
  

Стратегія розвитку кафедри органічної хімії 

 

Місія. Кафедра органічної хімії у Львівському університеті  імені Івана Франка 

має більш ніж 120-літню історію, академічні традиції, вагомі наукові здобутки. На даний 

час кафедра є визнаним і одним з кращих осередків розвитку органічної хімії як науки в 

Україні. Вихованці кафедри мають добре реноме не лише в Україні, але й у світі. 

Експертні оцінки (опонування, рецензування, відгуки) працівників кафедри цінують у 

професійних колах. Звичним є рецензування статей у міжнародних журналах. 

Головними сферами діяльності кафедри органічної хімії є навчально-методична робота з 

метою підготовки висококваліфікованих хіміків та наукові дослідження в актуальних 

напрямах органічної хімії. Основні результати наукових досліджень працівники кафедри 

публікують у рейтингових міжнародних журналах.  

Наші цінності: висока якість освітньої діяльності, світовий рівень наукових 

досліджень і, як наслідок, формування особистості фахівця – носія інтелектуального та 

інноваційного потенціалу 

Діяльність кафедри буде спрямовуватися на зростання авторитету факультету й 

Університету та опиратись на програму діяльності хімічного факультету і стратегію 

розвитку Університету. 

Візія. Реагуючи на тренди розвитку сучасної органічної хімії, кафедра має 

зберегти лідируючі позиції в Україні серед установ і підрозділів, які працюють у цій 

галузі. 

Цілі. За останні більш ніж 100 років хімія створила практично нову матеріальну 

основу життя людства і тому у розвиненому суспільстві мусить бути певна 

”концентрація” фахівців у цій галузі. Однак з кадровим поповненням цієї сфери 

останнім часом через різні причини назрівають проблеми. Потрібен ребрендинг хімічної 

освіти. А вона, у свою чергу, тісно пов’язана з науковими дослідженнями в 

університетах. Тому цілі: а) популяризація науки, пропагування хімічної освіти, б) у 

науковій роботі – світовий рівень досліджень, забезпечення їх обладнанням; в) у 

навчальному процесі – актуалізація навчальних програм, використання сучасних 

навчальних технологій. 

Операційний план 

Навчально-методична робота 

 Забезпечувати якісну підготовку бакалаврів та магістрів 

 Постійно підтримувати на належному рівні викладання основних дисциплін 

кафедри: Органічна хімія, Біоорганічна хімія, Біологічна хімія, Хімія природних 

сполук, Медична хімія, оновлювати їхнє наповнення актуальними матеріалами  

 Відслідковувати тенденції розвитку і новітні досягнення в органічній хімії та 

вносити відповідні корективи у робочі навчальні програми (нові теорії, факти 

стають предметом розгляду в навчальних курсах провідних університетів, а деякі 

розділи значно поглиблюються). Це стосується згаданих основних курсів і у ще 

більшій мірі – курсів вільного вибору 

 Опрацьовувати матеріали з медичної хімії, удосконалювати зміст відносно 

недавно запроваджених курсів з цього циклу 

 Удосконалювати лабораторні практикуми 

 Оновлювати методичне забезпечення курсів кафедри 

 Вносити пропозиції до загального переліку курсів вільного вибору для студентів 

університету 

 Сприяти відновленню спеціалізації «Медична хімія» (Львівський університет – 

перший в Україні, де була запроваджена ця спеціалізація з повним блоком 

відповідних дисциплін). 



  

 Завершити видання посібника “Органiчна хімія” для студентів хімічного 

факультету 

 Видати посібники «Лабораторний практикум з органічної хімії» та „Аналіз та 

ідентифікація органічних сполук”, „Медична хімія”, „Стратегія і тактика 

органічного синтезу” 
 

Наукова робота 

 Розвивати дослідження в області хімії гетероциклічних сполук та опрацьовувати 

нові відгалуження цієї тематики.  

Основні акценти робити на таких напрямах:  

 хімія похідних піролу, тіофену, фурану, тіазолу 1,2,3-триазолу, тетразолу, 

піразолу, бензо[c]ізоксазолу, ізокумаринів, тієнопіримідинів;  

 нові підходи в органічному синтезі із застосуванням мультикомпонентних і 

доміно-реакцій, тандемних циклізацій;  

 розробка нових варіантів арилювання гетероароматичних сполук; 

 синтез нових реагентів (структурних блоків) для органічного і 

комбінаторного синтезу;  

 одержання нових сполук і вивчення їхньої біологічної активності; 

 розробка матеріалів для органічної електроніки. 

 Збільшувати число публікацій результатів наукових досліджень у міжнародних 

журналах з високим імпакт-фактором  

 Брати очну участь у наукових конференціях, представляти усні доповіді 

 Постійно залучати до активної наукової роботи кращих студентів. Сприяти участі 

студентів у конкурсах студентських наукових робіт, виступах на наукових 

конференціях, семінарах 

  Брати участь у конкурсах наукових проектів різних рівнів 

 Ефективно вести підготовку фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру і 

докторантуру  

 Працювати над докторськими дисертаціями (доц. Остап’юк Ю.В., с.н.с. 

Горак Ю.І., с.н.с. Литвин Р.З.) 

 Співпрацювати з організаціями, які досліджують синтезовані сполуки на 

біологічну активність 

 Підтримувати співпрацю із установами НАН України та науковцями з інших 

країн, зокрема із таких інституцій: Каунаський технологічний університет 

(Литва), Вроцлавський університет (Польща), Інститут низьких температур і 

структурних досліджень (Вроцлав, Польща), Технічний університет м. Клаустгаль 

(Німеччина), Національний інститут раку (США). 

 


