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Структура
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Матеріал

Львівська наукова школа “Кристалохімія”
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• Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення

• Кристалохімічний підхід до розробки неорганічних квантових

матеріалів

• Керований синтез, будова та властивості купрумвмісних гомо- та

гетерометальних сполук для оптоелектроніки

• Універсальні вимірювальні комплекси для електрохімічних,

корозійних та електроаналітичних досліджень

• Синтез, структура та нелінійно-оптичні властивості нових

π-комплексів купруму(І) на основі алільних похідних біологічно

важливих гетероциклічних сполук

• Нові інтерметаліди як основа енергоефективних матеріалів

• Інтерметаліди f-елементів як матриці для зберігання водню

• Пошук нових структурних типів

• Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних

сполук

Актуальна тематика
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Обладнання

▪ електродугова, високочастотна, муфельні печі;

▪ рентгенівський порошковий дифрактометр STOE STADI P;

▪ рентгенівський порошковий дифрактометр HZG-4a;

▪ рентгенівський монокристальний дифрактометр STOE IPDS II;

▪ рентгенівський монокристальний дифрактометр CAD-4T;

▪ синхронний термічний аналізатор STA PT 1600.

CAD-4T

STOE STADI P STA PT 1600

STOE IPDS II



Обладнання ЦККНО “Лабораторія 

матеріалознавства інтерметалічних 

сполук”

▪ скануючий електронний мікроскоп Tescan Vega 3 LMU;

▪ енергодисперсійний мікроаналізатор рентгенівський Oxford Instruments

Aztec ONE з детектором X-MaxN20;

▪ лабораторний рентгенфлуоресцентний аналізатор ElvaX Pro;

▪ стаціонарний твердомір NOVOTEST ТС-МКВ;

▪ дводисковий, шліфувально-полірувальний верстат із змінною

швидкістю обертання та автоматичним тримачем зразків MECATECH

264;

▪ муфельні печі SNOL 7.2/1300 та SNOL 0.3/1250;

▪ вага аналітична електронна AS 220 R2.



Скануючий електронний мікроскоп 

(Tescan VEGA 3 LMU)

➢ Роздільна здатність в режимі високого

вакууму (SE) – 3 нм при 30 кВ, 8 нм при 3 кВ,

в режимі низького вакууму (BSE) – 3,5 нм

при 30 кВ

➢ Розмір зони аналізу 24 мм при WD = 30 мм

➢ Збільшення зображення від 2 до 1000000 разів

➢ Захоплення зображення і його виведення з

високою роздільною здатністю (16000×16000

пікселів)

➢ Можливість дослідження непровідників



Результат дослідження поверхні зразка за допомогою 

скануючого електронного мікроскопа Tescan VEGA 3 

LMU (SE, BSE детектори)



Енергодисперсійний мікроаналізатор рентгенівський

Oxford Instruments Aztec ONE з детектором X-MaxN20

➢ Дрейфовий кремнієвий детектор

➢ Технологія – EDS

➢ Роздільна здатність 127 еВ на Mn Kα

➢ Площа детектора – 30 мм2;

площа кристалу – 20 мм2

➢ Діапазон визначення – від Be до Cf





Лабораторний рентгенфлуоресцентний

аналізатор ElvaX Pro

➢ Точність аналізу від 0,0001 до 100 ат.%

➢ Пропускна здатність понад 500000 імп/c

➢ Роздільна здатність: 

135 еВ на Mn Kα, 80 еВ на Al Kα

➢ Можливість визначення РЗЕ та легких 

елементів (Na, Mg, Al, Si, P, S)



Стаціонарний твердомір 

NOVOTEST ТС-МКВ

➢ Вимірювання твердості матеріалів

методом мікро Віккерса (навантаження

від 0,098 до 98,0 Н)

➢Збільшення зображення: 100× – для

спостереження та 400× – для

вимірювання;

➢Точність вимірювання ±0,2 мкм

➢Максимальна висота об’єкта

дослідження – 70 мм

➢Автоматичний розрахунок результатів

дослідження
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VІІ Школа молодих науковців “Рентгенівська 
дифракція: метод монокристалу”(19-21 вересня 2019 р.)
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Студентська наукова робота

Студентський науковий гурток (кількість доповідей на 

студентських наукових конференціях Університету):

2014 р. – 55(19), 2015 р. – 55(12), 2016 р. – 71(16), 

2017 р. – 70(18), 2018 р. – 65(11), 2019 р. – 65(12),

2020 р. – 60(13).

Спільно зі студентами опубліковано статті/тези доповідей:

2014 р. – 8/14, 2015 р. – 9/23, 2016 р. – 4/23,

2017 р. – 9/21, 2018 р. – 21/36, 2019 р. – 14/40, 

2020 р. – 8/23, а також 2 патенти України (2016 та 2018 рр.).



КНХ сприяє 

проходженню студентами 

навчання в міжнародних 

спеціалізованих школах.

Студенти мають можливість 

виконувати магістерські 

(дипломні) роботи методичної 

спрямованості.

Студенти КНХ 

беруть участь в діяльності Малої 

академії наук та виступають 

членами журі на Всеукраїнському 

турнірі юних хіміків.

Студентську роботу апробовано 

на  вітчизняних та  

міжнародних конференціях.

Студенти КНХ 

отримують міжнародні 

гранти і стипендії.

Студенти КНХ є співавторами  

статей у  фахових вітчизняних і 

міжнародних журналах.

Студенти беруть участь у 

наукових конференціях  

КНХ.

Студенти, що спеціалізуються 

на КНХ, отримують перші 

місця на Всеукраїнському 

конкурсі наукових робіт.



На кафедрі неорганічної хімії з 16 по 25 жовтня 2018 року провідний

дослідник кафедри фізики квантового стану Женевського

університету (Швейцарія) доктор Енріко Джанніні прочитав курс

“Phase diagrams and phase transitions” (англійською мовою).

Слухачами курсу були студенти та аспіранти хімічного та фізичного

факультетів, які одержали сертифікати. Проект відбувся за підтримки

компанії MPDS, Швейцарія.



Студент Гордійчук О.Р. (науковий керівник проф. Миськів М.Г.) став
переможцем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2016/2017 н.р. за
галуззю “Хімічні науки” (м. Дніпро, 2017 р.).

Студент Павлюк Н.В. (науковий керівник доц. Дмитрів Г.С.) став
переможцем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2018/2019 н.р. зі
спеціальності “Хімія”, а студенти Марискевич Д.Т. (науковий керівник
чл.-кор. НАНУ, проф. Гладишевський Р.Є.) та Федько А.М. (науковий
керівник проф. Миськів М.Г.) нагороджені дипломами ІІ ступеня
(м. Дніпро, 2019 р.).

Студенти Жишкович О.Р. (науковий керівник проф.
Павлюк В.В.) та Мартиняк І.-Р.Ю. (науковий керівник чл.-кор. НАНУ,
проф. Гладишевський Р.Є.) нагороджені дипломами ІІІ ступеня у ІІ турі
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук 2019/2020 н.р. зі спеціальності “Хімія”,
(м. Дніпро, 2020 р.).

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт



Переможці
Всеукраїнського 

конкурсу студентських 
наукових робіт



Студент Федорчук А.А. – учасник літньої школи “Niskie Łąki” при
Інституті низьких температур та структурних досліджень Польської
академії наук (м. Вроцлав, 2–6 липня 2018 р.).

Студенти Марискевич Д.Т., Оприск В.О., Павленко А.О.,
Павлюк Н.В., Федорчук А.А. – учасники VІ Школи молодих науковців
– Конгресу кристалографів України (м. Львів, 26–28 вересня 2018 р.).

Студенти Волошин І.М., Щепілов Ю.В. – учасники VІІ Школи
молодих науковців “Рентгенівська дифракція: метод монокристалу”
(м. Львів, 19–21 вересня 2019 р.).

Студент Янчак А.І. зайняв І місце в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі
спеціальності “Хімія” серед студентів класичних та педагогічних
університетів (м. Львів, 2019 р.).

Студентка Михайлевич А.М. зайняла І місце на ІІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Національного центру “Мала академія наук України” в секції
“Матеріалознавство” та представила результати роботи на Міжнародній
виставці MILSET Expo-Sciences International (м. Абу-Дабі, Об’єднані
Арабські Емірати, 22-28 вересня 2019 р.), здобула срібну медаль на
Міжнародному конкурсі інженерних наук і технологій “I-FEST” (наукові
керівники доц. Зелінська О.Я., м.н.сп. Кордан В.М.,
м. Монастір, Туніс, 28-31 серпня 2020 р. дистанційно) та завоювала I
місце на всеукраїнському етапі Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика.







Студентська наукова конференція 



Спільно з Львівською обласною МАН учнівської молоді організовано 
та проведено обласні конкурси: 
“Кристали навколо нас” (2010 р.), 
“Кристали в техніці” (2011 р.), 
“Кристали та симетрія” (2012 р.), 
“Кристали майбутнього” (2013 р.), 
“Кристали та їхнє дослідження” (2014 р.), 
“Кристали: отримання, структура, властивості” (2015 р.),
“Від кристалів-гігантів до нанокристалів” (2016 р.).

З 2017 р. Конкурс проводиться спільно з Національним центром 
“Мала академія наук України” та став Всеукраїнським конкурсом 
юних дослідників “Кристали” імені Євгена Гладишевського:
“Кристали: таємниці росту та мистецтво синтезу” (2017 р.),
“Кристали: кольори та світло” (2018 р.),
“Анізотропія кристалів” (2019 р.), 
“Кристали та ґаджети” (2020 р.).

Конкурс юних дослідників “Кристали” 



Всеукраїнський конкурс юних дослідників “Кристали” 
імені Євгена Гладишевського “Кристали та ґаджети” 

(1 січня – 17 жовтня 2020 р.)

У 2020 році 191 учень надіслав вирощені кристали, 38 учнів –
відеосюжети (віртуальний кристал) та 141 учень підготував
тези наукових спостережень (досліджень) на тему “Кристали
та ґаджети”.



Всеукраїнський конкурс юних дослідників “Кристали” 
імені Євгена Гладишевського “Кристали та ґаджети” 

(1 січня – 17 жовтня 2020 р.)



Всеукраїнський конкурс юних дослідників “Кристали” 
імені Євгена Гладишевського



Телевізійні програми

За участю співробітників кафедри створено чотири телевізійні 
програми “Супермагніти”, “Акумулятори нового 
покоління”, “Термоелектричні матеріали” та “Нові хімічні 
сполуки” в рамках проекту “Винахідники” телеканалу 
“Львів-ТБ”.


