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Кафедра загальної фізики — структурний підрозділ фізичного 

факультету Університету, що проводить навчальну, методичну, науково-

дослідну та виховну роботу з напряму підготовки «Прикладна фізика», а 

також окремих навчальних дисциплін інших напрямів підготовки. 

 

Розділ 1. Основні досягнення кафедри. 

Кадровий склад кафедри: 

Професорсько-викладацький склад 

 Викладач Посада Науковий ступінь Вчене звання 

1. Стадник Василь 

Йосифович 

завідувач кафедри  д. ф.-м. н. професор 

2. Демків Тарас 

Михайлович 

професор д. ф.-м. н доцент 

3. Чорнодольський Ярослав 

Миколайович 

доцент, в.о. декана 

ффакультету 

канд. ф.-м. н доцент 

4. Конопельник Оксана 

Ігорівна 

доцент канд. ф.-м. н. доцент 

5. Фтомин Назар 

Євгенович 

доцент канд. ф.-м. н. доцент 

6. Щепанський Павло 

Андрійович 

0.5 асистент канд. ф.-м. н. - 

7. Новосад Ірина 

Степанівна 

0.5 асистент канд. ф.-м. н. - 

Навчально-допоміжний персонал 

1 Новосад Ірина 

Степанівна 

зав. лабораторією канд. ф.-м. н.  

2 Кухарська Леся 

Володимірівна 

зав. лабораторією канд. пед. н.  

3 Лехів Раїса Іванівна інженер І категорії    

4 Радковська Оксана 

Володиміріна 

провідний інженер   

5 Гураль Любов 

Мар̕янівна 

стар. лаборант   

Науково-дослідна частина 

1 Щепанський Павло 

Андрійович 

наук. співробітник канд. ф.-м. н.  

2 Рудиш Мирон 

Ярославович 

0.5 наук. 

співробітник 

канд. ф.-м. н.  

3 Щвейдігула Віталій 

Віленович 

інженер   

 

 

 



Навчальні курси: 

Бакалаврат 

 Електрика і магнетизм (1-й, 2-й курс, проф. Стадник В.Й.);  

 Загальна фізика (мех.-мат., геогр. та геол. ф-ти, проф. Демків Т.М., доц. 

Конопельник О.І.); 

 Інженерна компʼютерна графіка (2-й курс, доц. Чорнодольський Я.М.); 

 Основи комп’ютерної графіки (2-й курс ДВВ, доц. Чорнодольський Я.М.); 

 Аналогові і цифрові методи обробки зображень (3-й курс, доц. 

Чорнодольський Я. М.); 

 Основи електроніки (3-й курс, доц. Фтомин Н.Є.); 

 Методи викладання фізики (3-й курс, доц. Конопельник О.І.); 

 Формування викладацької діяльності (4-й курс, доц. Конопельник О.І.); 

 Комп’ютерне моделювання фізичних процесів (4-й курс, проф. Демків Т.М., асист. 

Щепанський П.А.); 

 Основи радіоелектроніки (4-й курс, доц. Фтомин Н.Є.); 

 Фізика діелектричних кристалів (4-й курс, проф. Стадник В.Й.); 

 Комп’ютерні вимірювальні системи (4-й курс, доц. Фтомин Н.Є.). 

Магістратура 

 Фазові перетворення у кристалічних системах (асист. Щепанський П.А.); 

 Фізичні основи компʼютерних систем  (проф. Демків Т.М.); 

 Методика викладання фізики у ВНЗ (доц. Конопельник О.І.); 

 Основи експертних систем (проф. Демків Т.М.); 

 Прикладні проблеми фізики низьких температур (проф. Стадник В.Й.); 

 Методи обробки сигналів та зображень (доц. Чорнодольськия Я.М.); 

Аспірантура 

 Проблеми комп’ютерного моделювання фізичних процесів (проф. Демків Т. М.); 

 Сучасні проблеми фізики кристалів (проф.Стадник В.Й.); 

 Кріогеніка (проф. Стадник В.Й.). 

 

Загальне навантаження – 3937 год. Середнє навантаження – 656 год. 

За викладачами кафедри були закріплені такі посади та обов’язки на 

факультеті:  

Доц. Демків Т.М. – заступник декана з навчально-методичної роботи з 2008 р. до 

2018  р. 

Доц. Чорнодольський Я.М. – заступник декана з навчально-методичної роботи з 

2018  р. а з квітня 2021 р – в.о. декана факультету. 

Доц. Конопельник О.І. – секретар Вченої ради факультету з 2009 р. 

На початку 2017 р. відбулось переміщення навчально-наукових та методичних 

лабораторій КЗФ із приміщень по вул. Кирила і Мефодія, 8 у приміщення корпусу 

по вул. Драгоманова, 19. Все відбулось організовано, мобільно  і навчального 

процесу щодо проведення лабораторних занять не було порушено.  



СТРУКТУРА 

навчальних лабораторій кафедри загальної фізики 

Лабораторія  
практикуму з загальної фізики  

(к.101, 102, 103, 104) 
 

1. Зав. лабораторією 
Кухарська Л.В. 
к.103 – Молекулярна фізика 
2. Ст. лаборант  Гураль Л.М. 
к.101 – Механіка 
3. Ст. лаборант  вакансія  
к.102– Оптика 
4. Пр. інженер  вакансія 
к.104 – Електромагнетизм 
5. Пр. інженер  0,5 ст. Лехів Р.І. 
0,5 ст. вакансія 

 
Лабораторія забезпечує 

лабораторні заняття з курсу 
«Загальна фізика»: 

«Механіка»,  
«Молекулярна фізика»,  
«Оптика»,  
«Електромагнетизм» 
для студентів хімічного, 
біологічного, географічного, 
геологічного та механіко-
математичного факультетів — 
1234 год. 
а також  
«Механіка» для студентів 
фізичного ф-ту. — 464 год. 

Всього: 1698 год. 

Лабораторія комп’ютерної техніки 
(к.301, 302, 303, 202) 

 

1. Зав. лабораторією Новосад І.С. 
к.302,– лаб. електрики і 
магнетизму 
к.303 – лаб. функціон. електроніки 
2. Пр. інженер Радковська О.В.  
(матеріально-відповід. кафедри) 

к.202 – комп’ютерний клас 
3. Інженер 1 к. Лехів Р.І. 
(секретар кафедри) 

к.301 – лаб. комп’ютерної фізики 
 

Лабораторія забезпечує лабор. заняття з 
навч. дисциплін: 

 Електрика і магнетизм – 464 год. 

 Інженерна комп’ютерна графіка – 48 год. 

 Основи радіоелектроніки – 80 год. 

 Основи сучасної електроніки – 64 год. 

 Аналог. та цифр. методи обробки 
зображень –16 год. 

 Основи електроніки –32 год. 

 Комп'ютерне моделювання фізичних 
процесів –80 год. 

 Пр. фізика (Комп. моделюв. фіз. 
процесів) – 64 год. 

 Пр. фізика (Комп. вимірювальні системи) 
– 64 год. 

 Спектральна експертиза матеріалів – 64 
год. 

 Фізичні основи комп'ютерних систем (М) 
– 64 год. 

 Фазові переходи у кристалічних системах 
(М) – 64 год. 

 Основи експертних систем (М) – 64 год. 

 Технологічні основи електроніки (М)  – 
16 год. 

Всього: 1184 год.  
Практики – 182 год. 

 Керівництво магістер. роботами – 120 год. 
 Науковий семінар (аспір.) – 48 год. 

Всього: 350 год. 

Лабораторія 
методики 

викладання фізики 
(к.306) 

 

 Пр. інженер 
Радковська О.В.  
(матеріально-
відповід. кафедри) 

 
Лабораторія забезпечує 

лабор. заняття з навч. 
дисциплін: 

 

 Методика викладання 
фізики –112 год.  

 Лабораторний 
практикум в СШ – 24 год. 

 Основи педагог. 
досліджень – 16 год. 

 МВФ у ВНЗ –160 год.  
 

Всього: 312 год. 
 

 

 

 

 

 

 



Науково-дослідна тематика:  

 синтез кристалів групи А2ВХ4 з водного розчину;  

 рефрактометрія діелектричних кристалів; 

  вплив зовнішніх чинників на оптико-спектральні параметри кристалічних 

фероїків; 

 зонно-енергетична структура; 

 вплив домішок перехідних металів на оптико-електронні параметри кристалів;  

 вивчення фазових переходів у кристалічних системах; 

 високоточна поляриметрія анізотропних кристалів;  

 оптичні і електрофізичні властивості провідних полімерів, спряжених поліаренів, 

композитних полімерних матеріалів; 

 моделювання кінетичних ефектів у напівпровідниках з непараболічним законом 

дисперсії та розрахунок електронної енергетичної структури кристалів; 

 спектрально-люмінесцентні дослідження сцинтиляційних матеріалів та 

люмінофорів. 

 

Загальна кількість наукових публікацій викладачів, аспірантів та студентів 

кафедри у 2016-2021рр.: 

Роки К-сть 

публікацій 

Імпакт-

фактор 

Монографія/ 

навч. посібник 

Патенти Участь у 

міжн. конф. 

Тези 

доповідей 

2016 15 8 -/1 - 5 10 

2017 22 14 1/- - 13 28 

2018 19 15 1 /2 2 9 25 

2019 12 6 -/1 3 6 20 

2020 10 8 - 2 6 25 

Σ 78 51 2 /4 7 39 108 

 

Навчальні посібники:  

1. Франів А., Стадник В., Курляк В. «Фізика низьких температур». –Львів, вид-во 

ЛНУ, 2018. – 362 с. 

2. Антоняк О.Т., Стадник В.Й. «Загальна фізика. Підґрунтя оптики». –Львів, вид-во 

ЛНУ, 2019. – 216 с. 

3. Мягкота С.В., Вовк О.М., Пушак А.С., Демків Т.М.. «Фізика. Електрика і 

магнетизм». – Львів:УАД, 2016. – 200 с. 

4. Мягкота С. В. Боярчук В. М., Пушак А. С., Вістовський В. В., Демків Т. М. «Фізика. 

Електрика і магнетизм: практикум». – Львів : ЛНАУ, 2018. – 173 с. 

 

Монографія:  

Konopelnyk О.І., Аksimentyeva [et al.].  Computational and Experimental 

Analysis of Functional Materials. Chapters 3, 6, 9, 13 //  Toronto, New Jersey: Apple 

Academic Press, CRC Press. - 2017. – 532 p. 

Брезвін Р.С., Габа В.М., Романюк М.О., Стадник В.Й. «Оптико-електронні 

параметри фероїків групи сульфатів та цинкатів» – Львів, Ліга Прес, 2018. – 244 с. 



Патенти:  

1. Стадник В.Й. та ін. Пристрій для оптичного вимірювання температури. Патент на 

корисну модель №: 140611, Україна, опубліковано 10.03.2020, бюл. № 5/2020. 

2. Стадник В. Й. та ін. Пристрій для вимірювання одновісного механічного тиску. 

Патент на корисну модель №: 140611, Україна,, опубліковано 27.01.2020, бюл. № 

2/2020. 

3. Ванкевич П.П., Стадник В.Й. та ін. Сигнальний елемент. Патент на корисну 

модель № 133615, зареєстровано 10. 04. 2019 р. 

4. Демків Т. та ін. Полімерний сцинтилятор. Патент на корисну модель № 

u201800200; опубліковано 11.06.2018, бюл. № 11.  

5.  Демків Т. та ін. Пластмасовий сцинтилятор № u201800201; опубліковано 

27.08.2018, бюл. № 16. 

6. Новосад І. С. та ін. Спосіб отримання тонкошарової люмінесцентної системи. 

Патент на корисну модель. – № u201812273, заявл. 11.12.2018, опубл. 25.04.2019, 

Бюл. № 8. 

7. Новосад С. С., Костик Л. В., Капустяник В. Б., Новосад І. С. Сцинтиляційний 

матеріал на основі вольфрамату цинку. Патент на корисну модель. – № 

u201812274, опубліковано 10.05.2019, Бюл. № 9. 

Проф. Стадник В.Й. науковий керівник кандидатських дисертацій: 

1. Рудиш М. Я. «Оптико-електронні параметри кристалів літій-амоній сульфату під 

дією одновісних тисків» (2018 р.). 

2. Щепанський П. А. «Особливості зонної структури та оптичні характеристики 

кристалів групи ABSO4 (де A, B = Li, Na, K, NH4) з ізотропною точкою» (2019 р.). 

та науковий консультант докторської дисертації доц. Брезвіна Р.С. «Вплив 

зовнішніх чинників та ізоморфного заміщення на оптико-електронні параметри 

фероїків групи сульфатів та хлороцинкатів (2020 р.). 

Захист докторської дисертації доц. Демківа Т. М. «Трансформація 

електронних збурень у композитних люмінесцентних матеріалах» (2019 р.). 

 

Аспіранти: 

№ Прізвище Рік Керівник Освітня 

програма 
1. Матвіїв Роман* 3 рік проф. Стадник В.Й.  105 Прикладна 

фізика та 

наноматеріали 
2. Карнаушенко 

Владислав 
3 рік доц. Чорнодольський 

Я.М.  
105 Прикладна 

фізика та 

наноматеріали 

3. Кільдіяров Роман 2 рік проф. Стадник В.Й.  105 Прикладна 

фізика та 

наноматеріали 

4. Горон Богдан 1 рік проф. Стадник В.Й.  105 Прикладна 

фізика та 

наноматеріали 



5. Орихівський Іван 1 рік проф. Стадник В.Й.  105 Прикладна 

фізика та 

наноматеріали 

6 Булик Лев-Іван закінчив Проф. Демків Т.М. фізика н/п і 

діелектриків 

* дисертацію підготовлено до представлення 

Проведено ліцензування освітньої програми 014 Середня освіта (Фізика). 

Щорічно доц. Чорнодольський Я.М. – заст. голови Оргкомітету, а 

проф. Стадник В.Й. – голова програмного комітету конференції студентів і 

молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА». 

Стажування: 

Проф. Демків Т.М. проходив міжнародне наукове стажування для 

педагогічних та науково-педагогічних працівників «Інноваційні методи 

викладання та дослідження» на базі Люблінської політехніки (р. Польща) 

терміном з 12 квітня по 10 травня 2021 р. 

Доц. Фтомин Н.Є. –проходив міжнародне наукове стажування в Інституті 

фізики Польської Академії Наук (відділ Спектроскопії високого тиску ON4.1) з 4 

по 10 червня 2018 р. Науковий керівник проф. Andrzej Suchocki. 

На кафедрі проходили стажування: 

Bordun I.  – doctor Politechnika Czestochowska 25.04.2021-29.07.2021 p.  

Ivashchyshyn F. – doctor  Politechnika Czestochowska 25.04.2021-29.07.2021 p. 

Товстюк К. – професор Національного університету «Львівська політехніка» 

(05.10.2020 р. по 21.12.2020 р.). 

Британ В.Б. – доцент кафедри фізики Дрогобицького державного університету 

ім.І.Франка (03.03.2021 р. По 15.04.2021 р). 

Кондир А.І. – доцент кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства 

Національного університету «Львівська політехніка» (05.10.2020 р. по 

21.12.2020 р.). 

Когут З.О. – старший викладач кафедри прикладної фізики і 

наноматеріалознавства Національного університету «Львівська політехніка» 

(05.10.2020 р. по 21.12.2020 р.).  

Гольський В.Б. – доцент кафедри фізики Дрогобицького державного 

університету ім.І.Франка (01.10.2019 р. по 31.10.2019 р). 

Паньків Л.І. – викладач кафедри фізики Дрогобицького державного 

університету ім.І.Франка (01.10.2019 р. по 31.10.2019 р). 

Станько М.Г. . – доцент кафедри фізики Дрогобицького державного 

університету ім.І.Франка (23.04.2018 р. по 25.05.2018 р). 

Проф. Стадник В.Й  науковий керівник держбюджетних тем: 

ФзФ-53 Ф «Нові матеріали функціональної електроніки на основі 

напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4» (2016-

2019 рр.); 

Фз-08Ф «Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових 

кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки» (2020-

2022 рр.); 



науковий співкерівник проєктів з Державним фондом фундаментальних 

досліджень Фз-5-18 «Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та 

дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління 

електромагнітним випромінюванням» (2017-2018 рр.); 

з НФДУ “Підтримка досліджень провідних та молодих учених (реєстраційний 

№:2020.02/0211) «Експериментально-теоретичне вивчення і прогнозування 

фотопружних властивостей кристалічних матеріалів для пристроїв керування 

електромагнітним випромінюванням» (2020-2022 рр.). 

Наук. співробітник Рудиш М.Я. – виконавець дослідницьких грантів: NCN 

„Preludium 15” «Theoretical investigation of physical properties of chalcopyrite 

semiconductors for solar cell applications» (2018/29/N/ST3/02901) Національного 

Центру Науки (Польща), 1.01.2019-31.12.2021,  та Академії ім. Яна Длугоша 

(Польща) „Young scientists - 2017” – DSM/WMP/5536/2017 “Electronic structure and 

physical properties study of Ag2XS3 (X = Si, Ge, Sn) ternary semiconductors”. 

Наук. співробітник Щепанський П.А. був виконавцем дослідницького 

гранту Академії ім. Яна Длугоша (Польща) „Young scientists-2018” – “The influence 

of cation substitution on optical anisotropy of ABSO4-group crystals” (Project No. 

DSM/WMP/6532/2018) 

Проф. Стадник В.Й.: член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.09 при Львів-

ському національному університеті імені Івана Франка; офіційний опонент 

докторських дисертаційних робіт Мирончук Г. Л. (01.04.10 – фізика 

напівпровідників і діелектриків (29.03. 2019 р., м. Чернівці); Васильківа Ю. В. 

(01.04.05 – оптика, лазерна фізика», (25.09. 2020 р., м. Львів); 

голова експертної комісії з акредитації освітньо-професійної програми 

«Фізика приладів, елементів і систем зі спеціальності 105 Прикладна фізика та 

наноматеріали за другим магістерським рівнем вищої освіти у Дрогобицькому 

педагогічному університеті ім. І. Франка (з 28 по 30 листопада 2018 р.); 

голова екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти за 

напрямом підготовки 6.040203 «Фізика» (2019-2021 рр.); член експертної комісії  

МОН України «Наукові проблеми матеріалознавства» (секція 6);  

 Наук. співробітник Щепанський П.А.  З червня 2020 р. отримує стипендію 

Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2020-2022). В листопаді 2020 

року отримав премію обласної державної адміністрації та обласної ради для 

працівників наукових установ та вищих навчальних закладів (університетів, 

академій, інститутів) Львівської області. 

Наук. співробітник Рудиш М.Я. З листопада 2020 р. є стипендіатом 

стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2020-2022). В 

листопаді 2019 року отримав премію обласної державної адміністрації та обласної 

ради для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів 

(університетів, академій, інститутів) Львівської області. 

 

Завідувач кафедри загальної фізики 

           проф. Стадник В.Й. 


