
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН (ТОР) 
 

Факультет ТОР має окремий навчальний корпус з предметними 

аудиторіями та науково-дослідними лабораторіями, що оснащені сучасним 

обладнанням, з достатньою кількістю наочних приладів і навчальних 

посібників. Навчальний процес здійснюється на високому професійному 

рівні із застосуванням сучасних методів, приладів, комп'ютерної техніки. 

На кафедрах факультету існують відомі у світі наукові школи з хімії 

органічних речовин, технології полімерних композиційних матеріалів. 

Факультет підтримує наукові зв'язки з вищими навчальними закладами та 

науковими організаціями країн США, Німеччини, Польщі, СНД. 

Під час навчання студенти мають можливість поглиблено вивчати  

іноземну мову, виконувати завдання застосовуючи комп'ютерну техніку. 

Студенти факультету мають можливість жити в сучасному гуртожитку, 

розташованому на березі Дніпра. Для підтримки здоров'я і фізичного стану 

студентів у гуртожитку створено спортивний зал. 

Факультет готує фахівців високого рівня і вони мають змогу працювати 

в різноманітних лабораторіях хімічних комбінатів та заводів хімічних 

реактивів Америки, Японії, Ізраїлю, Данії та інших країн світу.



Хімічні технології полімерних та композиційних матеріалів 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Хімічні технології органічних речовин 

 



 

Технологія фармацевтичних препаратів 

 



Як не дивно, та полімери це не тільки яскравий пластик, але і гума, і 

клей. Студенти спеціальності „Хімічні технології полімерних та 

композиційних матеріалів” вивчають технологію еластомерів та гуми, що є 

незамінними конструкційними матеріалами для виготовлення шин, різних 

деталей для машинобудівної, автомобільної промисловості. Підготовка 

фахівців за цією спеціальністю здійснюється за такими спеціалізаціями як 

технологія переробки еластомерів, технологія проектування виробництв 

виробів з гуми, розрахунок та конструювання виробів з еластомерів. 

Студенти вивчають хімію еластомерів, технологію та устаткування з 

переробки еластомерів, розрахунок, конструювання та виготовлення шин. 

Основними замовниками цих спеціалістів є ПАТ „МікроДельта Инк”, ДКБ 

„Південне”, ДП УНДКТІ «ДІНТЕМ», ПАТ «Євротайр» (Дніпропетровськ), 

ЗАТ СП „Росава”, ЗАТ «Інтер-ГТВ» (Біла Церква), ПАТ „Київгума”. 

 

Цікавий факт!!! 

А чи знаєш ти, що слово каучук мовою жителів острова Гвінеї означає 

„сльози дерева”!? Футболісти і фанати футболу своїм щастям мають 

завдячувати мексиканським індійцям, які першими почали виробляти гумові 

м’ячі з каучуку. Перуанці не тільки виготовляли з каучуку м’ячі, але і 

мокасини, що і наштовхнули дизайнерів ХХ століття на створення кедів. 

 

Цікавий факт!!! 

А чи знаєш ти, що в Братиславі (Чехословаччині) споруджено 

незвичайний міст!? 

Довжиною в 10 метрів та широною 2,65 метра, він зроблений зі 

склеєних між собою алюмінієвих деталей. На склеювання моста пішло 

шість кілограмів клею. При вазі 1005 кг, міст витримує 13,5 тонн 

навантаження!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лікарські засоби від інфекційних та внутрішніх хвороб усіх видів люди 

застосовують з давніх давен. Та тільки після того як хімія оформилася як окрема 

наука з’явилися перші успіхи в галузі виробництва фармацевтичних препаратів. 

Зараз можна з певністю можна стверджувати, що успіхи медицини були б 

неможливими без застосування легіону фармацевтичних препаратів. 

Спеціальність „Технологія фармацевтичних препаратів” дає змогу отримати 

кваліфікацію інженера хіміка-технолога в галузі розробки технології 

промислового виготовлення ліків з максимальним терапевтичним ефектом, 

мінімальною побічною дією та зручністю для вживання хворими. Під час 

навчання студенти опановують теоретичні основи фармацевтичної технології, 

промислову технологію фармацевтичних препаратів, фармакогнозію з основами 

біохімії лікарських рослин. Випускники факультету особливо цінуються в 

медичних установах, фірмах та лабораторіях з аналізу якості лікарських засобів, 

на промислових хіміко-фармацевтичних підприємствах-виробниках усіх видів 

лікарських засобів: ліків на основі природньої сировини, вітамінів, препаратів у 

вигляді таблеток, розчинів для ін’єкцій, драже та ін. 

Випускники цього профілю працюють у промислових хіміко-

фармацевтичних установах, фірмах і лабораторіях з аналізу лікарських засобів. 

Випускники працевлаштовані на ЗАТ «Дніпрофарм», Дніпропетровській 

біофабриці, ВО «Фармація» (м. Дніпропетровськ), ВО «Вітамін», ПАТ «Дарниця», 

ПАТ «Фармак» (м. Київ), ПАТ «Лубнифарм», Завод вітамінних препаратів. 

За спеціальністю „Хімічні технології органічних речовин” готуються 

фахівці з виробництва органічних речовин, полімерів, пластифікаторів, похідних і 

допоміжних речовин для полімерних матеріалів, синтетичного палива та мастил, 

розчинників та екстагентів, хімічних засобів захисту рослин, сировини для 

виробництва лікарських препаратів та ін. Як зазначає професор Марков В. І., ця 

спеціальність є найбільш хімічною спеціальністю університету і пов’язана з 

вивченням багатьох хімічних сполук для виробництва полімерів, смол, лаків, 

барвників. Студенти опановують основи математичного моделювання та 

застосування ЕОМ в хімічній технології, теорію хіміко-технологічних процесів, 

технологію основного органічного та нафтохімічного синтезу вивчають проблеми 

виробництва засобів захисту рослин, вітамінів, лікарських препаратів і хімічних 

реактивів на підприємствах „малої хімії”, хіміко-фармацевтичних заводах. 

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за наступними спеціалізаціями: 

технологія органічного синтезу, технологія біологічно-активних препаратів, 

технологія поверхнево-активних речовин та синтетичних мийних засобів. 

Фундаментальна освіта з цього професійного спрямувіання дає можливість 

отримати вузькоспеціалізовану підготовку за однією зі спеціалізацій: – технологія 

поверхнево-активних речовин і синтетичних миючих засобів або технологія 

органічного синтезу. 

Випускники цього профілю працюють на підприємствах хімічної галузі таких 

як ВАТ «Дніпроазот», «Сіверськодонецький хімкомбінат», Черкаський хімзавод, 

Шосткінський хімзавод, Запорізький «Кремнійполімер», концерн «Стирол» (м. 

Горлівка), у хімічних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, приватних 

установах і навчальних закладах та ін.  


