
Як стати вченим світового рівня, 
або 10 причин вступати на 

хімічний факультет

Григорій Дмитрів

декан хімічного 
факультету 

http://kameniar.lnu.edu.ua/?p=391


1. Лише хімічний факультет майже щороку на 
засіданні Науково-технічної ради Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка визнають найкращим серед решти 
факультетів Університету за результатами 
наукової роботи.



2. Лише на хімічний факультет за останні 10 
років приїжджали читати лекції Нобелівські 
лауреати з хімії: Жан-Марі Лен, професор 
Страсбурзького університету імені Луї Пастера 
(Франція) та Роалд Гоффманн, професор 
Корнельського університету (США). 

http://kameniar.lnu.edu.ua/wp/wp-content/uploads/old/original/2011_N4_khimiky_3.jpg


3. Хімічний факультет є однією з 9 установ, де 
відкрито центр колективного користування
науковим обладнанням (Лабораторія
матеріалознавства інтерметалічних сполук)



4. Лише на хімічному факультеті працює вісім
лауреатів Державної премії України в галузі 
науки і техніки (це як Український Нобель). 



5. Наукове товариство студентів хімічного
факультету займається не лише популяризацією
науки на факультеті, але й на різнманітних
наукових фестивалях як в Україні так і за 
кордоном.



6. Лише співробітники хімічного факультету 
щороку публікують найбільше серед 
науковців Університету статей у виданнях з 
Імпакт-фактором: 2020 року опубліковано 
93 таких статті, 2019 р. – 78, 2018 р. – 77.



7. Лише студенти хімічного факультету регулярно 
стають переможцями чи призерами як конкурсу 
студентських наукових робіт: у 2020 році: 2ІІ + 3ІІІ, у 
2019 – І + 2ІІ, у 2018 – ІІ, у 2017 – І + 2ІІІ, у 2016 – І + 
2ІІ + ІІІ, у 2015 – І + ІІ, у 2014 – 2ІІІ, 2013 – І + ІІ, так і 
олімпіади з хімії: у 2020 – не проводилась, 2019 – І + 
ІІ, у 2018 – І, у 2017 – ІІІ, у 2016 – І + ІІ + ІІІ, у 2015 – ІІІ, 
у 2014 – І + ІІ, 2013 – ІІІ.



8. Вчені хімічного факультету у 2020 році 
співпрацювали з науковцями 83 вищих наукових 
закладів та наукових установ таких країн як Австрія, 
Болгарія, Греція, Данія, Єгипет, Італія, Канада, Китай, 
Латвія, Литва, Малайзія, Німеччина, Норвегія, 
Польща, Португалія, Саудівська Аравія, Сербія, 
Словаччина, Словенія, США, Фінляндія, Франція, 
Чехія, Швейцарія, Швеція.



9. Хімічний факультет є одним з найменших 
серед усіх факультетів Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка (меншими є лише фізичний та 
геологічний факультети), що дає змогу 
студентам тісно співпрацювати з викладачами 
та науковими співробітниками факультету, 
займаючись науковою діяльністю з 
наймолодших курсів: сьогодні на факультеті 
навчається всього 334 студенти – ми усі як 
одна сім’я!



10. Також студенти хімічного факультету, 
окрім навчання та наукової роботи, уміють 
чудово проводити вільний час!











+ Нью Йорк, Вашингтон, Омаха, Еймс, Сан-Франциско (США), 
Едмонтон (Канада) 



Хімічний факультет
вул. Кирила і Мефодія 6, 

м. Львів 79005

260-03-91
http://chem.lnu.edu.ua
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Ласкаво просимо 
на Хімічний факультет 

Львівського національного 
університету імені Івана Франка


