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Яку професію варто отримати, щоб через п'ять років не 
опинитися за кар'єрним бортом?

• Підготовка хіміка - одна з 
найдорожчих «задоволень» для 
університету. 

• Хімія - це фундаментальна 
наука, але при становленні
хіміка недостатньо оволодіти
теоретичними знаннями або
комп'ютерною технікою. 
Потрібні навички роботи на 
сучасних приладах і 
високотехнологічному
обладнанні, необхідні
спеціалізовані лабораторії і 
виробничі філії кафедри.

Експерти кажуть: 
Через 5 років ринок праці
буде відчувати дуже
помітний дефіцит
кваліфікованих фахівців у 
галузі хімічних технологій



Запрошуємо на навчання за спеціальністю 
102 Хімія!

Переваги навчання на кафедрі
загальної хімії СумДУ:

• - баланс теоретичних та практичних
знань з основ хімії;

• - підготовка до різних професій
хімічного профілю:

– Хімік- інженер,

– Хімік-технолог, 

– фахівець з контролю якості

– Хімік-аналітик

• - перший в Сумській області набір
на підготовку фахівців-хіміків

фундаментальність та інновації



Компетенції, що отримає студент 
у процесі освіти

• знання та розуміння предметної
області, професійної діяльності;

• - самостійне навчання та здатність
брати на себе відповідальність за 
професійний розвиток;

• - абстрактне мислення, аналіз та 
синтез;

• - застосовування знань у практичних
ситуаціях;

• - спілкування іноземною мовою (усно
та письмово).



Фахові уміння та знання
• - організовувати, планувати та 

реалізовувати хімічний
експеримент;

• - застосовувати методики 
якісного та кількісного хімічного
аналізу; 

• - обробляти результати хімічних
експериментів та представляти їх



Особливості викладання

• У навчанні активно використовуються
сучасні, унікальні, нестандартні
методи навчання. 

• На базі кафедри Загальної хімії
реалізується ряд педагогічних
експериментів:

• моделі змішаного навчання на 
платформі «UMix», 

• Google Classroom, 

• дистанційні курси. 



Працевлаштування

• Професія хіміка є дуже
затребуваною фахівці
працюють:

• в наукових та галузевих
лабораторіях, 

• на хімічних підприємствах, 

• у медичних установах,

• на  фармацевтичних

• та  харчових виробництвах.



Професія хімік передбачає

• інтерес до цієї науки, 

• аналітичний склад розуму, 

• вміння систематизувати велику
кількість даних, 

• схильність до кропіткої роботи,

• допитливість.



Умови вступу
• Предмети ЗНО, необхідні для вступу:

• українська мова та література; 

• хімія;

• математика або англійська мова.

Контакти:

• Сумський державний університет, 
центральний корпус,

• ауд. Ц 317, тел. (0542) 334071

• info@chem.sumdu.edu.ua 

• http://chem.teset.sumdu. edu.ua

«В хімії все можливо!»   А.Вюрц


