ЗАПРОШУЄМО

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ЗАПРОШУЄМО

Х І М І ЧН И Й ФА К У ЛЬ ТЕ Т

Хімічний факультет Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова є єдиним учбовим
закладом на півдні України, який готує кадри за
спеціальністю 102 “Хімія”.
Факультет здійснює підготовку фахівців за
освітніми рівнями:
 бакалавр, тривалість навчання 4 роки;
 магістр, тривалість навчання 2 роки.
Хімічний факультет здійснює прийом студентів та підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання (за держзамовленням та на контрактній основі).
Для вступу на хімічний факультет абітурієнти
мають подати в приймальну комісію сертифікати
Українського центру оцінювання якості освіти з:
 Української мови та літератури
 Хімії або математики
 Біології
Хімічний факультет здійснює прийом на навчання зі скороченим терміном навчання (3 роки)
осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
В Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова спільно з Фізико-хімічним інститутом ім. О.В. Богатського НАН України працює хімікофармацевтичний
навчально-науково-виробничий
комплекс. Науковий керівник комплексу та завідувач кафедри фармацевтичної хімії – академік НАН
України, д.х.н. С.А. Андронаті.

На факультеті працюють 55 викладачів, з них:
 3 академіки НАН України;
 10 докторів наук, професорів;
 40 кандидатів наук, доцентів.
До складу хімічного факультету входять 6 кафедр:
 неорганічної хімії та хімічної екології;
 аналітичної хімії;
 фізичної та колоїдної хімії;
 загальної хімії та полімерів;
 органічної хімії;
 фармацевтичної хімії*
*(науково-виробниче відділення з окремим навчальним планом)

Факультет здійснює наукове співробітництво з багатьма науковими установами України.
Студенти факультету беруть активну участь у науково-дослідній роботі, на факультеті працює 6 студентських наукових гуртків. Результати наукової діяльності студенти доповідають на Всеукраїнських та
міжнародних наукових конференціях. Члени студентського наукового товариства факультету беруть
участь у Всеукраїнській олімпіаді студентів з хімії,
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, мають можливість додатково отримати іменні
стипендії ректора, видатних вчених і продовжити
свою наукову діяльність у якості аспірантів і викладачів хімічного факультету.
Щорічно студенти хімічного факультету приймають участь у спортивних змаганнях, стають призерами України в різних видах спорту.
Студенти факультету забезпечуються гуртожитком,
розташованим в одному з мальовничих районів міста, у розпорядженні студентів є Університетська
спортивно-оздоровча база відпочинку.

Випускники хімічного факультету отримують знання та вміння, які дозволяють:
Бути високоосвідченою та самодостатньою
людиною, легко адаптуватися в педагогічних та
наукових колективах, добиватися успіху в будьякій галузі діяльності.
 Працювати в вищих та середніх навчальних
закладах – університетах, академіях, інститутах,
технікумах, середніх школах, тощо.
 Займатися розробкою нових хімічних технологій та вивченням нових речовин в рамках фундаментальних досліджень в науково-дослідних
установах.
Працювати на різних посадах в хімічних
лабораторіях підприємств, органах державної експертизи та сертифікації, екологічного, санітарного та митного контролю.
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