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імені Василя Стефаника»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
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Кафедра хімії

Факультету природничих наук ДВНЗ « Прикарпатський національний
університет ім. Василя Стефаника, заснована в 1994 році. Напрямок
підготовки ”ХІМІЯ”, спеціалізація хімія та хімічна технологія-2018
1. Миронюк І.Ф. д.х.н. проректор університету 2004-2011р., завідувач кафедри хімії
з 2011р., академік АТН України.
2. Курта С.А. д.т.н. працює з 1995 р., професор хімії з 2011 р., завідувач кафедри
хімії з 2008-2011 р. академік АТН України.
3. Шийчук О. В. д.х.н. працює з 1994 р, завідувач кафедри 1999-2003, професор
кафедри хімії з 2002 року.
4.Сіренко Г.О. д.т.н. працює з 2003 р, завідувач кафедри 2003-2016, професор
кафедри хімїі з 2018 р. академік АТН.
5. Федорченко С.В. к.т.н., працює з 2004 р., доцент кафедри хімії з 2008 р.
6. Татарчук Т.Р. к.х.н., працює з 2005 р., доцент кафедри з 2007 р.
7. Хацевич О.М. к.т.н., працює з 2007р., доцент кафедри хімії з 2011 р.

8. Микитин І.М. к.т.н., працює з 2012 р.,.доцент кафедри хімії з 2017 р.
9. Складанюк М.Б. к.ф-м.н працює з 2003р., провід. інженер кафедри хімії з 2018 р.
10. Курта Н.С. інженер кафедри хімії з 2004 р.
11. Бережницька І.М.-інженер кафедри хімії з 2018 р.
12. Солтис Любов Михайлівна, завідувач навчальних лабораторій кафедри хімії

Лабораторії кафедри хімії
Кафедра хімії – це поєднання
науки і практики

Адреса:
Факультет природничих наук
вул. Галицька, 201, 3 поверх

Хімічні лабораторії кафедри хімії
Кафедра хімії – це поєднання
науки і практики

Адреса:
Факультет природничих наук
вул. Галицька, 201, 3 поверх

Наукові проекти кафедри хімії
●«Нові
фотокаталітичні
системи
на
основі
гетеронаноструктурованого діоксиду титану» (Міністерство освіти і
науки України, 2020–2022) - керівник професор Миронюк І.Ф.
●«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, 20182020) – керівник професор Шийчук О.В.
● Clean Air Management in the Romania-Ukraine Transboun-dary Area
(CLAMROUA), Reference no.: HUSKROUA 1101/127 (2013 -2015рр. prof.
Sergiy Kurta)
● Biopolymer compositions for the agrochemical resource-saving
environmentally friendly technology pre-processing and selection seed of
the agricultural crops with a minimum of fertilizers used. With China.
(2010-2012. prof. Sergiy Kurta.)
●«Композиційні будівельні матеріали на основі цементу та золи виносу
теплових електростанцій» (госпдоговірна тематика із ПрАТ «ІваноФранківськцемент», 2018-2019) – керівник професор Миронюк І.Ф.

Міжнародна співпраця кафедри
1.

Польща (Ягелонський
університет, Жешувська політехніка, м.Бидгощ природничий у-т.
2. Королівство Бахрейн
(Бахрейнський
університет)
3. Індія (Університет м.
Індаур)
4. Єгипет (Університет
Аль-Азгар, м. Каїр)
5. Словакія(факультет
промислової технології Тренчинський ут. ім. Дутчака.
6. Румунія(м.Бая-Маре
у-т Клуж Напока)

Clean Air Management in the Romania-Ukraine Transboundary Area
(CLAMROUA), Reference no.: HUSKROUA 1101/127. Kurta Sergiy

Контроль чистоти повітря в транскордонному регіоні Україна -Румунія

VIIІ UKRAINIAN-POLISH CONFERENCE
POLYMERS OF SPECIAL
APPLICATIONS
Mountain ski resort Bukovel village Palianytsia,
Yaremcha district, Ivano-Frankivsk region Ukraine
Ukraine – BukovelOctober 0104, 2014

Професор кафедри д.т.н.Курта С.А. спільно зПольською академією наук організували і
провели міднародну українсько-польську конференцію “Полімери спеціального
призначення” на гірсько -лижному курорті Буковель с. Паляниця Україна.

Спільна наукової-технічна розробка кафедри хімії Прикарпатськиого
національного університету імені Василя Стефаника і Центру міжнародих
досліджень Хелонгянг Академії сільськогосподарських наук Харбін
Китай.CIS Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences, Harbin, China.

Хелонгянгська Академії сільськогосподарських наук м.Харбін, Китайська народна
республіка –учасник спільного наукового проекту: « Стимулюючі полімерні
плівкоутворюючі композиції для агрохімічної технології передпосівної обробки
насіння сільськогосподарських культур» з кафедрою хімії Факультету природничих
наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Угода
про міжнародне науково-педагогічне співробітництво ( безоплатне навчання студентів
та аспірантів з отриманням диплома Європейського зразка) між кафедрою хімії ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна та
Факультетом промислової технології Тренчинського університету імені Олександра
Дубчака в м. Пухів Словацької Республіки з 04.05.2016 року.

Нагороди студентів-хіміків

Випускник
спеціальності «ХІМІЯ»

СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
1. Аналітичні хімічні лабораторії промислових підприємств всіх
видів галузей.
2. Науково-дослідні лабораторії фізико-хімічних досліджень МОН.
3. Лабораторії стандартизації та метрології продукції
4. Криміналістичні лабораторії.
5. Лабораторії міністерства надзвичайних ситуацій
6. Нафтопереробні та нафтохімічні комплекси,
7. Заводи з виробництва паливо-мастильних матеріалів;
8. Підприємства комунального господарства, водопостачання та
водовідведення, водоочистки;
9. Хімічні підприємства з виготовлення та переробки полімерів та
полімерних композитів:
10. Підприємства будівельної індустрії, керамічні, цементні та
склозаводи;
11. Підприємства харчової та переробної промисловості;
12. Підприємства з виробництва фармацевтичних препаратів та
косметичних засобів;
13. Науково-дослідні установи НАН України та проектні організації.
14. Видобування та переробки мінеральної сировини та матеріалів.
15. Училища, технікуми, коледжі, ліцеї та університети МОН
України.

Випускник
спеціальності «ХІМІЯ»

ПОСАДИ
1.

Хімік-аналітик

2.

Хімік-технолог

3.

Інженер-хімік-лаборант

4.

Інженер-хімік-технолог

5.

Менеджер із продажу хімічної продукції

6.

Лаборант для роботи на приладах фізико-хімічних
методів дослідження;

7.

Молодший,старший, провідний науковий співробітник

8.

Інженер-дослідник,експерт-криміналіст.

9.

Фахівець з управління хімічними проектами та
програмами у сфері матеріального виробництва

10. Спеціаліст (експерт) державної служби .

11. Вчитель-викладач хімії у загальноосвітніх навчальних
закладах школах , гімназіях, ліцеях, університетах.

Кафедра хімії Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника м. ІваноФранківськ

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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18.
19.
20.

Місця працевлаштування випускників- спеціальності 102
Хімія (хіміків, викладачів хімії, бакалаври , спеціалісти і
магістри,РhD.

Інститут хімії поверхні НАН України , м. Київ.
Держ. НДІ "Галургія",м. Калуш.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м.ІваноФранківськ.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. м.ІваноФранківськ.
ТзОВ «Фірма «Барва», м. Івано-Франківськ.
ВАТ НДІ «Укрнафта», м. Івано-Франківськ
ЗАТ «Лукор», м. Калуш
ДП «Калійний завод», м. Калуш
ТОВ «Карпатнафтохім" м. Калуш
ЗАТ «Поліком» ,смт. Брошнів.
ТОВ «Крона+», смт.Брошнів
ТОВ «Карпатсмоли», м. Калуш
ТОВ «Синтра», м. Калуш
Калуський трубний завод, м. Калуш
ТОВ «Орісіл», м. Калуш
Школи, училища, технікуми, коледжи, ліцеї. ВУЗи. Івано-Франківська обл. України.
“Прикарпатнафтохім”, м. Надвірна
Івано-франківськцемент,с. Ямниця Ів-Франківської олб.
Газоконденсатний завод м. Долина.

Наші випускники працевлаштовані !
ТОВ «Карпатнафтохім»
•
•
•
•

Завідувач лабораторії
Інженер-хімік
Лаборант-хімік
Хімік-технолог

ПрАТ «Івано-Франківськцемент»
•
•
•
•

Інженер-хімік
Лаборант-хімік
Інженер
Фахівець
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Наші випускники працевлаштовані !
ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет
імені Василя Стефаника»
•
•
•
•
•
•
•

Завідувач кафедри
Професор
Доцент
Викладач
Старший лаборант
Завідувач лабораторії
Асистент
Інженер

КПАА Івано – Франківськводоекотехпром”
•
•
•

Завідувач лабораторії
Інженер-лаборант
Аналітик
16

Наші випускники працевлаштовані !
Департамент екології та
водних ресурсів ІваноФранківської ОДА

ООО «СИНТРА» (м.Калуш)
•

•

Завідувач хімічної лабораторії
аналітичного контролю
Хімік-аналітик

Дочірній підрозділ найбільшого
європейського виробника, німецької
шпалерної фабрики RASCH, що має
більш ніж столітній досвід в галузі
шпалерного виробництва з ПВХ покриттям

17

Наші випускники працевлаштовані !
ТзОВ «Полікем» м.Калуш, ТОВ «Поліком» смт.Брошнів
Завідувач лабораторії, хімік-аналітик.

Виробничі українські хімічні підприємства, які
займається виготовленням ПВХ пластизолів та
пластифікаторів полівінілхлориду та інших
полімерів з потужністю понад 15 тис. тонн на рік

Навчальні заклади м. Івано- Франківська та
області
•
•
•
•

школи
ліцеї
коледжі
університети
18

Випускники напряму підготовки «Хімія» (хімік,) проходять практику
на ТОВ “Айсберг” виноробна фірма “ЧИЗАЙ», Калуський трубний
завод, ТОВ «Орісіл», (де працюють на посадах інженерів-хіміків,
начальників підрозділів та хімічних лабораторій)

Студенти-хіміки на практиці у виноробній фірмі “Чизай” в м. Берегово
Закарпатської обл. України

Запрошуємо на навчання!

20

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника.
Факультет природничих наук. Напрямок підготовки ”ХІМІЯ”

Поштова адреса: 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
Факультет природничих наук. Кафедра хімії. Телефон: (0342) 59-61-68.
Web page: https://kc.pnu.edu.ua/

