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Крок 1. Пізнай більше про ВНЗ та хімію

Будь освічений – будь першим

Крок 1. Пізнай більше про ВНЗ та хімію

Наша мета:

• заснований у 1930 році;
• більше 8000 студентів;
• визнаний у світі науковий центр хімії та хімічної технології;
• сучасний навчальний центр вищої професійної освіти;
• пріоритетні напрямки підтримуються та фінансуються державою.  

Хімія та хімічна технологія – одні із самих прибуткових 
та динамічно розвинених галузей виробництва. 

Підготовка конкурентоспроможних, творчо мислячих, володіючих 

сучасними науково-технічними знаннями професіоналів в галузі хімії 

та хімічної технології.



Крок 2. Обери сприятливі для себе переваги

Що для тебе важливо ?
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• університет розміщений у центрі міста;
• забезпечення гуртожитками;
• працевлаштування за спеціальністю;
• закордонне стажування;
• безліч комп'ютерів з Wi-Fi доступом до мережі Інтернет;
• висококваліфікований професорсько-викладацький склад;
• одна з найбільших бібліотек серед ВНЗ міста;
• база відпочинку «Дубовий гай»;
• найкращий спортивно-оздоровчий комплекс;
• найзахопливіші конкурси: КВК, Студентська весна, Зимова красуня.



Крок 3. Обери напрям та форму навчання
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• Денне відділення проводить підготовку за всіма спеціальностями на освітньо-кваліфікаційні
рівні: бакалавр (3 роки, 10 міс.), спеціаліст (10 міс.) та магістр (10 міс.).
• Заочне відділення проводить підготовку за всіма спеціальностями на освітньо-

кваліфікаційні рівні: бакалавр (5 років), спеціаліст (10 міс.).



Крок 4. Обери свій шлях

Освіта у сфері хімії та хімічної технології – це відкриті двері у прибуткову,

високотехнологічну, динамічно розвиваючу VIP галузь. Під час навчання ви маєте

можливість отримати приємні враження від самого шляху до вашої мети! Ми подаруємо

Вам безцінні знання у поєднанні з захопливим та комфортним навчанням.

Навіщо отримувати вищу хімічну освіту?
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Крок 5. Отримай підтримку від наших студентів

Абрамова Алла (випускниця 2011 року):Абрамова Алла (випускниця 2011 року):
Я вдячна хім-теху за те, що дав мені можливість самореалізуватися не тільки в межах університету, країни а і у світі.

На даний час я навчаюся у аспірантурі в університеті Ле-Ман (Франція). Сьогодні я можу сказати, що я професіонал

у своїй області, який обрав правильний шлях та домігся того, чого так хотів. 

Мухін Олександр (випускник 2012 року):
З малих років мені було дуже цікаво, з чого все складається та як все це пов'язано між собою. У хіміко-технологічному 

університеті безліч можливостей для наукової діяльності. Університет - це мій науковий фундамент та перший крок 

у реалізації себе. На даний час я працюю мабуть на самому потужному підприємстві хімічної галузі - ДніпроАзот, 

яке займається  виробництвом мінеральних добрив та  сполук на основі азоту.    

Кольцова Евеліна ( 1 курсу):
Я дуже рада, що навчаюсь у хіміко-технологічному університеті. Тут багато можливостей для реалізації себе, як у

наукових так і у розважальних та спортивних заходах, що для мене є дуже важливим. Все це можна поєднувати

разом з навчанням . Викладачі мають високий педагогічний рівень, лекції проводять у доступній формі. Я горджусь

тим, що навчаюсь у хіміко-технологічному університеті з його великою історією та визнаними викладачами.



ВАЖЛИВО! Ви зможете до нас 

поступити,світ чекає 

Ваших відкриттів!!!



Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8

Факультет Технології неорганічних речовин, 

(к. 323), тел. (0562) 47-33-24

Приймальна комісія, к. 158, тел. (0562) 47-34-49


