КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ХІМІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ І СИСТЕМАХ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Шановні колеги, друзі!
Цьогорічна Шоста міжнародна

науково-

практична конференція «Комп’ютерне моделювання
в хімії та технологіях і системах сталого розвитку
КМХТ-2018» відбувається у ювілейний рік для
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» та хіміко-технологічного факультету –
НАМ ВИПОВНЮЄТЬСЯ

120 РОКІВ.

Славетні вчені-хіміки сприяли становленню педагогічного, наукового та
інженерного рівня підготовки фахівців. Серед засновників хіміко-технологічної
освіти у КПІ М. І. Коновалов, С. М. Реформатський, В. О. Плотников, В. Ф.
Тимофєєв, В. Г. Шапошников, М. М. Тіханський, К. Г. Дементьєв, Д. К.
Добросердов, М. О. Прилежаєв, Д. О. Чорнобаєв та ін.
Високу оцінку підготовки першого випуску інженерів-хіміків у 1903 р.
надав Голова екзаменаційної комісії Д. І. Менделєєв.
В теперішній час на факультеті працює досвідчений штат науковців, за
участю і під керівництвом яких виконуються фундаментальні і прикладні
дослідження у широкому спектрі тематики – від створення новітніх хімічних
матеріалів та сполук до розробки інноваційних і удосконалення діючих
технологічних процесів. Об’єктами наукових інтересів є координаційна хімія
сполук металів з органічними речовинами; електрокаталізатори на основі
продуктів піролізу поліядерних комплексів d-металів; синтез нових видів
сорбентів, коагулянтів, флокулянтів; нанохімія та нанотехнологія неорганічних
матеріалів; розробка високоефективних технологій очищення стічних вод
різного походження з утилізацією цінних компонентів; електрохімічні сенсори
та генератори для екологічної безпеки; захист металів від корозії за участю
природних компонентів; наноматеріали та системи для хемотроніки; створення
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стійких хемосорбованих кремнійорганічних матеріалів та покриттів; розробка
транспортно-захисних контейнерів для збереження екологічно шкідливих,
токсичних

та

радіоактивних

відходів;

дослідження

фізико-хімічних

властивостей розчинів різної природи; розробка та оптимізація інноваційних
технологій виробництва різних видів кераміки та скла; створення будівельних
матеріалів нового покоління; хімія та технологія каркасних сполук; розробка
нейропротекторів та антивірусних препаратів; дослідження високонапружених
систем; інтегровані процеси сталого розвитку виробництв; розроблення
математичних моделей, автоматизація та оптимізація хіміко-технологічних
процесів та систем тощо. Всі наукові наробки і реальне їх впровадження
сприяють сталому розвитку нашої країни.
Успіхи та досягнення колективу ХТФ оцінено державними відзнаками та
преміями. Так, співробітниками і студентами ХТФ отримано Гранти, Премії,
Стипендії Президента України для молодих вчених, Стипендії Кабінету
Міністрів України, Гранти програми Erasmus+ тощо. За останні роки значно
зросла активність роботи співробітників у спільних міжнародних наукових та
навчальних проектах, що також є свідоцтвом визнання компетентності вчених
Хіміко-технологічного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського
Шановні учасники конференції!
Бажаю Вам здоров’я, успіхів, багатогранної і успішної співпраці у сфері
науки, освіти!

Декан ХТФ,
Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, професор
Астрелін Ігор Михайлович
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