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 ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
    ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ 

СПОЛУК

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПАЛИВА ТА ВУГЛЕЦЕВИХ 

МАТЕРІАЛІВ

Форма навчання: 
денна та заочна.

Підготовка фахівців фінансується за кошти держав-
ного бюджету, а також за кошти юридичних та фізич-
них осіб.

Навчальний процес поєднує традиційні та сучасні 
освітні технології, орієнтується на світові досягнен-
ня в освітній сфері, здійснюється відповідно до 
вимог Болонського процесу та визнаних світових 
стандартів. Випускники одержують диплом про 
вищу освіту державного зразка та додаток європей-
ського зразка DIPLOMA SUPPLEMENT.

 Студенти поглиблюють теоретичну та прак-
тичну підготовку на провідних підприємствах м. 
Києва, в інститутах Національної академії наук Украї-
ни де працюють філії кафедри.

 Науково-педагогічний колектив кафедри 
хімії і хімічної технології підтримує творчі зв’язки з 
понад 60 організаціями та установами, серед яких 
виро-бники, провідні науково-дослідні організації та 
нав-чальні заклади  України:

- Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН  
   України, 
- Інститут біоорганічної та нафтохімії НАН України, 
- Інститут загальної та неорганічної хімії імені 
   В.І.Вернадського НАН України, 
- Український науково-дослідний та навчальний 
   центр хіммотології та сертифікації паливно-мастиль
   них матеріа-лів і технічних рідин НАУ,
- АНТК імені Антонова,                    - ВАТ «Протек»,
- Кременчуцький НПЗ,                     - ВАТ «Укрнафта» 
- ДП АП «Бориспіль»,                        - ДП «УкравіаПММ», 
- ДП «Укртрансгаз»,                           - «Київтрансгаз»,      
- ВАТ ”КиівГУМА”;                               - ДП «НДІ «Еластик». 

В цих установах проходять практику та працев-
лаштовуються наші випускники.

Об’єктами діяльності майбутніх фахівців є:
    - найсучасніші виробництва нафтохімії, а також 
підприємства з підготовки до переробки нафти та газу;
    - підприємства з виробництва та переробки висо-
комолекулярних сполук та лакофарбових матеріалів;
   - підприємства з виробництва спеціальних нафто-
продуктів, транспортування і зберіганню палив та 
мастильних матеріалів;
   - фірми та організації різної форми власності з 
контролю, сертифікації та управління якістю високо-
молекулярних сполук, палив та мастильних 
матеріалів. 

Наші випускники вільно 
адаптуються до роботи в багатьох 

галузях господарства та науки, 
як в Україні, так і за кордоном.

Випускники коледжів, технікумів, які навчалися за 
спорідненими напрямами підготовки й спеціальностями 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

зараховуються на 2-3 курси.
Юнаки призовного віку можуть  навчатися на факультеті 

військової підготовки офіцерів запасу

Таланти студентів розвиваються через систему твор-
чих колективів Центру культури та мистецтв універ-
ситету.

Під час навчання студенти мають можли-вість на 
пільгових умовах отримати другу вищу освіту 
(економічну, юридичну тощо), що суттєво покращує 
перспективи успішного працевлаштування.
Вступ абітурієнтів здійснюється на конкурсній 
основі  за  сертифікатами зовнішнього незалежного 
оцінювання з: 
 1. української мови та літератури; 
 2. хімії або біології за вибором;
 3. математики
 та атестатом про повну середню освіту

 

УВАГА!
навчання за рахунок

БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ



 

При підготовці майбутні фахівці отримують: 
   - глибокі теоретичні знання найновіших хімічних 
технологій виробництва та застосування палив та 
високомолекулярних сполук;
  - спроможність у своїй практичній роботі засто-
совувати технології одержання та використання 
хімічних продуктів;
  - здатність розробляти та впроваджувати новітні 
системи та технології сучасного менеджменту 
нафтохімічного бізнесу, зокрема, нафто-перероб-
них заводів, автомобільних заправок та лакофар-
бового виробництва.

 Випускники кафедри, отримавши ґрунтов-
ну науково-практичну підготовку, зможуть 
реалізувати себе як фахівці з найактуальнішого та 
найперспективнішого напряму сучасної хімічної 
технології та інженерії, зокрема при розробці та 
створенні  екологічно безпечних нафтохімічних, 
нафтових і газових комплексів при використанні у 
промисловості технологій виробництва палив, 
олив, мастил, лаків, фарб, різноманітних хімічних 
реагентів та спеціальних продуктів. 

 Магістерська підготовка проводиться за 
різними напрямами, що забезпечує взаємозв’язок 
теоретичних знань та практичних досягнень, і 
гарантує майбутньому магістрові набуття унікаль-
ного досвіду з різних сфер та аспектів діяльності. 

Шановні абітурієнти!
Запрошуємо Вас на навчання

за рахунок БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ,
щоб одержати престижну професію!

 

 У світі є багато цікавих професій, але 
кожний вибирає лише одну. Той, хто хоче стати 
справжнім інженером, повинен вибрати найго-
ловніший напрям інженерної підготовки -  хімічна 
технологія.
 Хімія – базова наука, вона тісно пов`язана 
з багатьма галузями народного господарства. 
Виробництво жодного продукту не обходиться 
без знання хімічних процесів, тому випускник 
нашої кафедри зможе застосувати свої знання і 
вміння у найширшому спектрі виробництв.
 Хіміки – це люди широких поглядів і різно-
манітних знань, так, зокрема, Антуан Лавуазьє 
очолював податкове відомство Людовіка XVІ,       
Д.І. Менделєєв багато зробив у справі підготовки 
вчених, Маргарет Тетчер не тільки талановитий 
хімік, але й проявила себе як державний діяч.

 Випускники  нашої  кафедри  абсолютно 
конкурентоздатні на ринку праці, а знання, одер-
жані в університеті, відкривають широкі обрії, щоб 
реалізувати себе у різноманітних структурах як 
державної так і недержавної форми власності.

Завідувач кафедри 
хімії і хімічної технології
ЧУМАК Віталій Лукич,

доктор хімічних наук, професор

Кафедра хімії і хімічної технології
— одна з провідних кафедр університету у галузі 
фундаментальних наук.
 З 2007 року заняття студентів кафедри 
проходять в новому навчальному корпусі на тери-
торії НАУ (єдиний новий навчальний хімічний 
корпус відкритий в Україні за час не-залежності).
 В корпусі розмістилися 30 навчальних 
ла-бораторій з сучасним обладнанням та лабора-
торними стендами, комп’ютерний клас з виходом 
в мережу Internet, мультимедійна лекційна ауди-
торія, науково-дослідні лабораторії., кімнати 
аспірантів, викладацькі та затишна їдальня. 
 Навчальний процес забезпечує кваліфіко-
ваний професорсько-викладацький колектив, що 
нараховує 28 чоловік (5 докторів наук, профе-
сорів, 16 кандидатів наук, доцентів).

Кафедра здійснює підготовку 
за спеціальністю   

161 Хімічні технології та інженерія
бакалаврів, магістрів 

спеціалізації: 
 -  Хімічні  технології  палива та вуглеце-

вих матеріалів;
 -  Хімічні технології високомолекуляр-

них   сполук ;       
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