


В країні з'явилася нова галузь

виробничої діяльності, що

вимагає для свого успішного

функціонування професійно

підготовлених фахівців

сучасного рівня. До останнього

часу в Україні не було жодного

вищого навчального закладу, 

який би повноцінно готував

спеціалістів такого профілю.

Центр сучасних
водних технологій

З 1 липня 2021 року почав діяти Центр сучасних водних

технологій при хіміко-технологічному факультеті НТУУ КПІ.



Центр сучасних водних технологій 
створений за підтримки:



Напрямки роботи Центра сучасних водних
технологій:

Організація навчання за 

сертифікатною програмою «Вода 

та cучасні водні технології»



Напрямки роботи Центра сучасних водних
технологій:

Проведення науково-дослідних, 

лабораторних і практичних робіт в 

технологічній лабораторії



Напрямки роботи Центра сучасних водних
технологій:

Проведення випробувань та досліджень

у лабораторії іонного обміну та 

адсорбції, що сертифікована

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»



Напрямки роботи Центра сучасних водних
технологій:

Видання фахового журналу 

категорії Б «Вода і водоочисні

технології. Науково-технічні

вісті».



Мета - підготовка кваліфікованих фахівців в галузі сучасних

методів водопідготовки та водоочищення.

Сертифікатна програма призначена як для магістрів ХТФ 

КПІ, так і для зовнішніх слухачів.

За результатами опанування сертифікатної програми, 

набуття певних професійних знань, умінь і навичок

слухачам видається сертифікат КПІ ім. Ігоря Сікорського.

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА 
«ВОДА ТА СУЧАСНІ ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ»



Освітні курси:

Актуальні проблеми

питної води та 

сучасні методи її

кондиціювання та 

очищення

Сучасні методи

очищення побутових

і промислових

стічних вод та їх

повторного 

використання

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА 
«ВОДА ТА СУЧАСНІ ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Інформаційне

забезпечення

наукових

досліджень та 

підприємництва в 

водній галузі



Викладачі центра

Мітченко Тетяна Євгенівна

д.т.н., професор кафедри

ТНР, В та ЗХТ ХТФ, КПІ ім. 

Ігоря Сікорського; керівник

Центру сучасних водних

технологій та Лабораторії

іонного обміну та адсорбції

ХТФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Василюк С.Л.

к.х.н., заступник керівника

Центру СВТ з дослідницької

та випробувальної роботи

ХТФ

Пономарьов В.Л.

к.т.н., провідний інженер ТОВ 

“НВО Екософт”, асистент

кафедри ТНР, В та ЗХТ ХТФ, 

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Орестов Євген

керівник проектів,

провідний інженер ТОВ "НВО 

Екософт», сертифікований

фахівець WQA 

Косогіна І.В.

к.т.н. доцент кафедри ТНР, В 

та ЗХТ ХТФ, КПІ ім. Ігоря

Сікорського, заступник 

Керівника Центру СВТ з 

навчальної роботи



Викладачі центра

Бойко Тетяна

провідний хімік-аналітик

Лабораторії іонного

обміну та адсорбції ХТФ, КПІ 

ім. Ігоря Сікорського

Дрікер Юхим

керівник проекту «Карта 

якості води» ГО “ВУВТ 

“WaterNet”

Тивоненко Артем

інженер-дослідник ГО “ВУВТ 

“WaterNet”

Поляков В. Р.

технічний директор ТОВ 

"НВО Екософт"

Чеканюк В.В.

к.т.н.,

головний інженер ТОВ 

“Лайнекс”



Викладачі центра
Мітченко А.О.

к.т.н., генеральний директор 

ТОВ “НВО Екософт”

Бурлакова Валерія

Маркетинг Менеджер по 

Муніципальній Воді в країнах

Європи, Близького Сходу та 

Африки. DuPont Water 

Solutions, Таррагона, Іспанія

Андрусишина І.М.

д.б.н., старший науковий

співробітник лабораторії

аналітичної хімії та 

моніторингу токсичних

речовин, Державна установа

«Інститут медицини праці

НАМН України»

Стеценко Віталій

керівник технічної підтримки

ТОВ «НВО Екософт», 

сертифікований фахівець

WQA

Малецький Захар

к.т.н., доцент

Норвезького Університету

Природничих наук, Норвегія

Тарабара Володимир

PhD, професор Факультету 

будівництва та інженерної

екології, Заступник директора, 

Центру європейських, російських

та євразійських досліджень

Університет штату Мічиган,  Іст-

Лансінг, США



Навчальні матеріали та 
ресурси

waternet.ua



Дякую за увагу!


