Завідувач кафедри

Лінючева Ольга
Володимирівна
доктор технічних наук, професор,
заступник декана з наукової роботи
ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Електрохімічні явища, процеси та технології є
провідними у використанні в усіх галузях промисловості,
без них неможливе існування та подальший розвиток цивілізації
Декоративних

Захисних

Ювелірна промисловість

Голографічні
наклейки

Одержання та очищення
(рафінування) металів

Навчання проводиться за спеціалізацією

«ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
НЕОРГАНІЧНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ
МАТЕРІАЛІВ»

Оптичних чорних (світло- та
теплопоглинальних)

ГІДРОМЕТАЛУРГІЯ

НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ

Аналіз домішок у воді

Виробництво друкованих плат
та мікросхем

Сенсори для моніторингу повітря

Створення кліше і штампів
Виробництво оптичних дисків

ОСВІТА ТА ЇЇ ЯКІСТЬ
Підготовка здійснюється за трьома рівнями:

Бакалавр (4 роки

навчання)

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
Створення деталей і
мікроінструменту

Магістр (2 роки після рівня бакалавр)
PhD

(аспірантура після рівня магістр)

ЕЛЕКТРОНІКА

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА
РОЗМІРНА ОБРОБКА

Розробка елементів живлення

Е ЛЕ КТР ОХ ІМІЯ
Сенсори для
глюкозиметрів
Електрохімічне полірування
та обробка

МЕДИЦИНА ТА
БІОЛОГІЯ
ОБРОБКА ВОДИ

Навчання БЕЗКОШТОВНЕ !!!
Перелік конкурсних предметів у сертифікатах ЗНО:
1.Українська мова та література – не менше 100балів;
2.Математика
один не менше 125 балів за
умови, що інший
3.Хімія АБО Біологія не менше 100 балів.

За період навчання студенти мають можливість
отримати подвійний диплом рівня «магістр»
(український та європейський одночасно).
Кафедра ТЕХВ заснована у 1929 р., має власну
електрохімічну наукову школу світового рівня з
висококваліфікованим
науково-педагогічним
колективом. Склад кафедри: 3 доктори і
11 кандидатів наук, серед яких 4 професорів і 7
доцентів.

Сенсори для
алкотестерів

Паливні елементи

ЕНЕРГЕТИКА

Діагностика
захворювань
Очищення стічних вод
Сонячні батареї

Методи захисту від корозії

Інгібітори корозії

Підготовка питної води

ЗАХИСТ
ОБЛАДНАННЯ ТА
ТРУБОПРОВОДІВ ВІД
КОРОЗІЇ

Суперконденсатори для
електротранспорту

ОТРИМАННЯ ХІМІЧНИХ
РЕЧОВИН
Синтез неорганічних
речовин

Синтез електропровідних
полімерів

Синтез органічних речовин

Отримання водню для
охолодження на електростанціях

Екологічно чисте пальне

Місця працевлаштування та
проходження практики:
· Collini GmbH (Австрія, Швейцарія,
Німеччина);
· Інститут загальної та неорганічної хімії;
· ім. В.І.Вернадського НАНУ;
· Інститут електрозварювання ім.
Є.О. Патона НАНУ;
· Інститут фізичної хімії ім.
Л.В. Писаржевського НАНУ;
· Інститут біоорганічної та нафтохімії
НАНУ;
· Наукові заклади України та зарубіжжя;
· ДАХК «АРТЕМ»;
· КиДАЗ «Авіант»;
· АНТК «Антонов»;
· ДП «Радіовимірювач»;
· ВАТ «Київський завод «Радар»;
· ДП «Гальванотехніка»

Міністерство освіти і науки України
Адреса кафедри ТЕХВ:
м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 4.
тел./факс: 044 204 82 06;
моб. 050 643 62 59
Наш сайт:
www.electrochemistry.kpi.ua
e-mail: o_lin@xtf.kpi.ua

Приймальна комісія

«Київський політехнічний інститут
ім. Ігоря Сікорського»
Хіміко-технологічний факультет
(ХТФ)
Кафедра технології електрохімічних
виробництв (ТЕХВ)

знаходиться за адресою:
м. Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16,
кімната 126 (2-й поверх).

Місце розташування
кафедри та приймальної комісії:
Корпус 4 (кафедра)

Стажування магістрів:

· Німеччина (Технічний університет,
м.Берлін);
· Австрія (Віденський Технічний
університет);
· Італія (Університет м.Падуя);
· Канада (Канадська Академія наук,
м.Оттава);
· США (Американська енергетична
компанія);
· Франція (Університет м. Ле Ман)
· Нідерланди (Інститут Хімії Лейденський
університет).

Національний технічний університет
України

1929
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
НЕОРГАНІЧНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ
МАТЕРІАЛІВ
Приймальна

Спеціальність
«Хімічні технології та інженерія»

