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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.
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Команда  
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Наукові проекти ННЦ

Українсько-польський двосторонній проект

«Фотокаталітичні гібридні системи для 

очищення води» (2020-2021)
Керівник проекту – Татарчук Т.Р.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej + МОНУ

«Інженерія металоксидних каталізаторів з 

функцією регулювання активності для 

гідроксорадикальної дезінфекції води» 

(2021-2023)
Керівник проекту – Татарчук Т.Р.

Міністерство освіти і науки України
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Спільні наукові проекти ННЦ та кафедри хімії

«Нові фотокаталітичні системи на 

основі гетеронаноструктурованого

діоксиду титану» 

(2020-2022)
Керівник проекту – Миронюк І.Ф.

Міністерство освіти і науки України
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Лабораторне  обладнання

Перистальтичний насос 

ОЕМ Т100-S118&JY15-12
Перистальтичний

насос з головкою

(1,2,3,4) ОЕМ Т600-S21

Система перистальтичних

насосів Іnjecta NK.LP

Прилад вакуумного 

фільтрування ПВФ-35ПП
Електроплитка 

"Термія"
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В лабораторії ННЦ проводяться лабораторні заняття для студентів спеціальності 102 Хімія :

• Фізична хімія (ОР Бакалавр)

• Аналітична хімія харчових продуктів (ОР Магістр)

• Технології очищення води (ОР Доктор філософії)

Навчальна діяльність
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Участь у конференціях

8 тез доповідей на міжнародних та Всеукраїнських 

конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених
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Навчально-науковий центр хімічного матеріалознавства і нанотехнологій спільно з 
кафедрою хімії провів науковий семінар за участю закордонних вчених

Наукові семінари
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Участь у акредитаціях освітніх програм

ОП 102 Хімія (Бакалавр) – акредитована !

ОП 102 Хімія (PhD) – акредитована !
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Міжнародна співпраця

 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Poland

 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Poland

 University of Bahrain
Kingdom of Bahrain

 King Saud University
Saudi Arabia
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Договори про співпрацю
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Підвищення кваліфікації
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Монографія

Лапчук І. В., 

Шийчук О. В., 

Татарчук Т. Р. 

Біоцидні поверхні: інженерія, 

механізм дії та застосування : 

Монографія. Івано-Франківськ, 2021. –

258 с. – ISBN 978-966-640-512-1
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Наукові  статті  (Scopus)

«Фізика і хімія твердого тіла»
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IF = 13.273 IF = 6.165 IF = 1.915
IF = 7.086 

IF = 2.193

IS = 0.64 

7 статей 
(сумарний Impact Factor опублікованих статей IF > 30 )

Наукові  статті (Scopus, квартиль Q1-Q2)
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Наукові статті ПНУ за 2021 рік (Scopus)
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Цитування у базі даних SCOPUS за 2021 р.

145 цитувань 

732 цитування 

63 цитування 
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Цитування статей

19



Директорка Центру Тетяна Татарчук увійшла до рейтингу 
ТОП-2% найцитованіших вчених світу

• Список включає понад 190 тисяч провідних вчених з усього світу, які
розподілені за 22 науковими напрямками та 176 конкретними підгалузями.

Stanford-Elsevier list of the 
world's top 2% of scientists

Викладачі Прикарпатського національного університету
Володимир Лущак, Олег Лущак і Тетяна Татарчук

потрапили до рейтингу ТОП-2% найцитованіших вчених світу. 
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Провідний фахівець центру Назарій Данилюк став стипендіатом 

Фундації Лозинських!
Серед 11 випускників-магістрів 2020 року різних факультетів/інститутів Прикарпатського 

університету Назарій Данилюк отримав найбільшу кількість балів і здобув винагороду від 
Фундації Лозинських (США) у розмірі 1000 доларів США.

21



https://firtka.if.ua/blog/view/za-krashchu-magistersku-robotu-student-
prikarpatskogo-universitetu-otrimav-1000-dolariv-ssha-vid-fundatsiyi-lozinskikh

Наші студенти і випускники 

– наша гордість !
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https://firtka.if.ua/blog/view/za-krashchu-magistersku-robotu-student-prikarpatskogo-universitetu-otrimav-1000-dolariv-ssha-vid-fundatsiyi-lozinskikh


14 липня 2021 р. студентка спеціальності 102 Хімія

Лапчук Іванна стала стипендіаткою Фонду 

Інституту Східноєвропейських досліджень та 

нагороджена сертифікатом

на отримання стипендії у розмірі 1000 доларів США
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Стипендіатами

Благодійного фонду «Повір у себе» 
стали 15 найкращих студентів, 
зокрема студентка групи Х-1м -

Лапчук Іванна, яка впродовж
2021-2022 навчального року 

отримуватиме щомісячно стипендію у 
розмірі 2000 грн.
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Нагороди та відзнаки 

Подякою міського голови нагороджена директорка

Центру Тетяна Татарчук
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ВИСТУПИ  У  ЗМІ

Канал 1+1 6 телевізійних репортажів

15 статей у ЗМІ 

ТРК-3 Студія

ТРК РАІ

Суспільне Карпати
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Сайт навчально-наукового центру 

хімічного матеріалознавства та 

нанотехнологій

https://chemcenter.pnu.edu.ua/
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Інформаційні сторінки у Фейсбук та Інстаграм

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