
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ ХІМІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ 
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Екології та охорони 

навколишнього середовища 
1 - 6 1 2 - 

Хімії та технологій 1 1 8 1 - - 

Органічної хімії та фармації 
  

6 1 1 1 

Всього 2 1 20 3 3 1 



Факультет впродовж кількох років займає перші 

місця в рейтингу факультетів та інститутів СНУ 

 

 
 

 

Основні напрямки наукових досліджень 



Кафедра хімії та технологій 

 Одержання та властивості нових тетрарних халько- та галогенідів для 

оптоелектроніки і нелінійної оптики  

 Електрохімічний синтез та дослідження мікро- та нанохалькогенідів 

 Оптичні та електрохімічні сенсори для визначення біологічно-активних та 

токсичних речовин. 

 

Основні напрямки наукових досліджень 

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища 



 Ландшафтно-екологічний аналіз антропогенно-змінених систем 

 Екологічний моніторинг сучасного стану та прогноз динаміки заповідних 

екосистем Волині 

 Кристалохімія халькогенідів РЗМ 

 Пошук нових матеріалів для альтернативних джерел енергії  

 

Основні напрямки наукових досліджень 

Кафедра органічної хімії  та фармації  



 Синтез та структурна модифікація нових гетероциклічних сполук на основі 

тіобензімідазолу, 6-метилурацилу, 2-тіогідантоїну, імідазо[2,1-b]тіазолу, 4-

тіазолідонів та дослідження їх біологічної активності 

 Синтез та модифікація ксантенових барвників, дослідження їх властивостей 

 Екстракція біологічно активних речовин з насіння 

рослин родини Apiaceae, з лікарських рослин родини 

Asteraceae та родини Ericaceae, а також дослідження 

їх антиокиснюючої дії в жирових системах 

 Пошук нових природних джерел для отримання 

хітозану та дослідження його властивостей. 

 

Міжнародна співпраця 
 



Факультет співпрацює з багатьма міжнародними установами:  

 

1. Інститутом Низьких Температур і Структурних 

Досліджень імені В. Тшебятовського Польської 

Академії Наук (м. Вроцлав, Республіка Польща), 

2. Швейцарською Лабораторією тонких плівок і 

фотовольтаїки (м. Дюбендорф, Швейцарія  

3. Академією імені Яна Длугоша (м. Ченхостова, 

Республіка Польща), 

4. Університетом м. Марбург (Німеччина), 

5. Університетом м. Ватерлоо (Канада), 

6. Шанхайським Інститутом Кераміки Академії 

Наук Китаю (м. Шанхай, Китай). 

7. Кафедрою аналітичної хімії факультету 

природничих наук університету імені П. Й. Шафарика м. Кошіце 

Словацької республіки,  

8. Кафедрою хімії Ніредьгазської Вищої Школи Угорської республіки 



9. Саарландським університетом, Саарбрюккен, Німеччина (кафедра 

біоорганічної хімії); 

10. Люблінським медичним університетом, 

Польща (кафедра органічної хімії); 

11. Інститутом оптоелектроніки та 

вимірювальних систем, Електротехнічний 

факультет, Ченстоховський технологічний 

університет  

12. Науково-дослідним центром бездротових та 

фотонічних мереж, інженерний факультет, 

Universiti Putra, Малайзія, 

13. Laboratoire de Recherche en Nanosciences 

(LRN), Реймс, Франція 

14. Department of Physics and Astronomy, College of Science, King Saud University, 

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія 

15. Zapadoceska univerzita, Плзень, Чехія  



Результатом такої співпраці є спільно проведені дослідження, публікації 

статей, тез, отримання патентів, виконання 

держбюджетних тем та наукових грантів, 

стажування викладачів та співробітників, 

навчання студентів за програмою отримання 

подвійного диплому. 

Факультет плідно співпрацює з навчальними 

та науковими установами України, з якими 

викладачі, аспіранти та співробітники факультету 

проводять спільні наукові дослідження.  

Науковці факультету отримали ряд 

державних нагород  

 Премія Кабінету Міністрів для молодих вчених,  



 Грант Президента України для молодих вчених,  

 Лауреата премії Президента України для Молодих Вчених.  

Співробітники факультету беруть участь у виконанні наукових 

держбюджетних тем та грантів.  

Факультет тісно співпрацює з Волинського 

обласною Малою академією наук. Результатами 

такої співпраці є призові місця учнів секцій 

«Екологія», «Лісознавство», «Охорона довкілля 

та раціональне природокористування», «Хімія» 

на Обласних та Всеукраїнських конкурсах 

захистах наукових робіт учнів.  

Узагальнена інформація щодо наукової діяльності 

студентів факультету 



Студенти беруть активну участь у науковій діяльності факультету та університету 

загалом. Функціонують проблемні групи та наукові гуртки, учасники яких долучаються 

до кафедральних досліджень.  

Зокрема, студенти кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

беруть участь у гідроекологічних дослідженнях 

поверхневих та підземних вод, а також 

долучаються до екологічного аналізу ландшафтів 

Волині. Студенти кафедри є учасниками Центру 

екологічної освіти та культури, яким щомісяця 

організовуються засідання, спрямовані на 

популяризацію екологічного виховання, в яких 

можуть брати участь особи, зацікавлені в охороні 

навколишнього середовища.  

Студенти кафедри хімії та технологій займаються 

пошуком нових перспективних хімічних сенсорів та нових 

методик дослідження фармпрепаратів, продуктів 

харування та косметичних засобів.  



Другим напрямком досліджень – є пошук нових перспективних матеріалів для 

оптоелектроніки, термоелектрики, нелінійної оптики з покращеними 

характеристиками, дослідженнями фазових рівноваг в складних халько- та 

галогенідних системах.  

Студенти кафедри органічної хімії та фармаціїї займаються синтезом нових 

гетероциклічних сполук на основі похідних N-алілтіоамідів,тіопіримідинів, 

тіобензімідазолів, тіотриазинів, тіогідантоїнів та 

дослідженням властивостей вперше синтезованих 

гетероциклів, виділенням біологічно-активних сполук з 

рослинної сировини та встановленням їх будови.  



Щорічно співробітники факультету, студенти та аспіранти 

беруть участь в наступних заходах: 

 Організація та участь у 

I туру олімпіади серед студентів факультету. 

 Організація та участь у 

проведенні “Фестивалю науки” на факультеті, 

зокрема виступи на секційних засіданнях наукової 

конференції, участь у проведенні круглих столів. 

 Участь у Ярмарках 

Фестивалю науки (травень 2019). 

 Проведення конкурсу 

на кращу наукову роботу серед студентів 

факультету. 

 Участь в проведенні 

конкурсів-захистів учнівських науково-дослідних 

робіт. 



 Допомога у підготовці учням МАНу наукових робіт 

та конкурсів. 

 У

часть у проведенні 

обласного та 

всеукраїнського 

турніру юних хіміків. 

 У

часть у наукових 

конференціях 

(регіональних та 

міжнародних) 

 У

часть у проведенні 

Наукових пікніків (м. 

Луцьк, смт. Голоби, с. 

Залізниця). 



 Участь у роботі проблемних груп на кафедрах 

факультету.  

 

ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФАКУЛЬТЕТІ ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 На кафедрі екології та охорони навколишнього середовища 

створено Центр екологічної освіти та культури.  

 Проблемна група «Гідроекологічні дослідження поверхневих та 

підземних вод Волині».  Керівник: к.б.н., доц. Музиченко О. С. 

 Проблемна група  

«Розробка ефективних 

методів синтезу азот- та 

сірковмісних гетероциклів 

та дослідження їх 

біологічної активності». 



Керівник: к.х.н., доц. Сливка Наталя Юріївна 

 Проблемна група «Розробка оптичних та електрохімічних 

сенсорів». Керівник:  к.х.н., доц. Кормош Ж.О.  

 Науковий гурток «Кристал». Керівник: к.х.н., доц. Піскач Л.В.  

 Науковий гурток 

«Наночастинка». Керівник: 

к.х.н., доц. Янчук О.М. 

 Науковий гурток "Glass" 

Керівник: к.х.н. Мазурець 

Ірина Іванівна 

 Науковий гурток 

«Фармацевт». Керівник: к.ф.н., 

доц. Сметаніна К.І.  



 

 Наукометричні показники 

 

Кафедра 

Прізвище, ім’я, по батькові 

наукового, науково-педагогічного 

працівника 

Індекс Гірша 

Scopus 

Індекс 

Гірша 

Web of 

Science 

Хімії та технологій Олексеюк Іван Дмитрович 19 18 

Іващенко Інна Алімівна 7 6 

Марчук Олег Васильович 7 6 

Піскач Людмила Василівна 18 17 

Строк Оксана Мар’янівна 3  

Кормош Жолт Олександрович 10 9 

Антал Ірина Петрівна 11 10 

Корольчук Світлана Іванівна 3 2 

Онищук Оксана Олександрівна 0 0 

Савчук Тетяна Іванівна 3 2 

Юрченко Оксана Миколаївна 7 6 

Янчук Олександр Миколайович 4 3 

Когут Юрій Миколайович 7 6 



Органічної хімії та 

фармації 

Сливка Наталія Юріївна 2  

Голота Сергій Миколайович 7  

Кадикало Елла Максимівна 3  

Марушко Лариса Петрівна 5  

Салієва Леся Миколаївна 1  

Сметаніна Катерина Іванівна 1  

Супрунович Сергій Васильович 3  

Екології та охорони 

навколишнього 

середовища 

Гулай Любомир Дмитрович 19  

Лавринюк Зоряна Володимирівна 3  

Караїм Ольга Анатоліївна 1  

Джам Олена Адамівна 3  

 

 Кількість отриманих патентів 



Кафедра 

Прізвище, ім’я, по батькові 

наукового, науково-педагогічного 

працівника 

Патентів 

Хімії та технологій Олексеюк Іван Дмитрович 11 

Іващенко Інна Алімівна 6 

Марчук Олег Васильович 1 

Піскач Людмила Василівна 7 

Кормош Жолт Олександрович 41 

Корольчук Світлана Іванівна 6 

Савчук Тетяна Іванівна 2 

Юрченко Оксана Миколаївна 26 

Янчук Олександр Миколайович 1 

Когут Юрій Миколайович 3 

Органічної хімії та 

фармації 

Сливка Наталія Юріївна 7 

Голота Сергій Миколайович 7 

Марушко Лариса Петрівна 7 

Салієва Леся Миколаївна 2 

Супрунович Сергій Васильович 1 

Екології та охорони 

навколишнього 

середовища 

Гулай Любомир Дмитрович 1 

Лавринюк Зоряна Володимирівна 3 

Караїм Ольга Анатоліївна 1 
 



 

 

 

 

 

 

 

Показники діяльності за 2019 рік 

Тез доповідей студентів -58 

 

 

Кафедри монографії посібники 

Методичні 

розробки 

 

Тези 

доповідей 

 

Статті у  

у 

фахових 

наукових 

виданнях 

України 

Статті у  

у інших 

наукових 

виданнях 

України 



Екології та охорони 

навколишнього середовища 
1 1 7 22 - - 

Хімії та технологій 2 
 

10 71 6 3 

Органічної хімії та фармації     3 30 4 5 

 

 

Показники діяльності за 2019 рік 
 

 

 

Кафедри 

Статті у 

зарубіжних 

наукових 

виданнях 

 

Статті у виданнях, що входять 

до міжнародних 

наукометричних баз даних, з 

них: 

 

Захист 

дисертацій 

на здобуття 

наук.ступеня 

кандидата 

наук 

Патентів  

Scopus 

 

Web of 

Science 

Index 

Copernicus 



  

Екології та охорони 

навколишнього середовища 
1 - - 1 - - 

Хімії та технологій 10 6 5 2 2 3 

Органічної хімії та фармації 8   4 6 3 2 4 



 


