетворень їхніх Фур’є-образів. Проф. Половинко І.І.
	Пошук ключових слів у текстових документах: параметри кореляцій. 

	Проф. Кушнір О.С.
Моделювання макроскопічних властивостей багаточастинкових систем у топологічних структурах. Доц. Паночко Г.І.
Використання кольорових гістограм для порівняння зменшених зображень.
	Асп. Вельгош А.С., доц. Фургала Ю.М.
Багатошарові нейронні мережі – як детерміновані системи. 
	Проф. Свелеба С.А., асист. Куньо І.М.
Методи кластеризації даних на прикладі даних про курс валюти.
	Доц. Катеринчук І.М.
Розпізнавання та підрахунок об’єктів на зображенні з використанням архітектури YOLO. Доц. Грабовський В.А.
Повторюваність лінгвістичних елементів у рандомних текстах мавпи Міллера. Асп. Іваніцький Л.Б.
Відносні методи визначення ключових слів. Асп. Яремків В.В.
 Оптико-електронні параметри кристалів (NH4)2BeF4. Асист. Горон Б.І.
 Визначення ключових слів на основі кореляції. Асп. Довгань Я.І.
 Аспекти гібридного методу прогнозування: побудова відрізку переходу між моделями. Доц. Корчак Н.Ю., асист. Панасюк Ю.В.
 Порівняльний аналіз конфігурацій Default Predictor у бібліотеці для розпізнавання об’єктів Detectron2. Асп. Корчак Н.Ю., доц. Фургала Ю.М.
 Логарифмічна похідна добутку Бляшке з повільно зростаючою лічильною функцією нулів. Асист. Мостова М.Р.


ПІДСЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
І КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Аудиторія 129, вул. Тарнавського, 107

Керівник підсекції – проф. Болеста І.М.
Секретар підсекції – доц. Кушнір О.О.

З а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

Прогнозування часових рядів за допомогою Arfima- моделей і нейронних мереж. Доц. Любунь З.М., доц. Рабик В.Г.
Математичне моделювання руху самокерованих електромобілів в односмуговому потоці. Доц. Благітко Б.Я.
Про тестову перевірку знань з курсів  “Програмування мовою Сі”, 
“Об’єктно-орієнтоване програмування”  в умовах карантину.
	Доц. Злобін Г.Г.
Застосування нових видів фільтрації у біометричних системах захисту.
	Проф. Назаркевич М.А.
Підприємницька освіта та іноваційний хаб. Доц. Катерняк І.Б.
Реалізація адаптивних цифрових фільтрів за допомогою рекурентних нейронних мереж. Лаб. Нестеренко В.А., доц. Любунь З.М.
Математичне моделювання процесу захоплення об’єкта за допомогою механічного маніпулятора. Асп. Миронюк Д.М.
Розпізнавання об’єктів з використанням кореляції гістограм кольору.
	Доц. Вельгош С.Р.




ПІДСЕКЦІЯ НАУКИ ПРО ДАНІ ТА МАШИННЕ НАВЧАННЯ

Аудиторія 1, вул. Драгоманова, 50

Керівник підсекції – доц. Шувар Р.Я.
Секретар підсекції – доц. Ненчук Т.М.

З а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

	Технології високопродуктивних обчислень. Доц. Шувар Р.Я.
Інформаційна безпека хмарних обчислень і сервісів. Проф. Огірко І.В.

Розробка системи автоматичного керування рухомими об’єктами з використанням штучного інтелекту. Асп. Кушнір В.В.
Розробка застосунків для опрацювання даних. Доц. Демків Л.С.
Реалізація глибоких нейронних мереж заcобами платформи машинного навчання TensorFlow/Keras. Асп. Рибак А.В.
Використання інформаційних технологій у кіберфізичних системах.
	Проф. Юзевич В.М.
Синергетичні процеси в автономних відкритих  системах. Проф. Коман Б.П.
Методи аналізу даних скануючої тунельної мікроскопії. Доц. Ненчук Т.М.
Методи збору та процесингу різнотипних даних. Проф. Балицький О.О.
 Дослідження використання методів нормалізації освітленості для розпізнавання об’єктів. Асист. Парубочий В.О.
 Розробка моделей згорткових мереж для виділення характеристик із зображення та відеопотоку, які використовують для розпізнавання дорожніх знаків, емоцій людини тощо. Асист. Каськун О.Д.
 Ефективна інтелект-карта та її реалізація з використанням технологій NoSQL баз даних. Асист. Кулик П.Р.
 Вільне програмне забезпечення у навчальному процесі кафедри системного проектування. Асист. Продивус А.М.
 Методи опрацювання даних, використовуючи хмарні обчислення.
	Асист. Мисюк Р.В.
 Методи збільшення роздільної здатності у стиснутих медіафайлах.
	Ст. викл. Ковтко Р.Т.
 Мішана задача для систем Бусінеска-Стокса зі змінним показником нелінійності. Проф. Бугрій О.М.
 Kotlin бібліотека  для роботи з графами. Доц. Стахіра Р.Й.




ПІДСЕКЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ТА БІОМЕДИЧНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

Аудиторія 2, вул. Драгоманова, 50

Керівник підсекції – проф. Бордун О.М.
Секретар підсекції – доц. Бігун Р.І.

З а с і д а н н я – 4 лютого, 10 год 00 хв

	Структура та рентгенолюмінесцентні властивості тонких плівок β-Ga2O3.

	Асист. Медвідь І.І., доц. Кухарський І.Й., проф. Бордун О.М.
	Оптично активні біметалічні нанорідини, одержані з кластерних джерел газової агрегації. Асп. Біляк К.Л., проф. Бордун О.М.
Аналіз наночастинок нітриду гафнію виготовлених реактивним методом магнетронного розпилення за постійного струму.

	Асп. Процак М.В., проф. Бордун О.М.
Мікроструктура та катодолюмінесценція тонких плівок Y2O3:Eu i Gd2O3:Eu.
	Асп. Кофлюк І.М., проф. Бордун О.М.
Розробка автоматизованого комплексу для дослідження адгезії плівок.
	Доц. Пенюх Б.Р., інж. Максимчук Д.М.
Вплив нанорозмірних підшарів германію на оптичні властивості плівок срібла. Проф. Стасюк З.В., доц. Бігун Р.І., асист. Бучковська М.Д.
Оптико-люмінесцентні дослідження монокристалів Gd3-xSmxGa5O12
при х=0,25 та х=0. Пров. наук. співроб. Білий О.І.


ПІДСЕКЦІЯ СЕНСОРНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

Аудиторія 129, вул. Тарнавського, 107

Керівник підсекції – проф. Павлик Б.В.
Секретар підсекції – проф. Лучечко А.П.

З а с і д а н н я – 4 лютого, 14 год 00 хв

	Дослідження магніторезистивного ефекту в монокристалічному

n–CdxHg1-xTe (x=0,19–0,2). Проф. Павлик Б.В., інж. Белюх В.М.
	Елементно фазовий склад та кристалографія поверхонь сколювання 
(0001) InTe  як матриці для формування низьковимірних систем In0/InTe(0001) методами електронних спектроскопій.
	Асп. Макар Т.Р., проф. Галій П.В., доц. Ненчук Т.М., асп. Дзюба В.І.
Нові наносистеми на основі шаруватих напівпровідників – In0/(0001)Sb2Te3.

	Асп. Дзюба В.І., проф. Галій П.В., доц. Ненчук Т.М., асп. Макар Т.Р.


	Вплив іонів Tb3+ на cпектрально-люмінесцентні властивості сцинтиляторів PbWO4. Доц. Костик Л.В., пров. наук. співроб. Новосад С.С.
Залежність плазмонних властивостей наночастинок Al, Al2O3 або Au на поверхні кремнію від їхніх розмірів і форми. Асист. Кушлик М.О.
Механічно-стимульовані зміни поверхневого електричного опору кристалів кремнію, опромінених Х-променями. Доц. Лис Р.М.
Структурні та люмінесцентні характеристики кристалофосфорів MgGa2O4, співлегованих іонами Cr3+, Er3+ та Yb3+. Проф. Лучечко А.П.
Вплив домішки індію на оптико-люмінесцентні властивості кристалів CsI.
	Доц. Матвіїшин І.М.
Вплив атмосфери озону на електрофізичні та сенсорні властивості кремнієвих структур. Доц. Слободзян Д.М.



CЕКЦІЯ МАТЕМАТИКИ ТА МЕХАНІКИ

Аудиторія 377, вул. Університетська,1

Керівник секції – доц. Гуран І.Й.
Секретар секції – доц. Кузь І.С.

П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 2 лютого, 15 год 00 хв

1.	Про наукову роботу механіко-математичного факультету за 2021 рік. 
Доц. Гуран І.Й.


ПІДСЕКЦІЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Аудиторія 368, вул.Університетська, 1

Керівник підсекції – доц. Гаталевич А.І.
Секретар підсекції – доц. Зеліско Г.В.

Засідання – 3 лютого, 15 год 20 хв

	Умови стабільного рангу в кільцях Безу. Доц. Гаталевич А.І.
Оцінка динаміки показників якості життя дітей з бронхіальною астмою при застосуванні різних терапевтичних схем. Ст. викл. Бабенко В.В.

Прикладні математичні задачі як засіб формування професійних якостей майбутніх менеджерів. Проф. Дутка Г.Я.
	Аналіз ефективності web-реклами за допомогою АВ тестування на основі перевірки гіпотез про рівність середніх і дисперсій для нормальних сукупностей. Доц. Жумік О.В. 
Лінійні матричні рівняння над квадратними кільцями з інволюцією. Доц. Зеліско Г.В.
Побудова розв’язку задачі про напружено-деформівний стан циліндричного тіла при складному навантаженні. Доц. Колінько М. О.
Інтегральні рівняння в контактних задачах механіки зі зношуванням матеріалу. Проф. Максимук О.В., доц. Васильків І.М.
Сумісні наближення значень еліптичних функцій Вейєрштрасса та Якобі 
в періодах. Доц. Мильо О.Я.
Склеювання дифузій у двох циліндричних областях зі спільною мембраною, яка володіє властивостями відбиття, проникнення, перенесення та дифузії. Асист. Новосядло А.Ф.
	 Застосуванння функцій Гріна до визначення неосесиметричного термопружного стану багатошарового циліндра. Доц. Синюта В.М.
 Групи Брауера алгебричних многовидів. Доц. Стахів  Л.Л.
 Теореми типу Валірона та Валірона-Тітчмарша для cубгармонійних  в Rᵐ функцій нульового роду. Доц. Тарасюк С.І.
 Модель оптимізації режимів комбінованого нагріву скляних
кусково-однорідних оболонок. Доц. Тріщ Б.М.
	 Деякі аспекти аналітичної геометрії, що застосовуються у розв’язуванні задач економіки. Ст. викл. Фірман Л.Ю.
	 Вивчення розподілів розмірів діаметрів нанокристалічних зерен у тонких плівах  β-Ga2O3, отриманих методом термооброблення.  Доц. Цаповська Ж.Я. 


ПІДСЕКЦІЯ  АЛГЕБРИ, ТОПОЛОГІЇ ТА ОСНОВ МАТЕМАТИКИ

Аудиторія 377, вул. Університетська, 1


Керівник підсекції – проф. Банах Т.О.
Секретар підсекції – ст. лаб. Максимик К.М.

Перше засідання – 2 лютого, 16 год 40 хв

	Bases in finite groups of small order. Проф. Банах Т.О.
	On topology of spaces of persistence diagrams. Проф. Зарічний М.М. 
	Idempotent measures: absolute retracts and soft maps. Проф. Радул Т.М.
	Generalizing separability, precompactness and narrowness in topological groups. Доц. Гуран І.Й.
	The Lawson number of a semitopological semilattice. Доц. Гутік О.В.
	Про деякі класи розривних відображень. Доц. Бокало Б.М.
	Сумісні наближення значень еліптичних функцій Якобі.

	Доц. Холявка Я.М.
	J-Noetherian Bezout domain which is not of stable range 1. Доц. Романів О.М.



	On quasi-prime differential semiring ideals. Доц. Мельник І.О.
 Алгоритми обчислення зображень персистентних модулів.

	Доц. Іщук Ю.Б.
Друге  засідання – 3 лютого, 16 год 40 хв
Spaces of max-min measures on compact Hausdorff spaces. Доц. Бридун В.Л. 
G-deviations of  polygons and thei rapplications in Electric Power Engineering. Доц. Гринів О.С.
	Про вторинний і слабко-вторинний спектри модулів.
Доц. Малоїд-Глєбова М.О.
	Топологізація біциклічного розширення лінійно впорядкованих груп.

Асист. Пстрий К.М.
	ω-Евклідові області та косі ряди Лорана. Асист. Саган А.В.
	Clear rings and clear elements. Доц. Домша О.В.
	On the semigroup of order isomorphisms of principal filters of a power of the integers. Асп. Мокрицький Т.В.
	Про слабко компактні топології на напівгрупі file_0.unknown
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. Асп. Лисецька О.Ю.
	Topologies on semigroup of matrix units.

Асп. Хилинський М.Б., асп. Хилинський П.Б.
	 Simple element of a Bezout domain. Асп. Попадюк О.Б.
	 Про одне узагальнення бiциклiчного моноїда. Асп. Михаленич М.С.

 Некомпактні простори ідемпотентних мір. Асп. Марко Ю.Я.
 On spaces of *-measures on ultrametric spaces. Асп. Сухорукова Х.О.
	 Homeomorphisms of the space of nonzero integers with the Kirch topology.
Асп. Стельмах Я.Б.
	 Адекватні властивості елементів у абелевих і дуо-кільцях.
	Асп. Дмитрук А.А.



ПІДСЕКЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Аудиторія 153 , вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Єлейко Я.І.
Секретар підсекції – ст. лаб. Химич О.А.

Засідання – 7 лютого, 15 год 05 хв

Мішана задача для параболічних систем Бусінеска-Стокса зі змінними показниками не лінійності. Проф. Бугрій О.М.
Статистичні методи визначення авторства. Доц. Базилевич І.Б.
Надійність системи з резервуванням, послідовним з’єднанням елементів і пороговими стратегіями відновлення. Доц. Жерновий Ю.В. 


	Рівняння відновлення в нелінійній апроксимації. Асист. Ярова О.А.
Статистичне моделювання понять щастя та робота. Проф. Єлейко Я.І.

Асимптотика спектра операторів Шредінґера з потенціалами Кулона.
Доц.  Головатий Ю.Д.
	Обернені коефіцієнтні задачі з даними з просторів розподілів типу Шварца. Проф. Лопушанська Г.П.
Обернені задачі популяційної динаміки. Доц. Андрусяк Р.В.

Граничні розподіли для повної кількості частинок в гіллястих процесах
з перетвореннями, залежними від віку частинок. Асист. Лисецький Т.Б.
 Задачі без початкових умов для еволюційних
функціонально-диференціальних рівнянь і варіаційних нерівностей.
Асист. Скіра І.В.
 Нелінійна інтегро-диференціальна система рівнянь Осколкова-Стокса зі змінним показником нелінійності і малим параметром. Асист. Хома М.В.


ПІДСЕКЦІЯ
ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Аудиторія 372, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Чижиков І.Е.
Секретар підсекції – доц. Луківська Дз.В.

Засідання – 8 лютого, 10 год 10 хв

	Close-to-convexity of polynomial solutions of a differential equation of the second order with polynomial coefficients of the second degree.

Проф. Шеремета М.М., доц. Трухан Ю.С.
	До питання про формули обчислення абсцис гаусових рядів Діріхле.

Асп. Куриляк М.Р., проф. Скасків О.Б.
	Аналоги теореми Ердеша-Макінтайра-Фентона для кратних рядів Діріхле: непокращуваність опису величини виняткових множин. Проф. Скасків О.Б.

Про непокращуваний опис виняткової множини у нерівності 
Бітляна-Гольдберга для кратних степеневих рядів.
Проф. Скасків О.Б., доц. Куриляк А.О.
	Безвідбивні потенціали оператора Шредінгера.

Доц. Микитюк Я.В., доц. Сущик Н.С.
	Аспекти історії методу неподільних і числення нескінченно малих. 

	Доц. Кудрик Т.С.
	Організація фізико-математичного факультету у Львівському університеті, навчальна та наукова робота на факультеті у 1939-1941 роках (сторінки історії). Доц. Притула Я.Г.

Узагальнення еліптичних функцій. Доц. Луківська Дз.В.

ПІДСЕКЦІЯ МЕХАНІКИ

Аудиторія 271, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Андрейків О.Є.
Секретар підсекції – доц. Кузь І.С.

Засідання – 3 лютого, 13 год 00 хв

	Розроблення розрахункових моделей визначення залишкового ресурсу елементів конструкцій за впливу корозивного середовища. Проф. Андрейків О.Є., доц. Долінська І.Я.
Моделювання зовнішньої задачі для ниткового недеформівного включення

в межах методу функцій стрибка. Гол. наук. співроб. Сулим Г.Т.
Гранично-інтегральне моделювання оцінки міцності пружних тіл із залікованими тріщинами. Проф. Станкевич В.З.
Міцність пружно-пластичних пластин. Доц. Кузь І.С.
Критичне навантаження за згину пластини з шайбою та двома тріщинами за смугового контакту їхніх берегів. Доц. Слободян М.С.
Напружено-деформований стан за згину пластини з двома наскрізними тріщинами з урахуванням контакту їхніх берегів. Доц. Звізло І.С.
Розроблення моделей росту коротких тріщин у металевих матеріалах за тривалих навантажень та експлуатаційних середовищ. Асист. Яджак Н.С.
Термомагнітоелектропружність скінченних біматеріальних тіл із неоднорідностями за неідеального теплового контакту складових. Асп. Василишин А.В.
Побудова та аналіз коректності варіаційного формулювання задачі теплопровідності. Асп. Василишин Г.В.
 Моделювання заповільненого руйнування елементів конструкцій довготривалого експлуатування з урахуванням деградації їх матеріалів. Асп. Настасяк С.В.




ПІДСЕКЦІЯ
математичної економіки, економетрії, 
фінансової ТА АКТУАРНОЇ математики

Аудиторія 376, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Оліскевич М.О.
Секретар підсекції – доц. Червінка К.А.

Перше засідання – 7 лютого, 10 год 00 хв

	Оптимальне керування динамікою еволюційного процесу за однакових стартових умов. Проф. Кирилич В.М.
	Застосування математичної моделі “третього тіла”  при  формулюванні контактних задач. Доц. Барабаш Г.М.
	Розв’язки Харшаньї задач банкрутства. Доц. Козицький В.А.
	Відкриті проблеми теорії ігор.  Доц. Куриляк А.О.
	Чисельний розв’язок оптимального керування дифузійною моделлю поширення популяції.  Доц. Флюд В.М.
	Чисельний експеримент у задачах відновлення профілю гравітаційної хвилі. Асп. Мільченко О.В.


Друге засідання – 7 лютого, 13 год 00 хв

Асимптотика логарифмічної похідної добутку Бляшке з повільно зростаючою лічильною функцією нулів. Проф. Заболоцький М.В.
Прогнозування внутрішньої структури колоди за результатами її зовнішнього сканування методами часових рядів. Доц. Вус А.Я.
Узагальнена персентильна модель пожиттєвого страхування життя.
Доц. Підкуйко С.І.
	Економічна оцінка ризиків інформаційної безпеки та їх страхування. Доц. Прокопишин І.А.
	Новий метод побудови інтегровних систем. Доц. Сидоренко Ю.М.

Функціональні кінетичні рівняння та їхня роль у моделюванні.
Доц. Червінка К.А.










СЕКЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 
ТА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Аудиторія 111, вул. Університетська, 1

Керівник секції – проф. Дияк І.І.
Секретар секції – доц. Горлач В.М.

П л е н а р н е   з а с і д а н н я – 3 лютого, 12 год 00 хв

	Підсумок наукової роботи факультету прикладної математики та інформатики за 2021 рік. Проф. Дияк І.І. 


ПІДСЕКЦІЯ  ПРИКЛАДНОЇ  МАТЕМАТИКИ


Аудиторія 111, вул. Університетська, 1

Керівники підсекції – проф.Дияк І.І.,
проф.Хапко Р.С.
Секретарі підсекції – доц. Ящук Ю.О.,
доц. Ярмола Г.П.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 13 год 00 хв

	Моделювання діагностики та поширення COVID-19. Проф. Дияк І.І.

Застосування сурогатних моделей для аналізу поширення COVID-19. 
Доц. Щербатий М.В.
	Дослідження контакту пружних тіл, одне з яких із тонким покриттям,

за допомогою методу декомпозиції області.  Доц. Стягар A.О.
	Розпізнавання математичних формул на базі даних CROHME.

Доц. Дяконюк Л.М.
	Дослідження задачі адвекції-дифузії-реакції в неоднорідному середовищі з тонким криволінійним каналом. Доц. Мазуряк Н.В.

Якісний аналіз математичної моделі ферментаційного процесу при обмеженнях на субстрат. Асист. Борисюк Я.Є.
Про метод фундаментальних розв’язків для одновимірних нестаціонарних задач. Проф. Хапко Р.С. 
Використання sinc-згорток для чисельного розв’язування хвильового рівняння. Доц. Вавричук В.Г. 
Моделі природних мов для розв’язування прикладних задач машинного навчання. Доц. Музичук Ю.А. 
Про схему розв’язування системи матричних поліноміальних рівнянь другого ступеня. Доц. Недашковська А.М. 
 Про багатокрокові методи для розв’язування нелінійних рівнянь. Доц. Ярмола Г.П. 
Проблема вибору сітки в задачі розв’язування двовимірних інтегральних рівнянь теорії потенціалу методом колокації. Ст.викл. Гарасим Я.С. 
Про метод інтегральних рівнянь для розв’язування крайових задач для еліптичного рівняння зі змінними коефіцієнтами. Асист.  Бешлей А.В. 
Про метод фундаментальних розв’язків для чисельного розв’язування двовимірних нестаціонарних задач. Асист.  Борачок І.В. 
Задача без початкових умов для сильно нелінійних еволюційних варіаційних нерівностей зі змінним запізненням. Асист.  Ільницька О.В.
Про метод інтегральних рівнянь для чисельного розв’язування обернених задач рівняння еластостатики. Асп. Власюк М.В. 


ПІДСЕКЦІЯ СИСТЕМ І МЕТОДІВ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Аудиторія 365, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Сеньо П.С.
Секретар підсекції – доц. Хімка У.Т.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 13 год 00 хв

Визначення меж проміжної точки залишкового члена у формі Лагранжа ряду Тейлора засобами математики функціональних інтервалів. Проф. Сеньо П.С.
Метод пошуку записів у файлах баз даних, який враховує розподіл ймовірностей звертання до записів, та його використання.
Проф. Цегелик Г.Г.
	Агломеративні та дивізимні процедури для кластеризації регіонів України за рівнем розвитку малого бізнесу. Доц. Добуляк Л.П.

Застосування головних компонент у класифікації об’єктів.
Доц. Костенко С.Б.
	Процедура стохастичної оптимізації в задачах керування. Доц. Хімка У.Т.

Використання шаблонів характеристик класів у програмах мовою С++.
Доц. Ярошко С.М.
	Facial Expression Recognition for Portable Devices. Асист. Коркуна А.М.
	Оптимальна схема блокового пошуку у випадку закону Зіпфа розподілу ймовірностей звертання до записів файлів баз даних. Асист. Фундак Л.І.





ПІДСЕКЦІЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

Аудиторія 273, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – проф. Шахно С.М.
Секретар підсекції – доц. Мельничин А.В.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 13 год 00 хв

	Метод з апроксимацією оберненого оператора  для нелінійних задач найменших квадратів на базі методу типу хорд. Проф. Шахно С.М.

Ідея побудови загального методу для мінімізації функції багатьох змінних 
з надквадратичною швидкістю збіжності. Проф. Бартіш М.Я.
	Дифузійне наближення задачі керування з напівмарківськими переключеннями. Проф. Чабанюк Я.М.

Захист цифрових даних: загрози та рішення. Доц. Голуб Б.М.
Задача з невідомим молодшим коефіцієнтом для рівняння порядку 2b
з дробовою похідною за часом. Доц. Пасічник О.В.
	Деякі методи мінімізації функцій з над квадратичною швидкістю збіжності. Доц. Ковальчук О.В.

Дослідження алгоритмів розв’язку задачі комівояжера за використання додаткових умов. Доц. Мельничин А.В.
Про збурений аналог методу мінімізації з надквадратичним порядком збіжності. Доц. Огородник Н.П.
Про деякі математичні моделі профілактичного обслуговування технічних систем. Ст. викл. Гнатишин О.П.
 Апаратна реалізація алгоритму сортування на основі просторово-часових графів. Асист. Николайчук Л.В.


ПІДСЕКЦІЯ  ІНФОРМАТИКИ

Аудиторія 270, вул. Університетська, 1

Керівник підсекції – доц. Ярошко С.А.
Секретар підсекції – доц. Черняхівський В.В.

З а с і д а н н я – 3 лютого, 13год 00 хв

	Використання нейронних мереж для спрощення управління процесом вибору туристичного продукту. Доц. Гошко Б.М.

Про одну властивість характеристики Неванлінни. Проф. Заболоцький Т.М.
Інтерактивні засоби середовища MOODLE для навчання програмуванню. Доц. Клакович Л.М., асист. Галамага Л.Б.
Про застосування методики контролю якості до інформаційно-аналітичної системи SRS. Асист. Корольчук С.Я.
Досвід використання систем для перевірки знань студентів з навчального курсу “Бази даних та інформаційні системи”. Ст. викл. Костів О.В.
Best DevOps practices for Azure Resource Manager templates 
(ARM templates). Асист. Кущак П.Б.
	Про розв’язування залежних від часу граничних інтегральних рівнянь у початково-крайових задачах для хвильового рівняння у вагових просторах Лебега. Доц. Літинський С.В., асист. Глова А.Р.

Аналіз традиційного та гнучкого підходів до створення програмного забезпечення у динамічних умовах. Доц. Малець Р.Б.
	The Laguerre transform of a convolution product of vector-valued functions.
Доц. Музичук А.О.
	 Про систему агрегування та аналізу практичних завдань студентів,

пошуку дублікатів і синтаксично подібних конструкцій. Асист. Нобіс В.В.
	 Інтерактивна система обчислення оптимального добового раціону харчування для різних категорій населення.

Доц. Пасічник Т. В., асист. Жировецький В.В.
	 Система автоматичного оцінювання вступних тестів у Львівському університеті. Доц. Рикалюк Р.Є.
	 A Symmetric Three-Layer Plate with Two Coaxial Cracks under Pure Bending. Доц. Селіверстов Р.Г.

 Про деякі питання розв’язування лінійних рівнянь, які мають неєдиний розв’язок. Доц. Сибіль Ю.М.
	 Дослідження двовимірних гравітаційних напружень в анізотропних середовищах на основі інтегральних рівнянь типу Шермана. Доц. Соляр Т.Я.
	 Збіжність методу регуляризації знаходження нормального квазірозв’язку в задачах з вільною фазою з цілком неперервним оператором.
Доц. Тополюк Ю.П.
	 Аналіз окремих граничних випадків генерування тестових графів.

Доц. Черняхівський В.В.
	 Порівняння інструментів платформи Net для створення багатопотокових програм. Доц. Ярошко С.А.





ПІДСЕКЦІЯ  ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Аудиторія 265, вул. Університетська, 1

Керівники підсекції – проф. Шинкаренко Г.А.,
 				проф. Притула М.М.
Секретарі підсекції – проф. Венгерський П.С.,
проф. Щербина Ю.М.

П е р ш е   з а с і д а н н я – 3 лютого, 13год 00 хв

	Адаптивні схеми методу скінченних елементів: апостеріорні оцінювачі похибок, ефективність і надійність обчислень. Проф. Шинкаренко Г.А.

Комп’ютерне моделювання задач потоків рідини в наближенні кінематичної хвилі. Проф. Венгерський П.С. 
Аналіз чисельних розв’язків задачі акустичної взаємодії рідини з оболонками. Доц. Бернакевич І.Є.
Вплив пружних властивостей оболонкових конструкцій на поширення акустичних хвиль у рідкому наповнювачі. Доц. Вовк В.Д.
Математична модель дисипативної термогідропружності. Аналіз розв’язків модельних 1D та 2D задач. Доц. Горлач В.М.
	Числовий аналіз вільних коливань оболонок, податливих до зсувів і стиснення. Доц. Козій І.Я.

Д р у г е   з а с і д а н н я – 4 лютого, 12 год 00 хв

	Про нову цілком інтегровну бездисперсійну динамічну систему.

Проф. Притула М.М.
	Порівняльний аналіз структури інтелектуальних агентів.

Проф. Щербина Ю.М.
	Дослідження ґратки квазіфільтрів над Кліфордовими напівгрупами.

Доц. Олійник Р.М.
	Застосування ШНМ для розв’язування задач гідродинаміки.

Доц. Коковська Я.В.
	Генерування музики з використанням ШНМ. Доц. Колос Н.М.

	Практичне застосування теорії нечітких множин і нечіткої логіки.

Доц. Пелюшкевич О.В.
	Порівняльний аналіз  h-адаптивних скінченноелементних апроксимацій для одновимірних крайових задач. Асист. Квасниця Г.А.

	Про напівгрупу, породжену розширеною біциклічною напівгрупою та

w-замкненою сім’єю. Асист. Позднякова І.В.
	Задача оптимального розподілу кредитних коштів банку на фінансування проектів. Асист. Прядко О.Я.



 Застосування методу динамічного програмування до вирішення завдання оптимального розподілу коштів між проектами. Асист. Коркуна Н.М.
 Недиференційована оптимізація. Теорема Ферма. Асист. Смичок М.Б.
 Впровадження мультимедійних програм в освітній процес – інтеграція сервісу quizlet  у навчальне середовище. Асист. Кириченко Н.В.
 Модифікація методу Мура на підставі математики функціональних інтервалів. Асист. Стойко Т.І.  
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