


Навчально-науковий центр хімічного матеріалознавства і

нанотехнологій створений наказом ректора від 02.10.2017 року.

Основні напрямки діяльності ННЦ:

- проведення фундаментальних і прикладних досліджень та

збільшення кількості наукових публікацій у виданнях, що мають

високий рейтинг і входять до наукометричних баз даних Scopus

та Web of Science;

- міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво

з університетами-партнерами, фірмами,фондами;

- розвиток матеріально-технічної бази для проведення наукових

досліджень та інноваційної діяльності;

- надання організаційної допомоги та лабораторної бази студентам

і аспірантам під час виконання експериментальної частини

курсових,дипломних і дисертаційних робіт;

- організація наукових конференцій, проведення засідань

студентських наукових гуртків, наукових семінарів тощо.



ННЦ виступив співорганізатором XI Міжнародної конференції

«Electronic processes in organic and inоrganic materials»

(“Електронні процеси в органічних і неорганічних матеріалах”)

(ICEPOM-11), 21 – 25 травня, 2018 р. разом із Київським

національним університетом імені Тараса Шевченка,

Національною Академією Наук України та Інститутом фізики НАН

України.

Організаційна діяльність



Організаційна діяльність

На ICEPOM-11 було подано 131 доповідь від вітчизняних

науковців та 45 доповідей від закордонних вчених. Зокрема,

свої доповіді та презентації власних досліджень представили

науковці з Азербайджану, Литви, Польщі, Туреччини, Франції,

Білорусії, Німеччини, Бельгії, США, Індії та Китаю.

Кращі доповіді опубліковані у журналі “Molecular Crystals and

Liquid Crystals” (видавництво Taylor and Francis Group,

Великобританія), який індексується базою даних SCOPUS

(від ПНУ прийнято до друку 7 статей)



Організаційна діяльність

Працівники навчально-наукового центру взяли участь у ХІ міжнародній

виставці «LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH»,

яка відбулася 17-19 жовтня в Києві та зібрала на своєму майданчику

більше 6800 фахівців!



НАУКОВА   ЛАБОРАТОРІЯ
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НАУКОВА   ЛАБОРАТОРІЯ



Лабораторне  обладнання

Центрифуга лабораторна 

СМ-3М MICROmed

Ультразвукова ванна 

Jeken (Codyson) CE-7200A
Аквадистилятор

електричний



Лабораторне  обладнання

Термостат сухоповітряний TC-20 MICROmed



Лабораторне  обладнання

УФ-видимий спектрофотометр 

ULAB 102



Лабораторне  обладнання

Оптичні мікроскопи

надані в користування в рамках підписаної угоди 

про співпрацю із Фондом досліджень стародавніх

цивілізацій, FRAC (США) (в особі п. Ірини Форостян) 

за сприяння професора Миронюка І.Ф.



Спільні наукові проекти ННЦ та 
кафедри хімії

«Створення сорбентів нового покоління для 

вилучення важких металів та стронцію із водного 

середовища» 
Міністерство освіти і науки України, 2017-2019, 

керівник - професор Миронюк І.Ф.

«Магнітокеровані металоксидні наноструктури

для екологічних та біомедичних застосувань» 
Міністерство освіти і науки України, 2018-2020, 

керівник – професор Шийчук О.В.

«Композиційні будівельні матеріали

на основі цементу та золи виносу

теплових електростанцій» 
госпдоговірна науково-дослідна робота

ПрАТ «Івано-Франківськцемент», 2018-2019 р.р.,

керівник - професор Миронюк І.Ф.



Участь у конференціях

13 тез доповідей на міжнародних 

конференціях в Україні та закордоном



Міжнародна співпраця

 Республіка Польща 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 Королівство Бахрейн 
University of Bahrain

 Індія 
Devi Ahilya University (Indore)

 Єгипет 
Al Azhar University (Cairo)



Міжнародна співпраця

 Ягелонський університет (м. Краків, Польща)
У рамках наукової співпраці працівники центру здійснили візит на хімічний

факультет та факультет фізики, астрономії та прикладної

інформатики Ягелонського університету, в результаті якого обговорили

отримані результати та окреслили напрямки майбутніх спільних наукових

досліджень.

Обговорення результатів 
із проф. Wojciech Macyk

Із проф. Andrzej Kotarba
в лабораторії XPS

Дискусія із проф. 
Andrzej Kotarba

В лабораторії мессбауерівської спектроскопії із 
проф. Antoni Pędziwiatr та проф. BogdanBogacz



Міжнародна співпраця

 Ягелонський університет (м. Краків, Польща)
Разом із заступником декана із наукової роботи, завідувачем кафедри неорганічної

хімії Ягелонського університету проф. Войчехом Мацеком провели зустріч із

директором Centrum Transferu Technologii CITTRU др. Gabriela Konopka-Cupiał.

CITTRU займається інноваціями, захистом прав інтелектуальної власності,

координацією наукових досліджень та пошуком фінансувань для науковців

Ягелонського університету.



Міжнародна співпраця

Професор Mohamed Bououdina відвідав хімічні лабораторії

кафедри хімії, лабораторію синтезу термоелектричних

матеріалів кафедри фізики і хімії твердого тіла, лабораторії
кафедри матеріалознавства і новітніх матеріалів.

 University of Bahrain (Королівство Бахрейн)

Професор Університету Королівства Бахрейн Mohamed Bououdina є автором

понад 350 наукових публікацій, 2 книг та 20 розділів монографій; h-індекс 32

(Scopus), галузь наукових інтересів: нанотехнології; матеріалознавство та

інженерія; відновлювальна енергія; біомедицина; екологічна нанотехнологія;

спінтроніка та оптоелектроніка.

У співавторстві із Mohamed Bououdina опубліковано 8 наукових

публікацій (статей та розділів монографій), що індексовані у SCOPUS



Наукові публікації

Tatarchuk T., Al-Najar B., Bououdina M., Ahmed M.A.A. (2018) Catalytic

and Photocatalytic Properties of Oxide Spinels. In: Martínez L., Kharissova

O., Kharisov B. (eds) Handbook of Ecomaterials. Springer, Cham, pp 1-

50, ISBN 978-3-319-48281-1

Tatarchuk, T., Peter, A., Al-Najar, B., Vijaya, J. and Bououdina, M. (2018)

Photocatalysis: Activity of Nanomaterials, in Nanotechnology in

Environmental Science (eds C. M. Hussain and A. K. Mishra), Wiley-VCH

Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, p.209-292, Online ISBN:

9783527808854; Print ISBN: 9783527342945

Tatarchuk T., Bououdina M., Al-Najar B., Bitra R.B. (2018) Green and

Ecofriendly Materials for the Remediation of Inorganic and Organic

Pollutants in Water. In: Naushad M. (eds) A New Generation Material

Graphene: Applications in Water Technology. Springer, Cham, pp 69-110,

ISBN 978-3-319-75483-3

Співавторство трьох розділів монографій у міжнародних 

видавництвах Springer та Wiley (SCOPUS)



10 статей у міжнародних журналах (SCOPUS)
(сумарний Impact Factor опублікованих статей IF = 15.06)

12 публікацій у SCOPUS = 14% всіх публікацій від ПНУ  (85 статей станом на 14.01.2019)

Наукові  публікації



106 цитувань у базі даних SCOPUS за 2018 р.
≈ 10% всіх цитувань ПНУ  (1095 цитування станом на 14.01.2019)

Наукові  публікації

37 цитувань

32 цитування

21 цитування

h-index ПНУ = 36



Навчально-науковий центр 
хімічного матеріалознавства та нанотехнологій
вул. Галицька, 201Б, ауд. 112
м. Івано-Франківськ, 76008


