
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 102 ХІМІЯ 



Кваліфікація фахівця: 
Бакалавр: хімік, хімік-лаборант, хімік-технолог 

Магістр: Хімік. Викладач хімії. 

  Випускники працюють співробітниками науково-
дослідних інститутів, в криміналістичних та медичних 
лабораторіях, в лабораторіях контролю якості на харчових та 
хімічних підприємствах, викладачами коледжів та вчителями 
хімії в загальноосвітній школі. 
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Нині навчальний процес забезпечують 16  викладачів кафедри.  
Серед них: 
  4 доктори наук, професори,  
  7 кандидатів наук, доцентів,  
  5 асистентів.  
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Наукові напрямки роботи кафедри: 
1. Синтез фосфонієвих солей і фосфорілідів та дослідження їх 

антибактеріальної дії.  
2. Синтез та дослідження адсорбційних властивостей комплексоутворюючих 

сорбентів.  
3. Хімічне травлення напівпровідникових сполук.  
4. Закономірності утворення, структурні особливості та електрофізичні 

властивості оксидних сполук та матеріалів з шаруватою 
перовскітоподібною структурою.  

Кафедра має тісні зв'язки з багатьма науковими та навчальними закладами, 
зокрема: 
• НАН України: 
 Інститут хімії поверхні http://www.isc.gov.ua/index.php/ua/; 
 Інститут фізики напівпровідників https://www.isp.kiev.ua/index.php/uk; 
 Інститут матеріалознавства http://www.materials.kiev.ua/; 
 Інститут ВМС http://www.macromol.kiev.ua. 
• Навчальними закладами: 
 Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка http://www.univ.kiev.ua/; 
 Буковинський медичний університет http://www.bsmu.edu.ua/. 
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http://www.isc.gov.ua/index.php/ua/
https://www.isp.kiev.ua/index.php/uk
http://www.materials.kiev.ua/
http://web.archive.org/web/20101017042543/http:/www.macromol.kiev.ua/
http://www.univ.kiev.ua/
http://www.bsmu.edu.ua/
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Атомно-адсорбційний  
спектрофотометр С 115 М 

рН - метр Аналітичні терези 

Шейкер ФЕК лабораторний Потенціостат 



День хіміка 
  Щорічно на природничому факультеті відбувається 
святкування Дня Хіміка. 
  Традиційно дане свято починається зранку. Студенти в одязі 
алхіміків запрошують викладачів, студентів, співробітників та гостей факультету 
відвідати «Хімічний ярмарок» та «Хімічний КВК». 
  «Хімічний ярмарок» проводився на великій перерві 
студентами – хіміками ІV курсу. Давши відповідь на запитання з хімії, всі бажаючі 
можуть отримати заохочувальний приз у формі цукерки або печива, а також за 
символічну ціну придбати строкатий «хімічний» коктейль чи тістечко. 
  Після третьої пари на виховній годині проводиться «Хімічний 
КВК», участь в якому беруть студенти – хіміки І – ІІІ курсів. Веселі дотепні жарти 
чергуються з цікавими хімічними дослідами, які виконують учасники гри.  
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“Вулкан” 

“Фараонова змія” 

“Чорний порох” 
“Холодне полум’я” 
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Широко простягає хімія руки свої у справи людські. 
М.В. Ломоносов 
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