
ПРОГРАМА 

розвитку кафедри неорганічної хімії хімічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Програма розвитку кафедри неорганічної хімії хімічного факультету 
складена у відповідності до Закону «Про вищу освіту», «Положення про 
кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка», 
проектом плану відновлення України в частині освіти і науки, іншими 
нормативними документами, нормативно-правовими та законодавчими 
актами. 

1.Обґрунтування необхідності створення програми. 
Неорганічна хімія як складова частина хімічного відділення кафедри хімії, 

мінералогії та геології була виділена в 1905 р. поряд з органічною та фізичною хімією. В 
останні десятиліття хімічні дисципліни практично перестали бути вузькоспеціалізованими і 
наразі спостерігається постійна тенденція до їх подальшого переплетення, проникнення 
однієї в іншу. Неорганічна хімія також прийняла і успішно використовує всі досягнення 
органічної, аналітичної, фізичної, колоїдної хімії та хімії високомолекулярних сполук. 
Такий симбіоз вимагає нового підходу у визначенні пріоритетних завдань кафедри і 
розвитку нових освітніх та наукових напрямків. Тому наступний період має стати періодом 
активних змін, розширення в усіх напрямках навчальної, виховної, методичної і наукової 
роботи. Зважаючи на це, а також враховуючи нагальні проблеми післявоєнного періоду, 
необхідна перспективна програма розвитку кафедри на найближчі п’ять років.  
2.  Мета і завдання розвитку кафедри  

В першу чергу метою і завданням розвитку кафедри є збереження, примноження та 
використання набутого унікального досвіду освітньої та наукової роботи в області 
керованого неорганічного синтезу, архітектури та дизайну координаційних та складно-
оксидних сполук стосовно конструювання нових перспективних функціональних 
матеріалів для потреб хімічної промисловості (надпровідники, каталізатори, молекулярні 
перемикачі, сенсори), медицини (протипухлинні препарати на основі координаційних 
сполук благородних металів); сприяння визначенню та вирішенню екологічних питань, що 
є першочерговими в післявоєнний період в Україні; підготовка висококваліфікованих 
бакалаврів і магістрів в галузі неорганічної, біонеорганічної та екологічної хімії; для 
викладацької роботи і виконання науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах, 
установах НАН України, центральних заводських лабораторіях різноманітних виробництв. 
Почесним та відповідальним завданням є підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації 
через аспірантуру та докторантуру для потреб розвитку освіти та науки України. 
3.Структура кафедри та кадровий потенціал 

На сьогодні в освітньому процесі на кафедрі приймають участь 14 викладачів, в тому 
числі 4 професори, 7 доцентів та 3 асистенти. Весь педагогічний склад має наукові ступені 



(загалом 6 докторів наук та 8 кандидатів наук). Середній вік викладацького складу складає 
55,5 років (проф. -71, доц. – 54, асист. -37). 

Загальна чисельність наукових співробітників кафедри на даний час - 24, в тому числі 
6 докоторів наук та 18 кандидатів наук.  

Кадровий склад кафедри дозволяє організовувати викладання професійно-
орієнтованих дисциплін, здійснювати керівництво  практиками, та сприяти виконанню 
курсових та дипломних робіт на самому високому рівні. 
4.Навчальна  та навчально-методична робота кафедри 

Головним завданням колективу кафедри в ЗВО слід вважати освітній процес, що 
забезпечує підготовку патріотичних висококваліфікованих спеціалістів для розвитку 
економіки держави та для росту як наукових, так і педагогічних кадрів для ЗВО і НАН 
України. Кафедра забезпечує викладання циклу навчальних дисциплін  за спеціалізаціями 
«Неорганічна хімія» та «Екологічна хімія». Особливе місце в роботі кафедри займають 
курси лекцій та практикуми з загальної та неорганічної хімії, які забезпечують викладання 
хімії в Інституті геології та Інституті біології та медицини і на географічному факультеті. В 
Інституті біології та медицини викладачами кафедри забезпечується також викладання 
ряду спецкурсів. Відповідно до зазначених завдань кафедра проводить підготовку 
фахівців за ОКР “Бакалавр”, „Магістр” та «Доктор філософії»  за спеціальністю 102 “Хімія». 
Для забезпечення якісного рівня навчання студентів розроблено та викладаються ряд 
нових навчальних дисциплін, що відповідають сучасним вимогам організації освітнього 
процесу та відображають сучасні напрями досліджень у неорганічній та екологічній хімії. 
Наукові результати, отримані при виконанні бюджетних тем,  впроваджуються в лекційні 
курси, лабораторні роботи, використовуються в процесі виконання студентами дипломних 
робіт.  

Зважаючи на наявну ситуацію в Україні (війна, спад економічного розвитку, відтік 
талановитої молоді до закордонних ЗВО та академічних установ),  першочерговим є 
забезпечення якісного виконання наявного навчального плану ОКР «Бакалавр», «Магістр» 
та «Доктор філософії» з ефективним використанням змішаного та/або дистанційного 
формату (при необхідності використання індивідуальних планів навчання). З урахуванням 
вищезгаданих труднощів необхідно/бажано 

• відповідним чином модифікувати і удосконалювати робочі програми навчальних курсів 
та тематику дипломних робіт студентів і аспірантів, з урахуванням сучасного розвитку 
науки і технологій та маючи на увазі ті проблеми та задачі, що є або виникнуть у 
післявоєнний період в Україні. Серед цих проблем важливими будуть також питання про 
стан навколишнього середовища, на які потрібно звернути особливу увагу НПП кафедри 
за спеціалізацією «Екологічна хімія»; 

• з метою сприяння відновленню хімічної промисловості України створити на кафедрі 
новий напрямок, який буде стосуватися питань каталізу різноманітних реакцій 
неорганічними матеріалами і забезпечити його відповідними лабораторними 
практикумами, створивши лабораторію неорганічного спецсинтезу для набуття 
студентами експериментальних навичок з сучасним устаткуванням; 

• посилити  мотивуючі фактори студентів до навчання та набуття експериментальних 
навичок роботи в сучасній лабораторії, залучаючи їх до виконання завдань, що 
делегуються іншими установами; 



• грунтовна зміна лабораторного практикуму для студентів 1го та 2го курсів ОКР 
“Бакалавр» з метою наближення його змісту та форми до такого у провідних 
університетах Європи; 

• відновлення курсу (спецкурсу) «Хімічна технологія неорганічних матеріалів» для всіх 
студентів кафедри та створення відповідного блоку для студентів спеціалізації 
«Екологічна хімія»; по можливості відновити виробничу практику для ОКР «Бакалавр» 
на підприємствах 

• створити новий спецкурс «Механізми неорганічних реакцій» для ОКР «Магістр», який 
має забезпечити сучасний рівень знань здобувачів освіти для розуміння шляхів 
проходження хімічних реакцій як у розчині, так і у твердій фазі для подальшого їх 
використання при створенні нових функціональних матеріалів 

• створити новий спецкурс «Металорганічна хімія» для ОКР «Магістр», матеріал якого 
буде сприяти успішному пошуку нових функціональних матеріалів, зокрема 
високоефективних каталізаторів для промисловості та інших сфер хімічного синтезу; 

• переглянути та удосконалити наповненості курсів по спеціалізації «Екологічна хімія» з 
метою їх узгодження з нагальними проблемами, які наявні на сьогодні в Україні 

• посилення співробітництва з провідними НДІ НАН України та з закордонними 
університетами з метою залучення їх досвіду в освітньому процесі, регулярно 
запрошувати провідних фахівців цих університетів до висвітлення окремих тем 
навчального процесу на кафедрі (на громадських засадах) 

• укладати угоди з установами НАН України, провідними вітчизняними підприємствами, 
міжнародними компаніями щодо виконання на їх базі  кваліфікаційних  робіт 
студентами ОКР «Бакалавр» та «Магістр»; 

• приймаючи до уваги перспективи вступу України до Європейського Співтовариства 
поширити практику читання лекційних курсів та проведення практичних/лабораторних 
занять англійською мовою. 

• зважаючи на студентоцентричний підхід до навчання при розробці робочих програм 
навчальних курсів та їх наповненості слід обов’язково враховувати думки та побажання 
здобувачів освіти. Дуже важливо в цьому ракурсі звернути увагу на потреби економіки 
країни та побажання роботодавців України, оскільки відбудова економіки буде 
вимагати нових сучасних підходів до хімічної індустрії.  

• організувати надання студентам програмного забезпечення, що стосується питань 
представлення наукових результатів в дипломних роботах,  у статтях, на конференціях. 

З освітнім процесом нерозривно пов’язана науково-методична діяльність 
педагогічного персоналу кафедри. Нагальним питанням є забезпечення усіх навчальних 
дисциплін відповідними підручниками, посібниками та іншими методичними 
матеріалами державною мовою, що особливо актуально у випадку зміни направленості та 
змісту робочих програм викликаних війною.  

Серед завдань по удосконаленню навчально-методичної роботи найбільш 
важливими є такі:  

• активізувати на кафедрі роботу викладачів щодо підготовки навчально-методичної 
літератури до курсів, які викладаються:  написання та видання підручників та 
навчальних посібників, в тому числі і в електронному вигляді; 

• при підготовці навчально-методичної літератури потрібно популяризувати досягнення 
НПП кафедри, вносячи в неї наукові здобутки співробітників кафедри, аспірантів, 
студентів; 



• приділити увагу офіційному перекладу відповідної навчальної літератури з іноземних 
мов (за виключенням російськомовної), яка в більшості випадків не є доступною для 
студентської (і не тільки) спільноти.  

5.Організація науково-дослідного процесу на кафедрі та наукова робота зі 
студентами. 

Важливим фактором, що суттєво впливає на формування думки про кафедру 
здобувачів освіти та наукової спільноти як в Україні та за її межами, є наукова робота 
співробітників кафедри та залучення до неї студентів. Особливо важливим цей фактор 
стає в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України. Результатом цієї 
роботи мають стати публікації у наукових журналах з високими рейтингами, патенти, 
виступи з доповідями на міжнародних конференціях. На жаль, складна фінансова ситуація 
в Україні не дозволяє повною мірою фінансувати існуючі на кафедрі наукові напрямки 
досліджень. Тому серед аспектів наукової роботи кафедри найголовнішими слід 
вважити наступні: 

• необхідно проводити активну роботу щодо залучення до фінансування наявних на 
кафедрі наукових напрямків міжнародних грантів, що фінансують споріднені проекти, 
приймати участь у нових вітчизняних та міжнародних проектах, які відносяться до 
пріоритетних в умовах війни і післявоєнного стану з метою проведення спільних 
наукових досліджень з провідними науковими та навчальними центрами світу. На 
кафедрі неорганічної хімії це стосується як спеціалізації «Неорганічна хімія» (напр., 
створення/синтез нових каталізаторів і наночасток для хімічної промисловості, нових 
індикаторів та сорбції шкідливих та радіоактивних часток, надпровідників та ін.), так і 
спеціалізації «Екологічна хімія» (напр., розробка матеріалів для регулювання подачі 
добрив та пестицидів/гербіцидів у агросекторі, переробка відходів (в т.ч. тих, що 
виникли в результаті війни) та очистка води, моніторинг важких металів у грунті та 
біооб’єктах та ін.).  

• для реалізації плідної роботи наукового персоналу кафедри і покращення якості 
науково-дослідних робіт необхідно частіше обмінюватися думками, для чого планується 
регулярне проведення наукових семінарів кафедри, які будуть присвячені не лише 
попередньому захисту дисертаційних робіт аспірантів та пошукувачів, а й обговоренню 
виконання наукових тем, що проводяться на кафедрі, перспективних напрямків 
розвитку та нагальних проблем, що стоять перед хімічним співтовариством. На такі 
семінари планується запрошувати також студентів кафедри, провідних науковців з НАН 
України та з закордонних університетів. 

• підтримувати  існуючі (Вроцлав (Польща), Лісабон(Португалія), Лейпциг (Німеччина), 
Гренобль (Франція), Альмерія (Іспанія) Бухарест, Ясси (Румунія) та ін.) та налагоджувати 
нові (зокрема, Едінбург (Великобританія), Лілль (Франція) та ін.) наукові контакти з 
зарубіжними колегами для глибшого інтегрування української науки з 
західноєвропейською та світовою.  

• сприяти проходженню співробітників та аспірантів кафедри у наукових стажуваннях, 
участі у міжнародних фахових наукових конференціях; 

• приділяти увагу підбору наукових працівників НДЧ, готувати власні наукові кадри, 
стимулювати їх творчу діяльність 

• залучати до широкої участі у науковому процесі студентів для розв’язання ними 
складних наукових проблем. 



• сприяти підготовці програм подвійного дипломування для аспірантів кафедри. 
• впроваджувати результати наукових досліджень у навчальний процес та, при 

можливості, у виробництво або інше практичне застосування;  
Зрозуміло, що для виконання наукових досліджень і проектів необхідне відповідне 
устаткування, яке за нинішніх умов неможливо придбати за рахунок бюджетних коштів. 
Для подолання такого роду проблем потрібно  

•  підтримувати та оновлювати існуюче на кафедрі науково-технічне обладнання; 

• посилювати зв’язки з зарубіжними установами (університетами, інститутами), які могли 
б надати безкоштовно справне обладнання, що було вже у вжитку; 

• для фінансування нерозривно зв’язаних освітнього і наукового процесів залучати до 
співпраці по підготовці висококваліфікованих фахівців благодійні вітчизняні фонди, 
український бізнес, а також деякі закордонні організації. 

6. Робота з абітурієнтами, студентами і випускниками кафедри 
Університет не існує без студентів. Тому значну увагу слід приділити агітаційній роботі 
серед потенційних абітурієнтів особливо на даному етапі, коли у них є багатий вибір для 
отримання вищої освіти як в межах України, так і за кордоном. Для успішного залучення 
абітурієнтів до лав хіміків нашого університету взагалі і нашої кафедри зокрема окрім 
всього вищезгаданого (що, без сумніву, впливає на рішення стосовно вибору ЗВО 
абітурієнтів і їх батьків), надзвичайно важливим є постійна робота з майбутніми 
студентами у різних форматах. Відповідна робота вже активно проводиться 
співробітниками нашої кафедри сумісно з їх колегами з інших кафедр факультету в рамках 
програми «Хімічного лекторію». Крім того, значної уваги до себе потребують також і 
сьогоднішні студенти. Ці напрямки діяльності кафедри передбачають проведення 
певних заходів і виконання завдань: 

 
• продовжувати активну  участь в «Хімічному лекторії» для обдарованої учнівської 

молоді, розширяючи цим коло  потенційних абітурієнтів нашого Університету; 
• приймати участь в організації і проведенні олімпіад для школярів із хімії, днів 

«відкритих дверей» на факультеті, виступів з презентаціями у загальноосвітніх школах, 
ліцеях, гімназіях, технікумах та коледжах України та в інших заходах, що популяризують 
навчання на нашому факультеті; 

• сприяти участі студентів кафедри у конкурсах наукових студентських робіт та 
студентських наукових конференціях, а також підготовці студентами наукових 
публікацій; 

• створення системного підходу до організації роботи кураторів груп  та індивідуальної 
роботи зі студентами, організація регулярних зустрічей завідувача та науково-
педагогічних працівників кафедри зі студентами; 

• прислухатися до точки зору та побажань студентів, що стосується направленості та 
наповненості навчальних курсів; 

• по можливості, сприяти студентам у працевлаштуванні; 
• оновити наявний веб-сайт кафедри, де постійно відображати всю необхідну інформацію 

про кафедру, її колектив, події, досягнення, плани та ін.   
• запровадити та підтримувати ефективний зв’язок з випускниками кафедри як для 

взаємовигідного співробітництва, так і для корегування освітнього процесу відповідно 
до новітніх потреб  української економіки 
 



7. Робота з кадрами 
Для успішного функціонування кафедри необхідними умовами є 

• збереження кадрового потенціалу кафедри за наявних умов та обставин, що є основним 
завданням кадрової політики кафедри.  

• необхідність підготовки та пошук нових кадрів для поповнення НПП, для генерування 
нових ідей та можливостей, що буде мати вирішальне значення у післявоєнний період.  

• залучення до викладацької роботи молодих перспективних наукових співробітників, а 
до наукової роботи молодих викладачів та учбово-допоміжний персонал, створюючи 
при цьому нові напрямки досліджень. 

• підвищення рівня науково-освітнього потенціалу кафедри за рахунок стажування її 
співробітників у провідних вітчизняних та закордонних наукових та навчальних центрах 

• сприяння омолодженню професорсько-викладацького та наукового складу кафедри. 

8.Основні умови успішного здійснення програм 
Для успішного здійснення програми розвитку кафедри потрібне виконання  наступних умов: 

• усвідомлення керівними структурами держави жорстких викликів часу до розвитку 
природничих наук, зокрема, хімічних, до якості надання освіти у цій галузі і 
відповідних перспектив для економіки країни; 

• реалізації ефективної кадрової політики; 
• збереження атмосфери взаємної підтримки, доброзичливості та довіри  між  членами 

трудового колективу кафедри;  
• об’єднання зусиль членів трудового колективу кафедри у розвитку навчальної та 

наукової роботи на кафедрі, що можливе лише за активної позиції кожного 
співробітника кафедри 

• підтримка  ініціатив кафедри з боку керівництва хімічного факультету та університету; 
• достатнього  фінансування державними та приватними установами. 

 

Програма розвитку кафедри неорганічної хімії хімічного факультету 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка підготував в.о. 
завідувача кафедри, доктор хімічних наук, професор Лампека Ростислав 
Дмитрович 
 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу 
засідання кафедри № 4 від 21 листопада 2022 р.) 
 
Претендент на посаду завідувача кафедри,  
в.о. завідувача кафедри неорганічної хімії 
доктор хімічних наук, професор кафедри 
неорганічної хімії       Ростислав ЛАМПЕКА 
 

 


	активізувати на кафедрі роботу викладачів щодо підготовки навчально-методичної літератури до курсів, які викладаються:  написання та видання підручників та навчальних посібників, в тому числі і в електронному вигляді;

