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Кафедра „Фізико-хімічні основи технології металів” (ФХОТМ) засно-
вана в 1977 році (наказ № 64-„1” по Київському політехнічному інституту 
від 29 травня 1977 р. згідно відповідному наказу по Міністерству вищої і 
середньої спеціальної освіти УРСР).  

 

В 1980 році згідно з наказом Міністра вищої і середньої спеціальної 
освіти СРСР В. П. Єлютіна на кафедрі ФХОТМ почалась підготовка 
інженерів зі спеціальної електрометалургії в порядку спеціалізації 
„Спеціальна електрометалургія в машинобудуванні” за спеціальністю 
„Ливарне виробництво чорних і кольорових металів” (наказ № 578 від 21 
травня 1980 р.). 

 

В 1997 році відкрита самостійна спеціальність „Спеціальна 
металургія”. 

 

В 1998 році відкрита спеціалізація „Міжнародна і національна стан-
дартизація і сертифікація металургійної продукції”. 

 

В 2003 році відкрита спеціалізація „Компютеризація процесів 
спеціальної металургії”.  
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Передмова академіка М. З. Згуровського 
Високий науковий, технічний і виробни-

чий потенціал дозволив нашій країні зайняти 
передові позиції в області металургії. Не див-
лячись на кризові явища, що продовжуються, 
Україна як і раніше утримує ці позиції серед 
світових виробників металургійної продукції.  

Безперечні досягнення в області хімії 
полімерів, композиційних матеріалів, а також 
в інших областях матеріалознавства поки що 
не можуть вивести нові матеріали на рівень 
конструкційних. Саме сталь залишається і ще 
довго буде залишатися основним конструк-
ційним матеріалом.  

Задачу отримання металопродукції най-
вищої якості успішно вирішують переплавні 

процеси, з’єднані в одну підгалузь, названу спеціальною металургією.  
Важливо відзначити, що більшість створених переплавних процесів є 

результатом роботи українських вчених і фахівців. Саме в Україні були 
створені високоефективні процеси і технології, які отримали подальший 
розвиток в багатьох промислових країнах.  

Цілком зрозуміло, що ефективну роботу зі створення нових процесів в 
металургії можуть здійснювати тільки фахівці найвищого рівня. І волеви-
явленням часу стало те, що з 1980 року на інженерно-фізичному факуль-
теті Київського політехнічного інституту на кафедрі „Фізико-хімічні осно-
ви технології металів” була розпочата підготовка інженерів по спеціальній 
електрометалургії. На той час в СРСР КПІ був єдиним центром по підго-
товці фахівців для цієї галузі. Не було аналогів цьому і в світі.  

Необхідність використання спеціальної металургії, яка включає 
електрошлакову і електронно-променеву технології, вакуумну і плазмову 
металургію, електромагнітну обробку металів, підтверджується досвідом 
передових металургійних держав світу. А випускники кафедри „Фізико-
хімічні основи технології металів” користуються великим попитом в 
матеріалознавчих інститутах НАН України, на вітчизняних підприємствах 
і організаціях та закордонних фірмах.  

 

Ректор Національного технічного університету України  
„Київський політехнічний інститут”, 
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академік НАН України                                                      М. З. Згуровський 
 

Передмова доктора технічних наук, професора П. І. 
Лободи 

Кафедра ,,Фізико-хімічні осно-
ви технології металів” (ФХОТМ) – 
одна із п’яти кафедр інженерно-
фізичного факультету. Факультет 
готує бакалаврів, спеціалістів і ма-
гістрів за такими спеціальностями 
та спеціалізаціями: 

Фізичне матеріалознавство 
–  Комп’ютерні методи в 

матеріалознавстві; 
–  Біосумісні матеріали;  
–  Фізика металів; 
–  Металеві матеріали для медицини.  

Металознавство 
–  Менеджмент інноваційних технологій у матеріалознавстві; 
–  Технологічний маркетинг у матеріалознавстві. 
Композиційні та порошкові матеріали, покриття 
–  Порошкова металургія. 
Ливарне виробництво 
– Технологія виготовлення литих стоматологічних та ортопедичних протезів; 
– Художнє та ювелірне литво; 
– Комп’ютеризація процесів ливарного виробництва. 
Спеціальна металургія 
– Спеціальна електрометалургія в машинобудуванні; 
–   Міжнародна та національна стандартизація і сертифікація металургійної 

продукції; 
– Комп’ютеризація процесів спеціальної металургії. 
Кафедра ФХОТМ одна із провідних установ підготовки спеціалістів-

матеріалознавців, із глибокими металургійними традиціями, знана в Укра-
їні та за її межами. Організатором і беззмінним керівником кафедри є чл.-
кор. НАН України, доктор технічних наук, професор Д. Ф. Чернега. Кафед-
ра єдина у СНД готує фахівців за спеціальністю – спеціальна металургія. 

Науково-педагогічний колектив і випускники кафедри вносять ваго-
мий вклад в створення, розвиток, промислове впровадження та забезпе-
чують кадровий супровід сучасних електрошлакових, плазмоводугових, 
вакуумно-дугових та електронно-променевих технологій, які дозволяють 
отримувати метали та сплави підвищеної чистоти, хімічної та структурної 
досконалості, із рекордно високими фізико-технічними характеристиками. 
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Нові матеріали є основою для розвитку всіх без винятку галузей науки 
і техніки, запорукою економічної могутності і незалежності держави.  

Декан ІФФ                                                                        П. І. Лобода     
Звернення завідувача кафедри ,,Фізико-хімічні основи технології 

металів” 

Кафедра ,,Фізико-хімічні основи техно-
логії металів” заснована в 1977 році. 
Кафедра єдина на пострадянському 
просто  що готу спеціалістів по 
спеціальній 

рі, є 
металургії: 

–  на денній формі навчається біля 250 
студентів; 

–  працює 5 професорів (у т.ч. 3 за 
сумісництвом), 6 доцентів (у т.ч. 1 за 
сумісництвом), 2 старших викладачі, 5 
асистентів (у т.ч. 3 за сумісництвом); 

–  серед співробітників кафедри 6 
докторів і 8 кандидатів технічних наук; 

–  готуються спеціалісти на заочній 
формі навчання; 

–  провадяться фундаментальні і 
прикладні дослідження в рамках пріоритетних напрямків розвитку науки, 
технології і техніки України; 

–  виконуються НДРС з підприємствами України; 
–  лабораторна база кафедри включає 9 лабораторій, що оснащені 

необхідним устаткуванням для якісного проведення учбового процесу й 
глибоких наукових досліджень в області плавки, лиття, кристалізації, 
корозії й аналізу сплавів на основі чорних і кольорових металів; 

–  комп’ютерний клас кафедри оснащено 10 сучасними ПЕОМ; 
–  кожного року організується навчальна практика студентів другого 

курсу на передових підприємствах України без державного фінансування.  
  Досягнення колективу кафедри в учбовій і науковій роботі досить 

вагомі: 
–  підготовлено 400 бакалаврів за напрямком „Металургія”, 564 

інженера-спеціаліста і 60 магістрів по спеціальності „Спеціальна 
металургія”, два випускники кафедри захистили докторські і більше 20 – 
кандидатські дисертації; 

–  аспіранти і співробітники кафедри захистили 7 докторських і 19 
кандидатських дисертацій, 7 співробітникам кафедри присвоєно звання 
професора і 12 доцента; 
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–  опубліковано більше 1000 статей, 2 довідники, 5 підручників, 8 
монографій, атлас плавильних установок спецметалургії (3 розділи), 5 
збірників наукових праць співробітників, випускників, аспірантів і студен-
тів кафедри;  

–  проведено 2 міжнародні конференції за участю фахівців країн 
ближнього і далекого зарубіжжя. 

Кафедра успішно співпрацює з інститутами НАН України: Інститутом 
електрозварювання ім. Є. О. Патона, Фізико-технологічним інститутом 
металів і сплавів, Інститутом фізики металів ім. Г. В. Курдюмова, 
Інститутом проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, Інститутом 
газу і іншими галузевими інститутами. 

На протязі багатьох років підтримуються міжнародні зв’язки в області 
професійної освіти і наукової діяльності з учбовими закладами і науковими 
інститутами Росії, Китаю, Німеччини, Польщі, Франції, Болгарії, Румунії, 
Австрії, Словаччини, Швейцарії, Чехії, з усіма металургійними вузами 
України. Кафедра – член Асоціації металургійної освіти України. 

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за такими напрямками: 
– гази в сплавах на основі заліза і кольорових металів, включаючи 

дослідження масопереносу, дифузії, розчинення і вмісту водню і азоту, 
розробку методик і установок для визначення вмісту газів в металах 
методами вакуум-нагріву і вакуум-плавлення, а також експрес-метода  
визначення вмісту водню в розплавах безпосередньо в плавильних печах і 
роздаточних ковшах; 

– рафінування, модифікування і мікролегування сплавів, використо-
вуючи  традиційні способи і відомі модифікатори; розробляються прогре-
сивні способи введення матеріалів, одержаних методами плазмохімічного 
синтезу (ультрадисперсні частинки нітридів алюмінію і кремнію, карбоніт-
ридів титану, хімічні сполуки, які містять скандій і цирконій); 

– електрошлакова технологія, яка включає електрошлаковий переплав, 
обігрів і підживлення зливків (відливок), електрошлакове лиття і 
ущільнення;  

– використання електронно-променевих технологій для нанесення 
покриттів;  

– одержання литих композиційних матеріалів; 
– розробка технології виплавки феротитану методом алюмотермії з 

отриманням в сплаві 40 – 42 % титану; 
– розробка сплавів на основі міді, які володіють ефектом пам’яті 

форми, а також технології їх одержання; 
– розробка технології переплаву стружки і дрібних відходів 

кольорового і ливарного виробництва; 
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– вивчення впливу азоту і дисперсних нітридів на механічні 
властивості силумінів у литому термообробленому стані; 

– розробка моделей і систем автоматизації ряду металургійних 
агрегатів ливарного виробництва, переплавних процесів і виробництва 
сталі. 

Нам необхідно виконати важливі завдання: забезпечити навчальні і 
наукові лабораторії сучасним обладнанням; підвищити активність співро-
бітників і студентів кафедри в проведенні наукових досліджень; організу-
вати при кафедрі асоціацію випускників, викладачів і друзів; активізувати 
роботу по залученню абітурієнтів на перший курс і багато інших невід-
кладних завдань. 

Необхідно думати над питанням, яких спеціалістів в недалекому 
майбутньому вимагатимуть наукові і учбові заклади, промисловість. В 
зв’язку з цим необхідно в учбовий план ввести нові дисципліни, включаю-
чи лазерні технології, конденсаційну  металургію, високі технології отри-
мання металів в умовах швидкої і надшвидкої кристалізації, комп’ютерні 
технології. 

Колектив кафедри з оптимізмом дивиться у завтрашній день. Ми 
робимо все для того, щоб наша науково-педагогічна діяльність була 
запитана як в Україні, так і в інших країнах світу. 

Спеціальна металургія – це шанс для України зайняти провідні позиції 
в технологічному змаганні з високорозвинутими країнами світу. 

 
Завідувач кафедри ФХОТМ 
чл.-кор. НАН України,  
доктор технічних наук, професор,                                        Д. Ф. Чернега   
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1 ІСТОРІЯ КАФЕДРИ 
 
Кафедра ,,Фізико-хімічні основи технології металів” організована на 

інженерно-фізичному факультеті (ІФФ) Національного технічного 
університету України „Київський Політехнічний Інститут” (НТУУ „КПІ”) в 
1977 році згідно з наказу №64-„1” від 21 травня 1977 р. по Київському 
політехнічному інституту та відповідного наказу Міністерства вищої і 
середньої спеціальної освіти УРСР. 

Ініціатором організації кафедри був 
декан ІФФ, професор Д. Ф. Чернега. 
Ректор інституту член-кореспондент АН 
УРСР  Г. І. Денисенко і проректор професор             
М. С. Ільченко підтримали цю ініціативу. 
Активну допомогу в організації кафедри 
надали співробітники кафедри „Ливарне 
виробництво чорних і кольорових металів” 
доцент В. К. Ларін і старший викладач         
М. І. Прилуцький. 

 Для підготовки пропозицій про комп-
лектування кафедри була створена комісія у 
наступному  складі:  голова комісії  –   завіду-
вач кафедри „Металознавство, устаткування і 
технонологія термічної обробки металів” 
професор І. Х. Труш; члени комісії –  заві-
дувач  кафедри  „Фізика металів”   професор  

                                                 О. В. Білоцький,   доценти    В. П. Кочешков,  
                                                 В. К. Ларін, В. Я. Жук.                      

                                                          На підставі довідки комісії на додаток 
до наказу  № 64-„1”  був  виданий  наказ  № 105-„1” від 16 червня 1977 року 
«Про педагогічне навантаження, штати професорсько-викладацького і 
учбово-допоміжного складу та приміщення  кафедри „Фізико-хімічні основи 
технології металів”».  

Д. Ф. Чернега – організатор і 
беззмінний завідувач кафедри 
ФХОТМ 

Наказом було установлено: 
– перелік 10 учбових дисциплін, з яких кафедра повинна забезпечити 

учбовий процес для всіх металургійних спеціальностей ІФФ і одної 
спеціальності „Обробка металів тиском” механіко-машинобудівного 
факультету; 

–  штат викладацького складу в кількості 6 одиниць (зав. кафедри – 
професор, доценти – 3, старший викладач – 1, асистент – 1); 

– штат учбово-допоміжного складу – 4 одиниці; 
– загальна площа приміщень – 410,0 м2; 

 11



– закріплення відділів проблемної лабораторії „Водень у металах”, груп 
з водневої енергетики й сплавам, що володіють ефектом пам’яті форми; 

– господарча і держбюджетна тематика (сто тисяч карбованців) із 
збереженням існуючого фонду зарплати.                                                                          

Основу кафедри склали співробітники кафедри „Ливарне виробництво 
чорних і кольорових металів” ІФФ: професор Д. Ф. Чернега, доценти Л. І. Рос-
товцев, В. К. Ларін, старший викладач М. І. Прилуцький, асистент                  
Г. О. Ремізов, прийнятий по конкурсу на посаду доцента к.т.н. А. П. Сьомик, 
сім аспірантів, науково-дослідна група. В учбовому процесі з погодинною 
оплатою брали участь старші наукові співробітники  к.т.н. О. М. Бялік та              
B. C. Піковський. Пізніше в 1977 – 1979 роках співробітниками кафедри 
стали Ю. Я. Готвянський,  П. С. Рудой і М. П. Волкотруб.   

Д. Ф. Чернега народився в 1927 році в Чернігівській області 
Борзнянського району, с. Миколаївка в селянській сім’ї. В 1944 р. працював 
на Конотопському паровозо-ремонтному заводі, в 1944 – 1948 рр. 
навчався в Конотопському технікумі залізничного транспорту, після 
успішного закінчення якого був зарахований на перший курс КПІ.  В 1953 р. 
після закінчення металургійного факультету КПІ  по розподілу був 
залишений асистентом  на кафедрі металургії сталі. В цьому інституті 
одночасно з педагогічною роботою працював заступником декана (1959 – 
1964 рр.), деканом загальнотехнічного факультету (1965 – 1972 рр.), 
деканом механіко-технологічного (з 1972 р.), перейменованого з його 
ініціативи на інженерно-фізичний факультет (1975 – 1988 рр.). 
       В 1959 р. Д. Ф. Чернега захистив кандидатську, а в 1974 р. – 
докторську дисертації. В 2000 р. обраний член-кореспондентом НАН 
України. 
        Д. Ф. Чернега – видатний вчений в галузі високотемпературних 
фізико-хімічних процесів металургії сталі, спеціальної електрометалургії, 
ливарного виробництва, кольорових металів і сплавів. Його 
фундаментальні роботи з дослідження масопередавання газів у металевих 
розплавах не мають аналогів і отримали широке світове визнання. 
Результати цих робіт були покладені в розробку ресурсозберігаючих 
технологій виплавки сплавів на основі алюмінію і створення устаткування 
для контролю вмісту водню в металевих розчинах під час плавлення. 
Розроблені і впроваджені у виробництво технології модифікування, 
легування і рафінування сплавів, електрошлакового переплаву, обігріву і 
підживлення зливків. Під його керівництвом, консультаціях і допомозі 
успішно захищено 9 докторських і 20 кандидатських дисертацій. Ним 
започаткована наукова школа, представники якої працюють не тільки в 
НТУУ “КПІ”, але й в інших навчальних закладах нашої держави і за 
кордоном.  
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                                    В. К. Ларін 
У 1963 році закінчив механіко-технологіч-

ний факультет Київського політехнічного 
інституту. Отримав кваліфікацію „інженер-
металург” за спеціальністю „Ливарне вироб-
ництво чорних та кольорових металів”. Роз-
поділений на одноімену кафедру. 

У 1970 році захистив кандидатську 
дисертацію. 

На кафедрі ФХОТМ працював з 1977 року. 
Був заступником завідуючого кафедри, 
відповідав за методичну роботу, розробку 
навчальних (робочих навчальних) планів навчан-
ня. Викладав „Теорію металургійних процесів” 
і „Аналітичний  контроль”.  У 1988  році  захис- 

                                         тив  докторську  дисертацію на тему „Фізико- 
                                         хімічні і технологічні основи отримання мідних 

сплавів з заданими характеристиками ефекту запам’ятовування форми”.   

   В. К. Ларін (1940 – 1992) 

    В. К. Ларін (1940 – 1992) 

Напрямок  наукових  досліджень – сплави з ефектом пам’яті форми. 
        М. І. Прилуцький 

У 1963 році закінчив механіко-техноло-
гічний факультет Київського політехнічного 
інституту. Отримав кваліфікацію 
„інженер-металург” за спеціальністю 
„Ливарне виробництво чорних та кольорових 
металів”. Розподілений на одноімену 
кафедру. 

На кафедрі ФХОТМ працює з 1977 року. 
Заступник завідуючого кафедри, по кадровим 
та фінансовим питанням. Відповідальний за 
організацію і проведення переддипломної 
практики, організацію захистів дипломних 
проектів і робіт, працевлаштування випуск-
ників.  

                                                  Напрямок  наукових  досліджень  –  тепло 
та масообмін в металургійних процесах, теплова робота промислових 
печей, сушка матеріалів. 

         М. І. Прилуцький 

Л. І. Ростовцев 
Народився 1915 році в м. Ульяновську. У 1939 р. закінчив Уральський 

індустріальний інститут. Отримав кваліфікацію „інженер-металург”. 
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Розподілений на Уральський завод важкого 
машинобудування. Працював майстром, 
начальником зміни. В роки Вітчизняної війни 
Лев Іванович – старший технолог мартенів-
ського цеху ,,Уралмашу”. 

У  1945 р.  поступає  в  аспірантуру 
Київського політехнічного інституту, після 
закінчення якої розподілений в Інститут 
чорної металургії АН УРСР. У 1948 році 
захистив кандидатську дисертацію. В КПІ 
працював з 1950 року.  

На кафедрі ФХОТМ працював з 1977 року. 
Викладав „Теорію металургійних процесів”.  

Автор підручника ,,Металургія сталі” і 
більше 50 статей і винаходів. 

                                                  Напрямок  наукових  досліджень – техно-
логії виплавляння сталей та вивчення їх властивостей. 

 Л. І. Ростовцев (1915 – 1980) 

                                                                          Г. О. Ремізов  
У 1967 році закінчив механіко-техноло-

гічний факультет Київського політехнічного 
інституту. Отримав кваліфікацію „інже-
нер-металург” за спеціальністю „Ливарне 
виробництво чорних та кольорових металів”. 
Розподілений на одноімену кафедру. У 1972 
році захистив кандидатську дисертацію на 
тему ,,Масоперенiс водню в рідких алюмініє-
вих сплавах”. 

На  кафедрі  працює  з  1977 року.  Доцент,  
                                             відповідальний за організацію підготовки магі- 
                                            стрів.  
Напрямок  наукових  досліджень  –  технології спецелектрометалургії, 

гази в кольорових металах. 

               Г. О. Ремізов  

А. П. Сьомик 
У 1963 році закінчив механіко-технологічний факультет Київського 

політехнічного інституту. Отримав кваліфікацію „інженер-металург” за 
спеціальністю „Ливарне виробництво чорних та кольорових металів”. 
Розподілений на однойменну кафедру. У 1969 році захистив кандидатську 
дисертацію на тему ,,Исследование выбиваемости наливных 
самотвердеющих смесей”. 

На кафедрі ФХОТМ працював з 1977 до 1991 року. Викладав дисципліну  
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 – „Корозія та захист металів”. 
Напрямок наукових досліджень –  розробка 

екологічно чистих формувальних сумішей 
багаторазового використання замість 
вогнетривів для утворення ливникового ходу 
при сифонному розливанні сталі, формування 
виливків із чавуну та сталі методами 
зовнішньої дії на метал і форму. 

У 1988 році захистив докторську 
дисертацію на тему „Формувальні і стриж-
неві суміші із зв’язуючими матеріалами на 
основі технологічних лигносульфонатів”. 

З 1988 до 2000 року – декан інженерно-
фізичного  факультету,  з  1991  до 2000  року –  

                                        завідувач   кафедри  ,,Ливарного   виробництва  
                                        чорних і кольорових металів”.                                             А. П. Сьомик (1941 – 2000) 

                                                                          О. М. Бялік                               
У 1964 році закінчив механіко-техно-

логічний факультет Київського політехнічного 
інституту. Отримав кваліфікацію „інженер-
металург” за спеціальністю „Ливарне вироб-
ництво чорних та кольорових металів”. 
Розподілений на одноімену кафедру. У 1969 ро-
ці захистив кандидатську дисертацію.  

На кафедрі ФХОТМ працював з 1977 до 
1988  року. Викладав дисципліну – металургія 
чорних і кольорових металів. 

Напрямок наукової роботи  –  дослідження 
поведінки домішок у процессі виплавки, рафі-
нування та кристалізації металів і сплавів. 

                                               У 1985 році захистив докторську дисерта-
цію на тему „Управління якістю ливарних сплавів на основі алюмінію і 
міді” 

    О. М. Бялік (1938 – 2005) 

З 1988 по 2005 рік – завідувач кафедри „Металознавство і термічна 
обробка металів”. З 2001 по 2005 рік – декан інженерно-фізичного 
факультету.                                                                                                                                      

В . С. Піковський 
 У 1964 році закінчив механіко-технологічний факультет Київського 

політехнічного інституту. Отримав кваліфікацію „інженер-металург” за 
спеціальністю „Ливарне виробництво чорних та кольорових металів”. 
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Розподілений на одноімену кафедру. У 
1971 році захистив кандидатську дисер-
тацію на тему „Вплив магнію на 
холодостійкість сталі”.  

На кафедрі ФХОТМ працював з 1977 
до 1987 року. Очолював проблемну науково-
дослідну лабораторію тепломасообміних 
процесів в рідких металах. Викладав 
дисципліну – основи наукових досліджень. 

Напрямок  наукових  досліджень  –  
комп’ютерна термографія. 

Зараз працює заступником дирек-
тора Державного аналітичного центру 
моніторингу зовнішніх товарних ринків.        

            Ю. Я. Готвянський                                             
У 1972 році закінчив механіко-техноло-

гічний факультет Київського політехніч-
ного  інституту.  Отримав   кваліфікацію 
„інженер-металург” за спеціальністю                     
„Ливарне виробництво чорних та кольоро-
вих металів”. Розподілений на одноімену 
кафедру. У 1977 році захистив канди-
датську дисертацію на тему „Водень в 
магнії та магнієвих сплавах”. 

         В. С. Піковський 

На кафедрі працює з 1977 року. Доцент, 
відповідальний  за  методичну  роботу, роз-
робку навчальних  (робочих  навчальних)  пла-
нів денної  форми навчання. 

Напрямок наукових досліджень – во-
день в кольорових металах і сплавах.                                   

                                 М. П. Волкотруб         Ю. Я. Готвянський  

У 1972 році закінчив механіко-технологічний факультет Київського 
політехнічного інституту. Отримав кваліфікацію „інженер-металург” за 
спеціальністю „Ливарне виробництво чорних та кольорових металів”.  

У 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему 
„Дослідження і розробка технології безперервного електрошлакового ра-
фінування чавуну”. 

На кафедрі працює з 1978 року. Доцент, відповідальний за організацію 
та проведення навчальної і виробничої практики студентів.  

Напрямок  наукових  досліджень  –  технологія спецелектрометалургії. 
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           М. П. Волкотруб       П. С. Рудой (1929 – 1990)  

П. С. Рудой 
У 1952 році закінчив металургійний факультет Київського 

політехнічного інституту. Отримав кваліфікацію „інженер-металург”. 
Розподілений на Макіївський металургійний завод, де пройшов шлях від 
майстра до заступника начальника цеху. У 1962 році вступає в 
аспірантуру Київського політехнічного інституту, яку успішно закінчує в 
1965 році. У тому ж році захистив кандидатську дисертацію на тему 
,,Дослідження температурного режиму з метою поліпшення системи 
автоматичного управління теплової роботи мартенівської печі”. Працює 
на кафедрі автоматизації теплових процесів промислових підприємств 
спочатку в науковій частині, а з 1969 року доцентом кафедри.  

На кафедрі ФХОТМ працював з 1981 до 1990  року. Викладав дисципліну 
– автоматичні системи керування. 

Напрямок  наукової  роботи  –  дослідження температури і поведінки 
домішок у процесі виплавки, рафінування та кристалізації металів і 
сплавів, автоматизація сталеплавильних процесів. 

Ним надруковано більше 50 наукових праць, у т.ч. монографія, 
отримано 3 авторські свідоцтва, дві бронзові медалі ВДНГ СРСР за 
досягнення успіхів в розвитку металургійної галузі. П. С. Рудой підготував 5 
кандидатів технічних наук.                                                                                                            

Спочатку на кафедрі було 4 учбових та 3 наукових лабораторії, в яких 
проводилися дослідження процесів дифузії газів в металах, розроблялися 
нові методи рафінування та легування розплавів. Велика увага приділялася 
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розробці нових  методів експресного аналізу вмісту водню та інших газів в 
металах з метою підвищення їх якості та інтенсифікації технологічних 
процесів ведення плавки, розробці нових сплавів з ефектом пам’яті форми, 
створенню нових термостійких пристроїв та інше. 

Основна задача кафедри полягала в здійсненні теоретичної і прикладної 
підготовки студентів всіх спеціальностей факультету в області металургії. 
Лабораторні роботи велись з дисциплін „Теорія металургійних процесів”, 
„Загальна металургія”, „Металургійні печі і сушила”, „Нагрівальні печі та 
устаткування”, „Корозія і захист металів”, „Автоматизація металургійного 
виробництва”. 

Кафедра стала правонаступником первинних кафедр металургійного 
факультету: металургії чавуну і теорії металургійних процесів, металургії 
сталі і промислових печей, які були організовані в 1944 році і скасовані в 
1958 році у зв’язку з припиненням підготовки інженерів за спеціальністю 
„Металургія чорних металів”.  

Підготовка інженерів-металургів в КПІ почалася з 1899 р. з приходом 
по запрошенню професора Василя Петровича Іжевського.                       

В. П. Іжевський 
Організатор металургійної спеціаль-

ності на хімічному факультеті. Завдяки 
йому металургійну освіту отримали 
видатні інженери, вчені: академік, віце-
президент АН СРСР І. П. Бардін, академік 
М. П. Чижевський, член-кор. АН УРСР       
В. Ю. Васильєв, який очолив кафедру ме-
талургії після смерті В. П. Іжевського в 
1926 р., і професори І. О. Фещенко-
Чопівський, О. Л. П’ятаков, Б. Ф. Чишко,  
П. О. Епік і багато інших вчених, педагогів і 
визначних організаторів  металургійного ви-
робництва. За час керування кафедрою 
металургії Василь Петрович підготував 156  

                                             спеціалістів. Загальна кількість студентів, 
які прослухали лекції по металургії, становить 1367 осіб. 
     В. П. Іжевський (1863 – 1926)  

Кафедра металургії в КПІ була заснована В. П. Іжевським у 1903 році. 
Спецкурс металургії включав доменну справу, металографію і 
електрометалургію. 

Глибокі знання, творчий розум і відданість металургії В. П. Іжев-
ського стали основою теоретичних і прикладних праць, технічних ново-
введень різних напрямках металургії:  отримання чавуну в доменних  печах,  
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металографії, електрометалургії, теплотехніці, розробці фізико-хімічних 
методів аналізу металургійних процесів.  

Масштабна і цілеспрямована підготовка інженерів-металургів 
почалася з 1944 року, коли був відкритий металургійний факультет, до 
складу якого увійшло 4 кафедри: 

– ливарне виробництво чорних та кольорових металів (завідувач 
доцент К. І. Ващенко). 

– металургія чавуну і теорії металургійних процесів (завідувач чл.-кор. 
НАН України В. Ю. Васильєв); 

– металургія сталі і промислових процесів (завідувач академік АН 
УРСР М. М. Доброхотов); 

– металознавство і термічна обробка металів (завідувач академік АН 
УРСР В. М. Свечніков); 

В організації факультету приймав активну участь К. І. Ващенко при 
підтримці І. П. Бардіна, президента АН УРСР О. О. Богомольця, ректора 
КПІ О. С. Плигунова. К. І. Ващенко був призначений деканом цього 
факультету, який очолював до 1959 р. 

                                                                               І. П. Бардін 
Іван Павлович Бардін закінчив 

Київський політехнічний інститут в 
1910 р., отримавши диплом інженера-
технолога. Очолював технічне керів-
ництво будівництвом Кузнецького 
металургійного комбінату. 

 І. П. Бардін – академік і віце-
президент АН СРСР, Герой 
соціалістичної праці, дворазовий 
лауреат Державної премії СРСР, лау-
реат Ленінської премії, ініціатор 
організації двох наукових металур-
гійних інститутів у Москві. З його 
ім’ям пов’язано багато досягнень у 
чорній металургії: інтенсифікація 
металургійних процесів за допомогою 
кисню, безперервне розливання сталі й 
інші технології, що знайшли практичне  

                                                      використання  спочатку  в  СРСР,  а 
 по- 

                                                     тім і в багатьох  промислово-роз-
винутих державах світу.  

            І. П. Бардін (1883 – 1959)   
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К. І. Ващенко 
Костянтин Ілліч видатний педагог 

і учений-новатор, ливарник з світовим 
ім’ям, заслужений діяч науки і техніки 
УРСР, доктор технічних наук, профе-
сор, народився у 1901 році. Закінчив 
КПІ у 1930 році по спеціальності 
металургія. Отримав кваліфікацію 
інженер-технолог.  

З 1930 р. К. І. Ващенко працював в 
КПІ на посадах інструктора виробни-
чого навчання, асистента, доцента, 
професора. Одночасно з викладанням в 
КПІ працював на Київському заводі 
,,Більшовик” на посаді інженера-
дослідника  консультанта.  В 1934 р. за- 

                                                     хистив   кандидатську  і  в  1944  р.  док-                     
                                                     торську дисертації.  
В організації і становленні металургійного факультету в КПІ 

провідна роль належить Костянтину Іллічу, який  і був першим деканом 
факультету (1944 – 1959 рр.). Маючи великий  практичний виробничий 
досвід, він проявляв виключну увагу створенню працездатного колективу, 
вихованню інженерних і наукових кадрів, якісному проведенню учбового 
процесу, підготовці і відбору талановитих студентів для направлення на 
наукову роботу в академічні інститути і факультет.  

          К. І. Ващенко (1901 – 1992)   

       К. І. Ващенко на протязі 30 років (1944 – 1974) був завідувачем 
кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів. Він 
організував Вчену раду по захисту кандидатських дисертацій і багато 
років був її головою. Через цю раду пройшло багато викладачів і наукових 
співробітників кафедр ливарного виробництва Національної металургійної 
академії України (м. Дніпропетровськ) і Одеського державного 
політехнічного університету.                                                                                 

В. Ю. Васильєв 
В. Ю. Васильєв закінчив КПІ в 1914 році і як молодий перспективний 

спеціаліст залишений на кафедрі металургії. Пройшов шлях від лаборанта 
до заступника директора інституту, загалом працював у КПІ більше 40 
років. Завідував кафедрою – металургії чавуну і теорії металургійних 
процесів металургійного факультету. Член кореспондент АН УРСР. 
Основні наукові роботи В. Ю. Васильєва присвячені вивченню фізичних і 
хімічних властивостей доменних шлаків і їх впливу на склад чавуну, про-
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дуктивність печей і витрати пального. 
Він розробив власний метод одержання 
нікелю й організував його виробництво, 
розробив вчення про сталість шлаків. 
Впровадження сталих шлаків дало 
значний економічний ефект і зробило 
ім’я В. Ю. Васильєва відомим серед 
металургів країни. 

Автор 15 монографій і підручників 
з різних аспектів металургійного 
виробництва. 

а , 

              М. М. Доброхотов 
Академік АН УРСР М. М. Доб-

рохотов – вчений-металург, засновник 
Інституту газу НАН України. Висунув 
багато корисних передових ідей сто-
совно мартенівської  плавки і  теорії пе- 

                                                    чей, а саме: він запропонував не підтри-
мувати швидкісний режим мангану при 
виплавці сталі, давати феросплави 
безпосередньо в ківш, метод швид-
кісного розливання сталі. Якраз ці 
пропозиції були використані під час 
Великої Вітчизняної війни, що дало 
можливість  отримати  необхідну  
кількість  якісної сталі  в  той  час,  
коли  основні родовищ  мангану що 
знаходилися в Україні, стали недо-
ступні. Він автор так званої енерге-
тичної теорії печей, що створила 
основу для впровадження швидкісного 
нагріву сталі перед прокаткою і 
сприяла створенню швидкісних мар-
тенівських печей.  

    В. Ю. Васильєв (1890 – 1956)   

М. М. Доброхотов був не тільки 
визначним  вченим,  а  й чудовим  педаго- 

                                                     гогом. Готуючи  наукові  кадри він керу- 
                                                     вався розробленим ним принципом – 

цінність наукової роботи у галузі прикладної науки визначається практич-
ною  користю  і  тими  зрушеннями,  які  відбулися або можуть  відбутися у  

       М. М. Доброхотов (1890 – 1963)   
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виробництві в результаті даної роботи.                                                     
                    В. М. Свєчніков                                         
Академік АН УРСР В. М. Свєчніков ка-

федрою металознавства і термічної 
обробки металів КПІ керував з 1944 по 
1963 рік. Він був високоерудованою люди-
ною, неперевершеним педагогом, справж-
нім взірцем педагогічної майстерності. На 
його прикладі виховувалися нові покоління 
досвідчених викладачів та спеціалістів із 
металознавства та металургії. 

В. М. Свєчніков вивчав вплив азоту та 
властивості  бесемерівської  сталі  та  

електросталі; вплив азоту, фосфору, та 
арсену на холодноламкість сталі; залеж-
ність ударної в’язкості та зносостійкості  

                                               високоманганової   сталі  від термічної  об- 
                                               робки; поліморфні перетворення в 

легованому залізі та ін. Ним підготовлено 30 докторів і кандидатів наук. З 
поміж його учнів знаходяться такі визначні вчені, як Академіки АН УРСР        
В. Н. Гріднєв, К. Ф. Стародубов, Б. О. Мовчан.        

   В. М. Свєчніков (1891 – 1981)  

Металургійний факультет з часом змінив свою назву: механіко-техно-
логічний (1963 – 1973), фізико-технологічний (1973 – 1975), інженерно-
фізичний (ІФФ) з 1975 р. 
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2 КАФЕДРА ФХОТМ 1977 – 2007 РОКИ 
 

В 1980 році відповідно до наказу міністра вищої і середньої спеціальної 
освіти СРСР В. П. Єлютіна в КПІ почали підготовку інженерів по 
спеціальній електрометалургії в порядку спеціалізації при спеціальності 
„Ливарне виробництво чорних і кольорових металів”. 

Організація підготовки інженерів по спеціальній електрометалургії в     
м. Києві не є випадковою. В Києві розміщено багато академічних інститутів 
матеріалознавчого профілю, наприклад ІЕЗ ім. Є. О. Патона, інститут 
проблем литва АН УРСР, інститут проблем матеріалознавства АН УРСР та 
інші. Ці інститути проводили і проводять науково-дослідні і прикладні 
роботи за напрямками спеціальної електрометалургії і саме тому виникла 
необхідність в забезпеченні цих інститутів високоякісними фахівцями.  

Вибір кафедри ФХОТМ для підготовки фахівців зі спеціальної 
електрометалургії обумовлений декількома основними обставинами: 
кафедра по своїй навчальній і науковій спрямованості була самою 
металургійною, а співробітники кафедри мали певний науковий і 
технологічний заділ,  пов’язаний з використанням могутніх концентрованих 
джерел енергії.  
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Ще у 50-ті роки на кафедрі „Металургія сталі” під керівництвом 
завідувача кафедри професора В. І. Явойського проводилися досліди в 
промислових умовах  з метою дегазації сплавів на основі заліза в ковшах 
масою до 140 тонн, а також обігрівання і підживлення прибуткової частини 
прокатних злитків різного хімічного складу шляхом пропускання постійного 
електричного струму. З другої половини п’ятдесятих років спільно із 
співробітниками кафедри зварювання КПІ і ІЕЗ ім. Є. О. Патона проводи-
лися експерименти по вивченню поведінки водню при електрошлаковому 
наплавленні злитків та електрошлаковому обігріву прибуткової частини 
унікальних відливок і великотоннажних ковальських злитків.  

В. І. Явойський 
Володимир Іванович Явойський 

визначний всесвітньо відомий вче-
ний-металург, заслужений діяч 
науки РРФСР, лауреат Державної 
премії СРСР (двічі) і УРСР, доктор 
технічних наук, професор.  

Основні напрямки наукової 
роботи: 

–  фізична хімія металургійних 
процесів; 

–  дослідження структури і 
властивостей металургійних роз-
плавів; 

–  термодинаміка і кінетика 
процесів рафінування сплавів; 

– розробка ефективних методів 
формування і видалення немета-
левих включень; 

– взаємодія  газів  з  рідкими ме- 
                                                         талами; 

       В. І. Явойський (1910 – 1988) 

– теорія і практика мартенівського і киснево-конвертерного способів 
виробництва сталі; 

– позапічна обробка сталі; 
– безперервні сталеплавильні процеси зі створенням екологічно чис-

того сталеплавильного виробництва. 
За результатами досліджень В. І. Явойський є автором понад 550 

наукових статей, 13 монографій (деякі з них переведені на англійську, 
німецьку і японську мови). 

В КПІ працював з 1950 до 1956 року завідувачем кафедри „Металургія  
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сталі”, з 1956 до 1986 року завідувачем кафедри „Металургії сталі” 
Московського інституту сталі і сплавів, з 1961 до 1965 ректор цього 
інституту. 

Під його керівництвом захищені понад 150 кандидатських 
дисертацій, у т.ч. понад 30 аспірантами-іноземцями. Він науковий 
консультант 15 докторських дисертацій. 

В 60-х і 70-х роках на кафедрі „Ливарне виробництво чорних і кольоро-
вих металів” за сприяння завідуючого кафедри професора К. І. Ващенка 
продовжувалися дослідження по дегазації різноманітних алюмінієвих 
сплавів із застосуванням постійного електричного струму. Таким чином, 
був придбаний певний досвід у фізико-хімічних і технологічних процесах, 
близьких до процесів спеціальної електрометалургії. 

Сприятливі умови 
були і на ІФФ, який мав у 
своєму розпорядженні су-
часні металургійні, фізи-
ко-хімічні, металознавчі, 
ливарні, рентгеноспект-
ральні та інші лабора-
торії, а також викладачів 
з великим навчально-ме-
тодичним досвідом  під-
готовки інженерів-мета-
лургів. 

Спочатку спільно з 
завідуючим лабораторією 

електронно-променевої плавки і литва тугоплавких металів в Інституті 
проблем литва АН УРСР доктором технічних наук В. Л. Ульяновим було 
прийнято рішення зайнятися підготовкою декількох слухачів шляхом 
читання двох факультативних курсів і проведення дипломного проектування 
за технологією отримання сплавів на основі тугоплавких і високоактивних 
металів. Згодом задача підготовки відповідних фахівців придбала більш 
широкі масштаби і було прийнято рішення  про організацію спеціалізації по 
спеціальній електрометалургії. 

Д. Ф. Чернега і К. І. Ващенко обговорюють наукові 
проблеми 

В. Л. Ульянов  
 З ім’ям  Віктора Леонідовича Ульянова зв’язано створення в Фізико-
технологічному інституті металів и сплавів НАН України електронно-
променевої ливарної технології, яка в теперішній час знаходить все більш 
широке застосування при плавці і литті тугоплавких і хімічно активних 
металів. 
 В. Л. Ульянов у 1948 році закінчив Омський машинобудівний інститут 
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інститут за спеціальністю інженер-механік 
по машинам і технології ливарного вироб-
ництва. 
 З 1949 до 1955 року працював май-
стром, технологом, начальником вироб-
ництва Кусинського заводу  будівельних 
машин в Челябінській області, 1955 – 1958 
роки – начальником сталеливарного цеху 
заводу будівельних машин в м. Слов’янськ 
Донецької області, 1958 – 1962 – науковий 
співробітник, завідувач лабораторії 
НДІПТМАШ, м. Краматорськ, з 1962 – завіду-
вач лабораторії Інституту проблем лиття 
АН УРСР. 

Після захисту кандидатської дисертації 
у 1962 році організував в інституті 
лабораторію  лиття   тугоплавких   металів   і  

                                         спеціальних сплавів з першими у країні 
електронно-променевими установками.   
   В. Л. Ульянов (1925 – 1976) 

 В цей період В. Л. Ульянов багато працював над створенням 
теоретичних і технологічних основ виробництва литих виробів із 
тугоплавких металів і сплавів на їх основі, причому особлива увага 
приділялася розробці складу і технології виплавки сплавів на основі 
молібдену і ніобію. В  1975 р. захищає докторську дисертацію. Під його 
науковим керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, видано 
більше 60 наукових робіт. 

Ідея Д. Ф. Чернеги з організації підготовки інженерів по спеціальній 
металургії отримала активну підтримку з боку президента АН УРСР 
академіка Б. Є. Патона,  міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, 
член-кореспондента АН УРСР Г. Г.  Єфіменка. В підготовці відповідних 
документів і узгодженні їх з керівниками державних структур вищої школи 
активну участь брали академіки АН УРСР Б. І. Медовар,  Б. А. Мовчан  та 
к.т.н. В. Н. Бернадський. 

Б. Є. Патон  
Борис Євгенович народився у 1918 р., в 1941 р. закінчив Київський 

політехнічний інститут. В 1941 – 1942 рр. працював інженером електро-
технічної лабораторії заводу "Красное Сормово" в м. Горькому (нині 
Нижній Новгород), в 1942 р. став молодшим, а потім старшим науковим 
співробітником, завідувачем відділу, заступником директора, а з 1953 р. 
до  теперішнього  часу  Борис  Євгенович  очолює  Інститут електрозварю- 
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вання ім. Євгена Оскаровича Патона.  
У 1945 р. Б. Є. Патон захистив 

дисертацію на здобуття вченого ступеня 
кандидата технічних наук, а в 1952 р. – 
доктора технічних наук. В 1951 р. 
вибраний членом-кореспондентом, а в 
1958 р. – дійсним членом (академіком) 
Академії наук України. З 1962 р. Борис 
Євгенович – дійсний член Академії наук 
СРСР (з 1992 р. – Російської академії 
наук).  

Видатний вчений в галузі електро-
зварювання, металургії і технології мета-
лів. Наукові дослідження присвячені про-
цесам автоматичного і напівавтоматич-
ного    зварювання   під   флюсом,    розробці  

                                                теоретичних основ створення автоматів 
і джерел живлення для зварювання; проблемам керування процесами 
зварювання, створення нових перспективних конструкцій і функціональних 
матеріалів майбутнього. Під його керівництвом створений принципово 
новий спосіб зварювання – електрошлаковий. Очолює дослідження по 
використанню зварювальних джерел теплоти з метою підвищення якості 
виплавляємого металу, ним заснований новий напрямок металургії – 
спецелектрометалургія. Вперше започатковані і активізовані 
дослідження в напрямку зварювання і споріднених технологій у космосі, 
створені космічні конструкції. Б. Є. Патон – визнаний лідер у цій сфері 
науково-технічної діяльності. Він головний ініціатор унікальної технології 
зварювання живих тканин, що використовується в хірургії.  

                Б. Є. Патон 

Б. Є. Патон почесний член: Національних академій наук Вірменії 
(1994), Індії (1994), Киргизстану, Міжнародної астронавтичної академії 
США (1997), Американської зварювальної спілки (1978), Римського клубу 
(1989), Британського інституту зварювання (1993), Німецької 
зварювальної спілки (1997), Академії педагогічних наук України (2003) й 
інших академій та асоціацій. Почесний доктор: Вищої технічної школи   
м. Хемніц (1981), Київського національного університету ім. Т. Г. Шев-
ченка (1994), Санкт-Петербургського державного технічного 
університету (1998), Національного технічного університету України 
"КПІ" (1998), Харківського державного політехнічного університету 
(1998) та інш.  

Б. Є. Патон – двічі герой соціалістичної праці СРСР, лауреат Сталін-
ської (Державної) премії СРСР (1950), Ленінської премії (1957), Премії   
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ім. В. Вернадського (2000), Державної премії України (2004) та інш. 
Автор і співавтор більше 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 
1200 публікацій, у тому числі 20 наукових монографій. 

Г. Г. Єфіменко 
Народився в 1917 році в м. Дніпропетровську. У 1940 р. Закінчив 

Дніпропетровський металургійний інститут по спеціальності „Мета-
лургія чавуну”. Учасник ВВВ. З 1946 по 1951 рр. працював в Дніпропет-
ровському металургійному інституті на посаді інженер-дослідник, а після 
захисту кандидатської дисертації – на посаді старшого наукового 
співробітника. 

 
                                                                             

                                                               
В 1985 р. Г. Г. Єфименко організував при кафедрі ФХОТМ науково-

дослідну лабораторію нових процесів та технологій в металургії, яка 
пізніше стала самостійним підрозділом, науковим керівником якої є до 
теперішнього часу. Під його керівництвом розроблені методи та 
технології спікання залізорудних матеріалів зі створенням спеціальної 
рідкої фази, способи раціонального використання твердого палива при 
агломерації руд, огрудкування шихтових матеріалів за допомогою 
флюсових в’яжучих, визначені залежності низки показників доменного 
процесу від інтенсивності плавки.  

З 1951 до 1955 року працює 
у відділі науки та вузів ЦК ком-
партії України. З 1955 до 1959 
року заступник міністра вищої 
освіти. На протязі 4 років (1970 
– 1973) працював ректором 
Дніпропетровського металур-
гійного інституту. З 1973 до 
1984 року міністр вищої і серед-
ньої спеціальної освіти УРСР. На 
цій посаді Г. Г. Єфіменко  багато 
зробив для розвитку вищої школи 
України, для підвищення рівня 
підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів та ефективного їх 
використання. Перебуваючи на 
посаді міністра  вищої і серед-
ньої спеціальної освіти УРСР 
майже всі роки вів викладацьку 
роботу на ІФФ КПІ.           Г. Г. Єфіменко 
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Б. І. Медовар 
Борис Ізраільович Медовар народився у 1916 р., в 1940 р. закінчив 

Київський політехнічний інститут. В 1940 – 1941 рр. працював 
інженером-технологом зварювального цеху станкобудівного заводу 
,,Комунар” в м. Лубни. З 1941 р. до кінця життя співробітник Інституту 
електрозварювання ім. Є. О. Патона. Працював ученим секретарем 

Інституту, завідувачем відділу фізико-
металургійних процесів зварювання і 
рафінування аустенітних сталей і сплавів (з 
1964 р. відділ електрошлакової технології і 
нових конструкційних матеріалів). Учасник 
ВВВ.  

У 1946 р. Б. І. Медовар захистив 
дисертацію на здобуття вченого ступеня 
кандидата технічних наук, а в 1960 р. – 
доктора технічних наук. В 1969 р. вибраний 
членом-кореспондентом, а в 1973 р. – 
дійсним членом (академіком) Академії наук 
України.  

Видатний вчений в галузі металургії, 
електрозварювання і технології металів. 
Поєднавши в одній  особі  досвід і знання ме-  

                                             талознавця, зварювальника і металурга, 
талант дослідника – експериментатора і зірке око інженера, Б. І. Ме-
довар усе життя займався найбільш гострими проблемами у своїй галузі 
науки і техніки. Все життя він займався військовою технікою і вніс 
чималий вклад у виробництво і зварювання сталей для військово-морського 
флоту, бронетанкової і іншої військової техніки.  

   Б. І. Медовар (1916 – 2000) 

Б. І. Медовар член Нью-Йоркської академії наук, Заслужений діяч 
науки і техніки, лауреат Сталінської (Державної) премії СРСР (1950), 
Ленінської премії (1963),  Державної премії України (1978 і 2004), Премії 
Ради Міністрів СРСР  (1984) та інш. Автор і співавтор більше 720 
винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, у тому числі 
20 наукових монографій. 

Б. О. Мовчан 
Борис Олексійович Мовчан народився у 1928 р., в 1951 р. закінчив 

Київський державний університет за спеціальністю ,,Металофізика”. З 
1951 р.  до цього часу працює в Інституті електрозварювання                  
ім.  Є. О. Патона. 1951 – 1960  рр. працював науковим співробітником, 
1960 – 1994 рр. – завідувач відділом електронно-променевих технологій. З 
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1994 року він засновник і 
директор Міжнародного 
центру електронно-проме-
невих технологій ІЕЗ          
ім. Є. О. Патона (МЦ ЕЛТ). 
З 2003 року головний науко-
вий співробітник відділу 
парофазних технологій не-
органічних матеріалів ІЕЗ 
ім. Є. О. Патона і науковий 
співробітник – консультант 
МЦ ЕЛТ.    

У  1954  р.  Б.  О.  Мовчан 
                                                                        захистив      дисертацію     на  
                                                                        здобуття  вченого   ступеня  

кандидата технічних наук, а в 1961 р. – доктора технічних наук. В 1964 р. 
вибраний членом-кореспондентом, а в 1978 р. – академіком Академії наук 
України.  

              Б. О. Мовчан 

Основний напрямок наукової діяльності Б. О. Мовчана – структура і 
властивості неорганічних матеріалів, електронно-променеві технології, 
нові матеріали. Його можна назвати засновником нової наукової школи 
отримання нових матеріалів і багатофункціональних покриттів методом 
електронно-променевої технології випарювання і конденсації у вакуумі.  

Б. О. Мовчан  лауреат Державної премії УРСР (1974), Ленінської 
премії (1984), Премії ім. Є. О. Патона НАН України (2000), Державної 
премії України (1989). В 2004 р. йому присуджено почесне звання 
,,Заслужений діяч науки і техніки України”. Відмічений почесними 
дипломами американської  вакуумної спілки (1983, 1988 рр.), Почесним 
дипломом Міністерства промисловості Китаю (1998 р.) Автор і 
співавтор більше 100 винаходів, більше 360 публікацій, у тому числі 7 
наукових монографій. 

Б. О. Мовчан підготував 6 докторів і 56 кандидатів наук. 
В. М. Бернадський 

Всеволод Миколайович Бернадський народився у 1929 р., в 1952 р. 
закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю ,,інженер-
механік”. З 1952 р.  до цього часу працює в Інституті електрозварювання 
ім. Є. О. Патона. 1952 – 1962  рр. інженер-експериментатор, інженер-
технолог, старший науковий співробітник, 1962 – 1990  рр. – учений 
секретар Інституту, з 1975 до теперішнього часу –  керівник відділу 
,,Прогнозно-аналітичні дослідження”.  
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Заступник головного редактора 
і член редколегії журналу ,,Автома-
тическая сварка” (1959 – 1989 рр.), 
член редколегії міжнародного еко-
номіко-статистичного збірника 
,,СВЭСТА” (з 1991) і журналу 
,,Сварщик” (з 1998 р.).  

У 1962 р. В. М. Бернадський 
захистив дисертацію на здобуття 
вченого ступеня кандидата тех-
нічних наук, в 1964 р. отримав 
звання старшого наукового спів-
робітника, з 2001 р. член-корес-
пондент Академії технологічних 
наук України.  

На початковому етапі науково-
інженерної діяльності В. М. Бер-
надський був провідним виконувачем 
робіт по створенню і впровадженню 
промислових технологій індустріаль-
ного виробництва зварних конструк- 

                                                          цій рулонованих ємностей і тонко-
стінних плоскозвернутих труб; приймав участь у створені і введені в дію 
перших у СРСР установок для виробництва рулонованих ємностей. В 
подальшому проводив дослідження і технологічні розробки в напрямку 
зварювання під флюсом на мідній підкладці, контактному зварюванню, у 
тому числі швидкісному рельєфно-роліковому зварюванню, а також по 
оцінці і керуванню якістю з’єднань. Продовжуючи технологічні дослід-
ження в напрямку тонкостінних і клейозварних з’єднань входив у склад 
творчого колективу ІЄЗ ім. Є. О. Патона по розробці процесів і засобів 
космічної технології, а також космічних конструкцій.  

                 В. М. Бернадський 

З кінця 70-х років минулого сторіччя В. М. Бернадський очолив в ІЄЗ 
ім. Є. О. Патона новий напрямок по технологічному прогнозуванню 
розвитку науки і виробництва по зварюванню. Цей напрямок значно 
розширив можливості Інституту по знаходженню пріоритетних 
напрямків цільових наукових досліджень і ефективного трансферу своїх 
розробок і інновацій.  

В. М. Бернадський автор більш ніж 300 наукових публікацій, серед них 
22 авторських свідоцтва і патенти, 11 книг і збірників, 12 довідників і 
словарів.    

З 1980 року на кафедрі ФХОТМ почалася  підготовка інженерів за новою  
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спеціалізацією. Частина студентів заочної і вечірньої форм навчання різних 
спеціальностей, а також раніше відраховані і поновлені особи пройшли 
навчання по відповідно зміненим програмам. В той час на другому курсі 
навчалося 16 студентів, а на третьому – 3. 1985 року студенти другого курсу 
підійшли до випуску.  

 

 
 
Державна екзаменаційна комісія високо оцінила якість дипломних 

проектів і робіт, що захищалися: 82 % студентів отримали оцінку „відмінно” 
і 18 % „добре”. 18% випускників отримали дипломи з відзнакою, а 24 %  
рекомендовано в аспірантуру. За матеріалами виконаних досліджень було 
зроблено 7 доповідей на спеціалізованих республіканських конференціях, 8 
робіт подано на республіканський конкурс студентських робіт. З того 
випуску О. В. Чернець та К. В. Михаленков вже захистили докторські 
дисертації. 

                               О. В. Чернець 

           О. В. Чернець 

Олександр Владиславович Чернець закінчив 
кафедру ФХОТМ інженерно-фізичного факуль-
тету Київського політехнічного інституту у 
1985 році за спеціальністю 0404 ,,Ливарне 
виробництво чорних та кольорових металів”, 
спеціалізація ,,Спеціальна електрометалургія” 
(гр. ФЛ-92) та був направлений на роботу в 
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона 
НАН України, де і працює до сьогодні. 

Починаючи з 1985 року працював на 
посадах інженера, старшого інженера, заві-
дувача групи, старшого та провідного нау-
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кового співробітника ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 
Під час роботи в Інституті О. В. Чернець з 1985 по 2004 роки 

займався розробкою та дослідженням різноманітних електрошлакових 
технологій. Ним виконаний широкий спектр досліджень металургійних 
особливостей відцентрового електрошлакового литва, теплофізичних 
засад електрошлакової тигельної плавки, формоутворення виливок в 
умовах відцентрового лиття, на базі яких у 1991 році він захистив 
кандидатську дисертацію ,,Відцентрове електрошлакове литво заготовок 
з високолегованих сталей та сплавів”.  

О. В. Чернець займався дослідженнями, пов’язаними з розробкою 
нових електрошлакових технологій з роз’єднаними процесами плавлення 
та твердіння металу. За його участю виконані дослідження 
технологічних особливостей електрошлакового процесу з рідким 
присаджувальним металом (ЕШТ РМ), вивчені особливості процесів 
накопичення, розливання і кристалізації металу при реалізації ЕШТ РМ.  

Виконані О.В. Чернецем розробки склали основу захищеної у 2001 р. 
докторської дисертації ,,Нові електрошлакові технології з роз'єднанням 
плавлення та твердіння металу”, а після її захисту були використані для 
вдосконалення та подальшого розвитку запропонованих технологічних 
процесів. Результати виконаних О. В. Чернецем робіт знайшли широке 
впровадження в виробництві. 

За час роботи в Інституті О. В. Чернецем опубліковано більш ніж 90 
наукових праць. Результати виконаних робіт були представлені на 
багатьох науково-технічних семінарах, конференціях та симпозіумах, як в 
Україні та за її межами. 

К. В. Михаленков  
Михаленков Костянтин Вікторович 

народився 11 лютого 1962 року в місті 
Києві. Після закінчення в 1979 році середньої 
школи поступив на перший курс вечірнього 
факультету електрорадіоавтоматики 
Київського політехнічного інституту. 
Одночасно із навчанням працював 
електрослюсарем в ІЕЗ          ім. Є. О. Пато-
на НАН України. В 1980 році був 
переведений на  другий  курс інженерно-
фізичного факультету, де продовжив 
навчання за новою спеціалізацією – ,,Спе-
ціальна металургія”. 

Випускник кафедри доктор техніч-
них наук К. В. Михаленков 

В лютому 1985 року захистив дипломний проект і отримав     
кваліфікацію  інженера-металурга за спеціальністю ,,Ливарне виробни-
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цтво чорних і кольорових металів”, спеціалізація – ,,Cпеціальна 
металургія”. 

Після закінчення КПІ за розподілом залишений працювати на кафедрі 
фізико-хімічні основи технології металів на посаді асистента. В жовтні 
1987 року вступив до аспірантури і в 1990 році закінчив її. В січні 1994 
року на засіданні спеціалізованої вченої Ради при Київському 
політехнічному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему 
,,Зміцнення ливарних алюмінієвих сплавів, що містять титан та 
марганець азотвмісткими частками”. 

Одночасно із підготовкою дисертації працював на посаді асистента 
кафедри, а в 1996 році був переведений на посаду доцента. 

В 1998 році зарахований до докторантури Національного технічного 
університету України ,,КПІ” і в 2001 році закінчив її. В 2005 року захистив 
докторську дисертацію на тему ,,Закономірності формування дрібно-
зернистої структури алюмінієвих сплавів, що містять дисперсні частки 
тугоплавких сполук” за спеціальністю – Металознавство і термічна 
обробка. 

Зараз працює на посаді доцента на кафедрі ,,Фізико-хімічні основи 
технології металів” інженерно-фізичного факультету. До переліку 
лекційних курсів, які читає входять: ,,Теплофізика спецелектромета-
лургійних процесів”, ,,Ливарні композиційні матеріали”, ,,Проектування 
спецелектрометалургійних цехів”, а також проводить практичні і 
лабораторні заняття з означених курсів. Здійснює керівництво 
дипломними роботами та проектами і дисертаційними роботами 
магістрів. З 2005 року є заступником завідувача кафедри з наукової 
роботи. 

Ним опубліковано більше 50 праць, з них 38 статей опубліковано в 
фахових виданнях ВАК України. До переліку його творчих доробків також 
входять аналітичні дослідження в галузі виробництва і використання 
алюмінієвих сплавів, а також довідник ,,Кольорові метали: алюміній, мідь, 
титан”, виданий в 2007 році. 

Починаючи з 1995 року організував і продовжує здійснювати 
співробітництво із провідними матеріалознавчими установами Німеччини 
і Південної Кореї.  

В 1981 році відповідно до затвердженого плану прийому на кафедру 
було зараховано 25 студентів на 1 курс. Спеціалізація спочатку називалася 
„Спецелектрометалургія”, потім – „Технологія спецелектрометалургії ливар-
них сплавів”, ще пізніше – „Спеціальна металургія в машинобудуванні”. З 
1997 року на кафедрі відкрита самостійна спеціальність 090405 – „Спеціальна  
металургія”.  
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Кафедра забезпечує учбовий процес для студентів всіх спеціальностей 
ІФФ, що спеціалізуються на ливарному виробництві чорних і кольорових 
металів, металознавству і термічній обробці, порошковій металургії, 
композиційним матеріалам, фізиці металів, фізичному матеріалознавству 
відповідно до учбових планів підготовки бакалаврів металургії та  
матеріалознавства.  

Кафедра поповнилась такими викладачами: доцент В. Г. Могилатенко 
(1982), доцент М. О. Кравченко (1985), доцент К. В. Михаленков (1985), 
професор В. С. Богушевський (1990), асистент  С. В. Тарасюк (1990), 
старший викладач В. М. Рибак (2000), асистент Д. В. Іванченко (2001), 
професор В. М. Шифрін (2002 р.). За сумісництвом – професори С. В. Ладохін 
(1994), С. Г. Грищенко (1995), В. І. Дубодєлов (1996), Л. Б. Медовар (2000), 
доцент Г. З. Затульський (1998), асистенти П. Д. Кудь (1999), В. Т. Яковлєв 
(2001), О. В. Середенко (2004).  

В науково-дослідній частині кафедри працюють старші наукові 
співробітники Г. З. Затульський (1977), П. Д. Кудь (1977 р.).  

В. М. Шифрін 
Володимир Мусійович Шифрін –

професор кафедри ,,Фізико-хімічні осно-
ви технології металів” інженерно-фізич-
ного факультету, доктор технічних 
наук, лауреат Державної премії у галузі 
науки і техніки.   

 

а

Володимир Мусійович Шифрін 
народився у м. Дніпропетровськ 13 
травня 1935 р. У 1958 р. закінчив 
Дніпропетровський металургійний інс-
титут з  фахом ,,Металургія чорних 
металів”, одержав диплом з відзнакою. 

Розподілений  на  Дніпропетровський  
завод металургійного устаткування, де 
працював  в  ливарному  цеху  до  1970   р.  на  

                                                     посадах – шихтовик-завальник, майстер 
та старший майстер електропечі, заступник начальника цеху. 

     В. М. Шифрін (1935 – 2004) 

З 1970 до 2002 рр. працював у Дніпропетровському металургійному 
інституті (зараз Національна металургійна академія України – НМАУ) 
старшим науковим співробітником, доцентом та професором кафедри 
електрометалургії. У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1990 – 
докторську. Має атестати старшого наукового співробітника, доцента та  
професора. 
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На кафедрі ФХОТМ НТУУ ,,КПІ” працював з 2002 р. професором. У 
якості викладача В. М. Шифрін завжди відзначався висококваліфікованим 
викладанням кожної дисципліни, яку йому доручали. В НМАУ ним розроблено 
ряд курсів – ,,Розливка та кристалізація”, ,,Основи наукової творчості”, 
,,Проектування електрометалургійних цехів”, в НТУУ ,,КПІ” - ,,Проект-
тування цехів спеціальної металургії”, ,,Стандартизація та сертифікація 
металургійної продукції”. 

За час роботи на виробництві та наукової діяльності надруковано більш 
ніж 170 наукових та учбово-методичних робіт, у т.ч. співавтор 
фундаментального підручника ,,Теорія металургійних процесів”, за який 
присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки (1999 р.), 
співавтор підручника ,,Основи металургійного виробництва металів і 
сплавів”, 4 навчальних посібника, 11 винаходів. 

Більша частина наукових розробок В. М. Шифріна впроваджена у 
виробництво з величезним економічним ефектом. 

В останні роки життя Володимир Мусійович поряд з викладацькою 
діяльністю керував на суспільних засадах технічним переозброєнням 
металургійного комбінату ,,Запоріжсталь”, ,,Кременчужського стале-
ливарного заводу”, Волгоградського металургійного заводу ,,Красный 
Октябрь” (Росія). При цьому він працював у тісному контакті з провідними 
науковими закладами НАН України такими, як ІЕЗ  ім. Є. О. Патона, Фізико-
технологічний інститут металів і сплавів. 

В. М. Шифрін був одним з небагатьох провідних спеціалістів 
металургів, що поєднували багатий виробничий та науковий досвід і 
принесли багато користі Український металургії.  

  В. І.  Дубодєлов 

                 В. І. Дубодєлов 

Віктор Іванович Дубодєлов народився 
у 1939 році. 

В 1962 році закінчив Харківський 
політехнічний інститут по спеціальності 
інженер-механік ,,Машини і технологія 
ливарного виробництва”. 

Доктор технічних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України. 

Завідувач відділу магнітної гідро-
динаміки Фізико-технологічного інсти-
туту металів та сплавів НАН України. За 
сумісництвом працював на посаді про-
фесора на кафедрі ФХОТМ НТУУ ,,КПІ” з 
1996 до 2002 року. 
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Відомий фахівець в галузі магнітної гідродинаміки та її застосування 
в технологічних процесах металургії і ливарного  виробництва. 

У відділі, який очолює В. І. Дубодєлов, виконані фундаментальні 
дослідження процесів впливу електромагнітних полів на процеси тепло- і 
масопереносу та міжфазних взаємодій в рідких і тверднучих сплавах 
чорних та кольорових металів. 

Розроблено і впроваджено у виробництво новітнє магнітодинамічне 
обладнання і технології, що не мають аналогів за кордоном. Зокрема 
тільки за останні роки МГД установки для алюмінієвих сплавів введені в 
експлуатацію в Нідерландах і Південній Кореї. Вперше в світі 
магнітодинамічні міксери-дозатори для сталі впроваджені на ЗАТ 
,,НКМЗ” в комплексах електрошлакової наплавки валків прокатних станів. 

Розробляються принципово нові магнітодинамічні проміжні ковші 
для МБЛЗ із сталі. 

На кафедрі ФХОТМ читав курси ,,Нові матеріали”, ,,Електромаг-
нітна обробка розплавів”. 

В.І.Дубодєлов є співавтором двох монографій, опублікував 330 
статей (35 – в закордонних виданнях), одержав диплом на відкриття і 
понад 90 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, у тому числі таких 
країн як Німеччина, Італія, Франція, Швеція, Японія. 
 Підготував 2 докторів наук і 7 кандидатів. 
 Є членом міжнародних асоціацій ,,HYDROMAG” та Інституту 
заліза і сталі  Японії (ISIJ). 

Сьогодні на ка-
федрі працює 11 штат-
них викладачів (2 про-
фесора, 5 доцентів, 2 
старших викладача, 2 
асистента) і 7 суміс-
ників (3 професора, 1 
до т, 3 асистент У цен и). 
розпорядженні кафедри 
знаходяться 19 при-
міщень (3 аудиторії,  9 
лабораторій, 5 викла-
дацьких приміщень, 
комп’ютерний   клас   та  

                                                                                   зала    курсового   і   дип- 
                                                                                   ломного) проектування. 
 

Професори кафедри ФХОТМ (зліва на право) Г. Г. Єфі-
менко, Л. Б. Медовар, В. С. Богушевський, Д. Ф. Чер-
нега, С. Г. Грищенко, В. М. Шифрін 
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До складу кафедри раніше входили дві науково-дослідні лабораторії: з 
якості рідких металів і сплавів (керівник доктор технічних наук, професор 
О. М. Бялік) і з підготовки металургійної сировини (керівник член-
кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Г. Г. Єфі-
менко). Ці лабораторії пізніше відокремились від кафедри і стали 
самостійними структурними підрозділами. 

 
Навчальні лабораторії кафедри ФХОТМ  

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теорії ме-
талургій-
них 
процесів 

 
Загальної 
металургії  

 
Корозії та 
захисту 
металів 

 
Аналізу 
металів і 
сплавів 

ЛАБОРАТОРІЇ 
Металургійної 
теплотехніки та 
нагрівальних 
пристроїв 

Мікропроцесор-
ної та обчислю-
вальної техніки 

Фізико-
хімічних 
методів 
аналізу 
металів 

Масопере-
носу та 
аналізу   
газів в 
металах  

Обладнан-
ня спецме-
талургій-
них цехів 

Теорії та тех
нології спец
електро-
металургії 

Автоматиза-
ції спецме-
талургійних 
процесів 

 
Спецспла-
вів та литва

 
 ЗАЛА  КУРСОВОГО  ТА  ДИПЛОМНОГО  ПРОЕКТУВАННЯ
 
Кафедра ФХОТМ – єдина кафедра в НТУУ „КПІ”, яка проводить без 

державного фінансування навчальну практику студентів спеціальностей 
„Спеціальна металургія” та „Ливарне виробництво чорних та кольорових 
металів” з відрядженням на металургійні підприємства України: 
„Запоріжсталь” і „Металургійний комбінат ім. Ілліча”. Проводяться екскурсії 
на „Дніпроспецсталь”, „Азовсталь”, „Запоріжський завод феросплавів”, 
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„Запоріжкокс”, „Запоріжський титаномагнієвий комбінат”, „Запоріжський 
алюмінієвий завод” та інші. 

 
 
 

             Cпівробітники кафедри ФХОТМ біля першого корпусу НТУУ ,,КПІ” 
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3 КАФЕДРА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТАЛІВ 
СЬОГОДНІ  

3.1 Мета і стратегія  
Кафедра „Фізико-хімічні основи технології металів” – єдина кафедра в 

Україні, яка  почала і продовжує підготовку фахівців за спеціальністю 
„Спеціальна металургія” та спеціалізаціями „Спеціальна електрометалургія 
в машинобудуванні”, „Міжнародна і національна стандартизація та 
сертифікація металургійної продукції”, „Комп’ютеризація процесів 
спеціальної металургії”. 

Підготовка фахівців зі спеціальності 7.090405 “Спеціальна 
металургія”, яка акредитована за ІV рівнем (сертифікат про акредитацію 
серія СД-4 № 110089 від “28” вересня 2001 року, відповідно до рішення 
ДАК від 20 квітня 1993 року, протокол № 3, колегії Міносвіти України від 
26 травня 1993 року № 12/2, відповідно до рішення ДАК від 13 лютого 
2001 року, протокол № 3) проводиться згідно з ліцензією серія АА            
№ 109798 від 26 липня 2001 року (відповідно до рішення ДАК від 04 липня 
2001 року, протокол № 34).  

Мета і стратегія роботи кафедри визначається пп. 4 і 5 Статуту Націо-
нального технічного університету України “КПІ”. 

3.1.1 Мета 
– реалізація інноваційних програм в освіті та науці для підготовки за 

інноваційною моделлю згідно з державним замовленням і договірними 
зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для потреб економіки, 
освіти і науки; 

– комерціоналізація технологій шляхом впровадження ринкових меха-
нізмів і інноваційної діяльності у сфері високих технологій на засадах 
взаємодії освіти і науки;  

 – зміцнення внутрішньоукраїнських і міжнародних зв’язків з 
промисловими підприємствами, вищими учбовими закладами, науково-
дослідними інститутами для розробки заходів щодо подальшого 
реформування вищої інженерної освіти відповідно до сучасних 
економічних вимог та досягнень науки і техніки з урахуванням досягнень 
передових університетів світу; 

– перепідготовка і підвищення кваліфікації наукових і інженерних 
кадрів. 

3.1.2 Стратегія 
– запровадження нових інформаційних технологій в учбовому і 

науковому процесі при підготовці фахівців з вищою освітою 
кваліфікаційного рівня бакалавра і магістра, а також кандидатів і докторів 
технічних наук, сприяння здійсненню доуніверситетської підготовки, 
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надання післядипломної освіти, перепідготовка та підвищення кваліфікації 
фахівців; 

– розвиток фундаментальних і прикладних досліджень в рамках 
наукової школи професора         
Д. Ф. Чернеги; 

– модернізація технічної 
і методичної бази для 
забезпечення учбового, 
наукового й інноваційного 
процесів; 

– участь у міжнародних 
програмах і проектах; 

– підготовка і видання 
навчальної, наукової, нав-
чально-методичної літера-
тури за напрямком діяль-
ності кафедри; 

                                                                               –  створення  і  розвиток  
                                                                        на базі кафедри інтегрова-

ного науково-виробничого і учбового комплексу, що включає: 

 Професор Д. Ф. Чернега – керівник наукової школи 

1) наукоємні технологічні процеси з використанням розробок 
кафедри; 

2) учбово-наукову лабораторію „Газового аналізу”. 
3.2 Освітня діяльність 
3.2.1 Вища освіта  
Студенти кафедри мають можливість навчатися на денному та заочному 

відділеннях, за бюджетною та контрактною формами. 
Ліцензований обсяг 60 студентів: кількість бюджетних місць на 

денному відділенні – 50, на заочному – 10. Кількість контрактних місць не 
обмежена. Студентам з інших міст надається гуртожиток. 

На кафедрі підготовка фахівців зі спеціальності “Спеціальна 
металургія” ведеться відповідно з основними документами, які визначають 
зміст підготовки.  

Безпосередньо співробітниками кафедри розроблені, узгоджені і 
затверджені освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) та освітньо-
професійні програми (ОПП) підготовки спеціалістів і магістрів (7.090405 
та 8.090405). Означені документи складені за вимогами та наказом 
міністра освіти і науки України № 285 від 31 серпня 1998 р.  

При цьому виходили з того, що квалiфiкацiйна характеристика є 
державним нормативним документом, який встановлює: 
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– галузеві квалiфiкацiйнi вимоги до 
соцiально-виробничої дiяльностi випускника 
вищого закладу освіти; 

– освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень i 
державнi вимоги до властивостей та якостей 
особи, яка здобула певний освiтнiй рiвень 
вiдповiдного фахового спрямування; 

– професiйне призначення, квалiфiкацiю 
i умови використання фахiвця з вищою освi-
тою за певною спецiальнiстю; 

– систему соцiальних i професiйних 
задач; 

– сукупнiсть i рiвень сформованостi 
вмiнь i завдань, необхiдних для вирiшення 
поставлених задач; 

                                                    –  вимоги до атестації випускника вищо- 
                                            го навчального закладу. 
                                                   Розроблені ОКХ призначені для здо-

бувачiв фаху, органiв управлiння вищою освiтою, вищих навчальних 
закладів, а також мiнiстерств, вiдомств, асоцiацiй, пiдприємств, органiзацiй 
рiзних форм власностi, де готуються або використовуються фахiвцi 
освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня 6.090400 – бакалавр-металург та 
спецiалiст або магістр за спецiальнiстю – ,,Спецiальна металургiя”. 

Доцент Ю. Я. Готвянський –   
розробник ОКХ і ОПП  спе-
ціальності 

Освітньо-квалiфiкацiйна характеристика є складовою частиною Дер-
жавного стандарту освiти. Державна компонента квалiфiкацiйної характе-
ристики узагальнює квалiфiкацiйнi вимоги до змiсту освiти i використо-
вується для: 

– визначення первинних посад випускникiв вищих навчальних 
закладiв; 

– визначення потреб у фахiвцях вiдповiдної спецiальностi та їх освiт-
ньо-квалiфiкацiйного рiвня; 

– розроблення та корегування освiтньо-професiйної програми пiдго-
товки фахiвцiв певних освiтнього та освiтньо-квалiфiкацiйного рiвнiв; 

– визначення об’єкту i мети освiтньої та професiйної пiдготовки; 
– розробки засобiв дiагностики рiвня освiтньо-професiйної пiдготовки 

фахiвця; 
– визначення змiсту навчання в системi перепiдготовки та пiдвищення 

квалiфiкацiї; 
– атестацiї випускникiв вищих закладiв освiти та сертифiкацiї 

фахiвцiв; 
– укладання договорiв або контрактiв щодо пiдготовки фахiвцiв; 
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– професiйної орiєнтацiї здобувачiв фаху; 
– визначення критерiїв професiйного вiдбору; 
– визначення квалiфiкацiї фахiвцiв; 
– розподiлення та аналiзу використання випускникiв вищих закладiв 

освiти. 
В розроблених ОКХ визначаються професiйні призначення та умови 

використання фахiвця у виглядi перелiку первинних посад, виробничих 
функцiй та типових задач дiяльностi. Державна атестацiя фахiвця 
здiйснюється пiсля повного виконання ним навчального плану. Останній 
розроблено вiдповiдно до освiтньо-професiйної програми напряму 0904 – 
металургiя, узгоджено з методичною радою напряму та затверджено 
наказом ректора НТУУ ,,КПI”. 

Навчальний план вiдповiдає вимогам певної освiтньо-квалiфiкацiйної 
характеристики та нагальним потребам промисловостi. Органiзацiйне та 
науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу спрямованi 
на виконання випускниками заданих виробничих функцiй та вирiшення 
ними типових задач дiяльностi. 

Враховуючи ступеневу систему та освiтнiй рiвень (базова вища 
освiта) бакалаврiв навчальний план розроблено з урахуванням визначених 

квалiфiкацiйних вимог. 
Навчальний план, складе-

ний на пiдставi освiтньо-про-
фесiйних програм та струк-
турно-логiчної схеми пiдго-
товки за спецiальнiстю ,,Спецi-
альна металургiя”. В планi 
подано перелiк i обсяг нор-
мативних та вибiркових на-
вчальних дисциплiн, послiдов-
нiсть їх вивчення, конкретнi 
форми проведення навчальних  
занять та їх обсяг, графiк нав-
чального процесу, форми прове- 

                                                                   дення пiдсумкового контролю. 
                                                                          Для конкретизацiї плану-

вання навчального процесу на кожний навчальний рiк методична комiсiя 
кафедри складає робочий навчальний план. Виходячи з нього розроб-
ляються семестровi плани та розраховується педагогiчне навантаження 
викладачiв. 

Професор В. С. Богушевський – розробник робо-
чих навчальних планів заочної форми навчання 

Нормативнi дисциплiни встановлюють державнi стандарти освiти. 
Дисциплiни за вибором закладу освiти визначаються кафедрою i за-

 43



тверджуються Радою факультету вiдповiдно до розробленої концепцiї 
пiдготовки та вимог IV рiвня акредитацiї. 

Дисциплiни за вибором студентiв введенi для задоволення освiтньо-
квалiфiкацiйних потреб студентiв, ефективного використання можли-
востей і традицiй унiверситету, факультету, кафедри, потреб замовника, 
тощо. 

За навчальним планом пiдготовка спецiалiста за спецiальнiстю 
7.090405 – ,,Спецiальна металургiя” спрямована на оволодiвання знаннями, 
умiннями та практичними навиками, необхiдними для здiйснення 
професiйної дiяльностi: виробничо-технологiчної, органiзацiйно-
керувальної та проектно-конструкторської в галузi будь-яких 
металургiйних процесiв в областi спецiальної металургiї, що мають мiсце 
на машинобудiвних пiдприємствах. 

При пiдготовцi магiстрiв за спецiальнiстю 8.090405 – ,,Спецiальна 
металургiя” головна увага придiляється засвоєнню сучасних методик в 
проведеннi наукових експериментiв, умiнню самостiйно планувати і 
проводити науково-дослідні роботи, працювати на сучасному обладнаннi, 
аналiзувати отриманi результати, робити висновки i прогнози щодо їх 
впровадження в конкретнi технологiчнi процеси, а ґрунтовна гуманітарна 
та соціально-економічна підготовка дозволяють також плідно займатись 
викладацькою діяльністю. 

На кафедрі створені, програми учбових дисциплін з методичним 
забезпеченням. Студенти вивчають спеціальні учбові дисципліни: ,,Теорію 
і технологію спецелектрометалургії” (СЕМ), ,,Теплофізику СЕМ”, ,,Устат-
кування цехів і ділянок СЕМ”, ,,СЕМ види литва”, виконують науково-
дослідні роботи, курсові і дипломні проекти по СЕМ.  

Кафедра щорічно вдосконалює зміст і організацію підготовки 
фахівців. Так за останні п’ять років введено нові курси: “Металургія 
металів високої чистоти та спеціальних сплавів”, “Властивості металевих і 
шлакових розплавів”, “Ливарні композиційні матеріали”, “Додаткові роз-
рахунки з обладнання спеціальної металургії”, “Теоретичні основи 
спеціальної металургії”, які відображають сучасні досягнення в галузі 
спеціальної металургії. 

Кафедра ФХОТМ НТУУ “КПI” займає лiдируючi позицiї в цьому 
напрямку в Україні. Практично вся учбово-методична документацiя, 
навчальні та робочi навчальні програми дисциплiн належать до творчого 
доробку колективу кафедри.  

Результати методичної роботи кафедри (освітньо-технічні харак-
теристики та освітньо-професійні програми підготовки спеціалістів і 
магістрів, навчальні програми, робочі навчальні програми, підручники 
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методичні вказівки до дисциплін) використовувались в інших ВНЗах 
України, Росії, Польщі, Румунії, Болгарії. 

Всi дисциплiни бакалаврського, iнженерного та магiстерського рiвнiв 
забезпеченi навчальними та робочими навчальними програмами 
дисциплiн, які визначають місце і значення навчальної дисципліни, її 
загальний зміст, вимоги до знань, умінь та навиків. Програми пе-
редбачають організаційні форми вивчення дисципліни, обсяг, форми та 
засоби поточного підсумкового контролю. Умови контролю та критерії 
диференційованих оцінок (рейтингова оцінка знань) по завданнях за робо-
чою навчальною програмою викладач повідомляє студентам на першому 
тижні навчання.  

Всi програми включають наступні роздiли: 
– загальнi вiдомостi; 
– мета i завдання дисциплiни; 
– змiст навчального матерiалу; 
– тематика практичних (семiнарських) занять; 
– перелiк лабораторних робiт; 
– iндивiдуальнi завдання; 
– завдання для СРС; 
– контрольнi роботи; 
– методичнi вказiвки; 
– навчально-методичнi матерiали. 
Програми розглянутi i обговоренi на методичних семiнарах та 

засiданнях кафедри, узгодженi з профiлюючими кафедрами, затвердженi 
Вченою Радою iнженерно-фiзичного факультету та методичною радою 
унiверситету. 

3.2.1.1 Очна форма.  
Студенти, які навчаються за 

спеціальністю „Спеціальна мета-
лургія” і спеціалізацією „Спеціаль-
на електрометалургія в машинобу-
дуванні” разом з фундаментальною 
підготовкою в областях теорії і 
практики металургії, виробництва 
литва та інших, набувають ґрун-
товних знань в галузі виробництва 
металів і сплавів високої якості за 

допомогою сучасних  спе- 
                                                             ціальних    методів:    електрошлако- 
                                                             вої, вакуумної, плазмової та елект-     
                                                             ронно-променевої               технологій,  

Доцент М. П. Волкотруб – відповідальний за 
спеціалізацію„Спеціальна металургія в ма-
шинобудуванні” 
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електромагнітної обробки сплавів у рідкому стані та під час кристалізації.  
Метали і сплави, які отримують за цими технологіями, мають найвищі 

фізико-механічні властивості, що забезпечує їх використання у таких 
галузях техніки, де не можуть використовуватися звичайні метали і сплави, 
наприклад у середовищах з надвисокими (наднизькими) температурами, 
високим тиском та навантаженням, корозійно-активних та інших 
агресивних середовищах. Деякі метали, наприклад титан, тантал, 
вольфрам, цирконій, гафній, ніобій та інші зовсім неможливо отримати 
звичайними методами, і тут на допомогу приходять технології спеціальної 
металургії. Але окрім виробництва спеціальних металів і сплавів 
спеціальна металургія дозволяє отримувати деталі спеціального при-
значення, наприклад лопатки турбін електростанцій, гвинти та колінчаті 
вали підводних човнів та судів, корпуси реакторів атомних станцій, 
відповідальні частини космічних кораблів та багато іншого. 

Таблиця 3.1. Спеціалізації на кафедрі ФХОТМ 

Назва спеціалізації Відповідальний 
Спеціальна електрометалургія в машинобу-
дуванні 

Доцент М. П. Волкотруб 

Міжнародна і національна стандартизація 
та сертифікація металургійної продукції 

Професор В. С. Богушев-
ський 

Комп’ютеризація процесів спеціальної 
металургії 

Ст. викладач В. М. Рибак  

Нинi в Українi вiдсутня широка i потрiбним чином класифiкована база 
даних про мiжнародних виробникiв машинобудiвної металопродукцiї, 
недостатньо налагоджена i вiдповiдна методологiя розгляду цих питань. 
Вiдсутнi також i спецiалiсти, спроможнi зробити квалiфiковану атестацiю 
та оцiнку можливостей обладнання, технологiї, об’єму та номенклатури 
виробiв за спецiальними металургiйними процесами. А саме цi показники 
характеризують технiчний  рiвень металургiї машинобудування будь-якої 
країни, визначають її можливостi задовольнити вимоги i потреби рiзних 
галузей промисловостi з урахуванням постiйних змiн, мобiльностi та 
ефективностi виробництва. 

Жоден ВНЗ країни сьогоднi не готує спецiалiстiв, якi б мали таку 
рiзноманiтну пiдготовку на базi глибоких професiйних знань та вмiнь. 

Виходячи з матерiально-технiчного та кадрового забезпечення на 
кафедрi ФХОТМ НТУУ ,,КПI” розпочата пiдготовка фахiвцiв за спе-
цiалiзацiєю – “Мiжнародна та нацiональна стандартизацiя i сертифiкацiя 
металургiйної  продукцiї” в рамках  спецiальностi 7.090405 “Спецiальна ме- 
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талургiя”. 
Студенти спеціалізації 

„Міжнародна і національна 
стандартизація та сертифі-
кація металургійної продук-
ції” п ря  з фундаменталь-о д
ними теоретичними і практич-
ними знаннями в області 
теорії і п металургії, рактики 
виробництва литва та спе-
ціальної металургії, отри-
мують   додаткові   навички   в  

                                                                   області сучасних методів кон- 
                                                                   тролю споживчих властивос-

тей металургійної продукції та її сертифікації, міжнародного менеджменту 
та маркетингу, чинного законодавства, особливостей патентно-ліцензійної 
служби України та інших країн. Крім того після закінчення навчання 
студенти зможуть самостійно розробляти та впроваджувати міжнародні 
системи якості на будь-яких підприємствах, а також проводити їх акреди-
тацію, вирішувати питання експертно-імпортних операцій з металургійною 
продукцією, проводити експертизи та атестацію технологій і устаткування  
на вітчизняних та закордонних підприємствах, критично порівнювати 
постачальників металургійної продукції у різних країнах.  

Професор В. М. Шифрін проводить консульта-
цію студентів з дисципліни ,,Стандартизацiя i
сертифiкацiя металургiйної продукцiї”

  Студенти спеціалізації „Ком-
п’ютеризація процесів спеціаль-
ної металургії” поряд з фунда-
ментальними теоретичними і 
практичними знаннями в області 
теорії і практики металургії, 
виробництва литва та спеці-
альної металургії отримують до-
даткові знання з прикладної 
математики і методик будування 
глобальних інформаційних сис-
тем в металургійній  галузі, моде- 

                                                                   люванні  та  оптимізації   систем  і  
                                                                   процесів  спеціальної  металургії,  
                                                                   створюванні автоматичних сис-

тем керування процесами спеціальної металургії та складанні відповідного 
програмного забезпечення, впровадження автоматизованих систем проек-
тування конструкторської та технологічної документації та інше.   

Професор В. С. Богушевський і доцент, д.т.н. 
К. В. Михаленков за розробкою спеціалізації 
,,Комп’ютеризація процесів СМ” 
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У близькому майбутньому на кафедрі планується відкриття нової 
спеціальності „Якість, стандартизація і сертифікація”. Відкриття нової 
спеціальності пов’язане з виникненням в Україні гострого дефіциту 
спеціалістів в даній галузі у зв’язку з отриманням Україною статусу держави 
з ринковою економікою і розширенням ринків збуту продукції, яку було 
вироблено в Україні. Кожне підприємство, яке працює з іноземними 
державами повинно мати впроваджену систему якості. Розробкою, 
впровадженням, акредитацією та контролем системи якості підприємства і 
будуть займатися фахівці цієї спеціальності. 

Починаючи з 1992 р. підготовка фахівців за спеціальністю „Спеціаль-
на металургія” ведеться за триступеневою системою: бакалавр – спеціаліст 
– магістр: 

– освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”; 
– освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”; 
– освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”. 
Кафедра готує бакалаврів металургів (напрямок 6.0904). Загальний 

термін навчання – 4 роки. Навчальний план складається із 154 кредитів 
ECTS і включає дисципліни циклу гуманітарної підготовки в обсязі 20,5 
кредитів, природничо-наукової підготовки – 32,5 кредитів і циклу 
професійної і практичної підготовки 101 кредит. Крім того навчальний 
план включає дисципліни вільного вибору в обсязі 18 кредитів. Під час 
навчання бакалаври складають 21 іспит і 33 заліки, виконують 2 курсових 
проекти, 1 курсову роботу, проходять комп’ютерну (1 курс – 2 кредити), 
навчальну (2 курс – 3 кредити) і виробничу практики (3 курс – 4,5 
кредити). Навчання закінчується державними іспитами. Впровадження 
Болонського процесу в теперішній час, внесло деякі зміни у навчальний 
процес. Так, замість державних іспитів передбачена переддипломна 
практика (4,5 кредити) і виконання дипломного проекту.  

Загальний термін навчання спеціалістів спецметалургів (спеціальність 
7.090405) – 1,5 роки, з них 1 рік (55 кредити ECTS) відбувається навчання 
фахівців за циклами: гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 
6,5, професійної та практичної – 48,5 і дисципліни вільного вибору – 7,5 
кредити. Спеціалісти складають 6 іспитів, 12 заліків, виконують 2 
курсових проекти і дві курсових роботи, 1 реферат. В 11 семестрі прово-
диться переддипломна практика (4,5 кредити ECTS) та дипломування. 
Навчання закінчується захистом дипломного проекту (роботи) в ДЕК.  

Загальний термін навчання магістрів спецметалургів (спеціальність 
8.090405) – 1 рік 10 місяців (97,5 кредити ECTS). Навчання фахівців 
відбувається за циклами: гуманітарної та соціально-економічної – 10, 
природничо-наукової – 7,5, професійної та практичної підготовки – 80 і 
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дисципліни вільного вибору – 7,5 кредити. Магістри складають 9 іспитів, 
16 заліків, виконують 2 курсових проекти, дві курсові роботи і 5 рефератів.  

На кафедрі дуже якісне кадрове забезпечення підготовки магістрів      
(табл. 3.2). 

Таблиця 3.2. Кадрове забезпечення підготовки магістрів 

№ № 
п/п 

Показники Значення 
показників 

1 Чисельність професорсько-викладацького складу 
(ПВС) (фізичних осіб) 

10 

 З них  
 – докторів наук і (або) професорів, осіб (%) 5 (50) 
 – кандидатів наук і (або) доцентів, осіб (%) 5 (50) 
 – осіб, зайнятих на постійній основі та на засадах 

внутрішнього сумісництва, осіб (%) 
8 (80) 

 – викладачів, науково-педагогічна спеціальність 
(кваліфікація) яких відповідає дисциплінам, що 
вони викладають, осіб (%)  

100 

 – частка викладачів пенсійного віку, % 50 
2 Середній вік ПВС (років) 61,5 
 в т.ч. – докторів наук, професорів 61,5 
           – кандидатів наук, доцентів 61,5 

 
Спеціальні дисципліни викладаються з урахуванням конкретних 

вимог замовника. Навчання з дисциплін циклу вільного вибору (відповідно 
до робочого навчального плану магістрів) проводиться на основі заклю-
чених договорів згідно з індивідуальним планом підготовки магістра в про-
відних науково-дослідних лабораторіях відповідних інститутів (ІЕЗ          
ім. Є. О. Патона, ФТІМС) НАН України. Тематика магістерських робіт 
відповідає головним науковим напрямкам спеціальності і узгоджується з 
координаційними планами провідних інститутів НАН України. 

При підготовці магістрів залучались фахівці ІЕЗ ім. Є. О. Патона, які 
на безоплатній основі читали такі курси лекцій: 

– сучасні методи досліджень складу, структури і властивостей 
матеріалів (к.т.н. Я. П. Грицьків); 

– джерела концентрованої енергії (к.ф-м.н. В. І. Швачко); 
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– спеціальна електрометалургія (чл.-кор. НАН України, д.т.н., 
професор  Г. М. Григоренко, доктора технічних наук А. К. Цикуленко,     
О. Л. Тихоновський, І. В. Шейко, кандидати технічних наук В. С. Кон-
стантинов, Д. В. Лакоський). 

– металургійні і технологічні основи електрометалургії (д.т.н.           
Ю. М. Помарин, к.т.н. О. Є. Марченко); 

– спеціальний лабораторний практикум (к.т.н. В. Ю. Орловський).  
Навчання за програмою магістра закінчується захистом магістерської 

атестаційної роботи (дисертації) в ДЕК. 
Приблизно 50 % від загального обсягу кожної дисципліни займає 

самостійна робота студентів (СРС). 
     Організація набору ба-
калаврів до магістратури 
здійснюється наступним 
чином. На останньому тиж-
ні навчання у 8-му семестрі 
зі студентами 4-го курсу 
проводиться співбесіда що-
до умов навчання у магі-
стратурі з метою виявлення 
бажаючих до вступу до неї. 
Після складення іспитів 
перед ДЕК бажаючі бака-
лаври подають до деканату 
ІФФ заяви на ім’я ректора 
НТТУ. 

 

                                                                                                                                    Подані  заяви розглядає  
                                                                              кафедра і з урахуванням 
інтегрального рейтингу бакалавра дає рекомендації тільки кращим для 
вступу до магістратури. Далі подані кафедрою матеріали на бакалаврів 
розглядає конкурсна факультетська комісія і своє рішення передає на 
розгляд ректорові університету. Наказом ректора до 10 вересня поточного 
року оформлюється зарахування до магістратури. 

Доцент Г. О. Ремізов – відповідальний за роботу 
магістрів 

   У вересні кожен студент, що зарахований до магістратури, одержує 
від свого керівника затверджений деканом факультету індивідуальний 
план навчання. Керівники магістрантів та теми їх наукових досліджень 
розглядаються і затверджуються кафедрою наприкінці 8-го семестру. 

   Індивідуальні плани магістерської підготовки передбачають вивчення 
фундаментальних дисциплін спеціальності за напрямом досліджень та 
графік роботи над магістерською дисертацією. У 9 та 10 семестрах 
здобувачі  магістерського  рівня  навчаються спільно з магістрантами інших  
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факультетів у загальноуніверситетських групах. 
   Починаючи з 9 семестру магістранти працюють у науково-дослідних 
лабораторіях кафедри, або провідних інститутах НАН України над 
магістерськими атестаційними роботами. 

Збільшення терміна навчання спеціаліста на 0,5 роки і магістра на 1 
рік у порівнянні з іншими ВНЗ України викликано збільшенням 
гуманітарної, соціально-економічної, професійної і практичної підготовки 
фахівців.  

Спеціалізація „Спеціальна металургія в машинобудуванні” включає 
дисципліну „Спецелектрометалургія в машинобудуванні” – 10 кредитів 
ECTS. 

Спеціалізація „Міжнародна і національна стандартизація і сер-
тифікація металургійної продукції” (11 кредитів ECTS) включає такі 
дисципліни: 

– стандартизація і сертифікація металургійної продукції (4 кредити 
ECTS);  

– споживчі властивості металургійної продукції (3 кредити ECTS); 
– статистичні методи забезпечення якості (4 кредити ECTS). 
Спеціалізація „Комп’ютеризація процесів спецметалургії” (10,5 кре-

дити ECTS) включає такі дисципліни: 
– інформаційні технології управління виробництвом (1,5 кредити 

ECTS); 
– математичне моделювання систем і процесів (3 кредити ECTS); 
– програмне забезпечення комп’ютерних технологій процесів спецме-

талургії (3 кредити ECTS); 
– ЕОМ і мікропроцесорні системи в процесах спецметалургії (3 

кредити ECTS). 
3.2.1.2 Заочна форма  

Підготовка спеціалістів за 
заочною формою навчання по-
чалась у 2002 році в основному 
на контрактній основі. Загалом  

навчається  більше 30 студентів. 
Так, у 2007 – 2008 навчальному 
році на першому і другому кур-
сах навчається по одному  сту-
денту, на  третьому  і  четвер-
тому  по  12, на п’ятому – 4, на 
шостому – 6 студентів.  

Кафедра готує бакалаврів 
металургів (напрямок 6.0904). Професор В. С. Богушевський проводить 

лабораторні роботи із студентами заочниками 
6 курсу. 
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Загальний термін навчання – 4,5 роки. 
Навчальний план співпадає з навчальним 
планом студентів очної форми навчання 
за винятком навчальної і виробничої 
практики, які відсутні у студентів заочної 
форми навчання. В робочих навчальних 
планах заочної форми навчання загаль-
ний обсяг кожної дисципліни перероз-
поділений у бік значного збільшення 
СРС за рахунок аудиторних занять (лек-
цій, практичних і лабораторних робіт). 
Крім того введені домашні контрольні 
роботи, що є елементом семестрового 
контролю. Загальний термін аудиторних 
занять – 240 годин на першому і другому 
курсах, 320 один на третьому і 
четвертому курсах і 112 годин в 9 
семестрі п’ятого курсу

г

оділений на три  – п
                                                 періоди  приблизно  по  10  днів у вересні,  
                                                 грудні – січні і червні. Під час навчання 

студенти здають 25 іспитів, 41 залік, виконують 2 курсових проекти і 2 
курсові роботи. Навчання закінчується бакалаврським іспитом. Перший 
випуск бакалаврів відбувся у 2005 році (випущено 3 бакалаври), загальна 
кількість випущених бакалаврів за заочною формою навчання – 15. 

Загальний термін навчання спеціалістів спецметалургів 1,5 роки і 
відрізняється від очної форми навчання скороченою переддипломною 
практикою (4 тижні замість 8-ми). Під час навчання студенти здають 7 
іспитів, 11 заліків, виконують 2 курсових проекти і 2 курсові роботи. 
Навчання закінчується захистом дипломного проекту (роботи). Перший 
випуск спеціалістів відбувся у 2006 році (випущено 2 спеціаліста із трьох, 
що були допущені до дипломування), в 2007 році випущено 3 спеціаліста.  

Практично всі дисципліни, що викладає кафедра, забезпечені повним 
комплектом учбово-методичної літератури (підручниками і навчальними 
посібниками, методичними вказівками по виконанню лабораторних, 
практичних, графічно-розрахункових, курсових проектів і робіт). Також 
видані методичні вказівки по виконанню модульних контрольних і 
домашніх робіт (для заочної форми навчання), а також дипломних 
проектів. В той же час рівень забезпеченості спеціальних дисциплін 
навчальними підручниками і посібниками українською мовою не задоволь-
няє сучасним вимогам. Крім того, до цього часу відсутня спеціальна 
термінологія в галузі спеціальної металургії. 
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Старший викладач В. М. Рибак 
проводить НДРС із студентом 
заочником 6 курсу  В. М. Самусем 



Підготовка спеціа-
лістів за спеціальністю 
7.090405 нерозривно по-
в’язана з використанням 
сучасних інформаційних 
технологій в навчальному 
процесі. Особливо заслу-
говують на увагу: 

– підготовка квалі-
фікованих користувачів 
ПЕОМ, та засвоєння ни-
ми основ програмування; 

– застосування     нав- 
                                                                             чальних програм  із спеці- 
                                                                             альних дисциплін та про-

ведення комп’ютерного тестування для об’єктивної та оперативної 
перевірки рівня знань, отриманих під час занять; 

– використання обчислювальної техніки при проведенні лабораторних 
занять для обробки результатів експериментів і проведення комп’ютерного 
моделювання фізико-хімічних процесів, що вивчаються; 

– використання студентами ПЕОМ при курсовому і дипломному 
проектуванні, при виконанні НДРС; 

– вивчення студентами основ мікропроцесорної техніки та систем 
автоматичного керування технологічними процесами. 

Початкова підготовка студентів з програмування проводиться як на 
базі факультетського парку ЕОМ, так і на кафедральних ПЕОМ (3 ЕОМ 
“Pentium” та 6 ЕОМ “Поиск”, 1 ЕОМ К1-30). Останні, не дивлячись на 
невеликі можливості, задовольняють вимогам з підготовки при вивченні 
мов програмування. На старших курсах підготовка з обчислювальної 
техніки та програмування ведеться на базі факультетської лабораторії 
обчислювальної техніки. Студенти кафедри в своїй роботі використовують 
як стандартні пакети прикладних програм широкого застосування 
(Microsoft Office, різні графічні пакети – Grapher, Surfer, програма плану-
вання експерименту PRIAM, система автоматичного проектування 
AutoCad), так і прикладні програми, що розроблені співробітниками 
кафедри за допомогою сучасних інструментальних засобів створення 
програм (Delphi, Visual C++ та ін).  

Повністю комп’ютеризовані лабораторні роботи з курсів 
“Теплофізика СЕМ” та “Моделювання технологічних процесів та систем”. 
Ці програми розроблені для існуючих процесів СЕМ і використовуються 
не тільки для цілей вказаних курсів, а і для покращання засвоєння 

Викладачі кафедри ФХОТМ після обговорення 
відкритої лекції професора Д. Ф. Чернеги 
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технологічних аспектів конкретних технологій, що викладалися при 
вивченні курсу “Теорія і технологія СЕМ”. Програми працюють у 
дійсному часі і студент має змогу моделювати умови одержання зливків 
якісного металу. Ці роботи виконують всі студенти спеціальності. 
Співробітниками кафедри розроблені програми розрахунку конструк-
тивних елементів печей спеціальної металургії, що використовуються 
студентами при курсовому та дипломному проектуванні, розроблена 
уніфікована система комп’ютерного тестування, яка може вико-
ристовуватися при визначенні рівня знань студентів з будь-якої спеціаль-
ної дисципліни. 

На кафедрі розроблено програми для термодинамічних розрахунків та 
розрахунку шихтових матеріалів для курсів з металургії та теорії 
металургійних процесів, розрахунків горіння палива і теплового балансу 
термічних печей – в курсі “Теплотехніки”. Розрахунки з використанням 
вказаних програм виконують всі студенти напрямку 6.0904 – “Металургія”. 
Всі програми, що використовуються в навчальному процесі, є сучасними 
Windows-додатками. Постійно проводиться їх оновлення та 
вдосконалення. 

У курсі “Автоматизація технологічних процесів та мікропроцесорна 
техніка” студенти мають змогу ознайомитись із створенням управляючих 
програм на макроасемблері та “Бейсіку” і закріпити свої знання на лабо-
раторних роботах з використанням комплекту “Мікролаб” та ЕОМ К1-30. 

Більшість студентів спеціальності достатньо володіє обчислювальною 
технікою, але наявність сучасних ЕОМ залишає бажати кращого. Для 
посилення комп’ютерної підготовки необхідно поновити та збільшити 
парк кафедральних ЕОМ. Це дасть змогу студентам старших курсів 
збільшити час роботи на ЕОМ з 15 – 20 до 80 – 100 годин на місяць та 
регулярно працювати в INTERNET. 

З метою впровадження нових технологій навчання у учбовий процес 
викладачі кафедри В. Г. Могилатенко та К. В. Михаленков пройшли 
курсову підготовку в Українському центрі дистанційної освіти.  

На кафедрі проводяться лабораторні роботи з використанням 
дистанційних технологій навчання за такими дисциплінами: 

– застосування ПЕОМ в інженерних розрахунках; 
– позапічна обробка металевих розплавів. 
В межах курсу “Теоретичні основи спеціальної металургії” студенти 

вивчають дефекти металу ЕШП з використанням електронного варіанту 
атласу. Всі розрахунки у лабораторних роботах з курсу “Фізичні 
властивості металевих і шлакових розплавів” студенти виконують тільки 
на ЕОМ з написанням відповідного програмного забезпечення. Викладачі 
кафедри готують електронні варіанти конспектів лекцій по всіх  курсах, що  
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читаються на кафедрі. 
При вивченні курсів “Теоретичні основи спеціальної металургії” та 

“Теплофізика спецелектрометалургійних процесів” студенти виконують 3 
лабораторні роботи за допомогою мережі INTERNET в режимі on-line. В 2 
лабораторних роботах, які стосуються вивчення розвитку поверхні поділу 
рідкої і твердої фаз в умовах пониженого та підвищеного температурних 
градієнтів і при 15 різних концентраціях легуючого компоненту 
використовується програмне забезпечення, що розроблено і представлено 
на домашній сторінці спілки матеріалознавців Великобританії. Одна 
лабораторна робота, тема якої пов’язана з вирішенням рівняння Шейла за 
умов різних концентрацій розчинених в рідкому металі елементів і різних 
значень коефіцієнту перерозподілу елементів між рідкою та твердою 
фазами використовує сторінки мережі INTERNET (адреса: 
www.eng.bham.ac.uk/metallurgy). Моделювання зростання евтектик в 
ливарних сплавах (1 лабораторна робота) студенти проводять з викорис-
танням програми “Thermocalc” виробництва компанії “Thermo - Calc 
Software“.  

Виходячи з того, що вивчення умов кристалізації ливарних сплавів 
включено до лекційних і лабораторних курсів практично на всіх кафедрах 
факультету програмне забезпечення було встановлено на центральному 
факультетському сервері і при виконанні лабораторних робіт студенти 
заходять через локальну факультетську мережу на сервер і працюють з 
необхідними модулями програми. Також деякі розрахунки термодинаміч-
них параметрів хімічних реакцій студенти кафедри проводять з викорис-
танням бази даних термодинамічних параметрів інституту матеріалознав-
ства Кембриджського університету (Великобританія).  

Кафедра на протязі багатьох років співпрацює із відомими 
інститутами НАН України у галузі метало- та матеріалознавства, що вхо-
дять до учбово-наукової Асоціації ,,Спеціальна металургія і метало-
знавство” – Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона, Фізико-тех-
нологічним  інститутом металів і  сплавів, Інститутом металофізики         
ім. Г. В. Курдюмова, Інститутом проблем матеріалознавства ім. І. М. Фран-
цевича. 

Лабораторні заняття, науково-дослідні роботи та переддипломні 
практики проводяться в сучасних  лабораторіях  інженерно-фізичного 
факультету та науково-дослідних лабораторіях наукових відділів інсти-
тутів НАН України. Підтримуються творчі зв'язки з науковими і навчаль-
ними закладами Росії, Китаю, Франції, Німеччини, Польщі, Словаччини, 
Румунії та інших країн. 

Виробничу  практику  студенти  проходять  в  науково-дослідних  інститу- 
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тах НАН України і передових підприєм-
ствах м. Києва як правило на робочих 
місцях. 

В останні роки з ініціативи завідувача 
кафедри Д. Ф. Чернеги започатковану 
практику, коли, починаючи вже з третього 
курсу, заключається тристоронній контракт 
між студентом, кафедрою ФХОТМ і 
інститутом НАН України по підготовці 
фахівця для цього інституту.  

Випускники   кафедри   мають   гли-
бокі знання з технічних, фундаменталь-
них, гуманітарних і спеціальних дисцип-
лін, досконало володіють сучасними тех-
нологіями в області ливарного вироб-
ництва і спеціальної металургії, економіці 
та організації виробництва, менеджменту 
та   маркетингу   сучасного    підприємства,  

                                                комп’ютерній  техніці  та   програмування.  
                                                Випускники кафедри після закінчення 

навчання володіють як мінімум однією іноземною мовою. Попит на 
випускників кафедри дуже високий і тому проблем з працевлаштуванням у 
них не існує. Отримані знання дозволяють їм працювати на промислових 
підприємствах будь-якого профілю, організовувати власні підприємства 
або працювати в інститутах НАН України. Найбільш здібні випускники 
отримують направлення на навчання в аспірантурі при кафедрі та інших 
інститутах НАН України. Практично щорічно кожний 4-й випускник 
кафедри вступає до аспірантури. 

Студент В. А. Зайцев на переддип-
ломній практиці в ІЕЗ ім. Є. О. Па-
тона НАН України 

Останні два роки характеризуються зниженням кількості зарахованих 
абітурієнтів, що пройшли довгострокову підготовку. Це пов’язано із 
підвищенням вимог до випускних робіт абітурієнтів ФДП, які подають зая-
ви на ІФФ, і високим прохідним балом, що установлений  ректоратом 
НТУУ ,,КПІ”.  Незважаючи на велику агітаційну і роз’яснювальну роботу, 
що проводиться співробітниками кафедри, падає також конкурс зі 
спеціальності. Профорієнтаційна робота проводиться на всьому право-
бережжі України серед учнів 10 та 11 класів. Великий контингент 
студентів складають випускники шкіл Києва, оскільки він є центром 
матеріалознавства, зварювання та спеціальної електрометалургії України. 
Інститути НАН України та підприємства авіа- та машинобудування 
виступають основними споживачами інженерів-металургів. Кафедрою про-
водиться агітаційна робота і серед випускників технікумів та професійно-
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технічних училищ. Із загальної кількості прийнятих на перший курс 
студентів вони складають 14 – 16 %. Завідувач кафедри регулярно 
виступає із статтями в газетах, де роз’яснює суть спеціальності і агітує до 
вступу на інженерно-фізичний факультет і спеціальність ,,Спеціальна 
металургія”. Виступав він по цьому ж питанню і в Промисловій академії 
перед слухачами семінару (в основному директора і головні інженери 
підприємств) по спеціальній металургії. Окрім випускників шкіл, техні-
кумів та училищ м. Києва та Київської області на спеціальність зарахову-
ються абітурієнти з міст Чернігів, Кіровоград, Вінниця, Житомир, Донецьк, 
Дніпропетровськ, Луганськ, Полтава та ін. Це пов’язано з тим, що 
“Спеціальна металургія” є унікальною спеціальністю, яка утворена на базі 
кафедри.  

Профорієнтаційна робо-
та, яка проводиться кафед-
рою, включає до себе: 

– залучення до про-
ведення профорієнтаційної 
роботи викладачів, студентів 
та випускників кафедри; 

– підвищення рівня під-
готовки абітурієнтів через 
факультет довузівської під-
готовки; 

– виступи перед учнями   
шкіл студентів, викладачів 
та випускників кафедри; 

– використання можли-
востей практик студентів; 

                                                                                –  проведення  ,,Дня від- 
                                                                        критих дверей”; 
– участь у факультетських заходах (наприклад, у підготовці рекламної 

відеострічки, Web-сторінки). 

Д. Ф. Чернега виступає на ,,Дні відкритих 
дверей”, перед учнями шкіл м. Києва 

Розроблено і кожного року удосконалюється план заходів по 
залученню абітурієнтів на наступний навчальний рік. 

Заключені договори про співпрацю з 4 школами м. Києва (54, 214, 225, 
239), за кожним з викладачів закріплені підшефні школи (всього 16 шкіл  
м. Києва, а також школи Боярки, Баришівки, Квітневого, Бердичева). 
Складено графік відвідування підшефних шкіл, співробітниками кафедри, 
під час яких викладачі зустрічаються з учнями і їх батьками на бать-
ківських зборах.  

Підтримуються тісні зв’язки з директорам 14 технікумів мета-
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лургійного і споріднених профілів для направлення випускників на 
навчання на ІФФ і кафедрі ФХОТМ. З Алчевським металургійним 
технікумом створено комплекс. 

Кафедра приймає активну 
участь у роботі навчально-
дослідних сесій малої академії 
наук України (організовує 
екскурсії на кафедру і до ІЕЗ 
ім. Є. О. Патона НАН 
України), а також в підбитті 
результатів конкурсу науково-
технічної творчості учнів 
шкіл України.  

Викладачі кафедри регу-
лярно виступають перед слу-
хачами курсів довузівської 
підготовки. 

                                                                             Завідувач  кафедри  широ- 
                                                                     ко  виступає у пресі з  агітацій- 
                                                                     ційною роботою. 

В. С. Богушевський і Д. Ф. Чернега на підбитті 
результатів конкурсу науково-технічної твор-
чості учнів 

3.2.1.3 Працевлаштування випускників 
На протязі останніх років всі випускники кафедри були 

працевлаштовані за спеціальністю. Запит на випускників становить 150 – 
200 %. Так, в 2007 – 2008 навчальному році розподілялись студенти груп 
ФС-21 і ФС-22. Навчається 42 студенти, із них: магістри – 9; спеціалісти – 
33. Розподілені всі студенти. Магістри розподілені: за контрактом – 7; за 
гарантійним листом – 1; на кафедру ФХОТМ – 1. 

8 магістрів розподілено в академічні інститути НАН України: Фізико-
технологічний інститут металів і сплавів – 4; Інститут електрозварювання       
ім. Є. О. Патона – 4. 

Спеціалісти розподілені: за контрактом – 4; за гарантійними листами – 
29. 

Загальний запит на випускників кафедри складає 64 випускника, тобто 
152,4 %. 

Працевлаштування випускників за 2003 – 2007 рік наведено в табл. 
3.3. 

На кафедрі проводиться робота по заключенню контрактів на 
студентів 3, 4 і 5 курсів. 

На робочих місцях в інститутах НАН України працюють 20 студентів, 
в тому числі 4 курс – 2, 5 курс – 10; 6 курс – 8 студентів.  
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Таблиця 3.3. Працевлаштування випускників 

Рік 
закінчення 

Кількість  випускників % праце-
влаштова-

 Наявність 
 
 договорів 
тів         і запи

НТУУ 
,,КПІ” 

Всього Спеціа-
лісти 

Магіст-
ри 

них Кількість % до 
випуску 

2003 38 30 8 100,0 42 110,5 
2004 42 35 7 97,6* 47 199,5 
2005 36 28 8 100,0 59 163,9 
2006 36 31 5 100,0 84 233,3 
2007 29 25 4 100,0 45 155,0 
Всього 181 149 32 99,45 277 153,0 

* Вільний диплом отримала Мартиненко Оксана Вікторівна (дитина 1,5 роки) 

Під час навчання студенти кафедри мають можливість отримати другу 
вищу освіту паралельно з основною фаховою освітою у економічній, 
юридичній, банківській або технічній галузях. Після 3-го курсу у студентів 
є можливість пройти дворічну військову підготовку паралельно з основним  

 
Завідувач кафедри Д. Ф. Чернега з випускниками 2007 – 2008 н. р. (групи ФС-21 і 
ФС-22) 
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навчанням у військовому інституті НТУУ „КПІ” і отримати звання офіцера 
запасу. Найбільш здібні студенти кафедри мають можливість закінчити 
фахову підготовку і отримати подвійний диплом в Німеччині на спільному 
українсько-німецькому факультеті, який був створений між НТУУ „КПІ” 
та Університетом Отто-фон-Гьоріке (м. Магдебург, Німеччина). 

3.2.1.4 Якісні характеристики підготовки фахівців 
Організація контролю фахової підготовки студентів спеціальності 

“Спеціальна металургія” здійснюється проведенням поточних атестацій 
(двічі на семестр), заліків і екзаменів, виконанням по окремих дисциплінах 
курсових проектів і робіт, виконанням дипломних проектів та робіт, 
магістерських атестаційних робіт. Для проведення поточного контролю 
знань студентів викладачами кафедри ФХОТМ з усіх дисциплін розроб-
лені пакети модульних і комплексних контрольних робіт (ККР). Для  
контролю загальної  підготовки за спеціальністю, контролю залишкових 
знань розроблено пакет комплексних кваліфікаційних завдань (ККЗ).  

За результатами виконання комплексних контрольних робіт у 2002 р. 
при акредитації спеціальності студенти 1 – 5 курсів показали достатній 
рівень знань, умінь і навичок у вирішенні виробничих ситуацій, веденні 
теоретичних розрахунків, використанні обладнання, обчислювальної 
техніки, вимірювальних приладів і інструментів, продемонстрували вміння 
правильно використовувати нормативну та довідкову літературу. 

 Комплексні контрольні роботи із спеціальності “Спеціальна металур-
гія” виконувались з дисциплін гуманітарно-економічного циклу, природ-
ничо-наукового циклу (фундаментальні) і циклу професійної та практичної 
підготовки (фахові). При цьому отримані такі результати:  

дисципліни гуманітарно-економічного циклу 
– абсолютна успішність складає 99,2 %, якісна успішність – 66,7 %, 

середній бал 4,0. 
 дисципліни природно-наукового  циклу 

– абсолютна успішність складає 96,5 %, якісна успішність – 61,9 %, 
середній бал 3,8. 

дисциплін  циклу професійної та практичної підготовки 
– абсолютна успішність складає 96,0 %, якісна успішність – 67,5 %, 

середній бал 3,9. 
Комплексні контрольні роботи зі спеціальності “Спеціальна металур-

гія” проводились з предметів: 
Дисципліни гуманітарно-економічного циклу.
Історія України (перевірці підлягали групи ФС-11 та ФС-12). 
Абсолютна успішність відповідно по групах складає 95,5 і 100 %, 

якісна успішність – 68,2  і 54,2 %, середній бал 3,8 і 3,9. 
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Філософія (перевірці підлягали групи ФС-01 та ФС-02). Абсолютна 
успішність відповідно по групах складає 100,0 і 100,0 %, якісна успішність 
– 80,0 і 68,2 %, середній бал 4,4 і 4,2. 

Основи економічних тео-
рій (перевірці підлягали групи 
ФС-91 та ФС-92). Абсолютна 
успішність відповідно по гру-
пах складає 100 і 100 %, якісна 
успішність – 70,0 і 61,9 %, 
середній бал 4,1 і 4,0. 

Дисципліни природничо-
наукового  циклу. 

Фізика (перевірці підля-
гали групи ФС-11 та ФС-12). 
Абсолютна успішність від-
повідно по групах складає  100  
і  100  %,  якісна успішність  –  
80,0  і  72,8  %,  середній бал                    
4,1 і 4,1. 

Фізична хімія та аналі-
тичний    контроль    (перевірці  

                                                                    підлягали групи ФС-11 та ФС- 
                                                                   12). Абсолютна успішність від-

повідно по групах складає 90,0 і 86,4 %, якісна успішність – 50,0 і 68,1 % 
середній бал 3,6 і 3,8. 

Д. Ф. Чернега із студента групи ФС-11 після 
ректорського контролю 

Завідувач кафедри Д. Ф. Чернега із студентами
групи ФС-11 після ректорського контролю 

Хімія (перевірці підлягали групи ФС-21 та ФС-22). Абсолютна 
успішність відповідно по групах складає 100 і 96,0 %, якісна успішність – 
48,0 і 56,0 %, середній бал 3,6 і 3,6. 

 Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки
Основи  кристалізації  та  формоутворення  виливків  (перевірці 

підлягали групи ФС-01 та ФС-02). Абсолютна успішність відповідно по 
групах складає 90,5 і 90,0 %, якісна успішність – 52,4 і 60,0 %, середній бал 
3,7 і 3,9. 

Теоретичні основи спеціальної металургії (перевірці підлягали групи    
ФС-91 та ФС-92). Абсолютна успішність відповідно по групах складає 
100,0 % і 95,0 %, якісна успішність – 52,6 і 75,0 %, середній бал 3,8 і 4,1. 

Автоматичні системи керування процесами СЕМ (перевірці підлягали 
групи ФС-81 та ФС-82). Абсолютна успішність відповідно по групах 
складає 100,0 і 100 %, якісна успішність – 81,8 і 81,0 %, середній бал 4,0 і 
4,0. 

Якісні знання були продемонстровані з наступних питань: 
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 – опис конструкції плавильного устаткування, його призначення і 
робота; 

– аналіз технологічності процесу плавки; 
– вибір і обґрунтування методу отримання зливків при мінімальних 

приведених витратах; 
– вибір спеціалізованого обладнання для виготовлення зливків та 

виливків; 
– знання вимог техніки безпеки, охорони праці, протипожежної 

безпеки та охорони навколишнього середовища. 
Практична частина ККЗ вимагала від студентів вмінь практичного 

застосування знань. В основному розглядалося вміння майбутніх спеціа-
лістів грамотно складати технологічні процеси спеціальної металургії, 
проводити експертизу технологічної та конструкторської документації, 
складати режими плавки. 

При виконанні практичної частини більшість студентів показали, що 
вони вміють: 

– грамотно складати технологічні процеси спеціальної металургії; 
– проводити експертизу технологічної документації; 
– визначати придатність технологічної оснастки до експлуатації за 

геометричними та конструктивними параметрами. 
Але виконання ККЗ виявило і ряд негативних сторін в знаннях 

студентів. 
В основному роботи, що виконано на “задовільно” мають такі основні 

недоліки: 
– недостатньо засвоєно матеріал з аналізу технологічності та кон-

струкції устаткування; 
– труднощі в розробці технологічного процесу на підставі техніко-

економічних розрахунків; 
– економічні розрахунки не обґрунтовано, або вони не вірні. 
При виконанні практичної частини мали місце наступні недоліки: 
– допущені помилки при розробці технологічного процесу; 
– не повністю, або з помилками проведено експертизу технологічної 

документації; 
– допущені помилки при розрахунках режимів плавки. 
Таким чином, виконання ККР відповідало четвертому рівню акре-

дитації. 
Результати передостанньої й останньої екзаменаційної сесії наведені в 

таблицях 1, 2 і 3 додатку А, а індекс якості навчання в додатку В.  
 Для захисту студентами курсових проектів та робіт розпорядженням 

завідувача кафедри призначається комісія в складі трьох викладачів. 
Результати захисту обговорюються на засіданнях кафедри. Темами курсо-
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вих проектів і робіт є розробки агрегатів, дільниць та цехів спеціальної 
металургії, технології виплавки сплавів, а також дослідження властивостей 
сплавів. 

В останні роки щосеместру відбувається ректорський контроль залиш-
кових знань з дисциплін:  

1) цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки – іноземна 
мова; 

2) цикли природничо-наукової – математика, фізика, інформатика; 
3) цикл професійної та практичної підготовки і дисципліни за вибором 

ВНЗ – теплотехніка, корозія і захист металів, теорія і технологія металур-
гійного виробництва, властивості металевих та шлакових розплавів, 
теоретичні основи СЕМ, технологія та устаткування СЕМ, теплофізика 
СЕМ. 

За підсумками 5 турів ректорського контролю кафедра на 36 місці 
(всього 104 місця). 

Тематика курсових проектів і робіт, науково-дослідних робіт, диплом-
них проектів і робіт, як правило, є актуальною і пов’язана з Державними 
науковими програмами, що виконуються в інститутах НАН України та на 
кафедрі. Вона присвячена актуальним проблемам сучасної спеціальної 
металургії.  

Дипломне проектування студентами виконується у формі дипломного 
проекту чи дипломної науково-дослідної роботи. 

Викладачами кафедри М. П. Волкотрубом, В. М. Шифріним,              
В. Г. Могилатенком і М. І. Прилуцьким розроблені ,,Методичні вказівки до 
виконання дипломних проектів і робіт”. Згідно «Положення про дипломне 
проектування на інженерно-фізичному факультеті НТУУ ,,КПІ”» керів-
ники дипломного проектування перед початком переддипломної практики 
видають студентам завдання на дипломний проект або роботу і щоден-
ники. Відповідні теми оформлюються наказом по університету. Дипломне 
проектування на кафедрі виконується під керівництвом 4 професорів та 7 
доцентів. 

Державну екзаменаційну комісію очолювали визначні вчені НАН 
України: д.т.н., професор С. В. Ладохін, д.т.н., професор В. С. Шуміхін, 
д.т.н., професор А. К. Цикуленко. Кілька останніх років ДЕК очолює д.т.н., 
с.н.с. В. О. Шаповалов.  

В. О. Шаповалов 
Шаповалов Віктор Олександрович народився у 1950 році в                    

м. Луганськ. В 1972 р. закінчив Ворошиловградський машинобудівний 
інститут і отримав кваліфікацію ,,інженер електромеханік з 
електротермічних установок”. 

З 1972 до 1978 р. працював інженером, старшим інженером і старшим 
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науковим співробітником у науково-
дослідному секторі  Ворошиловград-
ського машинобудівного інституту. З 
1978 р. працює в ІЕЗ ім. Є. О. Патона 
НАН України – аспірант, молодший 
науковий співробітник, науковий 
співробітник, старший науковий спів-
робітник, докторант, а з 2001 р. 
завідувач відділу ,,Плазмово-шлакової 
металургії”. 

В 1984 р. захистив дисертацію на 
здобуття вченого ступеня кандидата 
технічних наук зі спеціальності 05.16.07 
,,Металлургия  металлов  высокой  чисто- 

                                                   ты   и  прецизионных сплавов” за темою:  
                                                   ,,Исследование и разработка технологии 

плазменно-дуговой плавки некомпактной титановой шихты”. 

В. О. Шаповалов 

В 2003 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора 
технічних наук зі спеціальності 05.16.07 ,,Металургія високочистих 
металів та спеціальних сплавів” за темою: ,,Наукові та технологічні 
основи плазмово-індукційного вирощування крупних монокристалів туго-
плавких металів”. 

В 2003 р. обраний членом Товариства мінералів, металів і матеріалів 
(TMS) Американського інституту гірничої, металургійної та 
нафтопереробної промисловості. 

Науковий напрямок робіт – створення новітніх технологій на базі 
дослідження теплових і фізико-хімічних процесів плавки, рафінування та 
управління кристалізацією напівпровідників, металів і сплавів при 
комбінованому плазмово-індукційному нагріві. 

В. О. Шаповалов – автор 74 статей у наукових виданнях, 26 патентів 
і авторських свідоцтв на винаходи, виступав з доповідями на 12 
міжнародних конференціях. Під його науковим керівництвом захищено 2 
магістерські роботи і 1 дисертація на здобуття вченого ступеня доктора 
технічних наук. 

В 2007 році дипломи захистили 25 випускників кафедри, в тому числі 
з оцінкою ,,відмінно” – 15 випускників; з оцінкою ,,добре” – 9, з оцінкою 
,,задовільно” – 1.  

Диплом з відзнакою отримав 1 випускник (повний список випуск-
ників, які отримали диплом з відзнакою наведено в додатку В). Реко-
мендовано до навчання в аспірантурі 4 випускники (16 %). 20 дипломних 
робіт виконано в академічних інститутах НАН України та на замовлення 

 64



виробництва. Теми дипломних робіт є актуальними і присвячені сучасним 
напрямкам розробки технологічних процесів спеціальної металургії. Всі 
дипломні проекти і роботи виконані на державній мові, з додержанням 
стандартів України і з застосуванням ПЕОМ.  

 

 

В. О. Шаповалов разом із студентами, членами ДЕК і керівниками дипломних проектів 
та робіт після закінчення захисту 

На засіданнях ДЕК були присутні керівники дипломних робіт і проек-
тів та студенти 3, 4 і 5 курсів спеціальності ,,Спеціальна металургія”. 

Магістерські роботи захищали 4 студенти: на ,,відмінно” – 3, ,,добре” 
– 1 (повний список магістрів – випускників кафедри наведено в додатку В). 

В 2007 році на кафедрі проходили навчання 23 магістри, з яких 4 
закінчили навчання у 2007 році (академічні групи ФС-11 та ФС-12), 9 – 
навчаються на 6 курсі (академічні групи ФС-21 та ФС-22) і 10 студентів на 
5 курсі (академічні групи ФС-31 та ФС-32). 

За висновками голови ДЕК В. О. Шаповалова серед більш позитивних 
організаційних аспектів підготовки та виконання дипломного проекту-
вання на кафедрі та в інститутах НАН України в останні роки слід відзна-
чити те, що у своїй переважній більшості роботи спрямовані на вирішення 
проблем пріоритетних напрямків науки і техніки. Кількість робіт, 
відзначених ДЕК як такі, що мають наукову або практичну цінність 
становить 74 – 90 %, з них впроваджено у виробництво 22 – 51 %. Акту-
альність тематики дипломних проектів і робіт підтверджена в рецензіях 
провідних спеціалістів НАН України та виробництва. 
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В останні роки студенти 6 курсу на момент захисту випускних робіт 
мають 1 – 2 друковані праці, в яких узагальнені результати їх науково-
дослідної роботи. Ці праці являються складовою частиною дипломних 
проектів, магістерських і дипломних робіт. Деяка частина студентів 
виступала з доповідями на конференціях різного рівня. 

3.2.2.5 Практика студентів 
Позитивною оцінкою діяльності вищого навчального закладу в 

підготовці висококласних фахівців є вміння вирішувати в практичній 
роботі науково-технічні та соціально-економічні завдання. Навчальна і 
виробнича практики закладають фундамент становлення молодих людей, 
оволодіння практичними навиками майбутньої роботи, якісного переходу 
школяра до студента.    

До початку 90-х років ХХ сторіччя студенти металургійних спеці-
альностей НТУУ „КПІ” проходили навчальні, виробничі і переддипломні 
практики на багатьох металургійних заводах України в містах Кривий Ріг, 
Дніпродзержинськ, Запоріжжя, Маріуполь, Донецьк, але в останні роки у 
зв’язку відсутністю бюджетного фінансування проведення практики за 
межами м. Києва майже не відбувається. Тільки на двох факультетах 
університету, в тому числі на інженерно-фізичному, навчальну практику за 
межами м. Києва проходять студенти після другого курсу навчання. На 
ІФФ практику проходять студенти спеціальностей „Спеціальна мета-
лургія” і „Ливарне виробництво чорних і кольорових металів”.  

Виїзд на практику відбувається за повної фінансової підтримки під-
приємств і спонсорів, сприяння співробітників Міністерства промислової 
політики України у вирішенні організаційних питань. З 2000 року металур-
гійні комбінати ВАТ „Запоріжсталь” (м. Запоріжжя) і ВАТ „ММК ім. 
Ілліча” (м. Маріуполь)  надають суттєву допомогу в здійсненні практики. 
Дякуючи винятково доброзичливому ставленню керівництва комбінатів і, 
в першу чергу, Сацького Віталія Антоновича і Бойка Володимира Семе-
новича, сьогодні можна стверджувати про повну відповідність підготовки 
спеціалістів до вимог навчальних планів.  

Велику увагу організації і проведенню практики на виїзді приділяє 
завідувач кафедри ФХОТМ, професор Д. Ф. Чернега. 

Запоріжжя 
Студенти кафедр „Фізико-хімічні основи технології металів” і 

„Ливарне виробництво чорних і кольорових металів” кожен рік після 
другого курсу проходять навчальну практику у м. Запоріжжі, де 
ознайомлюються з основними металургійними процесами на таких 
підприємствах, як МК „Запоріжсталь”, ВАТ „Дніпроспецсталь”, ВАТ 
„Запоріжський  завод  феросплавів”,  ВАТ  „Запоріжкокс”, КП „Запорізький  
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титаномагнієвий комбінат”, ВАТ „Запорізький алюмінієвий комбінат” та 
інститут УкрНДІспецсплав. 

ВАТ „Запоріжсталь” безкоштовно надає допомогу в проведенні 
екскурсій по всьому металургійному циклу. Починаючи з відділу 
підготовки кадрів і закінчуючи цехами основного виробництва керівники 
практики і студенти відчувають доброзичливість робітників комбінату.  

ВАТ „Запоріжсталь” – одне із найбільш великих промислових 
підприємств України, продукція якого добре відома і користується 
попитом у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах 
світу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
Основні зусилля спеціалістів „Запоріжсталі” направлені на засвоєння 

нових ринків і видів продукції, укріплення позитивного іміджу підприєм-
ства, розширення географії поставок. Основа успіху – суворе дотримання 
і постійне удосконалення технологічних процесів, висока якість вироб-
ляємої продукції, чітке виконання договірних зобов’язань, орієнтація 
на вимоги ринку і вміле впровадження ринкових механізмів управління. 

Спеціалізація комбінату –  висо-
коякісний  сталевий гаряче- і холод-
нокатаний лист товщиною 0,5 – 8,0 мм 
із вуглецевих, низьколегованих, лего-
ваних і нержавіючих сталей, а також 
стальна стрічка і жерсть. Основними 
споживачами продукції комбінату є 
виробники зварних труб, підприємства 
автомобільного, сільськогосподарсь-
кого  і  транспортного  машинобуду-
вання, виробники  побутової  техніки 
і металосервісні центри. 

Комбінат займає стійке положення
на ринку, рік за роком пересуваючись 
уверх у списку найкрупніших вироб-
ників сталі.

Віталій Сацький, голова правлін-
ня, генеральный директор ОАО
„Запоріжсталь” 

Міжнародне визнання ВАТ „Запоріжсталь” у світі підтверджується 
численними призами і сертифікатами. 

Зазвичай, практика на підприємстві починається з відвідування його 
музею, де студенти знайомляться з історією створення та розвитку цього 
підприємства. Наступний етап – це прослуховування вступної лекції, яку 
проводить один із провідних фахівців підприємства. Під час лекції 
студенти дізнаються про технологічну схему виробництва, процеси які 
відбуваються на відповідних етапах виробництва та характеристики 
устаткування.  Лекція  закінчується   переглядом  фільму  та  інструктажем  з  

 67



 
 
техніки безпеки.  

Технологічна схема виробництва ВАТ ,,Запоріжсталь” 

Після цього студенти отримують необхідні засоби індивідуального 
захисту (каски, респіратори або протигази) та вирушають з призначеним 
фахівцем комбінату в цеха. 

 Ознайомлення з технологічним процесом на комбінаті починається з 
відвідування шихтового двору та агломераційної фабрики, яка складається 
з 6 агломашин. На шихтовому дворі відбувається розвантаження необхід-
них для виробництва металургійних матеріалів. В агломераційному цеху 
виробляється основний залізорудний агломерат. Практично усі процеси 
агломераційного цеху автоматизовані.  
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      Студенти групи ФС-52 до і після першої екскурсії 



Наступна екскурсія 
присвячена ознайом-
ленню з виробництвом 
чавуну. Доменний цех 
комбінату „Запоріж-
сталь” складається з 
п’яти доменних печей, 
потужністю 3,5 млн. 
тонн чавуну на рік. 
Чавун може викорис-
товуватися як для на-
ступного виробництва 
сталі, так і для вироб-
ництва литва в ливарно- 

                                                                               му цеху. 
Доменна піч 

Після доменного цеху студенти відвідують мартенівський цех, який 
складається з міксер-
ного відділення, 9 мар-
тенівський печей ємні-
стю 250 – 500 тонн та 
додаткових відділень. 
Мартенівські печі опа-
люються природним га-
зом. Для інтенсифікації 
процесу на всіх печах 
використовується ки-
сень. Готова сталь роз-
ливається у зливки ма-
сою 20 тонн, з яких далі 
виготовляється прокат. 
Загальна потужність 
мартенівського цеху – 
4,35 млн. тонн сталі на 
рік. 

                                                                                       Наступна екскурсія 
присвячується обтискному цеху, цехам гарячої та холодної прокатки. 
Прокатне виробництво має у своєму складі 4 прокатних цехи, призначених 
для виробництва гарячекатаної  та  холоднокатаної  листової сталі, сталевої 
стрічки, білої жерсті та профілів. Загальна виробнича потужність по 
виробництву листової сталі – 3,5 млн. т за рік та 600 тис. т профілів. 

            Вогневе дихання мартенівської печі 

В останню  екскурсію по комбінату студенти відвідують ливарний цех.  
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В цьому цеху студенти мо-
жуть побачити всі етапи 
виробництва різноманітних 
виливок – від створення 
моделей і форм до операцій 
заливки, охолодження, ви-
бивання та очищення литва.  
 На підприємстві 
„Дніпроспецсталь” студенти 
можуть побачити устатку-
вання своєї безпосередньої  

                                                                                спеціальності – спеціальної 
металургії. Дане підприємство має у своєму складі декілька елект-
рошлакових та вакуумно-дугових печей для переплаву зливків. Окрім 

цього, студенти знайом-
ляться з іншим спеціальним  
обладнанням –  дуговими 
печами, кисневим конвер-
тером та вакууматорами. 

   Виливниці із сталлю

 На ВАТ „Запорізький 
завод феросплавів” студенти 
вивчають технологію вироб-
ництва різноманітних феро-
сплавів, а також устатку-
вання для їх виробництва – в 
першу чергу руднотермічні 
печі.  

 Під   час   відвідування  
                                                                        ВАТ „Запоріжкокс” студен-

ти знайомляться з процесом виробництва коксу – речовини, необхідної для 
роботи МК „Запоріжсталь”. 

   На комбінаті „Запоріжсталь” 

 На КП „Запорізький титаномагнієвий комбінат” студенти знайом-
ляться з виробництвом титанової губки, яка далі використовується у якості 
шихти у печах спеціальної металургії. 

 На підприємстві „Запорізький алюмінієвий комбінат” студенти 
розглядають технологію виробництва первинного алюмінію та на власні 
очі можуть побачити усі необхідні для цього процеси – від рудних печей 
то електролізерів. 

В інституті УкрНДІспецсплав окрім традиційних методів виробництва 
та обробки металів (механічна, термічна), студенти знайомляться з 
технологією  отримання сплавів методами спеціальної металургії та дослід- 
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женням їх властивостей.  
ВАТ  „Маріупольський металургійний комбінат Ілліча” 

 Великий вплив на враження студентів справляє перебування на ВАТ  
„Маріупольський металургійний комбінат Ілліча”. Попередня зустріч голо-
ви правління комбінату Володимира Семеновича Бойка з викладачами і 
студентами НТУУ „КПІ”, яка була організована у 2004 р. ректором 
університету академіком М. З. Згуровським і завідувачем кафедри ФХОТМ 
членом-кореспондентом НАН України Д. Ф. Чернегою, викликала не аби 
який інтерес до підприємства, на якому за роки економічної нестабільності 
кількість працюючих не тільки залишилася сталою, а навпаки, збільшилася 
з 26 тис. до 80 тис. чоловік.  

Зустріч відкрив ректор НТУУ „КПІ” М. З. Згуровський, який коротко 
охарактеризував діяльність В. С. Бойка. Володимир Семенович пройшов 
шлях від робітника прокатного цеху до директора комбінату.  

У своєму виступі  
В. . Бойк  наголосив, що 
комбінат окрім виробни-
чих цехів, має підрозділи 
проведення ремонтів, бу-
дівництва, цехи по вироб-
ництву сільськогосподар-
ської продукції. вагоме 
досягнення комбінату – 
більша заробітна плата за 
більш кваліфіковану пра-
цю. Майстер отримує

     
С о

Як 

  біль-
ше,  ніж   будь-який   брига- 

                                                                          дир,  а   бригадир   –   більше   
                                                                          ніж будь-який робочий. 

Комбінат має 54 бази відпочинку, спортивні команди, проводить доплату 
пенсіонерам. Різними формами навчання охоплено 5000 працівників. 

М. З. Згуровський відкриває зустріч 

На модернізацію устаткування витрачається до $12, у той час, як 
середній показник по Україні $8. В останні роки впроваджені в 
експлуатацію 2 МБЛЗ, безвідходні технології, технологія прокату без 
проміжного нагріву металу. 

На комбінаті працює система менеджменту якості, яка сертифікована 
у відповідності із стандартом ISO 2000. Це дозволило сертифікувати 
продукцію комбінату за міжнародними стандартами і поставляти її в понад 
50 країн світу.  

На прохання   студентів   університету  В. С. Бойко  дав  згоду на прове- 
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ведення практики студентів 
другого курсу – спецметалургів і 
ливарників.  

ВАТ „Маріупольський мета-
лургійний комбінат ім. Ілліча” – 
це виробництво високоякісного 
сталевого листа для відповідаль-
них конструкцій, суднобуду-
вання, нафто-, газо- і водо-
провідних труб, балонів для 
стиснених газів.  

у

обус 

У  числі  основної   виробляє- 
                                                                мої товарної продукції  залізоруд- 
                                                                 рудний агломерат для виплавки 

чавуну, переробний чушковий чавун, гранульований шлак і фракціоно-
ваний щебінь, литі і катані сляби, сталь листова із моно- і біметалу, прокат 
гарячекатаний, у тому числі травлений, в листах і рулонах, сталь холод-
нокатана (у тому числі оцинкована) в листах і рулонах, стальна стрічка, 
безшовні і зварні труби, балони для зберігання стиснених і зріджених газів. 

    Голова правління ВАТ „МК ім. Ілліча”   
    Володимир Бойко 

Комбінат є постачальником стального листа для суднобудівництва, 
сертифікованого авторитетними світовими центрами. 

Корпуса багатьох кораблів торгового, криголамного і військового 
флоту України і Росії виготовлені із іллічівського металу. 

Комбінат – єдиний в Україні виробник оцинкованого холоднокатаного 
листа. 

Власними си-
лами і разом з на-
ково-дослідними 

організаціями на 
комбінаті розроб-
ляють і впровад-
жують нові техно-
логічні процеси, 
постійно  удоско-
налюється техніка 
і технологія. 

       Студенти групи ФС-41 перед відвідуванням комбінату 

За рахунок ко-
штів Металургій-
ного комбінату ім. 
Ілліча був нада-
ний авт для 
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доставки студентів з Києва до Маріуполя і назад, їх харчування і про-
живання у гуртожитку.  

Чітко були 
сплановані екскур-
сії по основним ме-
талургійним і спо-
рідненим цехах зав-
дяки чуйному став-
ленню співробітни-
ків навчального 
відділу комбінату. 
Під практики 
студенти оглянули 
аглофабрику,

час 

 до-
менний, мартенів-
ський, конвертер-
ний, прокатний, ли-
варний,     вапно-ви- 

                                                                                       палювальний цехи, 
ознайомилися з роботою центральної лабораторії металургійного комбі-
нату, прослухали лекцію по сертифікації і стандартизації металургійної 
продукції. Студенти мали чудову нагоду на власні очі побачити унікальне 
обладнання комбінату, поспілкуватися з людьми, які високопрофесійно 
працюють на всіх ділянках виробництва. 

 Студенти групи ФС-51 після проходження техніки безпеки 

  Відвідування ме-
талургійного ком-
бінату збагатило 
новими знаннями 
майбутніх металур-
гів і суттєво вплине 
на подальше нав-
чання в універси-
теті. 

Вища освіта зав-
жди буде мати під-
тримку суспільства, 
доки у державі бу-
дуть такі керівники 
як   В.  А.  Сацький  і  

                                                                                          В. С. Бойко, які спіл- Студенти групи ФС-51 з керівником практики асистентом 
С. В. Тарасюк 
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куються не тільки зі своїми колективами, а й приймають активну участь у 
вирішенні питань, які займають важливе місце в життєдіяльності держави.  

Дякуючи народному депутату України В. С. Бойку четвертий рік 
поспіль, починаючи з 2004 р., студенти металургійних спеціальностей 
„Спеціальна металургія” і „Ливарне виробництво” НТУУ „КПІ” мали 
чудову нагоду пройти навчальну практику на Металургійному комбінаті 
ім. Ілліча. 

Керівництво комбінату позитивно вирішило всі питання щодо надання 
допомоги по матеріальному забезпеченню практики. Це дозволило 41 
студенту і 2 керівникам практики прибути у м. Маріуполь і знайомитися з 
унікальним устаткуванням і прогресивними технологіями у всіх цехах 
металургійного, прокатного і споріднених виробництв. 

 Після проходжен-
ня інструктажу по охо-
роні праці студенти 
здійснили екскурсію 
по аглофабриці. Інже-
нер С. М. Чикін док-
ладно розповів про 
технологічний процес 
агломерації  і  про  ус-
таткування, яке вико-
ристовується у цьому 
виробництві.  

                                                                                           Наступного    дня  
                                                                                  відбувалася екскурсія 

у доменний цех. Велетенська споруда доменної печі відразу справила 
велике враження на студентів. Робота скіпових підйомників, можливість 
заглянути у середину печі через оглядовий отвір у фурмах, присутність 
при випуску чавуну – все це назавжди залишиться у пам’яті студентів. 
Цікаву розповідь про доменне виробництво зробив заступник начальника 
цеху  П. А. Гладкий. 

                         Пульт управління конвертером 

Далі по технологічному ланцюгу відбулася екскурсія у конвертерний і 
мартенівський цехи. Студенти вперше побачили в роботі конвертер і 
машину безперервного лиття заготівок. В мартенівському цеху були у 
захваті від величезних 650- і 900-тонних печей. Вони на власні очі 
побачили завалку твердої шихти і заливання рідкого чавуну у мартенівську 
піч, випуск сталі і заливку виливниць. Студенти відчули складність марте-
нівського процесу і унікальність роботи сталеварів. На запитання студентів 
відповів технолог цеху О. В. Цимбой. 
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Наступні екскурсії були у листопрокатний цех „3000” холодної 
прокатки і на слябінг „1150”. Студенти спостерігали за роботою прокатних 
станів, які вправно перетворювали багатотонні зливки на штиби і інші 
вироби.  

Емоційно сприйняли прак-
тиканти оригінальні технологічні 
процеси у трубоелектрозварю-
вальному та трубопрокатному 
цехах. Побачене у цехах нікого 
не залишило байдужим. 

Відвідування ливарних цехів 
суттєво доповнило знання сту-
дентів у цій галузі. Поряд з 
ознайомленням з конструкціями і 
роботою різних плавильних аг-
регатів, цікавість викликали лінія  

                                                                Піскометної  формовки   та  техно- 
                                                                логія   виготовлення   габаритних                         Трубопрокатний цех 

                                                                виливок.     

 
                                                        Продукція прокатних цехів 

Приємне враження у студентів залишив вапно-обпалювальний цех. 
Діючі макети  цеху,  спостерігання  за  реальними  виробничими  процесами  
і  умовами праці і відпочинку робітників запали в душі майбутніх фахівців. 

Заключна екскурсія відбулася у музей комбінату. Студентам розповіли 
про минуле і теперішнє металургійного комбінату ім. Ілліча, провели по 
демонстраційних залах з експонатами, присвяченими виробництву і 
чудовим людям, які робили і роблять славу комбінату. 
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Перебуваючи на комбінаті студенти відчували повсякденну турботу 
підприємства про молодь, про її навчання і визначення долі на майбутнє. 

 
 

У цеху по виробництву кришталевих 
виробів 

Таке ставлення керів-
ництва комбінату з лишило 
приємні спогади у студентів-
киян які на обі ідчули цю 
турботу у по

       У цеху по виробництву балонів 

а

, с в
вній мірі. 

У вихідні дні студенти 
знайомились з містом і ніжи-
лися на Азовському морі. 

Студенти і викладачі 
кафедри глибоко подякували 
співробітникам Металургійного 
комбінату ім. Ілліча через 
Київську і місцеву пресу. 

 
                     Вапно-обпалювальний цех 

Глибока подяка та щирі побажання Вам, дорогі іллічівці! 
(лист керівників практики, що надрукований у місцевій пресі) 
Шановні іллічівці! Під впливом вражень від перебування на ВАТ 

„Маріупольський  металургійний  комбінат  ім. Ілліча”  і  спілкування  з 
його  чудовими  людьми, співробітники і студенти інженерно-фізичного 
факультету НТУУ „КПІ” надсилають Вам цього листа. 

Першу неординарну інформацію про Ваш комбінат ми отримали у 
лютому 2004 року від голови правління Володимира Семеновича Бойка на 
зустрічі його з викладачами і студентами НТУУ „КПІ”, яка була 
організована ректором     університету,     академіком М. З. Згуровським  і  
завідувачем кафедри член-кореспондентом НАН України Д. Ф. Чернегою. 
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                                           Відпочинок на морі в неділю 

 

 
                     Біля фонтану                                           Пам’ятник Макару Мазаю  

 
Розповідь В. С. Бойка про сьогоднішній стан комбінату, про 

досягнення трудового колективу за останні роки, про масштабні плани 
подальшого розвитку підприємства запали у душі присутніх і цілком 
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природно виникло бажання познайомитися з цим визначним мета-
лургійним комбінатом. 

Володимир Семенович 
Бойко дуже тепло розповідав 
про своїх помічників, керів-
ників підрозділів, про існуючу 
систему підготовки, підбору і 
розстановки кадрів, його ду-
шевну турботу про всіх тру-
дівників комбінату, у тому 
числі за молодь, яка вже  пра-
цює і яка тільки вливається в 
колектив. 

Державне ставлення Во- 
лодимира Семеновича до цих 

питань відчули і студенти університету, коли на їх прохання він дав згоду 
на проведення навчальної практики студентів другого курсу 
металургійних спеціальностей ІФФ – спецметалургів і ливарників. За 
рахунок коштів комбінату був наданий автобус для доставки студентів із 
Києва до Маріуполя і назад, їх харчування і проживання в гуртожитку. 
Завдяки чуйному ставленню співробітників навчально-курсового відділу 
комбінату О. Р. Ромашкова, В. В. Клафоса, Т. Н. Кравченко, С. В. Кисля-
кова, О. М. Макарової до студентів практикантів дуже чітко були 
організовані екскурсії на основні металургійні виробництва. 

                              Іллічівський порт               

Під час практики студенти оглянули доменний, мартенівський, 
конвертерний, прокатний, ливарний і вапно-випалювальний цехи, 
ознайомилися з роботою центральної лабораторії, прослухали лекцію по 
сертифікації і стандартизації металургійної продукції комбінату. 

Студенти мали чудову нагоду на власні очі побачити унікальне 
обладнання цехів, поспілкуватися з людьми, які високопрофесійно 
працюють на всіх ділянках виробництва. 

Після відвідування доменного цеху, де розумні автомати керують 
процесом виплавки чавуну, студенти були вражені побаченим у 
мартенівському цеху: завантаженням шихтових матеріалів у 
вогнедихаюче гирло, випуском сталі у великотоннажні ковші і подальшою 
заливкою виливниць на платформах. Все це можна уявити собі із 
підручників, але не можна зрівняти зі сприйняттям реальності. Побачене 
назавжди залишиться у пам’яті студентів, які емоційно реагували на 
кожний процес.  

У захваті студенти були від роботи прокатних станів, які легко 
справлялися з багатотонними зливками, переробляючи їх у листи. 
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Відвідування ливарних цехів збагатило відвідувачів знаннями щодо техно-
логічних процесів отримання виливок і ролі цих заготівельних виробництв 
на комбінаті. 

Дуже  сподобався  вапно-випалювальний цех, у якому поряд з 
прогресивною технологією виробництва приділяється величезна увага 
відпочинку робітників безпосередньо у цеху. 

Кожне відвідування виробництва дало нові знання майбутнім 
металургам і суттєво вплине на подальше навчання в інституті. 

Проведення зміс-
товної практики ста-
ло можливим завдяки 
тому, що в її орга-
нізації безпосередньо 
приймали участь чуйні 
люди. Це, перш за все, 
голова правління ВАТ 
„ММК ім. Ілліча”, 
Герой України, народ-
ний депутат В. С. 
Бойко, заступник го-
лови правління І. З. Ба-
рановс и ,  секретар                    ьк й  

 

           
. М. Гонда, В. В. Власов, 

екск ни  і 

 

 якої наведені у публікаціях 
разо

      
ив 

доменного цеху, а потім обіймав посаду головного інженера комбінату. 
 

 Правління    комбі-
нату  

                                                                                  Л.   М.   Мірошниченко, 
                                                                                  співробітники комбі-

нату Л. П. Шамрай, М. В. Косолап, В. Л. Прохнін, О. М. Кузнєцов,  
Е. М. Шебаніц, С. П. Норка, О. О. Ларіонов, Є

Керівники практики студентів асистенти Д. В. Іванченко і  
кандидат технічних наук В. Т. Яковлєв              

урсоводи, праців ки їдальні гуртожитку. 
Користуючись нагодою, хочемо повідомити, що колектив 

співробітників кафедри ФХОТМ має великий досвід в проведенні науково-
дослідних робіт на металургійних підприємствах України по технології 
виплавки сталі, контролю якості і підвищенню виходу придатних 
сталевих зливків. У п’ятдесятих роках минулого сторіччя Д. Ф. Чернега 
проводив на комбінаті дослідження впливу електрошлакового обігріву 
додатків зливків на якість металу, результати

м з В. А. Молотковим і К. Г. Трохимовою.  
На комбінаті працювали випускники-металурги КПІ. Одним з них був  

В. К. Литвиненко, який у 60-і роки минулого сторіччя очолював колект
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Подяка студентів практикантів. 
Кафедра „Фізико-хімічні основи технології металів” інженерно-

фізичного факультету НТУУ „КПІ” щорічно вивозить своїх студентів на 
навчальну практику за межі міста Києва. У цьому році студентам 
пощастило побувати на ВАТ „ММК ім. Ілліча” м. Маріуполя. 

Все почалося з зустрічі голови правління Бойка Володимира 
Семеновича з викладачами і студентами НТУУ „КПІ”, де він пообіцяв 
надати допомогу у здійснені практики на комбінаті. І така практика 
відбулася. З боку комбінату були створені найкращі умови для студентів, 
які сприяли ефективному проведенню екскурсій по всім металургійним 
виробництвам. Комбінат виділив автобус для поїздки в м. Маріуполь і 
поверненню в м. Київ, а під час перебування на комбінаті студентів 
доставляли автобусом до місця екскурсій. Керівники цехів дуже приязно 
зустрічали практикантів і розповідали їм про стан та особливості 
їхнього виробництва. 

Кожен день студенти безкоштовно харчувались у заводській їдальні, 
про що з гумором казали, що на ВАТ „ММК ім. Ілліча” працюють не 
тільки металурги-професіонали, але й професіонали-кухарі.  

Всім студентам без виключення дуже сподобалася практика на 
комбінаті і вони від душі висловлюють подяку всім співробітникам, а 
особливо голові правління, народному депутату Бойку Володимиру 
Семеновичу. 

Практика закінчується написанням звіту кожним студентом, який 
захищається по приїзді до Києва. У звіт включається коротка довідка за 
підприємство, де студент проходив практику, аналіз організації роботи 
підприємства і окремих технологічних процесів. 

В 2006 – 2007 навчальному році кількість студентів 2 курсу 
спеціальності ,,Спеціальна металургія” дорівнювала 31 особа, 
спеціальності ,,Ливарне виробництво чорних і кольорових металів” – 39 
осіб. На ВАТ ,,МК ім. Ілліча” практику пройшли 36 студентів, на ВАТ 
,,Запоріжсталь” – 20. В установах НАН України і машинобудівних заводах 
м. Києва пройшли практику 12 студентів, які з тих чи інших причин не 
змогли виїхати за межі Києва. За індивідуальними договорами з 
підприємствами пройшли практику 2 студенти, в тому числі в Росії – 1 
студент. 

Виробнича практика студентів третього курсу 
Виробнича практика студентів третього курсу проводиться, як пра-

вило, на робочих місцях в наукових закладах НАН України (60 %), під-
приємствах, що мають цехи або дільниці виробництва виливків процесами 
спеціальної електрометалургії (30 %) та на кафедрі ФХОТМ (10 %). Серед 
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наукових закладів НАН України:  
ІЕЗ   ім. Є. О. Патона,  Фізико-
технічний інститут металів і 
сплавів, Інститут металофізики  
ім. Г. В. Курдюмова,  Інститут 
проблем матеріалознавства ім.  
І. М. Францевича; серед підпри-
ємств: підприємство МК „Титан” 
ІЕЗ ім Є.О. Патона НА України, 
Дослідний завод спецелектро-
металургії НАН України, НТЦ 
,,Прат Уітні – Патон”, Казенне 
підприємство артилерійських сис-
тем  озброєнь,  Завод 

    

. Н 

но- 

а 

  електрон
                                                              променевої металургії  ЗАТ ,,КОН- 
                                                             ЦЕРН ФІКПГРУП”, Колективне 

підприємство трактородеталь ім. І. Лепсе, Міжнародна компанія 
електронно-променевої металургії ,,Антарес”, ВАТ ,,Київський завод 
Радар”. 

Доцент М. П. Волкотруб відповідальний за 
практику студентів кафедри ФХОТМ 

Всього в 2006 – 2007 навчальному році виробничу практику пройшли 
39 студентів, із них в лабораторіях кафедри – 4 чоловіки. 

На проходження практики 
заздалегідь укладаються договори 
між кафедрою ФХОТМ і 
відповідними підприємствами й 
організаціями м. Києва.  

 На виробничій практиці 
студенти отримують практичні 
знання по проведенню дослід-
жень і роботі н технологічних 
агрегатах.  

Завідувач кафедри Д. Ф. Чер-
нега неодноразово ставив питання 

                                                               про державне  фінансування прак- 
                                                               тик перед ректоратом, МОН 

України, в своїх журнальних публікаціях і виступах на конференціях. Але і 
досі це питання не вирішено. 

На виробничій практиці в ІЕЗ ім.. Є. О. Па-
тона студент Р. В. Козин 

3.2.2.6 Реалізація положень Болонського процесу 
Для того, щоб Україна побудувала систему навчальних закладів 

конкурентно спроможну зі світовими економічними системами, та суспіль- 
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ство, основу якого становлять знання, необхідно створити високо-
ефективну систему вищих навчальних закладів, гідних міжнародного 
визнання. 

При цьому необхідна узгоджена взаємодія із вищими навчальними 
закладами Європи та структурні зміни, що відбуваються у рамках 
реалізації Болонської декларації (1999 р.) та рішень Європейської ради в 
Лісабоні (2000 р.), які дозволяють Україні значно поліпшити роботу вищих 
навчальних закладів.            

В основі реалізацій положень Болонського процесу знаходяться такі 
нормативні документи університету: 

– наказ ректора НТУУ ,,КПІ” від 16.12.2004 р. №1-165 «Про розробку 
ECTS-інформаційного пакета НТУУ ,,КПІ”»; 

– наказ ректора НТУУ ,,КПІ” від 04.10.2005 р. № 1-133 ,,Про 
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу”; 

– положення про організацію навчального процесу в НТУУ ,,КПІ”;  
– положення про проведення атестації студентів та семестрового конт-

ролю. 
Відповідно до цих нормативних документів та рекомендацій на 

кафедрі ФХОТМ проведена така робота з реалізації положень Болонського 
процесу: 

– розроблені критерії для оптимізації структури та обсягів навчальних 
планів на основі кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу та з урахуванням введення інтегрованих дисциплін та зменшення 
їх кількості відповідно до Європейських аналогів; 

– розроблені навчальні плани та структурно-логічні схеми підготовки 
бакалаврів та магістрів на підставі вироблених критеріїв; 

– підготовлені програми дисциплін відповідно до кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу, включаючи заочну форму 
навчання. Розробляються програми дистанційної технології навчання; 

– впроваджено систему оцінювання знань студентів ECTS з усіх дис-
циплін навчальних планів спеціальності; 

– запроваджена система конкурсного зарахування студентів на 
навчання за програмою бакалавра та магістра після отримання базової 
вищої освіти; 

– впроваджена у вигляді експерименту з 2004 – 2005 і у вигляді 
постійно діючої з 2006 – 2007 навчального року кредитно-модульна 
система організації навчального процесу на спеціальності, яка є основою 
Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи ECTS – один 
з ключових напрямків інтеграції вищої освіти України до загально-
європейського освітнього простору. 
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Метою ECTS є підвищення можливостей студентської мобільності, 
досягнення програм підготовки та кваліфікацій, забезпечення навчання 
студентів за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійних 
програм, підвищення якості підготовки фахівців та їх конкуренто-
спроможності, забезпечення доступу до ринків праці, посилення престижу 
вищої освіти України. 

Бакалаврська підготовка. 
Загальна трудомісткість навчання для одержання ступеня бакалавра, 

що нормативно триває 3 роки 10 місяців, складає не менше 240 кредитів 
(60 кредитів у навчальний рік). 

Відповідно до концепції двоступеневої підготовки фахівців з вищою 
освітою, новий бакалавр має бути затребуваний на ринку праці. Для 
забезпечення можливості адаптації випускника бакалавра до вимог ринку 
праці він повинен мати спеціальні компетенції – професійно-функ-
ціональні знання та вміння, що забезпечуються посиленням професійно-
практичної складової програми підготовки. 

При розробці структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів 
враховані такі рекомендації нормативних документів: 

– здійснення розподілу навчальних годин за циклами дисциплін 
підготовки бакалавра згідно з табл. 3.4; 

– узгодження програм підготовки бакалаврів та магістрів, а саме – 
переведення частини фундаментальної підготовки ,,високого рівня” 
(спеціальні розділи дисциплін з існуючої програми бакалаврського рівня 
на магістерський, а певних дисциплін професійно-практичної підготовки 
технолого-експлуатаційної спрямованості – з 5 курсу існуючих програм до 
нових бакалаврських програм); 

– спрямованості циклу професійно-практичної підготовки бакалаврів 
на відповідну спеціалізацію (програму професійного спрямування); 

– введення до програми навчання бакалаврів двох практик 
(виробничої та переддипломної) та 6 тижнів дипломного проектування. 
Таблиця 3.4. Розподіл навчальних годин за циклами дисциплін 
підготовки бакалавра   

Назва циклу дисциплін підготовки Розподіл навчального часу, кредити 
ECTS/ (%) 

Гуманітарна та соціально-
економічна 

29 (11,8) 

Вільного вибору студентів                           20 (8,2) 
Природничо-наукова 60 (24,4) 
Професійно-практична 137 (55,6) 
Загалом 246 (100) 
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Структурно-логічна схема, навчальний та робочий навчальний план 
розроблені за базовою бакалаврською програмою та за певною програмою 
професійного спрямування (рис. 3.1, 3.2). 

 
 
 

 
 
 
На перших трьох курсах навчальний рік має два семестри по 18 

тижнів та дві екзаменаційні сесії по два тижні (кожний академічний 
тиждень дорівнює 1,5 кредити ECTS). На третьому курсі додатково 
передбачається 4 тижні виробничої практики, що додає 6 кредитів. На 
четвертому курсі у восьмому семестрі 9 тижнів теоретичного навчання та 
тиждень – екзаменаційна сесія. А також 10 тижнів переддипломна 
практика та дипломне проектування. 

Код дисципліни (кредитного модуля) визначається її статусом (перша 
літера) та циклом (друга літера), а також її порядковим номером (через 
риску визначається номер кредитного модуля багатомодульної 
дисципліни). 

За статусом: Н – нормативний модуль; З – кредитний модуль за 
вибором ВНЗ; В – кредитний модуль за вільним вибором студентів. За 
циклами: Г – гуманітарна та соціально-економічна підготовка; Ф – при-
родничо-наукова (фундаментальна) підготовка; П – професійна та 
практична підготовка. За послідовністю вивчення: жорстка послідовність – 
суцільні стрілки; рекомендована послідовність – пунктирні стрілки; 
довільна послідовність – відсутність стрілок. 

З введенням рейтингової системи оцінювання знань навчальний 
процес з дисциплін став повністю відкритим для студентів, що дозволяє 

Нормативна       
складова          

140 кр. (60 %) 

Кредитні модулі за 
вибором ВНЗ      
86 кр. (31,8 %)  

Базова бакалаврська 
програма  

Програма професій-
ного спрямування 

Програма підготовки 
бакалавра 

Кредитні модулі 
вільного вибору   

20 кр. (8,2 %)  

Рис. 3.1. Структура бакалаврської програми 
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постійно контролювати свій рівень підготовки, вносити своєчасні 
корективи в навчальну роботу, обирати рівень навчання та спосіб 
одержання підсумкової оцінки з кожного кредитного модуля. 
Індивідуалізується процес навчання, а вимоги, що висуваються, відпо-
відають здібностям студента, що скасовує порівняльний підхід у навчанні 
та оцінці їх роботи. 

На перших трьох курсах осінні семестри по 18 тижнів, а весняні по 19 
тижнів. 

Перелік кредитних модулів (дисциплін) базової бакалаврської програ-
ми „Металургія”  наведено в табл. 3.5. 

Магістерська підготовка. 
Прийом до магістратури здійснюється на конкурсній основі за резуль-

татами вступних випробувань з урахуванням інтегрального рейтингу. 
Умовою участі абітурієнта у конкурсі на магістерську підготовку за 
держзамовленням є значення його нормованого інтегрального рейтингу не 
менше ніж 0,9.  

Навчання в магістратурі проводиться за денною та заочною формами. 
Термін навчання за магістерською програмою для денної форми на основі 
бакалаврської підготовки складає два роки зі спеціальностей галузей 
,,Інженерія” і ,,Природничі науки”. Для осіб, які мають освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста, термін навчання складає один рік.  

За магістерськими спеціальностями ,,Якість, стандартизація та 
сертифікація”, що входить до розділу Специфічні категорії ,,Переліку 
спеціальностей” термін навчання, складає один рік (на кафедрі працює 
відповідна спеціалізація). 

Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі 
кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання 
та уміння дослідницького та інноваційного характеру, має певний досвід їх 
застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних 
професійних завдань у певній галузі економіки. 

Магістерська підготовка реалізує освітньо-професійні програми, які 
базуються на проведені наукових досліджень і орієнтовані на підготовку 
фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності. 

З урахуванням цього, освітньо-професійна програма магістерської 
підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові. 

Фаховий компонент магістерської програми, який складає 54 кредити 
ECTS, або 45 % навчального часу, має забезпечити фахові (проектно-
конструкторські та проектно-технологічні) компетенції фахівця з певної 
спеціальності. Основою цієї складової є певна частина дисциплін циклу 
професійно-практичної підготовки навчального плану фахівця освітньо-
кваліфікаційного рівня ,,спеціаліст”.  
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Таблиця 3.5. Перелік кредитних модулів (дисциплін) базової бакалавр-
ської програми „Металургія” (за програмою професійного спрямування 
„Спеціальна металургія”) 
 
Найменування кредитних модулів (дисциплін) 
 

Код Кредитів 
ECTS 

1 2 3 
Модулі (дисципліни) циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки 
Нормативні  

Філософія  НГ – 01  3 
Економічна теорія НГ – 02 3 
Психологія  НГ – 03 2 
Соціологія  НГ – 04 2 
Правознавство  НГ – 05 2 
Іноземна мова – 1 НГ – 06 / 1 4 
Іноземна мова – 2 НГ – 06 / 2 4 
Іноземна мова – 3. Професійного спрямування НГ – 06 / 3 4 
Іноземна мова – 4. Професійного спрямування НГ – 06 / 4 2 

Вибіркові  
Українська мова ВГ – 01  1 
Історія України ВГ – 02  1,5 
Філософія (релігія, естетика та ін.) ВГ – 03 1,5 
Культурологія  ВГ – 04 1 

Модулі (дисципліни) циклу природничо-наукової (фундаментальної) 
підготовки 
Нормативні  

Вища математика – 1. Лінійна алгебра. 
Діференційні числення. 

НФ – 01 / 1 8,5 

Вища математика – 2. Інтегральні числення НФ – 01 / 2 5 
Вища математика – 3. Теорія імовірностей НФ – 01 / 3 5 
Фізика – 1. Механіка. Теплота. 
Електромагнетизм 

НФ – 02 / 1 8 

Фізика – 2. Оптика. Мол. – ядерна фізика НФ – 02 / 2 5 
Хімія – 1. Загальна хімія НФ – 03 / 1 7,5 
Хімія – 2. Хімія елементів НФ – 03 / 2 4 
Інформатика та обчислювальна техніка – 1. 
Програмування 

НФ – 04 / 1 6 

Інформатика та обчислювальна техніка – 2. 
Числові методи 

НФ – 04 / 2 3,5 
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 Продовження таблиці 3.5 
1 2 3 

Теоретична і прикладна механіка –  
1. Теоретична механіка 

НФ – 05 / 1 3 

Теоретична і прикладна механіка –  
2. Опір матеріалів і деталі машин 

НФ – 05 / 2 4 

Теоретична і прикладна механіка –  
3. Деталі машин, курсовий проект 

НФ – 05 / 3 1,5 

Фізична хімія НФ – 06  5,5 
Екологія  НФ – 07  2 

Вибіркові 
Програмування на ПЕОМ ВФ – 01 / а 3,5 
Користувач ПЕОМ ВФ – 01 / б 3,5 

Модулі (дисципліни) циклу професійно-практичної підготовки 
Нормативні  

Безпеки життєдіяльності і охорона праці НП – 01  3 
Економіка промисловості НП – 02 3 
Структура і властивості матеріалів –  
1. Кристалографія  

НП – 03 / 1 2 

Структура і властивості матеріалів – 
 2. Металознавство 

НП – 03 / 2 7 

Структура і властивості матеріалів –  
3. Корозія і захист металів 

НП – 03 / 3 2 

Електротехніка та електроніка НП – 04 5,5 
Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка – 
1. Зображення в просторі 

НП – 05 / 1 3,5 

Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка –  
2. Побудова креслень 

НП – 05 / 2 2 

Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка –  
3. Курсова робота (КР) 

НП – 05 / 3 1 

Основи кваліметрії НП – 06 5 
Виробнича практика НП – 07 6 
Переддипломна практика НП – 08 6 
Дипломне проектування НП – 09 9 

За вибором ВНЗ 
Теорія металургійних процесів  П – 01  6 
Аналіз і випробування металів –  
1. Фізичні та структурні металеві дослідження

П – 02 / 1 3 

Аналіз і випробування металів –  
2. Аналітичний контроль  

П – 02 / 2 3 
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 Продовження таблиці 3.5 
1 2 3 

Аналіз і випробування металів –  
3. Контроль якості продукції  

П – 02 / 3 2 

Теплотехніка і теплоенергетика –  
1. Загальний курс  

П – 03 / 1 7 

Теплотехніка і теплоенергетика – 2. КП П – 03 / 2 1,5 
Основи металургійного виробництва металів і 
сплавів – 1. Чорні і кольорові метали 

П – 04 / 1 6 

Основи металургійного виробництва металів і 
сплавів – 2. Порошкова металургія 

П – 04 / 2 1,5 

Властивості металевих і шлакових розплавів П – 05 5,5 
Основи кристалізації та формоутворення 
виливків 

П – 06 5 

Теоретичні основи СМ – 1. Теплофізика СМ П – 07 / 1 3 
Теоретичні основи СМ – 2. Теорія СМ П – 07 / 2 6 
Устаткування та технологія СМ –  
1. Обладнання СМ 

П – 08 / 1 9 

Устаткування та технологія СМ –  
2. Електроустаткування та  КР 

П – 08 / 2 2,5 

СМ в машинобудуванні П – 09 5 
Позапічна обробка металів П – 10 4 
Засоби автоматизації в СМ П – 11 4,5 
Вступ до фаху – 1. Про спеціальність П – 12 / 1 1 
Вступ до фаху – 2. Обробка металів тиском, 
різання, зварювання, лазерна 

П – 12 / 2 1,5 

Вступ до фаху – 3. Гідравліка П – 12 / 3 1,5 
Вступ до фаху – 4. Основи науково-технічної 
творчості  

П – 12 / 4 1,5 

Навчальна практика П – 13 3 
Вибіркові  

Основи ливарного виробництва –  
1. Технологія форми  

ВП – 01 / 1 4 

Основи ливарного виробництва –  
2. Чавунне литво 

ВП – 01 / 2 3 

Основи ливарного виробництва –  
3. Сталеве і кольорове литво 

ВП – 01 / 3 3 
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Рис. 3.2. Структурно-логічна схема базової бакалаврської програми „Металургія” 
(за професійним спрямуванням „Спеціальна металургія”) по курсах: 
а – перший; б – другий; в – третій; г - четвертий 
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Науковий компонент магістерської програми, який складає 40 
кредитів ECTS (33 % навчального часу) призначено для формування більш 
цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності. Цей компонент 
забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближе-
ність її до сучасного рівня наукових знань, формування компетенції 
самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. 

Наукова складова має забезпечити: 
– уміння вибрати необхідні методи дослідження, модифікувати 

існуючі та розробити нові методи, виходячи із задач конкретного 
дослідження; 

– уміння будувати математичні моделі систем і процесів; 
– уміння використовувати сучасні комп’ютерні методи для реалізації і 

дослідження математичних моделей; 
– знання та уміння застосовувати під час вирішення професійних 

задач сучасний математичний апарат оптимізації; 
– знання та уміння застосовувати сучасні методи експериментальних 

досліджень у конкретній галузі знань, математичні методи планування 
експерименту та обробки його результатів; 

– уміння обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх 
з урахуванням опублікованих матеріалів; 

– певний досвід проведення патентних досліджень і оформлення 
заявочних матеріалів на об’єкти інтелектуальної власності; 

– уміння подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, 
рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи із залученням 
сучасних засобів редагування і друку. 

Це забезпечується такими навчальними дисциплінами: основи науко-
вих досліджень, математичне моделювання систем і процесів, математичні 
методи оптимізації, основи патентознавства. 

Науково-дослідна складова магістерських програм (наукові дослід-
ження та практика) пов’язана з науковою проблематикою кафедри (базо-
вого НДІ) та спрямована на формування компетенції проведення наукових 
досліджень у конкретній галузі знань. 

Соціально-гуманітарна складова магістерської програми (обсягом 14 
кредитів ECTS) містить три загально університетські навчальні дисци-
пліни: іноземна мова професійного спрямування, філософські проблеми 
наукового пізнання та педагогіка вищої школи (включаючи педагогічну 
практику). 

Магістерська програма передбачає певні навчальні дисципліни за 
вільним вибором студента (12 кр. ECTS). Це дисципліни, що пов’язані з 
тематикою наукових досліджень або з менеджменту. 

Наближення  університетської  освіти в Україні до європейського рівня  
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вимагає перегляду співвідношення між нормативними та вибірковими дис-
циплінами в бік збільшення частки останніх (нормативні дисципліни –     
60 % загального навантаження студента, а вибіркові, що визначають спе-
ціалізацію – 40 %). 

Якість магістерської підготовки залежить від двох основних чинників 
– рівня наукового потенціалу випускової кафедри та якісного відбору до 
магістратури найбільш підготовлених студентів.  

Наукові керівники студентів магістрантів повинні вести фундамен-
тальні й пошукові дослідження з тематики магістерських програм, повинні 
мати опубліковані наукові статті в провідних вітчизняних і закордонних 
журналах, працях національних і міжнародних конференцій і симпозіумів. 

Кафедра ФХОТМ забезпечує проведення всіх видів лабораторних, 
практичних занять, науково-дослідної роботи студентів, передбачених 
навчальним планом і тематикою магістерських робіт. 

У дворічній магістратурі термін навчання – 1 рік та 10 місяців, обсяг 
програми складає 120 кр. ECTS (5 курс – 63 кр., 6 курс – 57 кр.), у 
магістратурі з терміном навчання 1 рік та 6 місяців – 90 кредитів ECTS (5 
курс – 61,5 кр., 6 курс – 28,5 кр.). 

Основними формами навчальної роботи в магістратурі є: 
– оглядові, проблемні лекції (до читання лекцій залучаються провідні 

спеціалісти академії наук і Міністерства промислової політики); 
– індивідуальні навчальні занят-

тя, що проводяться керівниками ма-
гістерських робіт; 

– науково-навчальні семінари з 
окремих тем, розділів навчальних 
дисциплін і досліджень, що прово-
дяться магістрами під керівництвом 
завідувача кафедри професора  
Д. Ф. Чернег

       
и; 

– самостійна робота, у т.ч. 
проведення досліджень за затверд-
женою темою і підготовка магістер-
ської дисертації. 

Формами звітності магістрів про 
виконання навчального плану є: 

– складання екзаменів і заліків; 
– доповіді на науково-навчаль-

них семінарах; 
– підготовка  і  захист  рефератів,  

                                                        звітів   про   виконані  наукові  дослід- Завідувач кафедри Д. Ф. Чернега веде 
семінар з магістрами 
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ження; 
– підготовка і захист магістерської дисертації. 
Важливою складовою магістерських програм є практика – педагогічна 

(включає проведення практичних, лабораторних занять зі студентами з 
певних тем фахових навчальних дисциплін, пробну лекцію у студентській 
аудиторії під контролем викладача з теми, пов’язаної з науково-дослідною 
роботою магістранта) і наукова-дослідна (засвоєння методів дослідження й 
проведення експериментальних робіт, правил експлуатації дослідницького 
устаткування, методів аналізу та обробки експериментальних даних, 
фізичних і математичних моделей процесів і явищ щодо досліджуваного 
об’єкта, інформаційних технологій в наукових дослідженнях, програмних 
продуктів щодо професійної сфери, принципів організації комп’ютерних 
мереж і телекомунікаційних систем, вимог до оформлення науково- 
технічної документації та дипломної роботи і виконання теоретичних або 
експериментальних досліджень в рамках поставлених завдань, включаючи 
математичний (імітаційний експеримент, аналіз імовірності отриманих 
результатів; порівняння результатів дослідження об’єкта розробки з 
вітчизняними і закордонними аналогами; аналіз наукової та практичної 
значущості проведених досліджень, а також техніко-економічної 
ефективності розробки). 

Атестація за підсумками практики проводиться на підставі письмового 
звіту та відзиву керівника практики. 

Підсумкова державна атестація фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня ,,магістр” проводиться у вигляді захисту дипломної роботи у формі 
магістерської дисертації. 

Виконання магістерської дисертації є заключним етапом магістерської 
підготовки і має на меті: 

– систематизацію, закріплення і поглиблення набутих теоретичних 
знань і формування умінь застосування цих знань під час вирішення 
конкретних наукових та прикладних завдань; 

– розвиток компетенцій самостійної науково-дослідної роботи й 
оволодіння методикою теоретичних, експериментальних і науково-
практичних досліджень; 

– набуття компетенцій систематизації отриманих результатів 
досліджень, формування нових висновків і положень, набуття досвіду їх 
прилюдного захисту. 

Магістерська дисертація є найважливішим підсумком магістерської 
підготовки, у зв’язку з чим зміст роботи і рівень її захисту враховуються як 
один з основних критеріїв при оцінці якості реалізації відповідної 
освітньо-професійної програми. За результатами виконання магістерської 
дисертації має бути не менше двох публікацій (одна у фахових виданнях). 
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Магістерська дисертація являє собою закінчену теоретичну або 
експериментальну науково-дослідну роботу, пов’язану з вирішенням 
актуальних завдань, обумовлених особливостями підготовки з спеціаль-
ності ,,Спеціальна металургія”. Вона має бути результатом закінченого 
наукового дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що 
автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний 
самостійно вирішувати наукові задачі, що мають теоретичне і практичне 
значення. 

3.2.2.7 Лабораторії кафедри ФХОТМ 
Лабораторія ,,Аналітичний контроль” 

В лабораторії студенти вивчають хімічні, фізико-хімічні і фізичні 
методи визначення хімічного складу сталей, чавунів і сплавів кольорових 
металів. 

В лабораторії представ-
лені об’ємний, газооб’ємний, 
крапельний аналізи, що про-
водяться на основі хімічних 
реакцій; фотоколориметрич-
ний метод, в основі якого 
лежить визначення оптичної 
густини розчинів; напівкіль-
кісний і кількісний методи 
емісійного спектрального 
аналізу. 

Студенти  засвоюють 
вміння  відбору  проб  і 
попередньої підготовки 
об’єкта дослідження до 

безпосереднього вимірювання в залежності від метода визначення. 
Оволодівають навиками роботи на обладнанні, що дозволяє визначити 
хімічний склад готової продукції або контролювати технологічний процес 
отримання сплавів. Виконання лабораторних робіт передбачає 
ознайомлення з суттю метода, його перевагами і недоліками, з апаратурою 
проведення аналізу і оцінкою його результатів. 

Доцент М. О. Кравченко проводить заняття з ана-
літичного контролю 

На лабораторних заняттях студенти практично визначають вміст 
вуглецю і мангану в чавунах і сталях, хрому, нікелю в середньо і 
високолегованих сталях, а також визначають вміст магнію в алюмінієвих 
сплавах. 
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Лабораторія ,,Фізико-хімічні методи аналізу металів” 
Виконання лабораторних робіт проводиться в таких напрямках: 
– вивчення процесів (явищ), що протікають при нагріванні та 

охолодженні речовин, які використовуються в металургійній практиці;  
– дослідження рівноваги 

хімічних реакцій з метою ви-
значення швидкості їх проті-
кання, констант рівноваги       
та значень термодинамічних 
функцій;  

– дослідження фізико-
хімічних властивостей 
металів, металевих і складних 
розплавів застосуванням 
моделювання (вміст газів, 
в’язкість та поверхневий 
натяг).   

із 

кеті доменної печі її бу-

В процесі  виконання ла-
бораторних робіт студенти 
закріплюють теоретичні знан-

ня основ металургійних процесів та набувають навики експериментальних 
досліджень з подальшою обробкою їх результатів. 

Лабораторія ,,Теорія і технологія металургійного виробництва” 
Лабораторні роботи проводяться з метою більш глибокого засвоєння 

теоретичних знань в 
області металургійного 
виробництва металів і 
сплавів різного хіміч-
ного складу, переважно 
чавуну і сталі. Прово-
дяться такі лабораторні 
роботи: 

В лабораторії ,,Фізико-хімічних 
методів аналізу металів” 

В лабораторії ,,Фізико-хімічні методи аналізу 
металів” 

В лабораторії ,,Теорія і технологія металургійного 
виробництва” 

– вивчення методи-
ки розрахунку шихто-
вих матеріалів при ви-
плавці різних марок 
сталі;  

– вивчення на ма-

дови, принципу дії та 
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фізико-хімічних процесів, що відбуваються при плавці чавуну; 
– проведення на макеті та лабораторній високочастотній індукційній 

печі 

ки в 
плаз

аторія ,,Теплотехніка та нагрівальні пристрої” 

Виконуються лабораторні роботи з курсів ,,Теплотехніка”, ,,Тепло-
енер

р

ють и 

я р

ІСТ – 0,01 вивчення будови, принципу дії індукційних печей, знай-
омствo з порядком ведення плавки металів і сплавів на прикладі плавки 
сплаву АК12М2 зі зняттям технологічних параметрів ведення плавки; 

– детальне знайомство з будовою та порядком ведення плав
мово-індукційних печах, електронно-променевою технологією, про-

цесом безперервного розливання сталі, кінетикою кристалізації і струк-
турою зливків. 

Лабор

гетика”, ,,Печі і сушила ливарного виробництва”. Студенти вивчають 
методи визначення теплоти згоряння твердого, рідкого і газоподібного 
палива; досліджують: витрати енергії газу при його русі на різних ділянках 
трубопроводів та димових каналів, роботу струминного приладу, залеж-
ність сумарного коефіцієнта тепловіддачі й приведеного коефіцієнта 
випромінювання від температури тіла, режим нагрівання ,,тонких” і 
,,масивних” тіл; променевий теплообмін в обочому просторі печі; теплову 

роботу камерної 
електропечі опору, теоре-
тичний і дійсний процеси 
сушки  матеріалів  підігрі-
тим  повітрям та пористість 
вогнетривів.  

В результаті виконання  
лабораторних робіт студен-
ти отриму  навик в 
проведенні експериментів за 
визначенням теплоти зго-
ряння й аналізу характерис-
тик спалюваного палива, 
вміння розрахувати: коефі-
цієнти  місцевих  опорів і 
терт  при усі газу на різних 

ділянках каналів паливних печей, газо- і повітропроводів, коефіцієнт 
корисної дії дифузора; порівнювати роботу інжекторів і ежекторів, в 
залежності від температури печі та тіла знайти коефіцієнт тепловіддачі, 
порівняти величини тепловіддачі вільною конвекцією й випромінюванням, 
розрахувати режим нагріву виливок в залежності від властивостей сплаву, 
скласти тепловий баланс печі та визначити техніко-економічні показники її 

Старший викладач М. І. Прилуцький проводить 
лабораторні заняття з ,,Теплотехніки” 
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роботи, установити оптимальний режим сушки стрижнів підігрітим 
повітрям, визначити загальну, закриту і відкриту пористість.  

Лабораторія ,,Позапічна обробка металевих розплавів” 
Виконання лабораторних 

робіт дозволяє студентам на 
практиці ознайомитись з деяки-
ми методами позапічної оброб-
ки різних металів, що найбільш 
широко використовуються в 
процесі металургійного вироб-
ництва. Це, в першу чергу:   

– вивчення процесу емуль-
гування шлаку при позапічній і 
електрошлаковій обробці різ-
ного металу на “холодній 
моделі”; 

– визначення  оптималь-
ного складу і температури 

плавлення флюсів при позапічній обробці спла

Лабораторія ,,Позапічна обробка металевих 
розплавів” 

вів; 

о

доходу. т

 

– продування розплаву інертними газом; 
– обробка металу солями; 
– вакуумування та інші методи з використанням інтерактивної дина-

мічної моделі позапічної обробки; 
– рафінування металу шлаками при плавлені і розливанні. 

Лабораторія ,,Корозія та захист металів” 
Сучасний розвиток проми-

словості пред’являє високі 
вимоги до надійності і 
стійкості к нструкційних 
матеріалів і розвитку методів їх 
захисту. В більшості 
промислово розвинутих країн 
світу втрати від корозії 
складають 4 – 6 % національ-
ного Зросту в рат від 
корозії сприяє постійний 
інтенсивний розвиток най-
більш металомістких галузей: 
металургійної, хімічної, нафто-    Лабораторія ,,Корозія та захист металів” 
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вої та нафтохімічної промисловості й ранс орту. Все це вказує на 
виключну важливість проблеми боротьби з корозією металів. В цьому 
світлі зростає роль дисципліни “Корозія та захист металів” в підготовці 
спеціалістів технічних

т п

 напрямків. 

; 

Курс “Корозія та захист металів” є комплексною дисципліною і базу-
ється на знаннях, що отримані при вивчені фундаментальних загально 
інженерних і металургійних дисциплін. В результаті вивчення теоретич-
ного курсу і проведення лабораторних робіт студенти опановують такі 
знання: 

– основи теорії корозійних процесів, які відбуваються при хімічній і 
електрохімічній корозії; 

– основні джерела корозійного впливу на конструкційні матеріали; 
– концепцію комплексного забезпечення захисту матеріалів від 

корозії. 
Використовуючи отримані знання студенти повинні вміти: 
– оцінити характер впливу довколишнього або промислового середо-

вища на закономірності течії корозійних процесів; 
– обрати необхідний конструкційний матеріал; 
– обґрунтувати комплекс заходів щодо захисту обладнання і транс-

портних комунікацій від корозійного впливу довколишнього середовища. 
Лабораторія ,,Теорія та технології спецелектрометалургії” 

В лабораторії проводяться роботи з дисциплін ,,Спеціальна електро-
металургія в машинобудуванні” і ,,Основи теорії спецелектрометалургії”. 
Виконання лабораторних робіт дозволяє студентам на практиці ознайоми-
тись з деякими методами лиття, що найбільш широко використовуються в 

машинобудуванні. Це, в 
першу чергу:   

Доцент М. П. Волкотруб проводить лабораторні 
заняття з ,,Теорії та технології спецелектро-
металургії ” 

– електрошлакове ко-
кільне лиття; 

– лиття за моделями, що 
газифікуються; 

– кокільне лиття; 
– відцентрове лиття; 
– лиття в оболонкові 

форми; 
– дефекти зливків ЕШП 

і причини їх виникнення
– оцінка якості зливків 

переплавних процесів в за-
лежності від технологічних та 
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енергетичних параметрів плавки (моделювання на ЕОМ).  
Лабораторія ,,Технологія та устаткування спецелектрометалургії” 
Лабораторні роботи по дисципліні зв’язані з існуючими сучасними 

технологічними процесами виробництва металів і сплавів з унікальними 
службовими і експлуатаційними характеристиками. Це вакуумна і 
плазменна металургія, електронно-променева технологія, електрошлакова 
технологія. 

Метою лабораторних ро-
біт є вивчення будови та прин-
ципу дії устаткування, а також 
вивчення і аналіз деяких тех-
нологічних параметрів про-
цесів плавки  спецелект-
рометалургійних агрегатах. 

Доцент Г. О. Ремізов проводить лабораторні 
заняття з ,,Технології та устаткування спец-
електрометалургії ” 

в 

и.  

Роботи виконуються в ла-
бораторії кафедри на натурних 
зразках і макетах з викорис-
танням  плакатів,  діапозитивів,  
кінострічок, а також в процесі 
ознайомлення з діючими уста-
новками в академічних інсти-
тутах НАН України. 

Лабораторія ,,Автоматизація виробничих процесів і мікропроцесорна 
техніка” 

Сучасні процеси термооб-
робки, виробництва компози-
ційних та порошкових матеріа-
лів, нанесення покриттів, фізи-
ки металів оснащені приладами 
контролю та регулювання, сис-
темами управління окремими 
параметрами і агрегатами в ці-
лому, які дозволяють опти-
мізувати технологічні режими. 
В основі електронних схем 
приладів і  систем управління 
знаходяться   елементи мікро-
процесорної технікЛабораторія ,,Автоматизація виробничих 

процесів і мікропроцесорна техніка ” Спеціалісти  в  галузі цих 
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виробництв повинні мати уявлення про системи автоматизації техноло-
гічного устаткування, у т.ч. про ті, що виконані на базі мікропроцесорної  
техніки, вміти  користуватися ним.                                                       

Дисципліна “Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна 
техніка” відноситься до циклу професійної та практичної підготовки, чита-
ється, базуючись на знаннях, вмінні та визначених навичках, придбаних 
студентами при вивченні ряду дисциплін: “Фізика”, “Математика”, 
“Електротехніка та електроніка”, “Обчислювальна техніка”. Дисципліна за-
безпечує вивчення таких курсів, як “САПР”, виконання бакалаврської 
роботи. 

Вивчення дисципліни згідно з ОПП повинне забезпечити такі уміння: 
− користуючись технологічною картою, з допомогою відповідних 

правил та норм, в умовах виробничої діяльності контролювати параметри 
технологічного процесу вимірювальними приладами, а також пристроями 
для автоматичного регулювання та їх відповідність технологічній партії 
(шифр ПФ.С.11.ПР.Р.02); 

− використовуючи стаціонарні та переносні прилади, за допомогою 
відомих правил, в умовах виробничої діяльності проводити вимірювання 
основних параметрів технологічних процесів (шифр ПФ.С.11.ПП.Н.05). 

У підсумку вивчення дисципліни студент отримає знання і зможе 
самостійно визначитися по функціонуванню використаної техніки для ав-
томатизації технологічного процесу, працювати з нею.  

Лабораторні роботи охоплюють такі модулі: 
− Мікропроцесорна техніка (шифр блоку змістових модулів згідно з 

ОПП − ПП.34, змістовий модуль  ПФ.С.11.ПР.Р.02.09). 
− Загальні відомості щодо контрольно вимірювальних приладів і 

пристроїв для автоматичного регулювання (шифр блоку змістових модулів 
ОПП − ПП.31, змістові модулі ПФ.С.11.ПР.Р.02.01, ПФ.С.11.ПР.Р.02.02). 

− Датчики параметрів процесу. Методи вимірювання. Перетворювачі 
(шифр блоку змістових модулів згідно з ОПП − ПП.32, ПП.33, ПП.34, зміс-
тові модулі ПФ.С.11.ПР.Р.02.03, ПФ.С.11.ПР.Р.02.04, ПФ.С.11.ПР.Р.02.05, 
ПФ.С.11.ПР.Р.02.06, ПФ.С.11.ПР.Р.02.07, ПФ.С.11.ПР.Р.02.08). 

− Системи передачі показань, задатчики, регулятори, виконавчі прист-
рої, табло. Автоматичні системи регулювання (шифр блоку змістових моду-
лів згідно з ОПП − ПП.32, ПП.33, ПП.34, змістові модулі 
ПФ.С.11.ПП.Н.05.01, ПФ.С.11.ПП.Н.05.02, ПФ.С.11.ПП.Н.05.03). 

За  час  проведення  8 лабораторних  робіт  студенти  виконують  пере-
вірку і налагодження окремих елементів системи керування, знайомляться  
з деякими системами, збирають прості схеми АСК, на практиці вивчають 
застосування ЕОМ в АСК.  
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Лабораторія ,,Автоматичні системи керування процесами 
спецметалургії”. 

Сучасні установки спецелектрометалургії оснащені приладами 
контролю та регулювання, системами управління окремими параметрами 
процесу і агрегатами в цілому, які дозволяють оптимізувати технологічні 
режими. Спеціалісти в галузі спецелектрометалургії повинні мати 
уявлення про системи автоматизації технологічного устаткування, вміти 
користуватися ним. 

Дисципліна ,,Автоматизо-
вані системи керування проце-
сами спецелектрометалургії” чи-
тається базуючись на знаннях, 
вмінні та навиках, що набуті сту-
дентами при в вченні таких дис-
циплін: ,Фізика”, ,,Математика”, 
,,Електротехніка та електроніка”, 
,,Фізична хімія”, ,,Технологія 
металургійного виробництва”, 
,,Автоматизовані системи управ-
ління 

и

виробництвом”, ,,Мікро-
процесорна техніка”, а також 
учбової і виробничої   практики  
на   металургійних заводах. 

Дисципліна забезпечує ви-
конання дипломних проектів та магістерських робіт. 

Лабораторія ,,Автоматизація виробничих 
процесів і мікропроцесорна техніка ” 

Вивчення дисципліни згідно з ОПП повинне забезпечити такі уміння: 
− використовуючи довідкову літературу та набуті знання, за 

допомогою даних щодо сутності процесу уміти визначити перелік змінних 
незалежних та функцій відгуку процесу спеціальної металургії (шифр 
ПФ.Д.09.ЗР.О.01); 

− використовуючи дані щодо взаємодій технологічних параметрів, за 
допомогою відомих аналітичних виразів уміти скласти модель процесу 
спеціальної металургії (шифр ПФ.Д.09.ЗР.О.02); 

− використовуючи метод складання моделей процесу, за допомогою 
відомих прийомів з програмування уміти скласти алгоритм локального 
процесу спеціальної металургії (шифр ПФ.Д.09.ЗР.О.03); 

− використовуючи дані щодо  фізико-хімічних  зв’язків  між локальни- 
ми металургійними процесами за допомогою відомих прийомів про-
грамування скласти блок-схему алгоритму процесу спеціальної металургії 
в цілому (шифр ПФ.Д.09.ЗР.О.04). 
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У підсумку вивчення дисципліни студент отримає інженерні знання і 
зможе самостійно визначитися у доцільності автоматизації технологічного 
процесу СЕМ, обрати необхідне устаткування, отримати характеристики 
об’єкту, а також зуміє моделювати, оптимізувати, металургійні процеси 
СЕМ і керувати ними. Вивчення цих питань скеровано на практичну під-
готовку стосовно до інженерної діяльності в цехових умовах і до науково-
дослідної роботи у відповідних  підрозділах. 

Лабораторні роботи охоплюють такі модулі: 
− Побудова АСКТП (шифр блоку змістових модулів згідно з ОПП − 

ПФ.Д.09, змістовий модуль  ЗР.О.01.01). 
− Керування процесом ЕШП.  
− Автоматизація установок вакуумно-дугового переплаву.  
− Автоматизація установок вакуумно-індукційної плавки.  
− Автоматизація електронно-променевих печей. 
− Автоматизація плазмово-дугових печей (шифр блоку змістових мо-

дулів згідно з ОПП − ПФ.Д.09, змістові модулі  ЗР.О.02.01, ЗР.О.02.02, 
ЗР.О.03.01, ЗР.О.03.02, ЗР.О.04.01). 

За час проведення 8 лабораторних робіт студенти виконують 
перевірку і налагодження окремих елементів системи керування, знайом-
ляться  з деякими системами керування, збирають прості схеми АСК, на 
практиці вивчають застосування ЕОМ в АСКТП. 

Лабораторія ,,Обчислювальна техніка” 
В лабораторії студенти 

проходять практичні заняття з 
дисципліни “Застосування пер-
сональних електронно-обчис-
лювальних машин в інже-
нерних розрахунках”, що при-
значений для прищеплення 
студентам 5-го курсу (за 
програмою спеціалістів і 
магістрів кафедри ФХОТМ) на-
виків проведення складних 
математичних розрахунків різ-
номанітних прикладних задач 
інженерного і наукового харак-
теру з використанням сучасних 
пакетів програм Microsoft Excel 
та Mathsoft MathCAD.  

Лабораторія ,,Обчислювальна техніка” 

Практична робота прово-
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диться за такими темами: 
– виконання простих і складних математичних розрахунків; 
– рішення  задач  з  однією та декількома невідомими, нерівностей; 
– пошук екстремумів, рішення задач лінійної та нелінійної опти-

мізації; 
– диференціальне та інтегральне числення; 
– рішення диференціальних рівнянь та систем диференціальних рів-

нянь; 
– проведення фінансових та статистичних розрахунків; 
– планування та обробка результатів наукових експериментів, побу-

дова відповідних графіків (регресійний аналіз, інтерполяція, апроксимація, 
екстраполяція, багатофакторний аналіз, пошук математичних моделей та 
перевірка їх на адекватність). 

Дисципліна є доповненням і продовженням таких курсів як “Вища 
математика”, “Основи інформатики, обчислювальної техніки та програ-
мування”, “Чисельні методи”, “Основи наукових досліджень”. 

Після засвоєння дисципліни студенти в змозі самостійно виконувати 
розрахунки будь-якої складності в інженерній, науковій або іншій 
діяльності з використанням комп’ютера. 

ЛЛааббооррааттооррііяя  ,,,,ТТееппллооффііззииккаа  ппррооццеессіівв  ссппееццііааллььннооїї  ммееттааллууррггііїї

, 

е

верд тан 

”  
Лабораторія забезпечує проведення занять по курсу „Теплофізика 

спецелектрометалургійних процесів”. В ній проходять практичні і 
лабораторні заняття з означеного курсу, а також по курсу „Властивості 
металевих і шлакових розплавів”. 

Під час виконання робіт 
студенти здійснюють розрахун-
ки щодо стійкості плоского 
фронту кристалізації, величини 
концентраційного переохолод-
ження, яке утворюється при 
твердінні подвійних та багато-
компонентних сплавів опано-
вують методи моделювання про-
цесів переносу тепла під час 
вакуумно-дугової та лектро-
шлакової плавки. Ознайомлення  
із фундаментальними поняттями 
процесів переходу металу  з  рід-
кого в т ий с студенти 

ЛЛааббооррааттооррііяя  ,,,,ТТееппллооффііззииккаа  ппррооццеессіівв  
ссппееццііааллььннооїї  ммееттааллууррггііїї”  
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здійснюють в режимі “on-line” з використанням навчальних Internet-
ресурсів провідних університетів Великобританії, Франції та Німеччини. 

Одночасно із навчальним процесом, в цій лабораторії студенти 
кафедри виконують дослідження за програмою магістерської підготовки. 
Головними напрямками досліджень є встановлення фундаментальних 
залежностей процесів зародкоутворення і зростання твердої фази при 
кристалізації металів і сплавів, формування евтектик і інтерметалічних 
сполук, синтез новітніх сплавів із унікальними властивостями. В лабо-
раторії існують можливості моделювання дендритного зростання кристалів 
і розподілу легуючих елементів і домішок на поверхні поділу рідкої та 
твердої фаз. 

Лабораторні роботи, що проводяться у ФТІМС НАН України 

Лабораторія ,,Металургія металів високої чистоти та спеціальних 
сплавів” 

Вивчення дисципліни базується на знанні студентами теорії металур-
гійних процесів і основ технологій спеціальних методів плавки і рафіну-
вання металів – електрошлакового і вакуумного переплавів, вакуумно-
індукційної і електронно-променевої плавки, плазмових процесів. 

В якості основних об’єктів для вивчення вибрані чисті метали і 
спеціальні сплави на основі нікелю, титану і цирконію, причому серед 
нікелевих сплавів головна увага приділена одержанню жароміцних сплавів 
для аерокосмічних та промислових енергетичних установок. 

Після завершення курсу студенти повинні знати та вміти виконувати 
роботи, що включають такі основні етапи: 

– вибір і підготовка шихтових матеріалів до проведення процесу; 
– підготовка плавильного устаткування до плавки; 
– технологія проведення плавки; 
– технологія одержання заготівок; 
– оцінка якості продукції. 
Лабораторні заняття мають на меті надання студентам практичних 

навиків і передбачають проведення робіт на діючому електронно-
променевому устаткуванні, а саме: 

– підготовка устаткування і проведення плавки жароміцних сплавів в 
установці з індукційним і з комбінованим індукційним та електронно-
променевим нагрівом; 

– підготовка устаткування і проведення плавки жароміцних сплавів, а 
також титану або цирконію в електронно-променевій ливарній установці. 
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Лабораторія ,,Електромагнітна обробка розплавів” 
Технології виготовлення високоякісних сплавів, одержання з них ви-

ливків і зливків пов’язані з необхідністю інтенсифікації процесів теплома-
сопереносу, забезпечення силової дії на рідкий та тверднучий метал. Для 
практичної реалізації зовнішньої теплової або силової дії на метал одним з 
найбільш прийнятних методів є використання електромагнітних полів. 

В результаті вивчення цієї дисципліни студент набуває інженерних 
знань, які дозволяють йому самостійно вибирати, розраховувати, проек-
тувати та застосовувати електромагнітні пристрої в технологічних 
процесах плавки, позапічної обробки, електромагнітної розливки і 
кристалізації литих заготівок. 

Вивчення дисципліни ґрунтується на знанні студентом основних 
законів електротехніки, гідравліки, фізичної хімії, теплофізики, фізики ме-
талів, вмінні використовувати математичний апарат та обчислювальну 
техніку. 

Мета лабораторних робіт: 
– засвоїти методики високотемпературного експерименту; 
– ознайомитись на практиці з роботою деяких електротехнологічних 

пристроїв; 
– набути практичних навичок самостійного дослідження таких харак-

теристик електротехнологічних установок при роботі з рідким металом, як: 
– вольтамперних характеристик електромагнітних систем магніто-

динамічних установок; 
– індукції магнітного поля в зазорі електромагніта магнітодинамічної 

установки; 
– впливу швидкості циркуляції металу в каналі магнітодинамічної 

установки на температурний градієнт в системі канал-ванна агрегату; 
– напірних і витратних характеристик магнітодинамічних установок; 
– впливу зміни кута здвигу фаз на витратні характеристики магніто-

динамічної установки; 
– впливу технологічних факторів на точність дозування металу з 

допомогою магнітодинамічної установки. 
3.2.2 Аспірантура і докторантура   
При кафедрі працює аспірантура і докторантура за напрямком „Ливарне 

виробництво чорних та кольорових металів”. Існує також можливість 
готувати громадян іноземних держав за контрактною формою.  

Із числа штатних викладачів на кафедрі аспірантуру закінчили 6 осіб і 
2  викладача – докторантуру. 
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Успішно захищено та підготовлено до захисту такі дисертаційні 
роботи. 

1. Докторські: 
– проректор з наукової  роботи О. М. Бялік “Управління  якістю  ливар- 

них сплавів на основі алюмінію і міді” на здобуття вченого ступеня 
доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво, 
1985 р., захист відбувся в спецраді Д 016.20.01 при Інституті проблем 
лиття АН УРСР;  

– доцент В. К. Ларін “Фізико-хімічні і технологічні основи отримання 
мідних сплавів з заданими характеристиками ефекту запам’ятовування 
форми” на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціаль-
ністю 05.16.01 – Металознавство і термічна обробка, 1988 р., захист від-
бувся в спецраді Д 016.23.02 при Інституті проблем матеріалознавства    
АН УРСР;  

– доцент А. П. Сьомик “Формувальні і стрижневі суміші із 
зв’язуючими матеріалами на основі технічних лігносульфонатів” на 
здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 
05.16.04 – Ливарне виробництво, 1988 р., захист відбувся в спецраді           
Д 016.20.01 при Інституті проблем лиття АН УРСР; 

– докторант Борковськи Станіслав (Польська народна республіка), 
тема  дисертації закрита, на здобуття вченого ступеня доктора технічних 
наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво, 1991 р., науковий 
консультант – доктор технічних наук Д. Ф. Чернега; 

– доцент В. С. Богушевський „Розробка математичних моделей і 
систем управління конвертерною плавкою” на здобуття наукового ступеня 
доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація 
технологічних процесів, 1997 р., захист відбувся на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 50.02.01 при Інституті електрозварювання 
ім. Є. О. Патона НАН України; 

– доцент К. В. Михаленков „Закономірності формування дрібно-
дисперсної структури алюмінієвих сплавів, що містять дисперсні частинки 
тугоплавких сполук” на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук 
за спеціальністю 05.16.01 – Металознавство і термічна обробка, 2005 р., 
захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.168.01 при 
Інституті металофізики НАН України ім. Г. В. Курдюмова, науковий 
консультант – доктор технічних наук Д. Ф. Чернега; 

– доцент В. Г. Могилатенко „Розробка та технологічні засади моди-
фікування ливарних алюмінієвих сплавів азотом і азотовмісними диспер-
сними тугоплавкими частинками” на здобуття вченого ступеня доктора 
технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво, 2005 р., 
захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.232.01 при 
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Фізико-технологічному інститутів металів і сплавів, науковий консультант 
– доктор технічних наук Д. Ф. Чернега. 

2. Кандидатські: 
– аспірант    Борковськи   Станіслав   (Польська   народна    республіка) 

  
„Обработка  чугуна  в  ковше титано-хромо-алюминиевыми экзотер-
мическими смесями” на здобуття вченого ступеня кандидата технічних 
наук, за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво, 1979 р., захист 
відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.14.09 при „КПІ”, 
науковий керівник – доктор технічних наук Д. Ф. Чернега; 

 – аспірант М. К. Омуркулова „Влияние иттрия, лантана и церия на 
массоперенос водорода и свойства алюминиево-кремниевых сплавов” на 
здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 
05.16.04 – Ливарне виробництво, 1980 р., захист відбувся на засіданні 
спеціалізованої вченої ради К 068.14.09 при „КПІ”, науковий керівник – 
доктор технічних наук Д. Ф. Чернега; 

– аспірант А. А. Смульський „Определение свойств и управление 
качеством литейных алюминиево-кремниевых сплавов” на здобуття 
вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – 
Ливарне виробництво, 1982 р., захист відбувся на засіданні спеціалізованої 
вченої ради К 068.14.09 при „КПІ”, науковий керівник – кандидат 
технічних наук  О. М. Бялік; 

– аспірант В. Г. Могилатенко „Водород в алюминиевых сплавах, 
легированных медью, магнием, марганцем и цирконием” на здобуття 
вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – 
Ливарне виробництво, 1982 р., захист відбувся на засіданні спеціалізованої 
вченої ради К 068.14.09 при „КПІ”, науковий керівник – доктор технічних 
наук Д. Ф. Чернега;  

– аспірант Л. В. Голуб „Влияние параметров затвердевания на 
структуру и свойства литейных алюминиево-кремниевых сплавов” на 
здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 
05.16.04 – Ливарне виробництво, 1983 р., захист відбувся на засіданні 
спеціалізованої вченої ради К 068.14.09 при „КПІ”, науковий керівник – 
кандидат технічних наук О. М. Бялік;  

– аспірант Г. З. Затульський „Технология получения алюминиевых 
латуней, обладающих еффектом запоминания формы и заданными 
специальными свойствами” на здобуття вченого ступеня кандидата 
технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво, 1984 р., 
захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.14.09 при 
„КПІ”, науковий керівник – доктор технічних наук Д. Ф. Чернега; 

– аспірант О. І. Полукаров „Экспрессное определение содержания 
водорода в стали в процессе индукционной плавки и улучшения качества 
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литейных сталей” на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук 
за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво, 1984 р., захист відбувся 
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.14.09 при „КПІ”, науковий 
керівник – доктор технічних наук Д. Ф. Чернега; 

– аспірант В. М. Нещадим „Получение, рафинирование и модифи-
цирование алюминиевых бронз с эффектом запоминания формы” на 
здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 
05.16.04 – Ливарне виробництво, 1985 р., захист відбувся на засіданні 
спеціалізованої вченої ради К 068.14.09 при „КПІ”, науковий керівник – 
кандидат технічних наук В. К. Ларін.  

– аспірант В. М. Харченко „Водовод в многокомпонентных 
алюминиевых сплавах и технология получения отливок ответственного 
назначения из сплава ВАЛ 10” на здобуття вченого ступеня кандидата 
технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво, 1985 р., 
захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.14.09 при 
„КПІ”, науковий керівник – доктор технічних наук Д. Ф. Чернега; 

–  аспірант А. П. Дятлов „Азот в алюминиевых и алюминиево-
кремниевых сплавах” на здобуття вченого ступеня кандидата технічних 
наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво, 1987 р., захист 
відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.14.09 при „КПІ”, 
науковий керівник – доктор технічних наук Д. Ф. Чернега;     

– аспірант П. Д. Кудь „Использование стружки и повышение свойств 
поршневых алюминиевых сплавов АЛ25, АК18” на здобуття вченого 
ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне 
виробництво, 1987 р., захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої 
ради К 068.14.09 при „КПІ”, науковий керівник – доктор технічних наук  
К. І. Ващенко. 

– аспірант М. О. Кравченко „Оптимизация режимов термической 
обработки Cu – Al – Mn сплавов с эффектом запоминания формы” на 
здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 
05.16.01 – Металознавство і термічна обробка,  1987 р., захист відбувся на 
засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.14.09 при „КПІ”, науковий 
керівник – кандидат технічних наук В. К. Ларін;  

–  аспірант В. Ю. Богатиков „Взаимодействие водовода с цинковыми 
сплавами и технология их приготовления для литых протекторов и 
полуфабрикатов” на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво, 1988 р., захист відбувся на 
засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.14.09 при „КПІ”, науковий 
керівник – доктор технічних наук Д. Ф. Чернега;       

– аспірант І. М. Гурія „Модифицирование заэвтектических силуминов 
ультрадисперсными нитридами” на здобуття вченого ступеня кандидата 
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технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво, 1992 р., 
захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.14.09 при 
НТУУ „КПІ”, науковий керівник – доктор технічних наук Д. Ф. Чернега; 

– аспірант  Л. М. Шепелєва  тема  закрита  на  здобуття вченого ступеня  
кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробниц-
тво, 1994 р., захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради          
К 068.14.09 при НТУУ „КПІ”, науковий керівник – кандидат технічних 
наук В. Г. Могилатенко;  

– аспірант К. В. Михаленков „Дослідження та розробка технології 
модифікування тугоплавкими нітридами ливарних алюмінієвих сплавів, 
легованих кремнієм, марганцем та титаном” на здобуття вченого ступеня 
кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробниц-
тво, 1994 р., захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради          
К 068.14.09 при НТУУ „КПІ”, наукові керівники – доктор технічних наук 
Д. Ф. Чернега, кандидат технічних наук В. Г. Могилатенко;  

– аспірант Г. Г. Зак „Розробка мідних сплавів з ефектом запам’ято-
вування форми та технології їх отримання для термомеханічних з’єднань 
різноманітного призначення” на здобуття вченого ступеня кандидата 
технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво, 1994 р., 
захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.14.09 при 
НТУУ „КПІ”. Наукові керівники – доктор технічних наук В. К. Ларін, 
кандидат технічних наук Г. З. Затульський; 

– аспірант С. В. Скрипник „Розроблення ливарних ресурсозбері-
гаючих технологій та устаткування для виробництва фасонних 
великогабаритних заготовок” на здобуття вченого ступеня кандидата 
технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробництво, 2005 р., 
захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.12 при 
НТУУ „КПІ”, науковий керівник – доктор технічних наук Д. Ф. Чернега; 

 – аспірант М. Д. Шарбатіан (Ісламська республіка Іран) „Разработка 
математической модели и системы управления процесом шлакообра-
зования в ванне конвертера” на здобуття вченого ступеня кандидата 
технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація технологічних 
процесів, 2006 р., захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради 
К 26.818.01 ДНВК „Київський інститут автоматики”, науковий керівник – 
доктор технічних наук В. С. Богушевський; 

– старший викладач В. М. Рибак „Вплив карбаміду на структуру та 
властивості ливарних алюмінієвих сплавів” на здобуття вченого ступеня 
кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.04 – Ливарне виробниц-
тво, підготовлено до захисту, науковий керівник – доктор технічних наук 
Д. Ф. Чернега; 

– асистент Д. В. Іванченко „Модифікування алюмінієво-магнієвих ли- 
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 варних сплавів сполуками, що 
вміщують цирконій” на здобуття 
вченого ступеня кандидата техніч-
них наук за спеціальністю 05.16.04 
– Ливарне виробництво, підго-
товлено до захисту, науковий 
керівник – доктор технічних наук 
Д. Ф. Чернега. 

В 2008 році в аспірантурі ка-
федри – 2 аспіранти: Ю. А. Литви-
нюк (другий рік навчання) і В. Ю. 
Сухенко (перший рік навчання). 

Існуючі проблеми.Професор Д. Ф. Чернега обговорює 
наукові проблеми по дисертації з 
В. М. Рибаком і Д. В. Іванченко 

Відсутність достатнього фі-
нансування науково-дослідних 
робіт спричиняє до того, що деякі 
аспіранти залишають аспірантуру і 
не можуть  бути  залучені до 
викладацької роботи на кафедрі. 

ість коштів на відряд-
жен

 я
і о іт

оведенням реальних наукових 
досл

Викладачі і аспіранти 
кафедри часто не мають змоги 
приймати активну участь у конфе-
ренціях і симпозіумах, які 
проводяться на території України і 
за кордоном (за науковим і 
педагогічним напрямком), через 
відсутн

ня. 
В останні роки на виконання 

рішення Міністерства освіти 
України від 22.11.2006 р. № 14/1-
13 „Про поглибленн  інтеграції 
науки св и в сучасних умовах”, 
а також з метою наближення 

підготовки науково-педагогічних кадрів до Європейських стандартів і 
вимог Болонського процесу на кафедрі ФХОТМ почався експеримент, 
пов’язаний з підготовкою кандидатів наук за індивідуальними науково-
навчальними програмами. Основна мета – забезпечити зв’язок теоретичної 
і дослідницької роботи аспірантів з пр

Професор В. С. Богушевський і аспірантка
В. Ю. Сухенко за роботою над статтею з 
теми дисертації  

іджень вищого навчального закладу.   
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Індивідуальні науково-навчальні програми враховують теоретичний і 
дослідницький компоненти у роботі аспіранта над дисертаційними 
досл л е

цих досліджень у дисертаційну роботу, а також необхідних для 
прод п

л к  п

ти науково-дослідних груп 
вищ ються до складу 
науково

ідженнями, відображають п ани виконання і передбачають р тельний 
контроль за їх проведенням.  

Теоретичний компонент передбачає визначення для кожного 
аспіранта переліку теоретичних дисциплін, які б сприяли ефективній і 
якісній роботі з проведення відповідних наукових досліджень, оформлення 
результатів 

укування і трансформації знань та навичок у подальшій рофесійній 
діяльності. 

Дос ідниць ий компонент програми містить формат роведення 
наукових досліджень у відповідності до теми дисертаційної роботи. 

До участі у проведенні дисертаційного дослідження за індиві-
дуальною науково-навчальною програмою залучаються ті аспіранти, теми 
дисертацій яких відповідають напрямку робо

ого навчального закладу. Ці аспіранти включа
-дослідних груп на правах виконавців. 

3.2.3 Перепідготовка і підвищення кваліфікації  
НТУУ „КПІ” – державний навчальний заклад ІV рівня акредитації, має 

ліцензію на підвищення кваліфікації, видану Міністерством освіти і науки 
України серія АБ № 298101 від 03.11.2005 р. У відповідності з цією 
ліцензією на кафедрі працюють курси підвищення кваліфікації спеціалістів 
за такими напрямками:  

авка сталі в дугових і індук-
змова, електронно-променева 
технології, електр

– технологія спеціальної металургії (випл  
ційних печах, електрошлакова, вакуумна, пла

омагнітна 
обро апічна бка розплавів, поз
обробка сплавів); 

– нові технології 
кольорового литва; 

– властивості металевих 
і шлакових розплавів. 

Термін навчання – 2 
тижні, форма навчання – 
денна з відривом від вироб-
ницт яття

Д. Ф. Чернега виступає перед слухачами семі-
нару в Промисловій академії  

ва. Зан  проводяться 
у липні місяці. 

Окрім можливостей 
НТУУ „КПІ” кафедра також 
використовує інші форми 
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підвищення кваліфікації. Так, у 2002 році на базі Промислової академії ка-
федрою проведений семінар для працівників машинобудівних підприємств 
на тему: „Особливості технологій утилізації  

 
брухту чорних та кольорових 

мета ливарних алюмінієвих сплавів”. 

 та стружки міді й сплавів на її 
осно

 обробка металу, що виплавляється із   брухту в індук-
ційн

– прогресивні технології виплавляння 
и с

 механіч-
них

газація алюмінієвих 
сплавів

 металогра-
фічн

 та кольорових мета-
лів. 

ні розглянутими 
питаннями. 

свідоцтва, патенти, атестаційні і акредаційні моніторинги ДАК 
Укр

та 
проводилась і проводиться за багатьма напрямками, зокрема такими, як: 

 

лів, модифікування деформованих і 
На семінарі заслухані такі питання: 
– технологія ЕШП переплаву відходів сталі; 
– технологія ЕШП переплаву відходів
ві з наступним безперервним литтям; 
– технологія переплаву алюмінієвої стружки; 
– позапічна
ій печі;       

алюмінієвих сплавів та їх 
обробк  в рідкому тані з 
метою покращання струк-
тури і підвищення

 властивостей; 
– де

; 
– контроль якості ви-

ливків з алюмінієвих сплавів 
з використанням

их методів; 
– автоматичні  системи  

керування технологічними 
процесами утилізації брухту 
чорних

Старший икладач М. І. Прилуцький демонструє 
слухачам семінар  в Промисловій академії 
діаграми

в
у

 режиму нагрівання при переплавці 
відходів 

Слухачі залишились ду-
же задоволе

3.3 Наукова діяльність кафедри 
Оцінка наукової діяльності кафедри – це захищені дисертації, 

дипломні і магістерські роботи, монографії, підручники і учбові посібники, 
наукові публікації в фахових виданнях, що враховуються ВАК України, 
авторські 

аїни. 
3.3.1 Основні напрямки наукових досліджень 
Незважаючи на невеликий колектив кафедри, науково-дослідна робо
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– електрошлакові технології, куди входять переплав, обігрів і 
підживлення зливків (виливок), технологія отримання великогабаритних 
фасонних заготівок із жароміцної сталі для газотурбінних двигунів тощо; 

– дослідження газів у сплавах на основі заліза і кольорових металів, 
які включають у себе процеси масопереносу, дифузії, розчинення та вмісту 
водню і азоту, розробку методик і установок для визначення вмісту газів у 
металах методами вакуум-нагріву і вакуум  плавлення, а також експрес-
методу  визначення  вмісту водню в розплавах  безпосередньо в плавильних  
печах і роздавальних ковшах; 

– дослідження впливу азоту і водню на структуру та властивості 
ливарних алюмінієвих сплавів із дотриманням відповідної технології 
введення незначної кількості цих елементів у розплав; 

– рафінування, модифікування і мікролегування сплавів із 
використанням традиційних способів відомих і нових модифікаторів, 
прогресивних способів введення матеріалів, одержаних методами 
плазмохімічного синтезу (ультрадисперсні частинки нітридів алюмінію і 
кремнію, карбонітридів титану); 

– розробка хімічного складу сплавів на основі міді, які мають ефект 
пам’яті форми, а також технології їх одержання; 

– визначення на основі аналізу теоретичних положень та попередніх 
експериментальних досліджень напрямку створення литих зносостійких 
матеріалів на основі алюмінію методом модифікування оптимальним за 
складом комплексним модифікатором, який містить ультрадисперсні  
частинки  оксиду скандію, фторцирконат  калію,  кріоліт, крупку хрому та 
подрібнену стружку титанових сплавів;  

– проведення досліджень у напрямку автоматизації процесів 
спеціальної металургії; 

– розробка моделей керування конвертерними плавками в статичному 
і динамічному режимах під час продувки металу і в позапічній обробці; 

– дослідження у водневій енергетиці.  
3.3.2 Наукові здобутки викладачів і аспірантів кафедри 
Член-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор            

Д. Ф. Чернега провів великий комплекс теоретичних і експериментальних 
досліджень поведінки водню під впливом постійного електричного струму 
з використанням різних за хімічним складом чавунів, сталей, сплавів на 
основі алюмінію в рідкому   стані  і  під  час  кристалізації, а також в зразках 
різних металів в твердому стані. 

Запропоновані теоретичні положення про розчинність та стан газів в 
металах, а також експериментально отримані значення ефективного та 
атомарного коефіцієнтів дифузії водню в рідкому металі і запропонований 
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механізм взаємодії газів з 
металами дозволили розробити 
методику безпосереднього визначен-
ня вмісту водню в рідких сплавах під 
час находження їх у плавильних 
печах, розливання і кристалізації. 

В основу методики закладена 
розроблена на кафедрі можливість 
штучно створювати безпосередньо 
у розплаві межу поділу фаз, що не 
змочується рідким металом та не 
створює перешкод проникненню 
газів. Це дозволило визначити 
коефіцієнти масоперенесення водню 

за швидкістю його екстракції з рідкого металу та вплив хімічного складу 
сплавів і температури на цей показник. 

                  Професор Д. Ф. Чернега 

Під керівництвом Д. Ф. Чернеги аспірант С. В. Скрипник виконав 
комплекс досліджень процесів 
плавлення, заливки в ливарні 
форми металу, твердіння його 
під шаром шлаку, з’ясування 
якості, механічних і службових 
властивостей металу, розро -
лення і впровадження у ви-
робництво ливарних ресурсо-
зберігаючих технологій виготов-
лення великогабаритних високо-
якісних заготовок із відходів 
легован  сталей,  є актуаль-
ним вирішенням науково-тех-
нічної  проблеми  і  має  важливе 
значення

б

их що

  для економіки України. 
На кафедрі розроблено тех-

нології виготовлення штампо-
ваних заготовок і відновлення 

штампів масою до 1 т методом електрошлакового наплавлення з 
використанням витратних литих, зварних, кованих електродів і металевої 
стружки. Стійкість електрошлакових штампів дорівнює або перевищує 
стійкість штампів із деформованого металу відкритої виплавки.   

С. В. Скрипник вимірює штампові 
заготовки ЕШП 

Вперше застосовано електрошлакове ущільнення з використанням 
макрохолодильників і футерованих технологічних кишень при електро-
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шлаковому наплавлені і зварювані ковальсько-пресового устаткування і 
оснащення масою до 10 т з конструкційних сталей марок Ст45, 34ХН3М, 
що схильні до утворення тріщин. Розроблена технологія забезпечує 
швидку стабілізацію електрошлакового процесу, гарантоване проплав-
лення зварювальних кромок, подрібнення структури металу шва, форму-
вання його прибуткової ділянки без усадкової раковини, що є концент-
ратором напруг.    

За  допомогою  фізичного  моделювання  на великомасштабних зразках  
розмірами (1000×500×200) визначено оптимальні параметри електрошла-
кового ущільнення: потужність обігріву шлакової ванни – (120 – 140)·104 
Вт/м3, маса макрохолодильників – 15 – 20 % від маси металевої ванни 
перед виводом усадкової раковини, їх товщина 3,0 – 4,5 мм.  Вченими 
кафедри під керівництвом Д.Ф. Чернеги досліджено теплофізичні пара-
метри електрошлакового тигельного плавлення в печі місткістю до 1,2 т 
металу; встановлено закономірності зміни теплового потоку від шлакової 
ванни до шихти і футерівки; визначено раціональні параметри введення 
теплової енергії в шлакову ванну; розраховано тепловий баланс 
електрошлакової тигельної плавки; показано, що при оптимальному 
введенні процесу плавки витрата енергії становить 650 – 750 кВт/т металу. 

Спроектовані на кафедрі, змонтовані і впроваджені в промисловість 
електрошлакові біфілярні тигельні печі ємністю 0,5 – 2,5 т мають високу 
надійність і економічність, забезпечують приготування з металевих 
відходів рідкого металу високої якості за різними технологічними схемами 
переплаву. Проведено промислові випробування та впровадження 
технології на ряді підприємств. 

Кандидатом технічних наук М. П. Волкотрубом розроблена 
технологія виробництва виливків електрошлаковим кокільним литтям і 
впроваджена в промислове виробництво на заводі ,,Волгоцеммаш” (Росія). 
Організована дільниця електрошлакового кокільного лиття (ЕКЛ) в 
комбіновані і керамічні форми.  

Розроблена і впроваджена в промислове виробництво технологія 
утилізації вставок прес-форм машин лиття під тиском методом ЕКЛ. 
Зроблено проект дільниці і налагоджено переплав відпрацьованих вставок 
прес-форм методом ЕКЛ з отриманням заготовок, що за своїми 
властивостями перевищують властивості прокату в 1,3…1,5 рази (ЗАТ 
,,Арма”, м. Київ).  

Розроблена і впроваджена у виробництво технологія електрошла-
кового переплаву  відпрацьованих  штампів  із  сталі  Х12 для приладо-
будівного заводу м. Лубни.  

Розроблено технологію вакуумної індукційної плавки сплавів на осно-
ві кобальту і нікелю для  напилення  лопаток  турбін. Модернізована  конст- 
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рукція проміжної  ємності 
печі У-182Е, що забезпечил  

Доцент М. П. Волкотруб із студентом 
О. О. Кравченко за проведенням досліджень 

о

      
). 

 
значне  зменшення кількості 
неметалевих   включень   після 
  електронно-променевого пе-
реплаву заготівок. Впро-
ваджено в промислове вироб-
ництво на фірмі ,,Пратт Уітні 
Патон” м. Київ.  

Розроблено технологію 
алюмотермічного виробни-
цтва феротитану з ільменіто-
вого концентрату, що забез-
печує вміст титану у феро-
сплаві на рівні 40 – 41 % 
(ВАТ ,,ММК ім. Ілліча”,  
м. Маріуполь

Розроблена технологія електрошлакового відцентрового лиття, що 
забезпечує легке видалення закристалізованого шлаку із порожнини 
виливка. 

Розроблена і впроваджена в промислове виробництво технологія 
модифікування зносостійкого чавуну. Зносостійкість гільз двигунів 
внутрішнього згоряння підвищилась в 1,5…2 рази (ПО ,,Слав’янець”,       
м. Конотоп).  

Досліджено можливість використання електрошлакового процесу 
для отримання збагаченого феротитану при дотриманні відповідних 
технологічних та електричних параметрів процесу. Для впровадження тех-
нології в промисловість необхідно провести додаткові дослідження для 
визначення оптимальних технологічних та енергетичних параметрів 
процесу. 

Кандидатом технічних наук Г. О. Ремізовим розроблені ефективні 
технології рафінування і модифікування алюмінієвих сплавів, досліджені 
процеси дифузії, розчинення і масопереносу в рідких  металах, створені ус- 
тановки і методики визначення  цих  параметрів  і  розроблено  метод екс-
прес-аналізу визначення вмісту водню, які впроваджені на багатьох заво-
дах України і відзначені дипломами ВДНГ за успіхи в народному госпо-
дарстві.  

Вивчено  вплив  різноманітних  добавок  на  вибиваємість  шлаку   при 
ВЕШЛ. Встановлено, що найбільш ефективним засобом по покращенню 
вибиваємості гарнісажу з внутрішніх порожнин  виливків  при  ВЕШЛ є 
плавка  металу на  традиційному  шлаку  АН-295  з  додаванням  ОРЗМ.  До- 
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мішка  ОРЗМ  дозволяє 

 суттєво  знизити  в’яз-
кість   шлакових   роз-
плавів.  

Добавка в шлак 
АН-295 оксидів рідко-
земельних металів в 
кількості 10 % майже 
в 2 рази збільшує 
в’язкість шлакових 
розплавів при тій же 
температурі. Темпера-
тура плавлення шлаку 
при цьому знижується 
з 1470 – 1480 °С до 
1400 – 1420 °С. 

 

Доцент Г. О. Ремізов (крайній праворуч) знайомить 
співробітників кафедри з результатами досліджень. 

 
Доктором технічних наук В. Г. Могила-

тенком встановлено, що: 

Доктор технічних наук 
В. Г. Могилатенко доповідає 
результати досліджень 

– нітриди в рідкому алюмінію при-
скорюють гетерогенне зародкоутворення при 
кристалізації, а обробка нітридами за- і до- 
евтектичних силумінів приводить до збіль-
шення об’ємної частки евтектик і зменшення 
кількості первинних виділень α-фази чи 
кремнію при модифікуванні. Термін і темпера-
турні інтервали виділення фазових і струк-
турних складових сплаву змінюється; 

– вплив тугоплавких частинок на фор-
мування структури алюмінієвих сплавів має 
універсальний характер, який полягає в зміні 
розмірів продуктів первинної кристалізації, 
евтектик і внутрішньої будови зерен. Подріб-
нення фазових і структурних складових силу-
мінів дисперсними частинками нітридів пов’я-
зане з обмеженням росту первинних фаз  і  

евтектичного кремнію, виключенням можли-
вості двійникування кремнію та прискоренням 
гетерогенного  зародкоутворення при криста-
лізації складних залізовмісних евтектик. Вве-
дення  нітридів   приводить  до   перерозподілу  
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домішок між фазовими складовими металу і зменшення дефектів 
структури; 

– відбувається екстремальне зростання механічних властивостей 
сплавів залежно  від  кількості  азоту  або  нітридів у розплаві, що пов’язано 
з подрібненням α-фази і кремнію, евтектик і залізовмісних фаз, 
зв’язуванням домішки заліза в дрібні рівноважні частинки і очищенням 
кремнієвої фази від домішок заліза, кисню, вуглецю та азоту;  

– при вводі азоту чи синтетичних тугоплавких частинок істотно підви-
щується тимчасовий опір розриву, відносне подовження і твердість сплавів 
у литому та термообробленому стані, знижується вміст водню в силумінах. 
Залежно від типу частинок, способу їх вводу в розплав, термообробки і 
способу лиття міцність σв зростає на 10 – 45 %, δ – в 1,3 – 2,5 рази і 
твердість – на 3 – 30 %.  

Доктором технічних наук  К. В. Михаленковим проведено широ-
комасштабні дослідження із встановлення закономірностей формування 
зеренної структури алюмінію і його сплавів під час затвердіння при наяв-
ності дисперсних частинок тугоплавких сполук із метою визначення 
оптимального типу і кількості вживаних добавок та способів їх введення в 
розплав для одержання структури металу з  найкращими  споживчими  

характеристиками.  
Зменшення розмірів литого зерна алюмі-

нію з доперитектичним вмістом титану, вве-
деного в розплав з подвійної лігатури AlTi6, 
зумовлено зародкоутворюючою дією диспер-
сних частинок карбіду титану, який утворю-
ється завдяки наявності в лігатурі вуглецю, 
що концентрується переважно в кристалах 
Al3Ti. Частинки ТіС, що з’явилися при роз-
чинені Al3Ti, виявляються стійкими, якщо 
вміст титану в розплаві перевищує 0,5 %. 

При охолодженні алюмінію чи сплаву 
алюміній-кремній із вмістом Ті більш, ніж 
0,15 %, з швидкістю 0,1 – 20,0 К/с зародження 
α-фази відбувається на частинках тетраго-
нальної форми, склад яких у випадку чистого 

алюмінію точно відповідає стехіометричній сполуці  Al3Ti, а в сплаві Al – 
Si – фазі на основі триалюмініду титану, яка вміщує розчинений кремній. 

Доктор технічних наук      
К. В. Михаленков 

Здатність до зменшення розмірів литого зерна алюмінію при 
використанні лігатур системи Al – Ті – В зумовлена наявністю в їх складі 
частинок дібориду титану, більшість з яких відповідає стехіометричній 
сполуці ТіВ2 і має розмір 0,1 – 6 мкм. Кристалізація α-Al відбувається не 
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безпосередньо на поверхні цих частинок, а на проміжному шарі товщиною 
15 – 20 нм, який повністю вкриває частинки і містить лише Al і Ті. Аналіз 
його електронно-мікроскопічного зображення показав, що структура шару 
має ознаки аморфного стану. 

Вперше  експериментально  визначений  розподіл частинок дібориду 
титану за розміром у лігатурах Al – Ті – В виявився близьким до 
експоненціального. Врахування цієї обставини в запропонованому варіанті 
моделі формування зеренної структури алюмінію при наявності 
тугоплавких частинок показало, що не всі частинки ТіВ2 потрапляють у 
сприятливі для зародкоутворення умови, внаслідок чого коефіцієнт 
корисної дії лігатур Al – Ті – В ніколи не досягає 100 %. 

У доевтектичних сплавах Al – Si найвищу ефективність подрібнення 
зерна виявляє подвійна лігатура Al – В4, механізм дії якої залежить від 
вмісту домішки титану у вихідному металі. У сплавах з вмістом титану до 
0,01 % утворення зародків твердої фази відбувається на поверхні частинок 
дібориду алюмінію. Для сплавів із вмістом Ті > 0,04 %, зародкоутворення 
відбувається при участі частинок дібориду титану, що утворюється в 
розплаві внаслідок реакції введеного з лігатурою бору з титаном. Ці 
частинки, як і частинки ТіВ2, введені з потрійної лігатури Al – Ті – В, 
стійкі в алюмінієво-кремнієвому розплаві і зберігають здатність до 
зародкоутворення навіть після триразового переплаву металу.  

Кандидатом технічних 
наук М. О. Кравченко отри-
мані сплави, ефект пам’яті 
форми в яких виявляється при 
високих (~250 0C) темпе-
ратурах. Досліджено вплив хі-
мічного складу на темпера-
тури зворотного мартенсит-
ного перетворення і  на    тер-
момеханічні    харакеристики 
сплавів. Зроблена спроба 
пояснити механізм високо-
температурного фекту па-

орми, спираючись на 
результат

е
м’яті ф

и рентгенострук-
турн

д  д

ого аналізу. 
Кандидатом технічних наук Г. З. Затульським на підставі аналізу 

літературних аних і за результатами багаторічних власних осліджень 
створена концепція  отримання  і  застосування  мідних  сплавів із заданим 

Доцент М. О. Кравченко (сидить) серед викла-
дачів ІФФ після наукової доповіді на семінарі 
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рівнем властивостей, пов’язаних з проявом ефекту пам’яті форми. 
Концепція передбачає: 

 

– Мідні сплави зі структурою β-фази і 
схильністю до фазового перетворення 
мартенситного типу мають високий рівень 
фізико-механічних властивостей, що 
зв’язані з проявом ефектів пам’яті форми, 
зверхпружності і високої демпфуючої 
здатності. У поєднані з їх доступністю і 
технологічністю цей клас  матеріалів 
повинен зайняти належне йому місце,  таке 
як і сплави системи нікель – титан.  

– Технологія отримання мідних 
сплавів із заданим рівнем властивостей 
суттєво не відрізняється від сучасних 
ливарних технологій, є достатньо простою, 
економічною, але доповнена експрес-конт-
ролем температур відновлення  форми  у 
процесі  плавки  з  наступним  їх коректу-
ванням. 

– У дослідженнях, що направлені на 
підвищення експлуатаційних властивостей 

цих сплавів, особливу увагу потрібно приділяти підвищенню стабільності  
властивостей, пов’язаних з проявом ефекту пам’яті форми (ЕПФ). 

Доцент, старший науковий спів-
робітник Г. З. Затульський  

Кандидатом технічних наук Ю. Я. Готвянським розроблена нова 
методика аналізу газів та метод прямого вивчення кінетики адсорбції 
водню з рідкого металу, в основу якого покладений принцип виміру 
швидкості екстракції водню з розплаву в потік газу-носія крізь 
газопроникну керамічну мембрану, занурену в рідкий метал. Досліджено 
вплив різних фізико-механічних параметрів мембран, з допомогою яких 
створювали межу поділу фаз безпосередньо в металевому  розплаві,  на 
швидкість  екстракції газів. Запропонована математична модель адсорбції 
водню.   

 Отримані аналітичні температурно-концентраційні залежності зміни 
водневого проникнення, коефіцієнтів дифузії та масопередачі водню, його 
розчинності в магнії та сплавах на його основі, в системах алюміній-кадмій 
та багатокомпонентних високоміцних алюмінієвих сплавах, легованих 
ітрієм, лантаном та церієм. Розраховані енергії активації та параметри взає-
модії зазначених процесів.  

В промислових умовах сконструйований, змонтований та запровад-
жений у виробництво пристрій для безпосереднього виміру вмісту водню в  
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розплавах високоміц-
них алюмінієвих спла-
вів. На базі даних про 
хімічний склад, темпе-
ратуру та коефіцієнти 
масопередачі розроб-
лені і побудовані но-
мограми для визначен-
ня вмісту водню в це-
хових умовах під час 
плавлення і розливан-
ня металу. Робота 
впроваджена на Київ-
ському механічному 
заводі (нині АНТК   
ім. О. Антонова). 

Вперше зазначені досліди отримали своє використання в конструкціях 
літаків ,,Руслан”, ,,Мрія”. 

Доцент Ю. Я. Готвянський (крайній ліворуч) серед ви-
кладачів кафедри після наукової доповіді на семінарі 

Досліджений вплив різних технологічних параметрів плавки на міцні-
сні та експлуатаційні характеристики алюмінієвого сплаву АМ4,5Кд, виз-
начений вплив РЗМ на структуру і пористість сплаву. Металографічні дос-
ліди виявили вплив добавок РЗМ на якісні зміни в структурі сплаву: змен-
шується розмір дендритів α-твердого розчину, збільшується кількість ев-
тектики, утворюються дисперсні частки нових фаз. В структурі сплаву, ле-
гованого РЗМ, поруч із структурними складовими виявляються скупчення 
включень пластинчатої і компактної форми, кількість і розміри яких зрос-
тають із зміною концентрації РЗМ в сплаві від 0,05 до 0,3 %. Природу цих 

фаз з’ясували з допомогою елект-
ронномікроскопічних та мікро-
рентгеноспектральних досліджень. 

     Старший викладач М. І .Прилуцький 

 Визначили, що структура 
твердого розчину тут знаходиться 
в більш напруженому стані. Аналіз 
мікрофрактограм підтвердив дані 
електронної мікроскопії про пере-
важне виділення ультрадиспер-
сних некогерентних включень по 
межах ерен на початкови стадіях 
процесу старіння. 

 з  х 

М. І. Прилуцьким дослід-
жено вплив рідкоземельних мета-
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лів на механічні властивості хромистої сталі 15Х25ТЛ. Мікролегування 
рідкоземельними металами хромистої сталі приводить до покращення 
механічних властивостей при кімнатній і високих температурах. Мікроле-
гування рідкоземельними  металами  слід виконувати в ковші. Випробу-
вання литих піддонів для термічних печей в заводських умовах показало, 
що мікролегована рідкоземельними металами сталь 15Х25ТЛ може 
успішно замінити хромонікелеві сталі для виготовлення жаростійкого 
литого обладнання термічних печей, що працюють при температурі до 
1273 К. 

Кандидатом технічних наук В. Т. Яковлєвим розроблена методика 
синтезу сплавів з урахуванням їх фізико-хімічних характеристик, мож-
ливості утворення легкоплавких евтектик і перитектик, економічної 
доцільності застосування легуючих елементів. 

Розраховані параметри електронно-
променевої гарнісажної плавки, що за-
безпечують отримання заданої кількості 
рідкого металу, що зливають з тиглю. 

За допомогою ЕОМ визначено вплив 
параметрів електронно-променевої гар-
нісажної плавки на отримання роз-
рахованої кількості рідкого титану. Уста-
новлено: 

– накопичення необхідної кількості 
рідкого титану в умовах електронно-про-
меневої гарнісажної плавки вимагає до-
держання певного енергетичного режиму 
і температури на поверхні дзеркала ван-
ни, а також умов конвективного тепло-
обміну між рідким і твердим металом; 

– кількість металу, що зливається з 
тигля, досягається до моменту стабілі-

зації ванни; 

             Доцент В. Т. Яковлєв 

– розраховані ізотерми ліквідус надають можливість передбачати 
отримання необхідної кількості рідкого титану, що виплавляється. 

Доктором технічних наук В. С. Богушевським вирішені проблеми 
автоматизації металургійних агрегатів, а саме: 

– розроблено критерій і модель керування електричним режимом 
процесу ЕШП. Запропонована структура обчислювального комплексу для 
побудови системи керування процесом; 

– розглянуто модель регулювання швидкості прес-поршня машини 
лиття під тиском (МЛПТ), визначені  основні  параметри, що  забезпечують  
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керування процесом. Сформульовано  показник  якості  виливок. Наведено 
узагальнений критерій керування швидкістю прес-поршня. Розроблена 
автоматична система керування МЛПТ. Використання системи зменшило 
брак виливок на 15 %, збільшило вихід придатного на 0,4 % і продуктив-
ність процесу на 9 %; 

– запропоновано і досліджено 
новий підхід до проблеми побудови 
математичної моделі технологічного 
процесу, що заснований на сукуп-
ному використанні детермінованих, 
ймовірносних і евристичних  методів  
з  наступною  ідентифікацією моделі  
в  процесі експлуатації за плавками 
позитивного досвіду. З використан-
ням цього підходу розроблені моделі 
управління киснево-конвертерної 
плавки: 

1) статична, що включає роз-
рахунок шихти, стабілізацію глибини 
реакційної зони, режим введення 
охолоджуючих і шлакоутворюючих 
матеріалів у конвертер; 

2) динамічна, що включає роз-
рахунок параметрів режиму дуття на 
протязі плавки, а також коректуючих 
присадок шлакоутворюючих мате-
ріалів за безперервною інформацією 
про шлакоутворення у ванні конвер-
тера. Модель розроблена для най-

більш загального процесу – продувки з залишенням частини шлаку від 
попередньої плавки;  

Професор В. С. Богушевський з випуск-
ницею кафедри О. В. Вербою після за-
кінчення роботи над науковою статтею    

3) доведення плавки, що передбачає розрахунок кількості дуття для 
додування плавки за вмістом вуглецю, параметрів режиму дуття для 
нагрівання плавки і охолоджуючих матеріалів для її охолодження; 

4) розкиснення, що включає розрахунок грубої і точної дози роз-
киснювачів з безперервною корекцією коефіцієнтів за результатами пла-
вок, що проведені раніше;  

5) оперативної і періодичної корекції коефіцієнтів, що враховують 
зміни неконтрольованих збурюючих діянь і граничних умов, що 
прогнозуються в залежності від роботи системи керування, портфелю 
замовлень і стану устаткування;  

 125



– розроблено алгоритми і системи керування виробництвом сталі в 
кисневому конвертері в статичному, динамічному і замкненому режимах. 
Впровадження в експлуатацію однієї такої системи дозволяє суттєво 
поліпшити показники процесу, а саме: скоротити тривалість продувки на 
1,5 хв, зменшити вигар заліза на 0,5 %, скоротити брак на 1 %; збільшити 
стійкість футерівки конвертерів зменшивши витрату вогнетривів на 3 %; 
збільшити кількість контрольованих плавок на 10 %; знизити витрату 
феросплавів на 25 кг на плавку; збільшити частку плавок, що 
випускаються без корекції, на 18 %.  

Кандидатом технічних наук              
П. Д. Кудьом розроблена конструкція 
пристрою для рафінування алюмінієвих 
сплавів від врівноважених оксидних вклю-
чень і приведені результати дослідно-
промислових випробувань запропонова-
ного пристрою. Ефективність використання 
запропонованого пристрою характеризу-
ється такими показниками я терміном 
експлуатації тиглів і екологічною стороною 
процесу рафінування розплаву, а також, 
перед усім, якістю рафінованого металу; 

к 

Дослідно-промислове випробування 
запропонованого пристрою дозволило 
підвищити якість рафінованого металу за 
оксидними включеннями в 1,6 – 2,0 рази, 
довести термін експлуатації тиглів, що 
входять у пристрій, до 2200 годин і знизити  
видалення шкідливих газоподібних сполук 
в атмосферу цеху.    

Старший науковий співробіт-
ник П. Д. Кудь                  

 Старшим викладачем В. М. Рибаком розроблена технологія 
підвищення фізико-механічних властивостей ливарних алюмінієвих 
сплавів за допомогою карбаміду. Сутність технології полягає в обробці 
ливарного алюмінієвого розплаву карбамідом у кількості до 0,1 % від маси 
розплаву з метою підвищення фізико-механічних властивостей.  

Обробка дозволяє зменшити середній розмір зерен у 2...10 разів (в 
залежності від сплаву). Тим часовий опір розриву підвищується  на  20...35  
% без термічної обробки, та на 40 – 60 % після термічної обробки, відносне 
подовшення – у 1,5...5 разів, твердість – до 30 %, стійкість до тертя – на 
40...70 %, корозійна стійкість – до 10 %. Собівартість обробки 1000 кг 
алюмінієвого сплаву складає 0,04...0,06 гривень (за цінами 2002 р.). 

Розроблена технологія пройшла промислову перевірку та впроваджена  
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на МП ,,Ліквідус”. 
На цьому ж підприємстві В. М. Рибаком 

впроваджена розроблена ним технологія 
рафінування алюмінієвих сплавів від 
домішок магнію при переплаві брухту 
кольорових металів. Сутність технології 
полягає в зниженні вмісту магнію в 
алюмінієвих розплавах при переробці брухту 
кольорових металів за допомогою обробки 
кріолітово-карбамідним флюсом. Собівар-
тість обробки 1000 кг металу становить     
160 грн. (у цінах 2003 р.), що у 2...4 рази 
менше собівартості обробки найдешевшим 
кріолітово-карбонатним флюсом. 

Асистентом Д. В. Іванченком виконані 
дослідження по підвищенню механічних 
властивостей алюмінієвих сплавів за рахунок 
їх модифікування сполуками, що вміщують 
цирконій. На основі результатів експери-
менту по обробці алюмінієвих сплавів і 
одержаних егресивн х рівнянь вперше 
досліджено вплив параметрів процесу моди-
фікування сумішами, що вміщують сполуки 
ZrO

  Старший викладач В. М. Рибак 

р и

і зн
вих сплавів.  

 

2 i ZrF4, а саме температури розплаву, 
часу обробки розплаву модифікатором і 
концентрації ZrO2 i ZrF4 в суміші на міцність, 
пластичність гідроерозійну осостійкість 
алюмініє

Отримані такі результати:    
– модифікування сплаву АК7ч флюсом, 

який вміщує оксид цирконію, підвищує тим-
часовий опір  розриву і відносне  подовження 
в литому стані відповідно з 185 до 230 МПа і 
з 2,5 до 4,2 % при вмісті цирконію  

0,18...0,23 %. Модифікування цього сплаву фторидом цирконію дозволяє 
досягти межі міцності 240 МПа та відносного подовження 4,4 %;   

    Асистент Д. В. Іванченко      

– введення оксиду цирконію в сплав АК7 в складі брикету в кількості 
0,015...0,018 % по масі збільшує тимчасовий опір розриву з 180 до          
210 МПа в литому стані і до 300 МПа після термічної обробки за режимом 
Т5 при відносному подовжені 3,2 та 5,5 % відповідно; 

– використання для обробки сплаву АМг11 фториду цирконію в складі  
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комплексного флюсу дозволяє підвищити тимчасовий опір розриву і 
відносне подовження сплаву в литому стані при литті в кокіль відповідно 
зі 160 до 260 МПа та з 1,7 до 4,8 %;  

– використання для обробки сплаву АМг11 оксиду цирконію у складі 
комплексного флюсу дозволяє підвищити тимчасовий опір розриву і 
відносне подовження сплаву в литому стані при литті в кокіль відповідно 
зі 160 до 229 МПа та з 1,7 до 3,7 %; 

– досліджено сплав АК12пч на зносостійкість на струменеударній 
установці. За допомогою повного факторного експерименту досліджено 
втрату ваги через 3 та 6 годин експерименту та побудовано криві регресії. 
Найбільш зносостійким є сплав модифікований 2 % фториду цирконію при 
температурі 973 К протягом 120 секунд. Гідроерозійна стійкість цього 
сплаву перевищує цей параметр для чавуну СЧ28...48. 

В. М. Рибаком і Д. В. Іванченком досліджено вплив карбаміду на вміст 
водню, азоту та вуглецю в алюмінієвому сплаві АК7. Вміст азоту та 
вуглецю практично не змінюється. Обробка 1 % карбаміду призводить до 
підвищення вмісту водню на 1 см3/100 г. Результати проведених дослід-
жень свідчать про те, що підвищення фізико-механічних та експлуата-
ційних характеристик сплаву АК7 відбувається не через дію карбаміду у 
якості рафінатора від водню, а через інший механізм, який необхідно 
дослідити в майбутньому.  

Співробітниками кафедри розроблено способи введення тугоплавких 
частинок у рідкі розплави з високим ступенем їх засвоєння та склад 
нітридовміщуючих модифікаторів, а також визначено особливості їх 
застосування залежно від переважного впливу розміру зерна або розміру і 
форми евтектичних фаз на механічні властивості литва. Проведено 
дослідно-промислові випробування технології модифікування нітридами 
сплавів АК12, АК7, АК12М2МгН (АЛ25) та АМ4Ю5Кд з метою 
підвищення їх службових характеристик.   

Співробітниками кафедри розв’язано важливу науково-практичну 
задачу: встановлено закономірності формування зеренної структури 
алюмінію при наявності частинок тугоплавких сполук, таких, як ТіВ2, ТіС, 
Al3Ті, Al3Zr, TiN i Ti(C,N), та обґрунтовано, яким чином наявність 
легуючих елементів та домішок впливає на кристалізацію алюмінію у 
дрібнозернистій формі. На основі одержаних результатів розроблено 
підхід до раціонального використання лігатур для зменшення розмірів 
литого зерна алюмінієвих сплавів і, за рахунок цього, формування високих 
споживчих властивостей останніх. Підхід цей є універсальним як для 
ливарних, так і для деформованих сплавів. 

В науково-дослідній лабораторії кафедри проводяться роботи з ефекту 
пам’яті форми (ЕПФ). Цей науковий напрямок виник у 1975 році і існував 
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на кафедрі з моменту її створення. Засновником його був професор           
В. К. Ларін. 

В рамках  розвитку  досліджень  вивчено  і  встановлено закономірності  
впливу хімічного складу, термічної обробки і деяких зовнішніх факторів 
на спеціальні властивості, пов’язані з проявом ЕПФ. Це дало змогу ство-
рити наукові основи керування властивостями мідних сплавів з ЕПФ і 
розробити технологічні засади отримання цих сплавів з заданим рівнем 
властивостей. Результатом цієї роботи було створення нового класу 
матеріалів – мідних сплавів з особливими фізико-механічними 
властивостями. Для успішного просування на ринок цього класу матеріалів 
вивчені їх механічні, ливарні і триботехнічні властивості, корозійна 
стійкість. 

Показана перспективність використання цього класу матеріалів в 
якості термочутливих виконавчих механізмів (актуаторів), муфт для 
з’єднання трубопроводів (в т. ч. із різнорідних матеріалів), деталей 
триботехнічного призначення, а також робочого тіла так званих 
мартенситних двигунів для перетворення теплової енергії в механічну 
роботу. 

Результати дослідження викладаються в окремих главах курсу 
,,Корозія і захист металів”. 

На кафедрі постійно проводиться науково-дослідницька робота, що 
пов’язана з дослідженням та вирішенням важливих, а подекуди глобальних 
проблем металургії, де поряд з досвідченими металургами беруть участь 
аспіранти і студенти, що безперечно сприяє новаторському вирішенню 
поставлених задач. 

Отже, науковці кафедри фізико-хімічних основ технології металів 
НТУУ „КПІ” зробили істотний внесок у металургійну науку. Серед най-
вагоміших напрямків і здобутків кафедри варто відзначити такі: 

– гази в металах і сплавах;  
– проведення комплексних досліджень, промислових випробувань і 

впровадження електрошлакових технологій виготовлення штампованих 
заготівок; 

– застосування електрошлакового  ущільнення з використанням фізич- 
ного моделювання і макрохолодильників; 

– дослідження теплофізичних параметрів і розрахунок теплового 
балансу електрошлакової теплової плавки, впровадження в промисловість 
електрошлакових біфілярних тигельних печей ємністю 0,5 – 2,5 т; 

– технологія електрошлакового кокільного лиття жароміцних сталей в 
комбінований кокіль; 

– технологія виплавки феротитану методом алюмотермії з отриманням 
у сплаві 40 – 42 %; 
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– дослідження по використанню електронно-променевих технологій 
для нанесення покриттів; 

– дослідження з впровадженням в промисловість ,,нової концепції” 
застосування великогабаритних ливарних електрошлакових заготівок на 
заміну кованих в газовому турбінобудуванні; 

– технологія покращання вибиваємості гарні сажу з внутрішніх 
порожнин виливків, які отримують методом відцентрового електрошла-
кового лиття; 

– створення концепції отримання і застосування мідних сплавів із 
заданим рівнем властивостей, що пов’язані з проявом ефекту пам’яті 
форми; 

– модифікування рідкоземельними металами хромистих сталей та 
дослідження їх механічних і фізико-технічних властивостей; 

– модифікування алюмінієвих сплавів сполуками цирконію; 
– визначення універсального характеру впливу тугоплавких нітридних 

частинок на формування структури сплавів на основі алюмінію, 
екстремального підвищення механічних властивостей алюмінієвих сплавів 
залежно від вмісту азоту або нітридів у сплаві; 

– на основі проведених широкомасштабних досліджень встановлені 
закономірності формування зернистої структури алюмінію і сплавів на 
його основі завдяки зменшенню розмірів зерна алюмінію з доперитектич-
ним вмістом титану, який вводиться у розплав у складі бінарної лігатури;  

– запропонований комплексний скандійвміщуючий модифікатор; 
– розроблені моделі і системи автоматизації ряду металургійних 

агрегатів. 
В 2007 році на кафедрі виконувалась одна держбюджетна науково-

дослідна робота № 2905 ,,Принципи створення литих зносостійких мате-
ріалів на основі алюмінію та міді” (науковий керівник – член-кореспондент 
НАН України, д.т.н., професор Д. Ф. Чернега) з розміром фінансування 
90800 грн. на рік. Цю роботу виконували 3 штатних співробітника           
(П. Д. Кудь – 0,75 ст., В. Ф. Сороченко  –  0,5  ст. та  Г. З. Затульський  –  
0,75  ст.) і 1 за  сумісництвом  (провідний науковий співробітник Д. Ф. Чер-
нега).  

3.3.3 Видавнича діяльність кафедри 
За результатами наукових досліджень кафедри опубліковано більше 

1200 статей, 2 довідники, 5 підручників, 8 монографій, атлас плавильних 
установок спецметалургії (3 розділи), більше 70 методичних вказівок, 5 
збірників наукових праць співробітників, випускників, аспірантів і 
студентів кафедри. Розробки співробітників кафедри захищені більше 100 
патентами України і Росії і авторськими свідоцтвами. Найбільш вагомими 
є такі: 
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– Чернега Д.Ф., Бялик О.М. Водород в литейных 
алюминиевых сплавах: Монография. – К.: Техніка, 
1972. – 144 с.; 

– Чернега Д.Ф., Бялик О.М., Іванчук Д.Ф., Реми-
зов Г.А. Газы в цветных металлах и сплавах: Moнo-
гpaфiя. – М.: Металлургия, 1982. – 176 с; 

– Галдин Н.М., Чернега Д.Ф., Іванчук Д.Ф., 
Моисеев Ю.В., Чистяков В.В. Цветное литье: 
Справочник. – М.: Машиностроение, 1989. – 527 с.; 

– Богушевский В.С., Рюмшин Н.А., Сорокин Н.А. 
АСУ ТП производства стали в конвертерах: 
Монографія. – К.: Техніка, 1991. – 180 с.; 

– Богушевский В.С., Рюмшин Н.А., Сорокин Н.А. 
Основы математического описания технологических 
процессов конвертерного производства стали: 
Монографія. – К.: НПО „Киевский институт 
автоматики”, 1992. – 167 с.; 

– Богушевский В.С., Иванов В.Н., Рюмшин Н.А., 
Сорокин Н.А. АСУ ТП машин литья под давлением: 
Монографія. – К.: НПО „Киевский институт 
автоматики”, 1994. – 237 с.; 

– Готвянський Ю.Я. Фізико-хімічні і металургійні 
основи виробництва металів: Навчальний посібник. – 
К.: ІЗМН, 1996. – 392 с. 

– Богушевский В.С., Оробцев Ю.В., Рюмшин Н.А., 
Сорокин Н.А. Математическая модель АСУ кон-
вертерной плавкой: Монографія. – К.: НПК „Киевский 
институт автоматики”, 1996. – 212 с.; 

– Богушевский В.С., Ларионов А.А., Буга И.Д., 
Рюмшин Н.А., Сорокин Н.А. АСУ ТП конвертерного 
производства и специальной электрометаллургии: 
Монографія. – К.: НПК „Киевский институт 
автоматики”, 1997. – 292 с.; 

– Богушевский В.С., Литвинов Л.Ф., Рюмшин 
Н.А., Сорокин В.В. Математические модели и системы 
управления конвертерной плавкой: Монографія. – К.: 
НПК „Киевский институт автоматики”, 1998. – 304 с.; 

 

– Шурхал В.Я., Ларін В.К., Чернега Д.Ф., 
Могилатенко В.Г., Грищенко С.Г. Фізико-хімія 
металургійних систем і процесів: Підручник. –  К.: 
Вища школа, 2000. – 407 с.; 
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– Богушевский В.С., Грабовский Г.Г., Черне-  
га Д.Ф., Кожухарь В.Я. АСУТП плавильных установок 
специальной электрометаллургии: Монография. – 
Одесса: Астропринт, 2000. – 192 с.; 

      

 

 

 

 

– Калита Т.П., Кравченко М.А. и др. Модуль Q-3. 
Методы управления качеством: Учебный курс в рамках 
проекта УНИКУМ. – К.: Украинская ассоциация 
качества, 2001. – 250 с. 

– Богушевський В.С., Чернега Д.Ф., Грабовсь-     
кий Г.Г. Автоматичні системи керування процесами 
спеціальної електрометалургії: Підручник. – К.: 
Техніка, 2002. – 210 с.; 

– Ремізов Г.О. Плавильні агрегати спеціальної 
електрометалургії: Атлас: У 3 ч. ІВЦ «Видавництво 
„Політехніка”». – Ч. І: Електрошлакові, дугові та 
індукційні вакуумні печі, 2002. – 96 с.  

– Ремізов Г.О. Плавильні  агрегати  спеціальної  
електрометалургії:  Атлас:  У  3  ч.  ІВЦ «Видавництво 
„Політехніка”». – Ч. ІІ: Плазмово-дугові печі, 2004. – 
114 с.   

 – Ремізов Г.О. Плавильні агрегати спеціальної 
електрометалургії: Атлас: У 3 ч. ІВЦ «Видавництво 

„Політехніка”». – Ч. ІІІ: Електронно-променеві печі, 
магнітодинамічні насоси, 2005. – 78 с.   

– Wladimir Boguszewski, Georgij Grabovwski, 
Dmitrij Czerniega, Wladimir Kozuchar. Uktady 
automatycznego sterowania procesami technolosterowania 
procesami technologioznymi instalacsi wytapiania 
electrometalurgii specialnej: Монографія на польській 
мові. – К.: Політехніка, 2005. – 194 с.; 

– Чернега Д.Ф., Богушевский В.С., Готвянский 
Ю.Я., Грищенко С.Г., Шифрін В.М., Шурхал В.Я. 
Основи металургійного виробництва металів і сплавів: 
Підручник. – К.: Вища школа, 2006. – 503 с.;

– Гнатуш В.А., Григорак М.Ю., Кравченко М.А., 
Михаленков К.В., Рыбак В.Н. и др. Цветные металлы: 
алюминий, медь, титан: Справочник. – К.: 
Внешторгиздат, 2007. – 397 с.;

– Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра:  
Збірник праць співробітників і випускників кафедри 
ФХОТМ. – К.: ІВЦ «Видавництво „Політехніка”», 
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2007. – 239 с. 

 

– Ладохин С.В., Левицкий Н.И. и др. Электронно-лучевая плавка в 
литейном производстве: Монографія. – К.: ,,Сталь”, 2007. – 626 с.  

Г.А.Ремизов. Плазменно-
дуговые гарнисажные печи. Мето-
дические указания к курсовому и 
дипломному проектированию по 
оборудованию электрометалурги-
ческих цехов. – К.: «Видавництво 
„Політехніка”», 1991. – 59 с. 

Волкотруб М.П. Методи-
ческие указания по применению 
ТСО при изучении курса ,,Спе-
циальные и СЭМ виды литья”– К.: 

«Видавництво „Політехніка”», 1998. – 68 с. 
Волкотруб М.П., Шифрін В.М., Могилатенко В.Г., Прилуцький М.І. 

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів і робіт.  – К.:  ІВЦ 
«Видавництво „Політехніка”», 2007.  – 152 с. 

3.3.4 Науково-технічна конференція ,,Теорія і практика процесів 
спеціальної металургії” 

В останні роки на кафедрі щорічно проводиться в дні науки НТУУ 
,,КПІ” конференція викладачів і студентів кафедри. На конференції, що 
пройшла 16.05.2007 р., заслухано 22 доповіді, у т.ч. 9 на студентській 

секції (2 доповіді магістрів 6 
курсу і 7 доповідей магістрів і 
спеціалістів 5 курсу). 

На конференції, що 
пройшла 21.04.2008 р., заслу-
хано 26 доповідей, у т.ч. 11 на 
студентській секції (1 допо-
відь магістра 6 курсу і 7 
доповідей магістрів і спеціа-
лістів 5 курсу, 1 доповідь сту-
дентки 4 курсу і 2 доповіді 
студенток 3 курсу). 

Доповіді присвячені ок-
ремим аспектам технології,  

устаткування та автоматизації 
процесів спеціальної металур-
гії  (електрошлакового,  елект- Д. Ф. Чернега відкриває конференцію 
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ронно-променевого переплаву, плазмовій і вакуумній металургії, магніто-
динамічній технології, позапічній обробці, загальним питанням металургії, 
вирішенню задач якості). 

Студентка 3 курсу Вікторія Бойко виступає       Студентка 3 курсу Людмила Бредун 
з доповіддю ,,До питання розчинності водню    ,,Виробництво низькосірчанистих ма-
в алюмінії”                                                               рок сталі в конвертері”   

Матеріали конференцій видаються в збірниках праць кафедри 
ФХОТМ.      

3.4 Викладачі і науковці кафедри 
Сьогодні на кафедрі працює 18 викладачів, у т.ч. 6 за сумісництвом, 

серед них 6 докторів технічних наук (3 за сумісництвом) і 8 кандидатів 
технічних наук (4 за сумісництвом), а також три науковці – кандидати 
технічних наук. 

3.4.1 Штатні викладачі  
– ЧЕРНЕГА Дмитро Федорович – завідувач кафедри, член-

кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор. 
Дата народження: 5 жовтня 1927 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 1953 року  
На кафедрі працює з 1977 року  
Робочий телефон: (044)-2417619, робоча кімната: 111-9, e-mail: fhotm@gala.net
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Відповідальний за напрями роботи: 
організація навчальної, наукової, методичної, 
виховної та інших видів роботи на кафедрі. 

Лекції  читає з дисциплін: ,,Вступ  до спеціаль- 
ності”, ,,Теорія і технологія металургійного 
виробництва”, ,,Теорія і технологія спецметалур-
гійних процесів”, практичні заняття  проводить по 
науковим семінарам з науково-дослідної роботи 
студентів.  

Освіта: у 1953 році закінчив металургійний 
факультет Київського політехнічного інституту. 
Отримав кваліфікацію „інженер-металург” за 
спеціальністю „Металургія чорних металів”. У 

1959 році захистив кандидатську дисертацію на тему ,,Исследование 
поведения водовода в стали под влиянием электрического тока”. У 1974 
році захистив докторську дисертацію на тему „Процеси перенесення 
водню в ливарних алюмінієвих і залізовуглецевих сплавах”. 

Напрямок наукових досліджень: масоперенесення газів в бінарних та 
багатокомпозиційних металургійних системах, електрофізична обробка 
сплавів, електрошлакове обігрівання і підживлення зливків, маловідходні 
технології, воднева енергетика. 

Зробив вагомий внесок в розробку навчальних планів, методичної 
роботи та розвиток матеріально-технічної бази університету і кафедри 
(проектування та керівництво будівництвом корпусу № 9 та інш.). 

Результати наукової діяльності:  
Кількість підручників, монографій, довідників – 9. Серед них: 
– Фізико-хімія металургійних систем і процесів: Підручник. –  К.: 

Вища школа, 2000. – 407 с. (співавтор); 
– Автоматичні системи керування процесами спеціальної електромета-

лургії: Підручник. – К.: Техніка, 2002. – 210 с. (співавтор); 
– Основи металургійного виробництва металів і сплавів: Підручник. – 

К.: Вища школа, 2006. – 503 с. (співавтор); 
– Водород в литейных алюминиевых сплавах: Монография. – К.: 

Техніка, 1972. – 144 с. (співавтор); 
– Газы в цветных металлах и сплавах: Moнoгpaфiя. – М.: Металлургия, 

1982. – 176 с. (співавтор); 
– АСУТП плавильных установок специальной электрометаллургии: 

Монография. – Одесса: Астропринт, 2000. – 192 с. (співавтор); 
– Uktady automatycznego sterowania procesami technolosterowania 

procesami technologioznymi instalacsi wytapiania electrometalurgii specialnej: 
Монографія на польській мові. – К.: Політехніка, 2005. – 194 с. (співавтор); 
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– Цветное литье: Справочник. – М.: Машиностроение, 1989. – 527 с. 
(співавтор); 

– Состояние и перспективы развития цветнолитейного производства 
(брошюра). – К.: Общество „Знание” Украинской ССР, 1990. – 40 с. 

Кількість публікацій в наукових журналах – понад 500, доповідей на 
наукових конференціях – понад 100; авторських свідоцтв та патентів – 34. 
Серед доповідей: 

– DC-induced electromigrat of hydrogen in metals. Internation congress, 
Paris, ladefense, 27 – 29 Mai, 1997; 

– Wodor w stopach alrnninium. KONFERENCJARN, Krakow, 1999; 
– Организация учебного процесса и проведение практик студентами 

металлургических специальностей. Труды 2 Международной конференции 
„Стратегия качества в промышленности и образовании”. – Т. 2, Варна, 
Болгария, 2006. 

Кількість підготовлених спеціалістів – понад 100, магістрів – понад 
20, кандидатів технічних наук – 20, докторів технічних наук – 9. 

Нагороди:  
– „За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина”; 
– „За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 –       

1945 гг.”; 
– „50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.”; 
– „60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.”; 
– „В память 1500-летия Киева”; 
– „Захиснику Вітчизни”; 
– „Ветеран труда. За долголетний и добросовестный труд”; 
– „Изобретатель СССР”; 
– Почесне звання „Заслужений працівник вищої школи України”     

(1983 р.); 
– „Почесна грамота Президії Верховної Ради Української РСР”     

(1989 р.); 
– Нагрудний знак „За отличные успехи в работе” за заслуги в области 

высшего образования СССР (1989 р.); 
– Заслужений професор НТУУ ,,КПІ” (1998); 
– Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2001 р.); 
– Вища нагорода ВДНХ СРСР „Диплом пошани” (1974 р.); 
– Лауреат конкурсу НТУУ „КШ” за довідник „Кольорове литво”  

(1987 р.); 
– Лауреат конкурсу НТУУ „КПІ” за підручник „Фізико-хімія металур-

гійних процесів і систем” (2002 р.); 
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– Золотий знак НОТ (Головного технічного товариства Польщі)   
(2001 р.); 

– Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2002 р.); 
– Відзнака Академії інженерних наук України (Медаль, 2002 р.); 
– Орден „За заслуги в науке о металлах” по решению Ученого Совета 

Московского государственного института стали и сплавов (технологи-
ческий университет) (2006 р.); 

– Почесна грамота Вченої ради НТУУ „КПІ” (2007 рік); 
– Почесна грамота „За сумлінну працю в ім'я незалежної України” 

Чернігівської обласної державної адміністрації (2007 р.); 
– Переможець конкурсу „КПІ” „Викладач-дослідник” (2007). 
За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок в підго-

товку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну 
діяльність Дмитро Федорович Чернега Указом Президента України від 
14 травня 2008 р. № 442 нагороджений орденом ,,За заслуги ІІІ ступеня”. 

ПРИЛУЦЬКИЙ Михайло Иванович – заступник завідувача кафедри з 
організаційної роботи, старший викладач 

Дата народження: 21 листопада 1936 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 1963 року  
На кафедрі працює з 1977 року  
Робочий телефон: (044)-4549907, робоча кімната:   

107-9,     e-mail: fhotm@gala.net
Відповідальний за напрями роботи: кадрові та 

фінансові питання, організація переддипломної 
практики та захистів дипломних проектів і робіт, 
працевлаштування випускників, куратор груп    
ФС-31 та ФС-32.  

Лекції читає з дисциплін: ,,Теплотехніка”, 
,,Теплоенергетика”, ,,Печі і сушила ливарних 

цехів”, практичні заняття  проводить з ,,Теплотехніки”, ,,Печам і сушилам 
ливарних цехів”, лабораторні заняття – по ,,Теплотехніці” і ,,Теплоенерге-
тиці”, ,,Печам і сушилам ливарних цехів”. 

Освіта: у 1963 році закінчив механіко-технологічний факультет 
Київського політехнічного інституту. Отримав кваліфікацію „інженер-
металург” за спеціальністю „Ливарне виробництво чорних та кольорових 
металів”.  

Напрямок наукових досліджень: Тепло та масообмін в металургійних 
процесах, теплова робота промислових печей, сушка матеріалів, розробка 
складів та дослідження стрижневих сумішей, модифікування та 
дослідження теплофізичних властивостей сталей і сплавів на основі 

 137

mailto:fhotm@gala.net


алюмінію, розробка технологій та отримання виливок із сплавів на основі 
золота, технологія виробництва припоїв. 

Зробив вагомий внесок в розробку навчальних планів, методичної 
роботи та розвиток матеріально-технічної бази університету і кафедри 
(проектування та керівництво будівництвом корпусу № 9 та інш.). 

Результати наукової діяльності:  
Кількість виданих методичних вказівок – понад 25, публікацій в нау-

кових  журналах – понад  80, доповідей  на  наукових  конференціях – понад 
25; авторських свідоцтв та патентів – 8. 

Кількість підготовлених спеціалістів – понад 70. 
Нагороди:  
– Почесний знак „Відмінник освіти України”; 
– Заслужений працівник НТУУ ,,КПІ”. 
БОГУШЕВСЬКИЙ Володимир Святославович – заступник завідувача 

кафедри з організації заочного навчання, доктор технічних наук, професор. 
Дата народження: 4 травня 1942 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 1990 року  
На кафедрі працює з 1990 року  
Робочий телефон: (044)-2387367, робоча кімната: 

109-9,     e-mail: bogysh@voliacable.com
Відповідальний за напрями роботи: органі-

зація заочного навчання, розробка навчальних 
(робочих навчальних) планів та розкладу заоч-
ного навчання, організація навчання за спеціа-
лізаціями, куратор груп ФС-21 та ФС-22. 

Лекції читає з дисциплін: ,,Автоматизація 
виробничих процесів та мікропроцесорна тех-
ніка”, ,,Мікропроцесорна техніка”, ,,Автомати-

зовані системи керування процесами СЕМ”, ,,Споживчі властивості мета-
лургійної продукції”, практичні заняття  проводить по ,,Споживчим влас-
тивостям металургійної продукції”, лабораторні заняття – по ,,Автомати-
зації виробничих процесів та мікропроцесорній техніці”, ,,Мікропроцесор-
ній техніці”, ,,Автоматизованим системам керування процесами СЕМ”. 

Освіта: у 1964 році закінчив з відзнакою механіко-технологічний 
факультет КПІ (на протязі навчання – Ленінський стипендіат). Отримав 
кваліфікацію „інженер-металург” за спеціальністю „Комплексна механіза-
ція і автоматизація металургійного виробництва”. У 1970 році захистив 
кандидатську дисертацію на тему: „Контроль і керування процесом зневуг-
лецювання у ванні конвертора”. У 1997 році захистив докторську дисерта-
цію на тему „Математичні моделі і системи керування конверторною 
плавкою”. 
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Напрямок наукових досліджень: Автоматизація конвертерного і 
ливарного виробництва сталі. 

Результати наукової діяльності:  
Кількість підручників і монографій – 10. Серед них: 
– АСУ ТП производства стали в конвертерах: Монографія. – К.: 

Техніка, 1991. – 180 с. (співавтор); 
– Основы математического описания технологических процессов кон-

вертерного  производства  стали: Монографія. – К.: НПО „Киевский  инсти- 
тут автоматики”, 1992. – 167 с. (співавтор); 

– АСУ ТП машин литья под давлением: Монографія. – К.: НПО 
„Киевский институт автоматики”, 1994. – 237 с. (співавтор); 

– Математическая модель АСУ конвертерной плавкой: Монографія. – 
К.: НПК „Киевский институт автоматики”, 1996. – 212 с. (співавтор); 

– АСУ ТП конвертерного производства и специальной электрометал-
лургии: Монографія. – К.: НПК „Киевский институт автоматики”, 1997. – 
292 с. (співавтор); 

– Математические модели и системы управления конвертерной 
плавкой: Монографія. – К.: НПК „Киевский институт автоматики”, 1998. – 
304 с. (співавтор); 

– АСУТП плавильных установок специальной электрометаллургии: 
Монография. – Одесса: Астропринт, 2000. – 192 с. (співавтор); 

– Автоматичні системи керування процесами спеціальної електромета-
лургії: Підручник. – К.: Техніка, 2002. – 210 с. (співавтор); 

– Uktady automatycznego sterowania procesami technolosterowania 
procesami technologioznymi instalacsi wytapiania electrometalurgii specialnej: 
Монографія на польській мові. – К.: Політехніка, 2005. – 194 с. (співавтор); 

– Основи металургійного виробництва металів і сплавів: Підручник. – 
К.: Вища школа, 2006. – 503 с. (співавтор). 

Кількість виданих методичних вказівок – 2, публікацій в наукових 
журналах – понад 180, доповідей на наукових конференціях – понад 70; 
авторських свідоцтв та патентів – понад 100. 

Кількість підготовлених спеціалістів – 44, магістрів – 9, кандидатів 
технічних наук – 2. 

ГОТВЯНСЬКИЙ Юрій Якович – заступник завідувача кафедри з 
методичної роботи, кандидат технічних наук, доцент. 

Дата народження: 28 січня 1949 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 1972 року  
На кафедрі працює з 1977 року  
Робочий телефон: (044)-2387367, робоча кімната: 109-9, e-mail: fhotm@gala.net
Відповідальний за напрями роботи: методична робота, розробка 

навчальних (робочих навчальних) планів денної  форми  навчання,  куратор 

 139

mailto:fhotm@gala.net?Subject=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%96%20%D0%94.%20%D0%A4.


груп ФС-61 та ФС-62.  
Лекції читає з дисциплін: ,,Теорія металур-

гійних процесів”, ,,Теорія і технологія металур-
гійного виробництва”, ,,Фізико-хімічні та 
металургійні основи виробництва металів”, 
,,Технологія виробництва та обробки металів”, 
практичні заняття  проводить по ,,Теорії і 
технології металургійного виробництва”, 
,,Фізико-хімічним та металургійним основах 
виробництва металів”. 

Освіта: у 1972 році закінчив механіко-
технологічний факультет Київського політехніч-
ного інституту. Отримав кваліфікацію „інженер-

металург” за спеціальністю „Ливарне виробництво чорних та кольорових 
металів”. У 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Водень 
в магнії та магнієвих сплавах”. 

Напрямок наукових досліджень: Водень в кольорових металах і 
сплавах. 

Результати наукової діяльності:  
Кількість підручників – 2. Серед них: 
– Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва металів: 

Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 392 с.; 
– Основи металургійного виробництва металів і сплавів: Підручник. – 

К.: Вища школа, 2006. – 503 с. (співавтор). 
Кількість виданих методичних вказівок – 18, публікацій в наукових 

журналах – понад 100, доповідей на наукових конференціях – понад 50; 
авторських свідоцтв та патентів – 7. 

Кількість підготовлених спеціалістів – 17, магістрів 3. 
ВОЛКОТРУБ Микола Петрович – кандидат 

технічних наук, доцент 
Дата народження: 19 грудня 1939 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 1977 року  
На кафедрі працює з 1978 року  
Робочий телефон: (044)-4549920, робоча кімната: 

201-9, e-mail: fhotm@gala.net
Відповідальний за напрями роботи: органі-

зація та проведення навчальної і виробничої 
практики студентів. 

Лекції читає з дисциплін: ,,Технологія ви-
робництва та обробки металів”, ,,Металургія 
чорних та кольорових металів”, ,,Спеціальна ме-
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талургія в машинобудуванні”, ,,Позапічна обробка металевих розплавів”, 
,,Спеціальна металургія в машинобудуванні (додаткові глави)”, ,,Теоре-
тичні основи  спеціальної електрометалургії”. 

Освіта: у 1967 році закінчив механіко-технологічний факультет 
Київського політехнічного інституту. Отримав кваліфікацію „інженер-
металург” за спеціальністю „Ливарне виробництво чорних та кольорових 
металів”. У 1978 році захистив кандидатську дисертацію на тему: 
„Дослідження і розробка технології безперервного електрошлакового 
рафінування чавуну”. 

Напрямок наукових досліджень: Електрошлакові технології, 
технології виробництва титану і виплавки сплавів на основі кобальту і 
нікелю, позапічна обробка металевих розплавів, процеси напилення 
підкладок в електронно-променевих печах. 

Результати наукової діяльності:  
Кількість виданих методичних вказівок – 6, публікацій в наукових 

журналах – понад 40, доповідей на наукових конференціях – понад 10; 
авторських свідоцтв та патентів – 18. 

Кількість підготовлених спеціалістів – 22, магістрів 1. 
ІВАНЧЕНКО Дмитро Вікторович – заступник завідувача кафедри з 

навчально-виховної роботи, асистент. 
Дата народження: 29 жовтня 1977 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 2001 року  
На кафедрі працює з 2001 року  
Робочий телефон: (044)-4549920, робоча кімната: 

228-9,     e-mail: fhotm@gala.net
Відповідальний за напрями роботи: 

навчально-виховну роботу кафедри, оформ-
лення додатків до дипломів.  

Лекції читає з дисциплін: ,,Програмування 
на ПЕОМ”, ,,Властивості металевих і шлакових 
розплавів”, ,,Нові матеріали”, лабораторні 
заняття  проводить по ,,Основам інформатики, 
обчислювальній техніці, програмуванню та 
числовим методам”; ,,Моделюванню та 

оптимізації технологічних систем”; ,,Програмуванню на ПЕОМ”; 
,,Користувач ПЕОМ”; ,,СМ в машинобудуванні”; ,,Властивостям мета-
левих і шлакових розплавів”; ,,Технології та устаткуванню СЕМ”. Керує 
навчальною практикою студентів. 

Освіта: у 2001 році закінчив з відзнакою інженерно-фізичний 
факультет НТУУ ,,КПІ”. Отримав кваліфікацію „магістр-металургії” за 
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спеціальністю „Спеціальна металургія”. В 2004 році закінчив аспірантуру 
на кафедрі ФХОТМ по спеціальності 05.16.04 – Ливарне виробництво.  

Напрямок наукових досліджень: Вплив сполук цирконію на структуру 
та механічні властивості алюмінієвих сплавів. 

Результати наукової діяльності:  
Кількість публікацій в наукових журналах – 5, доповідей на наукових 

конференціях – 2. 
Підготував   дисертацію  на  здобуття  ступеня  кандидата  технічних  на  

тему „Модифікування алюмінієво-магнієвих ливарних сплавів сполуками, 
що вміщують цирконій”. 

КРАВЧЕНКО Марія Олексіївна – кандидат 
технічних наук, доцент. 

Дата народження: 2 червня 1952 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 1985 року  
На кафедрі працює з 1985 року  
Робочий телефон: (044)-2387367, робоча кімната: 

109-9,     e-mail: fhotm@gala.net
Відповідальна за напрями роботи: куратор 

груп ФС-71 та ФС-72.  
Лекції читає з дисциплін: ,,Основи 

наукових досліджень”, ,,Основи інженерно-
технічної творчості”, ,,Фізична хімія та 
аналітичний контроль металів”, ,,Статистичні 
методи забезпечення якості”, практичні заняття 

проводить по ,,Основам наукових досліджень”, ,,Основам інженерно-
технічної творчості”, ,,Статистичним методам забезпечення якості”, ла-
бораторні – по ,,Фізичній хімії та аналітичному контролю металів”. 

Освіта: у 1975 році закінчила механіко-технологічний факультет 
„КПІ”. Отримала кваліфікацію „інженер-металург” за спеціальністю 
„Фізика металів”. У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему: 
„Оптимізація режимів термічної обробки Cu – Al – Mn сплавів з ефектом 
пам’яті форми”. 

Напрямок наукових досліджень: Металознавство сплавів із 
спеціальними властивостями. 

Результати наукової діяльності:  
Кількість підручників і довідників – 2. Серед них: 
– Модуль Q-3. Методы управления качеством: Учебный курс в рамках 

проекта УНИКУМ. – К.: Украинская ассоциация качества, 2001. – 250 
с.(співавтор); 

– Цветные металлы: алюминий, медь, титан: Справочник. – К.: 
Внешторгиздат, 2007. – 397 с. (співавтор). 
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Кількість виданих методичних вказівок – 3, публікацій в наукових 
журналах – 45, доповідей на наукових конференціях – 29; авторських 
свідоцтв та патентів – 3. 

Кількість підготовлених спеціалістів –7, магістрів 2. 
МИХАЛЕНКОВ Костянтин Вікторович – заступник завідувача 

кафедри з наукової роботи, доктор технічних наук, доцент. 
Дата народження: 11 лютого 1962 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 1985 року  
На кафедрі працює з 1985 року  
Робочий телефон: (044)-4549920, робоча кімната: 

228-9, e-mail: myhalenkov@yandex.ru

Відповідальний за напрями роботи: куратор 
груп ФС-51 та ФС-52.  

Лекції читає з дисциплін: ,,Теплофізика 
СЕМ”, ,,Ливарні композиційні матеріали”, 
,,Проектування цехів СЕМ”, практичні заняття 
проводить по ,,Проектуванню цехів СЕМ”, ла-
бораторні – по ,,Теоретичним основам СЕМ”, 
,,Теплофізиці СЕМ”, ,,Застосуванню ПЕОМ в 

інженерних розрахунках”. 
Освіта: у 1985 році закінчив інженерно-фізичний факультет 

Київського політехнічного інституту. Отримав кваліфікацію „інженер-
металург” за спеціальністю „Ливарне виробництво чорних та кольорових 
металів”, спеціалізація „Спецелектрометалургія”. У 1994 році захистив 
кандидатську дисертацію на тему: „Зміцнення ливарних алюмінієвих 
сплавів азотвміщуючими дисперсними частками”. У 2005 році захистив 
докторську дисертацію на тему „Закономірності формування 
дрібнозернистої структури алюмінієвих сплавів, що містять дисперсні 
частки тугоплавких сполук”. 

Напрямки наукових досліджень: Основи кристалізації металів і 
сплавів, зерноподрібнення та модифікування алюмінієвих сплавів, 
піноматеріали, високоміцні алюмінієві сплави. 

Результати наукової діяльності:  
Кількість довідників – 1, а саме:  
– Цветные металлы: алюминий, медь, титан: Справочник. – К.: 

Внешторгиздат, 2007. – 397 с. (співавтор). 
Кількість публікацій в наукових журналах – 45, доповідей на науко-

вих конференціях – 15; авторських свідоцтв та патентів – 3. 
Кількість підготовлених спеціалістів – 25, магістрів 1. 
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РЕМІЗОВ Геннадій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент 
Дата народження: 8 травня 1939 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 1967 року  
На кафедрі працює з 1977 року  
Робочий телефон: (044)-2387367, робоча кімната: 

109-9, e-mail: fhotm@gala.net
Відповідальний за напрями роботи: 

організація підготовки магістрів.  
Лекції читає з дисциплін: ,,Технологія та 

устаткування СЕМ”, ,,Технологія та устаткування 
СЕМ (додаткові розділи) ”, ,,Металургійні та 
технологічні основи СЕМ”, ,,Технології та облад-
нання СЕМ у ливарному виробництві”, ,,Теорія 
тепло- та масопереносу у металах”, практичні 
заняття проводить по ,,Технології та устат-

куванню СЕМ”, ,,Технології та устаткуванню СЕМ (додаткові розділи)”, 
лабораторні заняття – по ,,Технології та устаткуванню СЕМ”, 
,,Металургійним та технологічним основам СЕМ”. 

Освіта: у 1967 році закінчив з відзнакою механіко-технологічний 
факультет Київського політехнічного інституту. Отримав кваліфікацію 
„інженер-металург” за спеціальністю „Ливарне виробництво чорних та 
кольорових металів”. У 1972 році захистив кандидатську дисертацію на 
тему: „ Масоперенос водню в рідких алюмінієвих сплавах”. 

Напрямки наукових досліджень: Технології спецелектрометалургії, 
гази в кольорових металах. 

Результати наукової діяльності:  
Кількість навчальних посібників, монографій – 2. Серед них: 
– Газы в цветных металлах и сплавах: Moнoгpaфiя. – М.: Металлургия, 

1982. – 176 с. (співавтор); 
– Плавильні агрегати спеціальної електрометалургії: Атлас: У 3 ч. ІВЦ 

«Видавництво „Політехніка”». – Ч. І: Електрошлакові, дугові та індукційні 
вакуумні печі, 2002. – 96 с.;  

– Плавильні  агрегати  спеціальної  електрометалургії:  Атлас:  У  3  ч.  
ІВЦ «Видавництво „Політехніка”». – Ч. ІІ: Плазмово- дугові печі, 2004. – 
114 с.;   

 – Плавильні агрегати спеціальної електрометалургії: Атлас: У 3 ч. 
ІВЦ «Видавництво „Політехніка”». – Ч. ІІІ: Електронно-променеві печі, 
магнітодинамічні насоси, 2005. – 78 с.   

Кількість виданих методичних вказівок – 10, публікацій в наукових 
журналах – 82, доповідей на наукових конференціях – понад 50; 
авторських свідоцтв та патентів – 8. 

Кількість підготовлених спеціалістів – 58, магістрів 24. 
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Нагороди:  
– Почесний знак „Відмінник освіти України”. 
РИБАК Вячеслав Миколайович – вчений секретар кафедри, старший 

викладач. 
Дата народження: 26 липня 1975 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 2000 року  
На кафедрі працює з 2000 року  
Робочий телефон: (044)-4549920, робоча кімната: 

228-9, e-mail: fhotm@gala.net
Відповідальний за напрями роботи: Розроб-

ка навчальних (робочих навчальних) планів ден-
ної та заочної форм навчання, складання розкла-
ду денної форми навчання, розрахунок обсягу 
навчальної роботи, розрахунок та розподіл педа-
гогічного навантаження, розподіл студентів на 
дипломування, підготовка планів роботи кафед-
ри та звітів про виконану роботу, розробка сайту 
кафедри та поновлення на ньому інформації.  

Лекції читає з дисциплін: ,,Інформатика, ,,програмування на ПЕОМ”, 
,,Користувач ПЕОМ”, ,,Застосування ПЕОМ в інженерних розрахунках”, 
,,Основи кваліметрії”, ,,Вступ до фаху”, ,,стандартизація і сертифікація 
металургійної продукції”, ,,Системи якості”, ,,Технологія розробки 
нормативної документації підприємства”, ,,Електромагнітна обробка 
матеріалів. Практичні заняття проводить по ,,Інформатиці”, ,,Основам 
кваліметрії”, ,,Стандартизації і сертифікації металургійної продукції”, 
,,Системам якості”, ,,Технології розробки нормативної документації 
підприємства”. Лабораторні заняття – по ,,Інформатиці, ,,Програмуванню 
на ПЕОМ”, ,,Користувач ПЕОМ”, ,,Застосуванню ПЕОМ в інженерних 
розрахунках”, ,,Моделюванню та оптимізації технологічних систем”, 
,,Автоматизації виробничих процесів та мікропроцесорній техніці”, 
,,Автоматизованим системам керування процесами СЕМ”, ,,Основам 
кваліметрії”, ,,Електромагнітна обробка матеріалів”. Керує навчальною 
практикою студентів. 

Освіта: у 2000 році закінчив з відзнакою інженерно-фізичний 
факультет Київського політехнічного інституту. Отримав кваліфікацію 
„магістр-металургії” за спеціальністю „Спеціальна металургія”. В 2004 
році закінчив аспірантуру на кафедрі ФХОТМ по спеціальності 05.16.04 – 
Ливарне виробництво.  

Напрямок наукових досліджень: Модифікування та рафінування 
ливарних алюмінієвих сплавів. 

Результати наукової діяльності: 
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Кількість виданих довідників – 1, а саме:  
– Цветные металлы: алюминий, медь, титан: Справочник. – К.: 

Внешторгиздат, 2007. – 397 с. (співавтор). 
Кількість методичних вказівок – 11; публікацій в наукових журналах 

– 10, доповідей на наукових конференціях – 6, авторських свідоцтв та 
патентів – 2. 

Кількість підготовлених спеціалістів – 1. 
Підготував дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних на 

тему „Вплив карбаміду на структуру та властивості ливарних алюмінієвих 
сплавів”. 

ТАРАСЮК Світлана Володимирівна – асистент. 
Дата народження: 15 серпня 1965 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 1990 року  
На кафедрі працює з 1990 року  
Робочий телефон: (044)-2387367, робоча кімната: 

108-9, e-mail: fhotm@gala.net
Відповідальна за напрями роботи: куратор 

груп ФС-51 та ФС-52.  
Лабораторні заняття проводить з дисциплін: 

,,Теорія і технологія металургійного виробницт-
ва”, ,,Фізико-хімічні основи виробництва мета-
лів”, ,,Аналітичний контроль металів і сплавів”, 
,,Корозія і захист металів”, ,,Теплотехніка”. Керує 
навчальною практикою студентів. 

Освіта: у 1990 році закінчила інженерно-фізичний факультет 
Київського політехнічного інституту. Отримала кваліфікацію „спеціаліст” 
за спеціальністю „Ливарне виробництво чорних та кольорових металів”, 
спеціалізація „Спецелектрометалургія”. У 1996 році закінчила аспірантуру.  

Напрямок наукових досліджень: Вплив електромагнітної та інших 
видів обробок на литу структуру металевих 
сплавів. 

Результати наукової діяльності:  
Кількість публікацій в наукових журналах – 

12, доповідей на наукових конференціях – 13; 
авторських свідоцтв та патентів – 1. 

СУХЕНКО Вікторія Юріївна – аспірант.  
Дата народження: 10 травня 1984 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 2007 року  
На кафедрі працює з 2007 року  
Робочий телефон: (044)-2387367, робоча кімната: 

106-9, e-mail: suhenko-victoria@mail.ru

 146

mailto:fhotm@gala.net?Subject=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%20%D0%A1.%D0%92.
mailto:suhenko-victoria@gmail.ru


Лекції читає з дисципліни: ,,Вступ до фаху”, лабораторні заняття 
проводить з ,,Фізичної хімії і аналітичного контролю металів”. 

Освіта: у 2007 році закінчила з відзнакою інженерно-фізичний 
факультет НТУУ ,,КПІ”. Отримала кваліфікацію „магістр-металургії” за 
спеціальністю „Спеціальна металургія”. 

Кількість публікацій в наукових журналах – 3, доповідей на наукових 
конференціях – 2. 

3.4.2 Викладачі за внутрішнім сумісництвом 
ЗАТУЛЬСЬКИЙ Григорій Зігмундович – кандидат технічних наук, 

доцент. 
Дата народження: 13 липня 1948 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 1973 року  
На кафедрі працює з 1977 року 
Робочий телефон: (044)-4549921, робоча кімната: 

103-9,     e-mail: fhotm@gala.net
Основне місце роботи – науково-дослідна 

лабораторія кафедри ФХОТМ.  
Посада – старший науковий співробітник. 
Відповідальний за напрямок роботи: проф-

орієнтація слухачів ФДП, прийом абітурієнтів 
на перший курс.  

Лекції читає з дисципліни: ,,Корозія та 
захист металів”, лабораторні заняття проводить 
з цієї ж дисципліни.  

Освіта: у 1973 році закінчив інженерно-фізичний факультет Київсь-
кого політехнічного інституту. Отримав кваліфікацію „інженер-металург” 
за спеціальністю „Ливарне виробництво чорних та кольорових металів”. У 
1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему ,,Технологія отри-
мання алюмінієвих латуней з ефектом пам’яті форми”. 

 Напрямок наукових досліджень: Мідні сплави з ефектом пам’яті 
форми. 

Результати наукової діяльності:  
Кількість публікацій в наукових журналах – 70, доповідей на науко-

вих конференціях – понад 100; авторських свідоцтв та патентів – 15. 
Кількість підготовлених спеціалістів – 20, магістрів – 2, кандидатів 

технічних наук – 1. 

КУДЬ Петро Денисович – кандидат технічних наук, асистент. 
Дата народження: 23 червня 1946 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 1974 року  
На кафедрі працює з 1977 року 
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Робочий телефон: (044)-2387367, робоча кімната: 
012-9, e-mail: fhotm@gala.net

Основне місце роботи – науково-дослідна 
лабораторія кафедри ФХОТМ.  

Посада – старший науковий співробітник. 
Відповідальний за напрямок роботи: Прове-

дення досліджень з державної та недержавної 
тематик.  

Лабораторні заняття проводить – з ,,Теорії і 
технології металургійного виробництва”,  
,,Фізико-хімічних  та металургійних  основ  
виробництва металів”. 

 Керує навчальною і виробничою прак-
тикою студентів. 

Освіта: у 1974 році закінчив інженерно-фізичний факультет 
Київського політехнічного інституту. Отримав кваліфікацію ,,інженер-ме-
талург” за спеціальністю ,,Ливарне виробництво чорних та кольорових 
металів”. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему 
,,Использование стружки поршневых алюминиевых сплавов АЛ25 и АК18 
и повышение их свойств”. 

Напрямки наукових досліджень: Рафінування, модифікування та 
мікролегування. Розробка прогресивних модифікаторів та способів 
обробки рідкого металу. Ресурсозберігаючі технології.  

Результати наукової діяльності:  
Кількість виданих методичних вказівок – 2, публікацій в наукових 

журналах – 51, доповідей на наукових конференціях – 22; авторських 
свідоцтв та патентів – 15. 

Кількість підготовлених спеціалістів – 8. 
ЯКОВЛЄВ Владлен Трохимович – кандидат технічних наук, доцент. 

Дата народження: 6 квітня 1937 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 2001 року  
На кафедрі працює з 2001 року 
Робочий телефон: (044)-2387367, робоча кімната: 

012-9, e-mail: fhotm@gala.net
Основне місце роботи – завідувач лабо-

раторіями кафедри ФХОТМ.  
Відповідальний за напрямок роботи: Госпо-

дарська діяльність, архів.  
Керує навчальною і виробничою практикою 

студентів. 
Освіта: у 1960 році закінчив металургійний 
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факультет Донецького політехнічного інституту (м. Краматорськ). 
Отримав кваліфікацію ,,інженер-металург” за спеціальністю ,,Ливарне 
виробництво чорних і кольорових металів”. У 1971 році захистив 
кандидатську дисертацію на тему ,,Дослідження технологічних і 
механічних властивостей ливарних молібденових сплавів”. 

Напрямок наукових досліджень: Електронно-променева технологія.  
Результати наукової діяльності:  
Кількість виданих монографій – 2, а саме:  
– Состояние и перспективы развития производства фасонного литья 

сплавов титана : Монография. – К.: ИПЛ АН УССР, 1982. – 66 с. 
(співавтор); 

– Электронная локализация и формирование свойств d-металлов: 
Монография. – К.: ИПЛ АН УССР, 1985. – 72 с. (співавтор); 

Кількість виданих методичних вказівок – 1, публікацій в наукових 
журналах – 59, доповідей на наукових конференціях – 40; авторських 
свідоцтв та патентів – 18. 

Кількість підготовлених спеціалістів – 12. 
3.4.3 Викладачі за зовнішнім сумісництвом 
ГРИЩЕНКО Сергій Георгійович – доктор технічних наук, професор. 

Дата народження: 30 червня 1950 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 1995 року  
На кафедрі працює з 1995 року 
Робочий телефон: (044)-2567339, e-mail: 

fhotm@gala.net
Основне місце роботи – Міністерство 

промислової політики України. Посада – 
заступник міністра. 

Лекції читає з дисциплін: ,,Вступ до 
спеціальності”, ,,Теорія і технологія металур-
гійного виробництва”, практичні заняття  прово-
дить по ,,Науковим семінарам з науково-
дослідної роботи студентів”, керує диплому-
ванням студентів.  

Освіта: у 1972 році закінчив Дніпропетровський металургійний 
інститут. Отримав кваліфікацію ,,інженер-металург” за спеціальністю 
,,Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів”. У 1979 році 
захистив кандидатську дисертацію на тему ,,Исследование и разработка 
электротермической технологии сплавов системы Fe – Hf – W”, а у 1991 
році докторську дисертацію на тему ,,Розвиток теорій, розробка, освоєння 
наскрізної технології підготовки та електроплавки карбонат концентратів з 
марганцевих руд придніпровських родовищ”.  
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Напрямки наукових досліджень: Кольорова металургія і феросплави.  
Результати наукової діяльності:  
Кількість підручників, монографій, довідників – 10. Серед них: 
– Фізико-хімія металургійних систем і процесів: Підручник. –  К.: 

Вища школа, 2000. – 407 с. (співавтор); 
– Основи металургійного виробництва металів і сплавів: Підручник. – 

К.: Вища школа, 2006. – 503 с. (співавтор). 
Кількість публікацій в наукових журналах – понад 200, доповідей на 

наукових конференціях – понад 100; авторських свідотств та патентів – 42.  
Кількість підготовлених спеціалістів –10.  
ЛАДОХІН Сергій Васильович – доктор технічних наук, професор. 

Дата народження: 4 вересня 1935 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 1994 року  
На кафедрі працює з 1994 року 
Робочий телефон: (044)-4242350, e-mail: 

fhotm@gala.net
Основне місце роботи – Фізико-

технологічний інститут металів і сплавів НАН 
України.  

Посада – завідувач відділом. 
Лекції читає з дисципліни: ,,Спеціальна 

металургія металів високої чистоти та спе-
ціальних сплавів”, лабораторні заняття прово-

дить з цієї ж дисципліни, керує дипломуванням і магістерськими роботами 
студентів.  

Освіта: у 1959 році закінчив Донецький політехнічний інститут. 
Отримав кваліфікацію ,,інженер-металург” за спеціальністю ,,Стале-
ливарне виробництво”. У 1966 році захистив кандидатську дисертацію на 
тему ,,Дослідження процесів плавлення шихт і гомогенізація розплавів для 
кам’яного литва”, а у 1990 році докторську дисертацію на тему 
,,Оптимізація параметрів нестаціонарного променевого нагріву при 
гарнісажній плавці і розробка технології одержання литих виробів в 
електронно-променевих установках”.  

Напрямки наукових досліджень: Електронно-променева технологія.  
Результати наукової діяльності:  
Кількість підручників, монографій, довідників – 2. Серед них: 
– Электронно-лучевая гарнисажная плавка металлов и сплавов: 

Монографія. –  К.: Наукова думка, 1988. – 148 с. (співавтор); 
– Электронно-лучевая плавка в литейном производстве: Монографія. – 

К.: ,,Сталь”, 2007. – 626 с. (співавтор). 
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Кількість публікацій в наукових журналах – біля 150, доповідей на 
наукових конференціях – понад 50; авторських свідотств та патентів – 60.  

Кількість підготовлених спеціалістів – понад 40, магістрів – 2, 
кандидатів технічних наук – 3.  

МЕДОВАР Лев Борисович – доктор технічних наук, професор. 
Дата народження: 30 червня 1954 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 2000 року  
На кафедрі працює з 2000 року 
Робочий телефон: (044)-2875218, e-mail: medovar@roll.kiev.ua

 
 
газопровідних труб великого діаметру”, а у 1988 році докторську 
дисертацію по закритій тематиці в області армованих квазімонолітних 
сталей – АКМ. 

Основне місце роботи – ІЕЗ ім. Є. О. 
Патона НАН України.  

Посада – завідувач відділом. 
Лекції читає з дисципліни: ,,Нетрадиційні тех-
нології металургійних процесів”, керує 
дипломуванням і магістерськими роботами 
студентів.  

Освіта: у 1979 році закінчив теплоенерге-
тичний факультет Київського політехнічного 
інституту. Отримав кваліфікацію ,,інженер-
теплофізик”. 

У 1982 році захистив кандидатську дисер-
тацію на тему ,,Розробка і дослідження армо-
ваної, квазімонолітної  сталі 09Г2СФ-АКМ для

Член редколегії журналів ,,Современная электрометаллургия” 
(Україна) і ,,Электрометаллургия” (Росія). 

Напрямки наукових досліджень: Електрошлаковий переплав, у т.ч. з 
використанням рідкого металу, а також з створенням композитних сталей і 
виробів.  

Результати наукової діяльності:  
Кількість публікацій в наукових журналах – понад 150, доповідей на 

наукових конференціях – понад 100; авторських свідотств та патентів – 80. 
Кількість підготовлених спеціалістів – 10, магістрів – 6, кандидатів 

технічних наук – 1, докторів технічних наук – 2.  
СЕРЕДЕНКО Олена Володимирівна – кандидат технічних наук, 

асистент. 
Дата народження: 14 серпня 1970 року 
В НТУУ „КПІ” працює з 2004 року  
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но-фізичний факультет НТУУ ,,КПІ”. Отримала кваліфікацію ,,спеціаліст” 
за спеціальністю ,,Ливарне виробництво чорних та кольорових металів” 
(спеціалізація – ,,Спеціальна металургія в машинобудуванні”). У 2002 році 
захистила кандидатську дисертацію на тему ,,Формування литої структури 
металевих сплавів монотектичних систем при електромагнітній дії на 
розплав”. 

На кафедрі працює з 2004 року 
Робочий телефон: (044)-4242050, e-mail: 

fhotm@gala.net
Основне місце роботи – Фізико-

технологічний інститут металів і сплавів. 
Посада – старший науковий співро-

бітник. 
Лекції читає з дисциплін: ,,Нові матеріали”,
,,Електромагнітна  обробка  розплавів”,  ла-
бораторні заняття проводить по ,,Електро-
магнітній обробці розплавів”, керує дипло-
муванням студентів. 

Освіта: у 1993 році  закінчила  інженер-

Напрямки наукових досліджень: Електромагнітна дія на розплав.  
Результати наукової діяльності:  
Кількість публікацій в наукових журналах – 12, доповідей на науко-

вих конференціях – 13; авторських свідотств та патентів – 1.  
Кількість випущених спеціалістів – 10.  
3.5 Підготовка керівних кадрів для інженерно-фізичного 

факультету 
Науковці і викладачі кафедри ФХОТМ після захисту докторських 

дисертацій займали керівні посади на ІФФ. Це два декани факультету       
А. П. Сьомик і  О. М. Бялік і завідувач кафедри ,,Ливарного виробництва 
чорних і кольорових металів” В. Г. Могилатенко. 

Аркадій Павлович Сьомик, доктор технічних наук, професор, заслу-
жений працівник народної освіти України, декан ІФФ 1988 – 2000 рр., 
завідувач кафедри ,,Ливарного виробництва чорних і кольорових металів 
1991 – 2000 рр.”.  

Учений-ливарник, визнаний фахівець в галузі ливарного виробництва, 
учень видатного вченого металурга К. І. Ващенка. 

У 1963 році А. П. Сьомик закінчив механіко-технологічний факультет 
КПІ за спеціальністю „Ливарне виробництво чорних і кольорових мета-
лів”, і вся його трудова діяльність пов’язана з Інститутом. Інженер, 
аспірант, науковий співробітник, доцент, професор, завідувач  кафедри, де-  
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кан факультету.  
У 1969 році захистив кандидатську дисер-

тацію на тему „Исследование выбиваемости 
наливных самотвердеющих смесей”. Працював 
у науково-дослідній лабораторії. З 1977 по 1991 
рік співробітник кафедри ,,Фізико-хімічні осно-
ви технології металів”, де у 1988 році захистив 
докторську дисертацію на тему „Формовочные 
и  стержневые   смеси  со  связующими  материа- 
лами на основе технических лигносуль-
фонатов”. 

А. П. Сьомик значну увагу приділяв 

факультеті, тому ого багатий досвід викла ча 
й організатора використаний під час 

формування вищої освіти в Україні. Він був заступником голови науково-
методичної комісії Міністерства освіти і науки України з металургії. 

За видатні досягнення в галу

удосконаленню навчального процесу на 
 й да

зі вищої освіти в 1998 р. Указом 
Пре п

У
Положення про іменну 

стип

ості:  розроблення екологічно 
чист

 а

наукової діяльності А. П. Сьомика опубліковані в 200 
наук

 й

 
народження після закінчення 

КПІ

п

    А. П. Сьомик (1941 – 2000) 

зидента України А. П. Сьомику було рисвоєно почесне звання 
„Заслужений працівник народної освіти країни”. 

Ученою радою НТУУ „КПІ” затверджено „
ендію ім. професора А. П. Сьомика” для п’яти кращих студентів ІФФ. 

Стипендія фінансується за рахунок внесків у благодійний „Фонд сприяння 
розвитку науки та освіти ім. А. П. Сьомика”.  

Пріоритетний  напрямок  наукової  діяльн
их формувальних і стрижневих сумішей на основі технічних 

лігносульфонатів, ливарних формувальних сумішей замість вогнетривів 
для утворення ливникового ходу при сифонному розливанні сталі, 
формоутворення виливків із чавуну та ст лі методами зовнішньої дії на 
метал і форму. 

Результати 
ових працях. Їх наукова новизна підтверджена 15 авторськими 

свідоцтвами СРСР, 4 патентами України  Росії. Видано 20 навчальних і 
методичних посібників із різних дисциплін спеціальності „Ливарне 
виробництво чорних і кольорових металів”. 

Олег Михайлович Бялік, 1938 року 
 в 1964 році працював інженером, згодом, по завершенню навчання в 

аспірантурі і успішного захисту кандидатської дисертації – старшим 
науковим с івробітником кафедри „Ливарного виробництва чорних і 
кольорових металів”.           
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 З 1977 року з моменту 
організації кафедри „Фізико-
хімічні основи технології мета-
лів” працював старшим науко-
вим співробітни одночасно 
викладав курс „Металургія 
чорних і кольорових металів”.   
О. М. Бялік у 1985 році захистив 
докторську дисертацію на тему 
„Управління якістю ливарних

ком, 

  
сплавів на основі алюмінію і 
міді”. 

Саме в ці роки виявився 
організаційний талант Олега Михайловича як керівника науково-дослідної 
частини КПІ, а з 1978 року на протязі десяти років – як проректора з 
наукової роботи КПІ. 

             Д. Ф. Чернега і О. М. Бялік 

В цей період майже у 7 разів в інституті підвищився обсяг 
виконуваних науково-дослідних робіт, значно зросла їхня  ефективність та 
якість. Багато сил та енергії в той час О. М. Бялік приділяв розвитку 
матеріально-технічної бази КПІ, оснащенню кафедр і лабораторій 
сучасним обладнанням. З особливою турботою він сприяв розвитку сту-
дентської творчості, проведенню фахових конкурсів, предметних олімпіад 
не тільки в КПІ, а й в Україні, очолював організаційний відділ Ради з 
науково-дослідної роботи студентів України.  

 З 1988 по 2005 рік О. М.Бялік – заві-
дувач кафедри „Металознавство і термічна 
обробка металів”. З 2001 по 2005 рік – декан 
інженерно-фізичного факультету.  

 

Бялік О. М. автор понад 130 наукових 
праць та винаходів, а також трьох моно-
графій. Він був провідним ученим в галузі 
комплексного дослідження поведінки домі-
шок у процесі виплавки, рафінування та 
кристалізації металів та сплавів. Виконані 
під його керівництвом роботи, що ста-
новлять суттєвий внесок у розвиток науко-
вих засад щодо визначення та керування 
властивостями металів і сплавів, знайшли 
застосування на підприємствах. Він автор 
більше 20 навчально-методичних праць з 
організації й удосконалення навчального 
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процесу. Фундаментальний підручник „Металознавство” відзначено 
дипломом  першого ступеня конкурсу НТУУ „КПІ”. 

Він очолював експертну раду з матеріалознавства при державній 
акредитаційній комісії України, а також був головою комісії з інженерного 
матеріалознавства науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 
України.  

За особливий внесок в підготовку висококваліфікованих спеціалістів 
Указами Президента України в 1993 році О. М. Бяліку присвоєно почесне 
звання „Заслужений працівник народної освіти України”, а в 1998 році 
„Заслужений діяч науки і техніки України”. 

За безпосередньою участю О. М. Бяліка установлені наукові зв’язки із 
установами НАН України, що знайшли своє відображення в організації та 
створенні Асоціації, до складу якої входять профільні інститути Академії 
наук, наукові центри, якої дозволяють підвищити якість підготовки 
студентів. 

Володимир Геннадійович Могилатенко народився 24 жовтня 1950 
року в м. Києві, доктор технічних наук, завідувач кафедри ,,Ливарне 
виробництво чорних і кольорових металів” НТУУ ,,КПІ” з 2006 року. 

У 1973 році закінчив Київський 
політехнічний інститут з відзнакою (квалі-
фікація інженер-металург за спеціальністю 
,,Фізика металів”). Розподілений на інже-
нерно-фізичний факультет. З 1978 року 
працював на кафедрі ФХОТМ. 

У 1982 році захистив кандидатську 
дисертацію на тему ,,Водень в алюмініє-
вих сплавах, легованих кремнієм магнієм, 
міддю та цинком”, 

, 
 з 1986 року працював 

доцентом. У 2005 році захистив доктор-
ську дисертацію на тему ,,Розробка та 
технологічні засади модифікування ливар-
них алюмінієвих сплавів азотом і азото-
вмісними дисперсними тугоплавкими час-

тинками”. 

           В. Г. Могилатенко         

Викладав дисципліни: ,,Вступ до спеціальності”, ,,Властивості мета-
левих та шлакових розплавів”, ,,Ливарні композиційні матеріали”, ,,Теоре-
тичні основи СЕМ”. 

У 2006 році обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри 
,,Ливарне виробництво чорних і кольорових металів”. 

Галузь наукових інтересів – Кінетика та механізм формування 
включень графіту різної форми в чавунах, одержання та властивості 
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графітованих сталей і литих композиційних матеріалів з металевою матри-
цею, технологія модифікування ливарних алюмінієвих сплавів і одержання 
пористих виливків, гази в алюмінієвих сплавах, захист розплаву від 
окиснення при виплавці магнієвих сплавів, термодинаміка твердих 
частинок у металевих розплавах, будова та властивості металевих 
розплавів. 

Науково-методична, дослідницька і освітня робота опублікована в 
116 працях, 12 авторських свідоцтвах на винахід та в 1 навчальному 
посібнику.  

Є головою методичної підкомісії МОН з ливарного виробництва. У 
2007 році нагороджений грамотою Вченої ради НТУУ ,,КПІ” за успіхи в 
науковій роботі та з нагоди Дня науки. 
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4 ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ  

4.1 Процеси електрошлакового переплаву (ЕШП) 

Розробки проводяться в ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України у відділі 
доктора технічних наук Л. Б. Медовара, при участі випускників кафедри 
ФХОТМ  В. А. Зайцева, В. В. Жукова, В. М. Журавля, Р. В. Козина, В. М. 
Яроша. 

Незважаючи на різноманітність сучасних схем, електрошлакові тех-
нології в класичному варіанті, як правило, основані на переплаві електро-
да, що витрачається, і характеризуються деякими загальними рисами, а 
саме: жорстким зв’язком між температурними параметрами електрошка-
кового процесу і його продуктивністю; центральним характером підводу 
тепла до заготівки, що кристалізується, і периферійним тепловідводом від 
неї. Одною з таких технологій є електрошлаковий процес з рідким металом 
(ЕШП РМ) (рис. 4.1), який дозволяє запобігти витратам, що зв’язані з 
виробництвом і підготовкою витратних електродів, а також, що більш важ- 
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Рис. 4.1. Електрошлакові процеси з рідким 

металом 

 

ливо, подолати жорстку залежність 
між продуктивністю процесу ЕШП і 
його температурними параметрами. 

Внаслідок того, що  реалізація 
схем ЕШП РМ потребує непростих 
способів для накопичення розплав-
леного металу в рідкому стані і 
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дозування його на протязі значного часу, а також те, що схеми ЕШП РМ не 
завжди можуть бути використані в зв’язку з відсутністю виробничих 
можливостей того чи іншого підприємства, для виготовлення рідкого ме-
талу реалізован ще один метод, який  отримав назву електрошлакового 
переплаву за двохконтурною схемою (ЕШП ДС) (рис. 4.2). 

 

 

Електрод, що витрачається Шлакова ванна
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Джерело 
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Рис. 4.2. Електрошлаковий переплав по двоконтурній схемі 

Реалізація технологічних процесів ЕШП РМ і ЕШП ДС проводиться у 
водоохолоджуваному кристалізаторі спеціальної конструкції, так називає-
мому струмопідвідному кристалізаторі (СПК). Струмопідвідний 
кристалізатор – це секційний пристрій, який виконує функції невитратного 
електроду і в той же час забезпечує формування злитка або заготівки, що 
наплавляється. 

Використання ЕШП 
РМ і ЕШП ДС забезпечує 
можливість більш гнучкого 
регулювання температури 
металу, що подається  у  
ванну,  і  керування основ-
ними   параметрами  крис-
талізації  металевої  ванни,  
підтримуючи в заданих 
межах її об’єм і забезпе-
чуючи плоску форму, а та-
кож гарантує отримання 
дрібнозернистої (дисперс-
ної) структури заготівок у 
порівнянні з використан-

  Команда: В. В. Жуков, В. М. Журавель,          
            В. М. Ярош, В. А. Зайцев 
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ням традиційних схем ЕШТ. 
В ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України 

реалізована принципово нова технологічна 
схема отримання біметалевих сталемідних 
злитків для подових електродів дугових пе-
чей постійного струму. Створена технологія 
забезпечує отримання моноблокових бімета-
левих злитків (сталь + мідь) для подових 
електродів діаметром до 350 мм і довжиною 
до 1300 мм.  

Проведений комплекс досліджень ме-
талу біметалевих зливків, у тому числі 
макро- и мікродослідження  зони  з’єднання, 
підтвердили їх високу металургійну якість і 
відповідність вимогам до подових електродів 
дугових печей постійного струму. 

Завдяки одному із методів електро-
шлакових процесів з рідким металом, а саме 
електрошлаковій наплавці рідким металом 

(ЕШН РМ) проводять кільцеву наплавку циліндричного злитка. З 
допомогою ЕШН РМ можливо отримати біметалеві заготівки арматурна 
сталь + нержавіюча сталь для подальшого прокату на біметалевий 
корозійностійкий арматурний профіль. Така технологічна схема була 
реалізована в дослідно-промислових умовах, де виготовлені біметалеві 
заготівки Ø 350 мм з шаром товщиною 25 мм із сталі типу 316L й основ-
ним шаром із сталі 25 ГС, з яких прокатана біметалева арматура Ø 16 мм.  

Проведені мікродосл

          Р. В. Козин 

ідження зони з’єднання основного і плакируючих 
шарів біметалевого арматурного профілю для ділянок з різною товщиною 
(0,1 …1,8 мм) плакируючого шару показали, що мікроструктура цього 
шару для усіх ділянок – аустенітна, будь яких дефектів (відшарувань, 
тріщин, шлакових включень та інш.) по лінії сплавлення різнорідних 
сталей не виявлено.  

З розвитком металургійної техніки і високих вимог енерго-
машинобудування змінюється і отримує новий імпульс виробництво 
великовантажних злитків із високолегованих сталей і сплавів. В світі для їх 
виробництва використовують різні способи переплаву такі як подвійний 
ВІП + ЕШП або ВІП + ВДП і потрійний ВІП + ЕШП + ВДП. Це пов’язано з 
проблемою утворення п’ятнистої ліквації при збільшені маси і перерізу 
злитків, які виплавляються з сучасних високолегованих сталей і сплавів, 
наприклад, Інконель 718. Для України  такі злитки зараз  купують за 
кордоном. 
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4.2 Електронно-променева плавка 
Останнім часом вирішуються дві проблеми – отримання трубних за-

готівок із титанових сплавів труб-оболонок елементів, що виділяють тепло, 
і канальних труб атомних реакторів. 

Трубні заготівки із титанових сплавів традиційно отримують із цилін-
дричних злитків ВДП, що пройшли попередню деформацію і механічну 
обробку. При цьому пластична обробка трудомістка і потребує значного 
парку кузнечно-пресового устаткування. Механічна обробка, як злитка 
ВДП, так і трубної заготівки, призводить до значних втрат металу            
(до 15 %). 

В ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України випускником кафедри ФХОТМ, 
кандидатом технічних наук В. А. Березосом, проведені роботи, метою яких  
була розробка устаткування і технології отримання порожнистих злитків із 
титану і його сплавів методом електронно-променевої плавки з проміжною 
ємністю (ЕППЄ) та визначення оптимальних технологічних режимів їх 
виробництва в електронно-променевих установках. 

У ході виконання робіт вирішувались такі основні задачі: 
– дослідження процесів теплопередачі в порожнистих злитках при 

ЕППЄ; 
– визначення оптимальних умов кристалізації порожнистих злитків 

титанових сплавів; 
– дослідження процесів рафінування при плавці порожнистих титано-

вих злитків методом ЕППЄ; 
– розроблення технології виробництва порожнистих злитків великого 

діаметру із титанових сплавів методом ЕППЄ. 
Експериментальні дослідження проведені на багатоцільовій 

електронно-променевій установці УЕ-182М (рис. 4.3). 
Проведені експерименти по 

виплавці порожнистих злитків із 
сплаву ВТ6 із зовнішнім діаметром 
600 мм і внутрішнім – 200 мм. 

Для визначення оптимальних 
теплофізичних умов формування 
злитка проведені розрахунки у 
рамках математичної моделі тепло-
вих процесів у циліндричному злитку. 
Знайдені потужності обігріву цент-
ральної і периферійної зон поверхні 
злитка, що відповідають режимам 
(1…4) (табл. 4.1).  Рис. 4.3. Загальний вигляд установки 

УЕ-182М 
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Таблиця 4.1. Режими електронно-променевого нагріву поверхні порож-
нистого злитка діаметром 200/600 мм Ti-6Al-4V в кристалізаторі. 

 
 
№ 

 
Режим 

Потужність
(центр),  
кВт 

1 Глибока ванна 150 
2 Мілка ванна 120 
3 Твердо-рідка торцева поверхня 100 
4 Тверда торцева поверхня 70 

 
Досліджена залежність теплового стану злитка при ЕППЄ від продук-

тивності. Розрахунки проводили для таких значень технологічних парамет-
рів процесу: потужність електронного променя для центрального обігріву 
120 кВт, потужності електронних променів для периферійного обігріву 
відповідно 25 і 40 кВт. При цьому висоту порції металу, що заливали в 
кристалізатор змінювали в межах 3...12 мм, що відповідає продуктивності 
плавки 70…280 кг/год. Отримані температурні поля злитка для ЕППЄ 
різної продуктивності. 

За проведеними розрахунками як оптимальне значення вибрано 
розподілення потужності електронних променів в кристалізаторі (режим 
2), що забезпечує мілку рідку ванну на всій поверхні злитка при швидкості 
плавки, яка дорівнює 100 кг/год, періодичності заливки порцій рідкого 
металу – 3 хв.  

Таке розподілення гарантує рівномірне розосередження порцій рідко-
го металу, які заливаються, і практично плоский фронт кристалізації, що 
приводить до утворення в злитку гомогенної структури із рівновісних 
зерен. 

Розрахунки за математичною моделлю для порожнистого злитка доз-
волили встановити залежність ефективності рафінування титану від водню 
при ЕППЄ для різних швидкостей плавки. Аналіз залежності показав, що 
ступінь рафінування монотонно зростає при зменшенні швидкості плавки. 
Це обумовлено зростанням часу витримки рідкого металу в вакуумі. Про-
ведений аналіз видалення водню при ЕППЄ порожнистих злитків показав, 
що необхідний рівень вмісту водню в злитках забезпечується в широкому 
діапазоні значень технологічних параметрів. Оптимізацію технологічного 
процесу треба виконувати з точки зору забезпечення структури порож-
нистого злитка і собівартості його виробництва. 

За розрахованим режимом  електронно-променевого нагріву  порожни- 
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стого злитка в кристалізаторі на установці УЕ-182М виплавлені дослідні 
порожнисті злитки титанового сплаву ВТ6 (Ti-6Al-4V) з зовнішнім 
діаметром 600 мм, внутрішнім – 200 мм і довжиною 2 м (рис. 4.4). 
Зовнішня поверхня злитка була оплавлена електронним променем. 

Отриманий в електронно-променевій печі с проміжною ємністю 
порожнистий злиток із титанового сплаву ВТ6 досліджено для оцінки його 
хімічного складу, структури і механічних властивостей. Усі характери-
стики злитка відповідали вимогам ДСТУ. 

 Недоліками традиційної техно-
логії виробництва трубних заготівок є 
необхідність використання дорогого 
устаткування, значні втрати металу 
при переробці і можливість його 
окиснення. С метою ліквідації цих 
недоліків ФТІМС НАН України 
запропоновано отримувати трубні 
заготівки з використанням методів 
ливарної технології.  

Лиття в таціонарну форму зволяє 
отримувати трубні заготівки без види-
мих зовнішніх дефектів і з достатньо 

доброю якістю поверхні. Але при цьому твор ється ерівномірна 
кристалічна будова заготівок з стовбчастими кристалами в їх центральній 
частині. 

 с до

у ю н

Рис. 4.4. Порожнистий титановий 
злиток сплаву ВТ6 

Для попередження утворення зони 
стовбчастих кристалів випускник кафедри 
А. С. Гладков запропонував використання 
форм із додатковим електромагнітним 
перемішуванням (ЕМП) (рис. 4.5).  

Система ЕМП складається із трьох 
котушок, що охоплені магнітопроводом. 
При цьому формуються два контури 
перемішування – від стінки кристалі-
затора до його центру і від центра до 
стінки. 

В цій формі отримані заготівки із 
сплаву Zr-1Nb (КТЦ110). Форма 
установлювалась у ливарній камері на 
одній осі із зливним отвором плавильного 
тигля. Масова швидкість заповнення 
форми розплавом становить 10 – 12 кг/с, Рис. 4.5. Форма з системою ЕМП 
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тобто час заповнення форми металом не перевищує 3 – 4 секунд.  
 На рис. 4.6 представлені макроструктури заготівок, сформованих без 
використання (а) і з використанням (б) ЕМП. Електромагнітне перемі-
шування дещо зменшує різнозернистість кристалічної будови по перерізу і 
висоті заготівки. Нагрів металу в формі електронним променем з метою 
виведення усадкової раковини приводить до деякого збільшення зерна в 
головній частині заготівки. В зовнішній зоні розмір зерен становить біля 6 
мм, в центральній  (шириною до 40 мм) – 3 мм. 

 

  
а б 

Рис. 4.6. Макроструктури заготівок, що отримані без використання електромагнітного 
перемішування (а) і з його використанням (б) 

Дослідження мікроструктури отриманих заготівок (рис. 4.7) показало, 
що ЕМП не впливає суттєво на розмір кристалітів, але сприяє диспергу-
ванню внутрішніх фрагментів, збільшує коефіцієнт їх витягнутості при 
зменшенні середнього поперечного розміру в 1,5 – 2,0 рази на фоні форму-
вання дисперсних двійникових утворень, що направлені, як правило, під 
кутом 25 – 30 ° до пластин евтектики. Виявлені особливості супровод-
жуються підвищенням твердості металу від 1264 до 1391 МПа. 

Із отриманих литих заготівок виготовлена партія гарячепресованих 
труб з внутрішнім діаметром 48 мм з товщиною стінки 8,5 мм, на яких 
були досліджені механічні властивості. 
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50 мкм 50 мкм 
 

Рис. 4.7. Мікроструктури злитків Zr-1 Nb, що отримані без ЕМП і з його використанням 

Результати досліджень показали, що електронно-променевого техно-
логія стаціонарного лиття трубних заготівок з накладанням електромаг-
нітних полів на розплав у формі забезпечує якість заготівок і рівень 

механічних властивостей металу, що представляється достатніми для 
виробництва з них труб.  

4.3 Плазмова і вакуумна металургія       
В ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України випускником кафедри кан-

дидатом технічних наук Ю. В. Фальченком досліджені особливості удар-
ного зварювання у вакуумі (УЗВ) алюмінію з міддю. При УЗВ тривалість 
високотемпературної деформації становить приблизно 10-2 с, тобто значно 
менша інкубаційного періоду утворення інтерметаліду. Метою роботи 
було отримання з’єднань алюмінію з міддю у вигляді шайб без 
інтерметалідного прошарку на з’єднанні.    

Зварювання заготівок проводили на установці У-394М, що призначена  
для  УЗВ. Параметри процесу були такими: температура зварювання –  
500…520 0С, енергія удару – 2...3 кДж. Для нагріву використовували 
кільцеві електронно-променеві нагрівачі. Після витримки вподовж 5 хв. 
при температурі зварювання до заготівок прикладалось імпульсне 
навантаження. Воно ліквідує проміжок між мідною і алюмінієвою 
заготівками і переміщує їх у холодну формуючу матрицю, де проходить 
зварювання біметалевого контакту. Деформація мідної і алюмінієвої 
заготівок по товщині становить 10 і 40 % відповідно, що обумовлює 
механічне руйнування оксидної плівки на поверхнях, які зварюються, в 
процесі прикладення імпульсу навантаження (зварювання) і отримання 
зварного з’єднання. 

Мікроструктуру  зварних  з’єднань  досліджували на оптичному  мікро- 
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скопі ,,NEORHOT-32”. Металографічний аналіз показав відсутність інтер-
металідів по лінії з’єднання.  

Останнім часом поряд з металургією плазмові процеси широко вико-
ристовуються в інших галузях. Конкретним прикладом є виконане випуск-
ником кафедри доктором технічних наук О. В. Чернецом використання 
плазмових процесів для технологій переробки небезпечних відходів. 
Плазмова технологія, як альтернатива будь яким способам спалення, 
полягає в розкладені на складові частини складних молекул усіх речовин у 
дуже прості в умовах екстремально високих температур і при відсутності 
вільного кисню.  

Як новий, що дозволяє усунути існуючі обмеження традиційних 
плазмових процесів переробки і суттєво підвищити їх ефективність при 
обробці відходів, запропонований спосіб пароплазмової (як плазмовоут-
ворюючий газ використовують водяну пару) газифікації, що отримав назву 
ПЛАЗЕР (рис. 4.8).  
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Рис. 4.8. Схема процесу пароплазмової переработки відходів 

Виконана оцінка показує, що для обробки (плазмової газифікації) 1 кг 
медичних відходів (орієнтовний склад – 60 % целюлози + 30 % пластмас + 
10 % рідини) необхідно біля 1 кВт-год електроенергії, яка витрачається на 
дисоціацію цих речовин з отриманням синтез-газу (СО + Н2) у кількості 1,1 
– 1,4 нм  з одного кілограму відходів. Загальний вигляд установки наве-
дено на рис. 4.9. 

3

При використанні синтез-газу, що утворюється в процесі переробки, 
для живлення установки плазмового піролізу і з урахуванням ККД дизель-
генератора на рівні 30 % забезпечується практично нульовий енергетичний 
баланс процесу, коли необхідна  для  здійснення  процесу енергія утворю-
ється повністю за рахунок згоряння синтез-газу, що генерується. 
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    Як об’єкт для пере-
робки процесом ПЛАЗЕР 
можуть бути запропоно-
вані різні органічні від-
ходи, у тому числі висо-
котоксичні і небезпечні: 
медичні відходи (шпри-
ци, рукавички, перев’я-
зочні матер органічні 
залишки і ін.); пестициди 
і отрутохімікати; викори-
станий пластиковий по-
суд і ємкості; автомо-
більні шини; деревинні 
стружкові вироби та інші 
органічні відходи. 

іали, 

Рис. 4.10. Загальний вигляд пароплазмової 
установки 

 
4.4 Магнітодинамічна технологія 
Важливим напрямком в останні роки є використання постійного маг-

нітного поля при виробництві біметалевого лиття. У ФТІМС НАН України 
випускниця кафедри кандидат технічних наук О. В. Середенко провела 
експерименти по отриманню біметалевих виливок із сплаву Zn-Bi, що має 
обмежену змішуваємість компонентів у рідкому стані. Досліджено вплив 

постійного магнітного поля на поведінку міжфазної поверхні в умовах 
заливки розшарованого розплаву.  

У ході досліджень проведено дві серії експериментів: в першій – 
відливки формувались без дії постійного магнітного поля; в другій – під 

дією постійного однорідного горизонтального магнітного поля (В = 1 Тл) на 
розплав, що заливався і тверднув у формі, яка вставлюється в зазорі 
електромагніту.  

В першій серії експериментів отримані виливки, у яких на міжфазній 
поверхні шарів утворювались збурення, що руйнували шари. В шарі на 
основі Zn утворювались дисперговані включення Bi. Відповідно в шарі Bi 
біля міжфазної поверхні присутні дисперговані включення Zn.  

Заливка сплаву під дією постійного магнітного поля привела до 
зменшення (майже вдвічі) розміру диспергованих крапель Bi в порівнянні 
з першою серією експериментів. В шарі на основі Bi відсутні дисперговані 
включення Zn. Певно, включення розчинились внаслідок великої 
інтенсивності перемішування розплаву завдяки перерозподілу енергії 
струменя по всьому об’єму розплаву магнітним полем. 
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Аналогічні дослідження  (рис. 4.10) проведені при заливці   високо-
температурного сплаву із міді і хромистого чавуну (компонентів, що обме-
жено змішуються) з температурою 1400 – 1430 °С в графітову форму під 

дією постійного магніт-
ного поля з індукцією 0,3 
Тл. Швидкість заливки 
від початку до кінця про-
цесу змінювалась в діапа-
зоні 1,7 – 1,4 м/с. Сплав 
охолоджувався в ливар-
ній формі із швидкістю 
35,5  29,0 С/с. Отри-
маний біметал характе-
ризувався од ністю 
литої структури шарів, 
які не вміщували диспер-

гованих вкл

–  °

норід

ючень.  

Рис. 4.10. Структура біметалевого матеріалу зі 
сплаву міді з хромистим чавуном, × 100 

Другий напрямок магнітодинамічних технологій, виконуваний випус-
кником кафедри кандидатом технічних наук М. С. Горюком, – розробка 
магнітодинамічного проміжного ковша (МД-ПК), що є однією із ключових 
ланок нового покоління устаткування для безперервного розливання сталі. 
Такий агрегат дозволяє удосконалити сучасні технології безперервного 
розливання, забезпечити економію матеріалів і енергоресурсів, збільшити 
продуктивність процесу, зменшити  капітальні  витрати,  підвищити  якість  
металопродукції,  покращати екологію на виробництві.  

Запропонована схема – це найбільш коротке технологічне коло – ,,пла-
вильна піч – магнітодинамічний проміжний ківш – кристалізатор МБРЗ” 
(рис. 4.11). Вона вигідно відрізняється своєю простотою від традиційних 
схем безперервного розливання ,,плавильна піч – агрегат позапічної 
обробки сталі  (,,ківш – піч”) – ваговий сталерозливний ківш – проміжний  
ківш  –  кристалізатор МБРЗ”. 

Головними конструктивними особливостями запропонованого магні-
тодинамічного проміжного ковша є такі: 1) присутність двох незалежних 
електромагнітних систем – індуктора і електромагніта. Індуктор забез-
печує нагрів рідкої сталі, електромагніт разом з індуктором створює в 
об’ємі металу електромагнітні сили, що приводять до його руху. 
Варіювання режимів і параметрів включення електромагнітних систем 
дозволяє забезпечувати різні технологічні режими нагріву, перемішування, 
обробки і розливки сталі; 2) відбір розплаву на розливку проводиться не з 
донної частини, як у всіх традиційних конструкціях проміжних ковшів, а 
безпосередньо із зони нагріву рідкого металу – індукційного каналу. Це 
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дозволяє ефективно управ-
ляти температурою рідкої 
сталі, що поступає  на  роз-
ливку  із  промковша в крис-
талізатор  МБРЗ; 3) регулю-
вання видаванням рідкої 
сталі з промковша проходить 
без використання шиберних 
затворів і стопорів. Крім 
того, можливо управління 
величиною тиску, що роз-
вивається при розливці, і 
масової витрати металу. 

В магнітодинамічному 
промковші управління роз-
ливкою проводиться двома 
способами: 1) грубе регулю-
вання – з допомогою меха-
нізму повертання прово-
диться підтримкою постій-
ного рівня металу на злив-
ному носку; 2) точне регу-
лювання – безконтактно під 
дією електромагнітних сил 
при одночасному включенні 
індуктора і електромагніта. 

Різні варіанти включення електромагнітних систем МД-ПК дозволяють 
реалізовувати як гальмування, так і прискорення потоку сталі при його 
видачі в кристалізатор МБРЗ. Завдяки цьому можливо регулювати висоту 
піднімання металу на зливному носку і реалізовувати малонапірну 
розливку рідкого металу з значеннями напору 0,1 – 0,2 м, зберігаючи при 
цьому високу продуктивність процесу і швидкість витягування заготівки. 

1 
2 
3 

         
 
  11       15       9       4 

    3 14           12              10      6                5           7 

Рис. 4.11.  Схема процесу  безперервного розли-
вання сталі: 
1 – сталерозливний ківш; 2 – рідкий метал; 3 – сто-
порний затвор; 4 – кришка магнітодинамічного
проміжного ковша; 5 – тигель;   6 – рама; 7 – меха-
нізм повертання; 8 – індукційний канал; 9 – індук-
тор; 10 – електромагніт; 11 – металопровід; 
12 – сталерозливний стакан; 13 – кристалізатор 
МБРЗ; 14 – твердий метал; 15 – можливий 
напрямок дії електромагнітної сили. 

У ФТІМС НАН України випускниками кафедри кандидатом технічних 
наук Н.А. Слажнєвим і Ю. П. Скоробагатько проведені дослідження ефек-
тивності комбінованого теплосилового діяння на алюмінієвий розплав в 
каналах магнітодинамічної установки, що обумовлений ,,пінч-ефектом” і 
розрідженням, яке створюється у локальній зоні каналу. Це дозволило 
розробити новий спосіб комплексної обробки алюмінієвого сплаву. ,,Пінч-
ефект” ініціюється при  пропусканні необхідної для цього величини 
змінного електричного струму (рис. 4.12). 

Експериментально  установлено, що комплексна  теплосилова  обробка 
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рідкого металу, що обумовлена проявом ,,пінч-ефекту” в локальній зоні 
пониженого тиску у струмені розплаву, який  вільно витікає, сприяє 
видаленню розчиненого в розплаві водню з початкового вмісту 0,6 до    
0,05 см3/100 г.  

Циклічне електродинамічне і теплове діяння на струмінь рідкого 
металу, що реалізується з ініціюванням в ній ,,пінч-ефекту”, а також 
забезпечення багаторазового прокачування розплаву через зону комплекс-
ної обробки, приводить до подрібнення мікроструктури алюмінієвого 
сплаву і до зміни складу фаз, що вміщують залізо. 

,,Життєздатність” ефе-
кту обробки становить 20 
– 30 хвилин, крім того, по 
закінченню цього часу 
починаєтьс поновлення 
вмісту водню в металі до 
початкового значення. 
Тому обробку розплаву 
доцільно проводити без-
посередньо перед етапом 
розливки металу в ли-
варну форму. Найбільш 
раціонально використо-
вувати для рішення цих 
задач багатофункціо-
нальні магнітодинамічні 
установки. 

я 

 Результати механіч-
них іспитів показали, що 
на протязі 15 хвилин 
обробки алюмінієвого 
розплаву масою 80 кг, у 
порівнянні із початковим 
металом відносне подов-
ження підвищилось у 3 

рази від 0,8 в початковому металі до 2,4 %, а міцність на розривання в 1,5 
рази. 

Рис. 4.12.  Схема комплексної обробки алюмінієвого 
розплаву в МДН-6А при створенні розрідження в 
локальній зоні і ініціюванні ,,пінч-ефекту” в 
струмені металу, що вільно витікає: 
1 – тигель; 2 – канал; 3 – індуктори; 4 – елект-
ромагніт; 5 – змінний дроселюючий насадок із каліє-
вого фторфлогопіту; 6 – металопровід, що утримує
насадок; 7 – алюмінієвий розплав (АК7ч); 8 – ло-
кальна зона розрідження; 9 – ділянка виникнення
,,пінч-ефекту”; 10 – напрямок циркуляції розплаву. 

4.5 Загальні питання металургії 
Випускником кафедри доктором філософії Ю. П. Скринським, що 

працює Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH, Rivagroup, Germany, 
досліджена структура та механічні характеристики алюмінієвого сплаву 
AlSi6Cu4 під дією високотемпературної газостатичної обробки (ВГО).  

 169



ВГО є ефективним способом підвищення якості алюмінієвих виливок 
в результаті усунення пор, раковин і рихлин, що не виходять на поверхню, 
Це особливий вид термообробки виробів під дією всебічного ізостатичного 
стиснення, що не змінює геометрію виливка. При одночасній дії 
температури і тиску внутрішні пори ,,змикаються” і в подальшому 
зварюються в наслідок дифузії. Створюється також однорідність структури 
за рахунок гомогенізації матеріалу під дією напруги стиснення, що 
проходить більш інтенсивно, ніж при звичайній термообробці.   

При ВГО заготівку кладуть у піч, розташовану в посудині високого 
тиску, де нагрівають до температур, близьких до загартувальних, і 
відпресовують інертним газом (звичайно аргоном або гелієм). Тиск газу 
створює всебічну ізостатичну силу, що прикладена до заготівки і 
забезпечує досягнення високої щільності. Газостатична обробка алю-
мінієвих сплавів проводиться під тиском від 100 до 200 МПа і температурі, 
що наближена до загартувальної, на протязі 2 – 3 год.  

Дослідження показали, що найбільш малу щільність мають зразки 
після лиття і в термообробленому стані. Після ВГО значно зростає 
значення щільності виливок, в той час, як під дією наступної термообробки 

щільність зразків  дещо знижується. Це мабуть зв’язано з тим, що визна-
чена частина пор – газонаповнена – і тільки відпресовується, але не 
зварюється в процесі газостатичної обробки. Після наступної термо-
обробки, в наслідок розширення газу, що знаходиться у порах, 
відбувається незначне збільшення об’єму пор, які не зварилися. 

Установлено, що ВГО підвищує щільність та статичні механічні 
характеристики сплаву, виявляючи найбільший вплив на пластичність 
(збільшення з 1,7 до 4,2 %). Термообробка Т6, згідно з запропонованим 
режимом, значно покращує механічні властивості сплаву AlSi6Cu4, та в 
поєднанні з ВГО спричиняє збільшення пористості. 

В Інституті надтвердих матеріалів ім. В. Н. Бакуля НАН України 
випускник кафедри кандидат технічних наук В. Б. Свердун вивчав законо-
мірності формування надпровідних з’єднань між блоками текстурованої 
кераміки на основі YBa2Cu3O7-δ (ПТ-YBCO) та розробці способів 
виготовлення з’єднань з рівнем механічних та надпровідних властивостей, 
що не поступаються властивостям з’єднуваного матеріалу. Розроблено 
методи оцінки щільності критичного струму через надпровідне з’єднання 
шляхом вимірювання розподілу захопленого магнітного поля (,,field-
mapping”) із застосуванням датчиків Холла.  

Установлено, що структура високоякісного шва (рис. 4.13), що 
сформувався при використанні припою TmBa2Cu3O7-δ

 (Tm123), є 
матричною фазою (Tm,Y)Ba2Cu3O7-δ з включенням зерен (0,5 – 10 мкм) не 
надпровідної фази (Tm,Y)2BaCuO5; товщина шва не перевищує 40 – 50 мкм 
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і спадкує структуру матеріалу, що з’єднується (у шві присутні включення 
не надпровідної фази Tm(Y)211 розміру, який відповідає розміру включень 
фази Y211 у з’єднуваному ПТ-YBCO матеріалі, у шві спадкується 
двійникова структура надпровідної фази).  

 

 
Рис. 4.13. Мікроструктура шва в кільці, що отриманий з допомогою Тm123: в 
поляризованому світлі (а) і з допомогою скануючого електронного мікроскопа (б, в), 
одне і теж місце фотографується при однаковому збільшені, але в різних режимах (SEI 
– б и COMPO – в). 

Здобутки випускників кафедри ФХОТМ є досить вагомими для 
народного господарства. 
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 5 МІЖНАРОДНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ  

В травні 2000 р. проведена Міжнародна науково-технічна конференція 
,,Виробництво сталі в ХХІ сторіччі. Прогноз, процеси, технології, 
екологія”. Конференція присвячена 90-річчю з дня народження  професора 
В. І. Явойського. 

Перед початком конференції виданий збірник доповідей під редакцією 
Д. Ф. Чернеги. 

Конференція проходила 17 – 18 травня у м. Києві в НТУУ ,,КПІ” і 19 
травня в м. Дніпродзержинську. В організації і проведені конференції 
активну участь прийняли співробітники кафедри ФХОТМ. 

Доповіді заслухані на чотирьох секціях:  
– Перспективи розвитку чорної металургії, нові процеси і технології 

виробництва сталі, технологія виробництва якісної сталі (31 доповідь); 
– Процеси рафінування сталі, гази і неметалеві включення в сталі, 

позапічна обробка сталі, безперервна розливка сталі (39 доповідей); 
–  Спецелектрометалургійні процеси, ливарні сплави і технології      

(41 доповідь). 
Друга міжнародна конференція відбулася у м. Києві в НТУУ,,КПІ”     

8 – 9 жовтня 2002 р. Організатори конференції: Міністерство освіти і науки 
України, НТУУ „КПІ”, Національна 
академія наук України, Міністерство про-
мислової політики України, Виробничо-
господарське об’єднання „Металургпром”. 

Мета конференції – ознайомлення з 
результатами теоретичних  і експеримен-
тальних досліджень, дослідно-промисло-
вого і промислового освоєння нових тех-
нологій, визначення фактичного стану 
виробництва металу методами спеціальної 
металургії, перспективи вдосконалення 
плавильних агрегатів, розвиток металур-
гійних технологій, які базуються  на про-
цесах спеціальної металургії на Україні, 
країнах СНД і далекого зарубіжжя. 

У конференції прийняли участь біля 
100 спеціалістів,  більш  40 академіків,  

вчених, науково-дослідних інститутів і 
промислових підприємств і організацій 
України, Росії, Польщі, Австрії, 
Німеччини.  

Член-кор. НАН України Д. Ф. Чер-
нега відкриває конференцію 
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На конференції працювало 6 секцій: вакуумної металургії; 
електрошлакової технології; плазмової металургії, лазерної технології, 
зонної плавки, електронно-променевої технології, електромагнітної 
обробки металів; позапічної обробки металів; окремих питань металургії. 
На конференцію представлено 50 організаціями більше 80 доповідей, 
заслухано 68 доповідей на секціях і пленарному засіданні. Так як доповіді 
були опубліковані до початку конференції, то обговорені усі доповіді, що 
були представленні.  

В деяких доповідях (Мінпромполі-
тики України, ІЕЗ ім. Є. О. Патона) про-
аналізований стан, проблеми і перспек-
тиви розвитку гірничо-металургійного 
комплексу, об’єм якого у виробництві 
промислової продукції в Україні у 2001 
році склав 27 %, а у валютних надход-
женнях від експорту – 47 %. Експорт є 
основним у структурі реалізації вироб-
леної металопродукції. Товарна струк-
тура експорту характеризується доміну-
ванням сировинних матеріалів (21,4 %) і 
напівфабрикатів (30,6 %). Сталь є основ-
ним конструкційним матеріалом у сучас-
ному світі, а для України і Росії чорна 
металургія (і спеціальна металургія) є і на  
найближчі роки буде ключовою галуззю 
економіки. Збільшити внутрішнє вико-
ристання металу і покращити структуру 
експорту можливо лише збільшенням 
якості металу, що виплавляється, одним 
із шляхів чого є розвиток процесів спе-
ціальної металургії. 

Вирішення цих проблем знахо-
диться на шляху комплексного застосу-
вання різних процесів, як це робиться 

при виробництві суперсплавів послідовної вакуумно-індукційної плавки, 
ЕШП  і додатковим ВДП (ІЕЗ ім. Є. О. Патона), чи подвійної або потрійної 
різного типу вакуумної плавки, як це реалізується сьогодні у виробництві 
титану, його сплавів і особливо чистих металів (Інститут титана,                
м. Запоріжжя, Національний науковий центр Харківський фізико-
технічний інститут (ННЦ „ХФТІ”). 

Про досягнення в розвитку ЕШП 
доповідає доктор технічних наук 
Л. Б. Медовар зав. відділу ІЕЗ ім. 
Є. О. Патона 

Загальним  для  всіх цих технологічних  процесів  сьогодні стало те, що  
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вони повинні вестись на основі ретельного математичного моделювання 
потрібної споживачам структури металу, а не просто за розрахунком 
профілю і глибини двохфазної зони при твердінні заготовок, що дозволяє 
уникнути дорогоцінних натурних плавок. Для цього потрібна досконала 
система керування технологічним процесом, що гарантує постійність умов 
кристалізації металу протягом плавок (ІЕЗ ім. Є. О. Патона, НТУУ „КПІ”, 
ДонНТУ, Інститут титану, КП ЗТМК). 

5.1 Вакуумна металургія  
Для одержання нових жароміцних  сплавів ОАО „Мотор-Січ” і 

Запорізьким національним технічним університетом (ЗНТУ) вивчено 
вплив вмісту цирконію у нікелевих сплавах Х20Н80 і ХН60ВТ, що 
виплавляються методом переплаву заготівки в вакуумній індукційній печі. 
Встановлено, що підвищення концентрації цирконію від 0,38 % до 2,98 % 
сприяло суттєвому подрібненню макро- і мікро зерна, при підвищенні 
вмісту цирконію до 0,88 % мікропористість збільшувалася, а при 
подальшому підвищенні знижувалася до значень нижче, ніж у вихідному 
сплаві, тимчасовий опір розриванню при кімнатній температурі не 
змінювався, пластичність і ударна в’язкість знижувалися, жароміцні 
властивості при масовій частці цирконію вище 1 % підвищувалися більше, 
ніж при концентрації до 3,3 %, спостерігалося 50-ти кратне підвищення 
тривалої міцності. 

ОАО „Мотор-Січ”, ЗНТУ і НПП „Машпроект”, м. Миколаїв, 
розроблена технологія вакуумного низькотемпературного переплаву 
ливарних відходів жароміцних нікелевих сплавів ЖС26 – ВИ і ЖС32 – ВИ 
у прохідних установках ПИП – 4М, що дозволяє отримувати методом 
направленої кристалізації шихтову заготівку з вказаних сплавів для 
наступного виробництва відповідального авіаційного литва. При цьому 
угар активних легуючих, що мають високу вартість (тантал, реній, ніобій 
та інш.) зводиться до мінімуму. Однак ця технологічна операція повинна 
ретельно контролюватися, так як вивчення  впливу технологічних факторів 
на структуру і характер руйнування литих лопаток газових турбін (ФТІМС 
НАН України) показало, що падіння властивостей і руйнування литих 
лопаток в основному визначається проміжною неконтрольованою техноло-
гічною операцією сплавлення відходів і браку.  При цьому виливок додат-
ково забруднюється неметалевими включеннями і в ньому виділяються 
фази, що його охрупчюють. 

Дослідження отримання особливо чистих металів, виконане ННЦ  
„ХФТІ”, дозволило встановити основні фактори, що впливають на ступінь 
очистки: зміна величини вакууму, його чистота і натікання у вакуумну 
систему. Очищення металу проводиться фізичними методами (електронно-
променевою, зонною плавкою, високотемпературним відпалом і 
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дистиляцією) з багатократним використанням окремих методів і їх 
комбінацій. 

У ЗНТУ розробили технологічні основи і установки лиття прецизійних 
заготівок із відходів міді і сплавів на її основі у вакуумі, що дозволяє 

отримувати  високочисту конку-
рентоспроможну металопродук-
цію. 

У ДонНТУ розробили спосіб 
безперервної розливки сталі (БРС) 
у розрідженій атмосфері, що 
забезпечує зниження вторинного 
окиснення. 

Спільними дослідами Інсти-
туту титана і КП ЗТМК за особ-
ливостями вакуумметричного очи-
щення титану визначені основні 
фактори, що впливають на три-
валість і глибину очищення: 
температура, тиск у апараті, 
кількість і склад реакційної маси. 

Промислові іспити способу БРС у розрідже-
ній атмосфері 

5.2 Електрошлакова технологія 
У сучасному промисловому виробництві найбільш широке засто-

сування знайшли технології, в основі яких лежить електрошлаковий 
процес (електрошлакове зварювання і наплавлення, переплав і лиття, 
підживлення і рафінування металів). 

У доповіді співробітників ІЕЗ ім. Є. О. Патона розглянутий метод 
дугового шлакового переплаву (ДШП), що дозволяє у 1,5…2 рази 
зменшити витрати електроенергії, й у 2 рази витрати синтетичного флюсу 
на 1 т металу. Важливою перевагою ДШП  є можливість легування  металу 
азотом з газової фази, у тому числі під тиском, при повному виключенні 
високовартісних азотовмісних добавок з технологічного процесу вироб-
ництва високоазотистих сталей і сплавів. Процес ДШП може бути 
ефективним при виробництві багатотоннажних листових  зливків титану і 
його сплавів, а також при утилізації об’єктів військової техніки, особливо 
при переплаві стволів танкових гармат. 

У ДонНТУ проведені досліди при використанні ЕШП у камерних 
печах під „активними” кальцієвмісними флюсами для виробництва 
високоякісних зливків титану, хрому, інтерметалідів системи титан – 
алюміній. Встановлена можливість рафінування титану і сплавів на його 
основі від збагачених азотом включень.  Реалізація цієї технології дозволяє  
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вирішити проблему  виробництва високореакційних металів і сплавів. 
Наведені також результати дослідження технології легування сталі у 

процесі ЕШП. Показано, що введення  у кристалізатор у вигляді електроду 
супутника до 10 % легуючих добавок не впливає на хід технологічного 
процесу, забезпечує необхідну якість і економить 20 – 40 %  легуючих 
елементів.  

ІЕЗ ім. Є. О. Патона представив різноманітні технологічні схеми 
електрошлакового наплавлення. Розглянуті питання забезпечення 
належної металургійної якості наплавленого шару. Основним параметром 

для управління процесом є контроль і 
підтримання у заданому інтервалі 
температури шлакової ванни.  

В ІЕЗ ім. Є. О. Патона проведені 
дослідження за новими електрошла-
ковими технологіями: ЕШП з рідким 
металом і ЕШП витратного електроду 
у струмопровідному   кристалізаторі   
по двоконтурній схемі: витратний 
електрод  – піддон і кристалізатор – 
піддон. Показаний сокий івень 
властивостей металу заготівок, отри-
маних ми технологіям Наведена 
технологія переплаву титанової губки 
процесом ЕШП у струмопровідному 
кристалізаторі.  

ви р

 ци и. 

У Південно – Уральському 
державному університеті в результаті 

дослідження теплової ефективності електрошлакового переплаву й якості 
металу обертанням витратного електроду розроблена технологія, яка 
дозволяє економити до 15 % робочого флюсу, знизити енерговитрати до  
20 %, підвищити  продуктивність більш ніж на 25 % без збільшення 
кристалічної і хімічної однорідності. 

Мікроструктура перехідного шару
сталемідного злитка (×200), виплав-
леного в ІЕЗ ім. Є. О. Патона 

ІЧМ НАН України, ЗНТУ і Дніпродзержинським національним 
технічним університетом (ДНТУ) досліджені способи отримання 
двошарових заготовок для ріжучого інструменту методом ЕШП, що 
дозволяють замінити неріжучу частину інструмента нелегованою сталлю. 
Встановлено, що заготівки отримані наплавленням рідкого шару розплаву 
на тверду поверхню і переплавленням зварної заготівки – електроду з 
шарами, що чергуються з швидкоріжучої і середньовуглецевої сталі 
можуть бути використані як вихідні для виготовлення відповідного 
інструменту. 
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У доповіді співробіт-
ників ІЕЗ ім. Є. О. Патона, 
Інститутів металофізики 
(МФ) і Проблем міцності 
(ПМ) НАН України наве-
дені результати дослід-
ження якості і демп-
фуючих властивостей ман-
гано-мідного спла у, отри-
маного методом ЕШП

в

і 
  і  

рафінування. Виплавлен із 
некомпактної  шихти  злив-
ки однорідні за хімічним 
складом, мають щільну 
макробудову, метал рафін-
ується від неметалевих 
включень і шкідливих до-
мішок, добре піддається 

пластичній деформації та має вібропоглинаючі властивості у 5 – 10  разів 
вище ніж у сталі, що свідчить про  перспективність розробленої технології.  

Біметалеві злитки для подових електродів дугових 
печей постійного струму (після механічної обробки), 
що виплавлені в ІЕЗ ім. Є. О. Патона за технологією 
ЕШП ДС 

Фірмою INTECO вирішена проблема отримання зливків, повздовжній 
перетин яких набагато менший повздовжнього перетину заготівок, що 
переплавляються. Для цього розроблені Т-подібні кристалізатори. 

5.3 Плазмова металургія, лазерна технологія, зонна плавка 
У підсумковій доповіді ІЕЗ ім. Є. О. Патона по плазмовій  металургії 

поряд з результатами застосування плазмово–дугових процесів, у тому 
числі переплаву з витратним плазмотроном, для отримання високоякісних 
металів і сплавів наведені дослідження перспективної гібридної плазмово–
індукційної технології отримання якісних великих профільованих моно-
кристалів тугоплавких металів. 

У доповіді ФТІМС представлені результати багаторічних досліджень  
особливостей металургійних процесів у плазмових печах (плазмово–
індукційної, порційно–плазмової,  плазмово–вакуумної плавок, плавки 
металу у плазмових шахтних печах, рідкофазної відновлювальної плавки з 
використанням у якості легуючих елементів оксидів металів у вигляді 
гальваношлаків, окалини, пилу дугової і конвертерної плавок та інш.). 

В ІЕЗ ім. Є. О. Патона відпрацьовані технологічні режими виплавки 
гомогенних зливків алюмініду титану з використанням індукційного і 
плазмово–дугового переплаву. Як найбільш раціональна схема рекомен-
дується виплавка з вихідної шихти зливків у індукційних печах із 
секційним  кристалізатором  (ІПСК)  і  послідовного  переплаву  у  ПДП  чи  
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ІПСК для повного усереднення хімічного складу сплаву.  
В доповідях, що були представлені МІСіС, на основі еколого – 

економічного аналізу показано, що плазмове азотування швидкоріжучої 
сталі екологічно і економічно вигідніше, ніж традиційними способами: 
введення азоту у сталь у молекулярному вигляді з азотовмісними 
лігатурами і у вигляді з’єднань. Розглянута можливість визначення 
температури газової фази, що взаємодіє з металом, за експериментальним 
розподіленням температури у дуговому розряді.  

У доповіді Локомотивного депо, м. Златоуст, представлені графіки, 
що дозволяють розрахувати глибину зміцнення, тривалість і швидкість 
охолодження сталей в критичних інтервалах температур,  що дозволило 
розробити технологію плазмового зміцнення у азоті коліс електропотягу, 
що збільшує пробіг його у 2 – 3 рази. 

У ФТІМС, дослідженні умови, що зменшують пригар і утворення 
газових раковин при зонному переплавленні – це використання від-
новлювальної атмосфери у плавильному просторі з відсутністю оксидів на 
вихідній поверхні заготівки. 

Інститут титану представив доповідь по використанню безтигельної 
зонної плавки (БЗП) для отримання зверхчистих монокристалів силіцію. 
Відмінна перевага методу БЗП є у використанні не забруднюючого ванну 
часткового нагріву і відсутність контакту розплавленого силіцію з 
небажаними домішками. Видалення небажаних домішок відбувається шля-
хом багатократної зонної  плавки. 

5.4 Електронно–променева технологія і електромагнітна обробка 
металів 

Дослідження метода гарнісажної ЕПП з електромагнітним 
перемішуванням, що провели ФТІМС спільно з Державним трубним 
інститутом ім. Я. С. Осади (Україна), показало, що у комплексі за 
структурою і механічними властивостям труби, отриманої з металу, що 
плавиться таким способом (сплав Zn1Nb), суттєво перевищує такі 
характеристики труби з металу штатного ЕПП. 

Експериментальні дослідження рафінування ванадію, ніобію і танталу 
методом електронно–променевої зонної плавки, що проведені ННЦ 
„ХФТІ”, показали, що остання є ефективним способом, який дозволяє 
отримувати  монокристалічні зразки тугоплавких металів – ванадію, 
ніобію і танталу високої ступені чистоти. Для отримання якісних зразків 
необхідно використовувати вихідні матеріали після попереднього 
рафінування, водневого відновлення хлоридів і інш. 

У доповіді Інституту зверхтвердих матеріалів НАН України (ІСМ) і 
ІЕЗ ім. Є. О. Патона представленні результати дослідження зонного 
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спікання в установці з електронно–променевим нагрівачем схильних до 
гравітаційної ліквації композиційних матеріалів карбід вольфраму – 
нікель. Встановлено суттєве зменшення ліквації і зниження різниці у вмісті 
компонентів, що знаходяться зверху і знизу зразків. 

Підприємством „Електронно–променева піч” м. Орськ спільно з 
Орським гуманітарно – технологічним інститутом освоєні технології 
отримання зливків з чорних (масою до 30 т ) і кольорових (до 20 т) металів 
і сплавів з використанням у переплаві до 100 % відходів на ЕПП типу  
ЕМО – 30 з проміжною ємкістю (ЕППЄ). Доведена можливість переробки 
практично будь-яких металів і сплавів, вироби з яких будуть відповідати 
міжнародним стандартам. 

У доповідях ІЕЗ ім. Є. О. Патона проаналізований сучасний стан ЕПП 
титану і сплавів на його основі. Показано, що процес ЕППЄ дозволяє 
позбутися дефектів типу LDI і HDI, яких у повній мірі неможливо 
позбутися навіть потрійним ВДП. Основним шляхом видалення частинок 
TiN з титану є процес їх розчинення у розплаві. Основними шляхами 
видалення домішок з розплавів на основі нікелю є процеси десорбції і 
випаровування з поверхні розплаву в газову фазу. 

ІЕЗ ім. Є. О. Патона запропонував новий електронно–променевий 
метод отримання матеріалів з диспергованого розплаву (ЕПДР). Високі 
швидкості охолодження, що характерні для методу (104 К/с) сприяють 
подрібненню структури і поліпшенню властивостей матеріалів. В тому 
числі для жаростійких нікелевих сплавів збільшення швидкості 
охолодження призводить до подрібнення дендритів і зниження ліквації 
легуючих елементів. Для композиції титан – сталь високі швидкості 
охолодження забезпечують зменшення товщини інтерметалідного 
прошарку до 20 – 100 мкм. 

У доповіді АНТК ім. О. Антонова і ІЕЗ ім. Є. О. Патона наведенні 
данні, які підтверджують, що сучасні технології ЕППЄ забезпечують  
достатньо рівномірне розподілення легуючих елементів по об’єму зливків 
титанових сплавів і мають високу ефективність з точки зору попередження 
утворення включень. 

В ІЕЗ ім. Є. О. Патона розроблені способи магнітокерованої 
електрошлакової плавки титанових сплавів у поздовжньо – радіальному і 
поперечному  магнітному полях. Плавка у поздовжньо – радіальному 
магнітних полях, з реверсуванням розплаву, забезпечує видалення з ванни 
нерозчинених твердих включень у гарнісаж, збільшує траєкторії і час 
проходження електродних крапель через шлакову ванну, що у свою чергу, 
підвищує ефективність розчинення включень, що містяться у ній. Плавка у 
поперечному магнітному полі створює вібрацію розплаву, що подрібнює 
кристалічну структуру зливка. 
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У ДонНУ проведене мате-
матичне моделювання безперервної 
розливки сталі з застосуванням 
електромагнітного перемішування 
(ЕМП). Доведено, що ЕМП при-
звело до зниження процесу утворен-
ня поверхневих тріщин, зменшення 
осьової ліквації і поруватості у 
зливку, що безперервно твердіє.  

В ІЕЗ ім. Є. О. Патона 
проведене математичне моделю-
вання рафінування металів техно-
логією ЕПП. Встановлено, що сту-
пінь рафінування одноманітно зрос-

тає при зменшенні швидкості плавки і при збільшенні відношення площі 
поверхні на торці витратної заготівки до площі поверхні ванни.  

Злиток, виплавлений на МБЛЗ з застосу-
ванням ЕМП 

ФТІМС  представив доповідь по керуванню магнітно–динамічним 
міксером–дозатором при розливанні чавуну. Нова енергозберігаюча 
технологія дозволяє зменшити на 8 кВт·год/т металу енерговитрати, на 2 – 
5 % втрати основних легуючих елементів, на 10 – 15 % додаткових 
матеріалів і підвищити вихід придатного на 4 – 5 %. 

У доповіді, що була представлена заводом електронно–променевої 
металургії, м. Київ, розглянуті резерви зниження енерговитрат при ЕППЄ 
зливків із сплавів титану до 2000 кВт·год/т за рахунок підвищення 
продуктивності переплаву і скорочення теплових втрат в теплообмінних 
апаратах. Додатковим резервом скорочення енергетичних витрат може 
бути утилізація тепла з системи охолодження установки. 

5.5 Позапічна обробка металів 
У доповіді Національної металургійної академії України розглянутий 

новий для умов ливарного виробництва метод позапічної обробки металу у 
конвертері газокисневого рафінування. Кінцевий вміст елементів в металі 
може складати: вуглецю  ≤ 0,01 %, водню 2,5 – 3,5 см3/100 г, азоту 0,007 – 
0,008 %, сірки 0,007 – 0,010 %. У порівнянні з електропічним 
монопроцесом виплавки корозійностійких сталей на 10 % підвищується 
загальне використання хрому, на 1 – 2 кг/т сталі знижується витрата 
мангану.   

У доповіді Сибірського державного індустріального університету і 
Кузнецького металургійного комбінату (КМК) приведені результати 
дослідження технології корегування хімічного складу  конструкційної 
сталі за вмістом силіцію, мангану і хрому у ковші після випуску. 
Коефіцієнт засвоєння силіцію склав 85 ± 15 %, мангану і хрому – 90 ± 10 % 
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незалежно від маси введених феросплавів і тривалості продування металу 
у ковші при відповідній витраті аргону. 

У доповіді Старооскольського технологічного інституту приведені 
дослідження енергозберігаючої технології позапічної обробки сталі в 
агрегаті ківш – піч (АКОС). Встановлено, що енергозберігаючий режим 
технологічної схеми ДСП – АКОС відповідає температурі перегріву 
металу при випуску з печі не вище значень, що забезпечують компенсацію 
теплових втрат при доставці ковша на АКОС і нормальну роботу донних 
продувочних блоків. Прогрів футерівки ковша при цьому повинен бути 
вище 900 ºС. Позапічна обробка у АКОС виконується при перегріванні 
металу на 60 – 80 ºС над температурою ліквідус. 

У доповіді, що представлена ДонНТУ, ДонДАУ, ОАО „Данко” і 
Новокраматорським металургійним заводом розглянуті різні конструкції 
продувочних вузлів ковшів при позапічній обробці металу. Найліпші 
результати досягнуті при використанні спеціальних блоків з напрямленою 
поруватістю. Експлуатаційна стійкість таких вузлів складає 0 – 50 плавок і 
більше (до 2000 хвилин продування). Приведений перелік задач, для 
рішення яких розроблений пакет прикладних програм, що дозволяє 
оптимально визначити параметри, кількість і місця встановлення 
продувочних вузлів установок „піч – ківш”. 

У доповіді ДДТУ з застосуванням методів  фізичного і математичного 
моделювання вивчені особливості розвитку процесів масоперенесення при 
обробці чавуну у двокамерному ковші з реакційною і порівняльною 
камерами. Встановлено, що значну роль у  розвитку процесу десульфурації 
чавуну в порівняльній камері грає макродифузійний переніс конвектив-
ними потоками з реакційної камери у порівняльну через отвір у 
перегородці. Режим подачі десульфуратора, витрати газоносія і глибина 
занурення шлаковідокремлюючої перегородки визначають розвиток і 
напрямок конвективних потоків і масоперенесення між камерами. 

ІЧМ НАН України на ОАО ДМЗ ім. Петровського і ДМК ім. Джер-
жинського вивчено вплив електричних діянь від джерела низьких потен-
ціалів на конвертерну ванну. Встановлено підвищення температури ванни 
на 15 – 30 ºС, підвищення виходу рідкої сталі, збільшення залишкового 
мангану у сталі, поліпшення якості металу за вмістом у ньому сірки і 
фосфору, азоту і кисню. Знижується запиленість газів у 1,6 – 2,2 рази. 

При позапічній обробці металів компенсація запізнення у задачах 
управління процесом виготовлення виливків у ливарних формах дозволила 
значно збільшити швидкість внесення регулюючих впливів, що зменшило 
кількість бракованих виливків.  

ФТІМС для обробки сталі використовував бориди рідкоземельних 
металів, які відрізняються інактивністю і високими температурами 
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плавлення. Обробка сталі алюмінієвою лігатурою з гексаборидом лантану 
підвищила середнє значення пластичних властивостей і ударної в’язкості 
металу після термічної обробки. У результаті було досягнуто високий 
стабільний рівень механічних властивостей литого металу, позбулися 
тріщин, що виявляються лише при механічній обробці відливок, що 
пройшли термічну обробку. 

ІЧМ розроблена технологія отримання швидкозакристалізованих 
алюмінієвих сплавів методом позапічної обробки розплаву водою високого 
тиску зі швидкостями кристалізації розплаву 106 К/с. Отриманні порошки 
добре піддаються пресуванню, процес економічний, вибухобезпечний, 
технологічний і екологічно чистий. Сплави Al–Zn–Mg і Al–Zn–Mg–Cu на 
основі водорозпилених порошків значно перевершують зливкові сплави за 
характеристиками по міцності. 

ІЧМ спільно з Інститутом титану проаналізували процес десуль-
фурації чавуну реагентами на основі магнію. Встановлено, що з точки зору 
стійкості системи [Mg] – [S] і економічності вдування „чистого” магнію 
через фурму з випарником на виході процес є найбільш раціональним, 
економічним і надійним технологічним рішенням з можливістю забезпе-
чення будь-якої потрібної десульфурації чавуну (навіть до 0,001 –  0,002 % 
сірки) і при найбільш повному засвоєнні магнію (більше 90 %). 

Красноярським державним технічним університетом представлена 
індукційна установка з електромагнітними обертачами для позапічного 
рафінування алюмінієвих сплавів на базі індукційної канальної печі. 
Промислові випробування на ОАО „КраМЗ” показали, що сумарні втрати 
активної потужності на додаткові котушки електромагнітних обертачів не 
перевищують 7 %. Густина металу підвищується з 2,7 до 2,76 г/см3.  

5.6 Окремі питання металургії 
У доповіді Інституту металургії і матеріалознавства ім. А. А. Байкова 

РАН і МДІСіС представлені результати дослідження взаємодії шлаку 
системи оксид – фторид барію з вогнетривами на основі оксидів алюмінію 
і магнію при дефосфорації ферохрому вказаними шлаками. Встановлено, 
що зі зростанням у шлаку масової частки ВаО (до 40 % мас.) 
спостерігається тенденція до збільшення коефіцієнту дифузії (DCr) при 
1650 ºC, причому  і до зменшення D32OAl

Cr
MgO
Cr DD > Cr при 1725 ºС з 

мінімальними значеннями  при 40 % мас. ВаО. 32OMgOAl
CrD

У доповіді ФТІМС наведені результати виплавки чавуну з рудних 
концентратів (замість чушкового чавуну і брухту) методом рідкофазної 
відновлювальної плавки в плазмовій печі. Встановлено, що при вмісті у 
шихті залізорудного концентрату від 34 до 53 % ступінь відновлення заліза 
знаходиться у межах 85,0 – 97,3 %. Вміст силіцію не перевищує 95 %, 
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сірки – 0,034 – 0,042 %. При використанні у  шихті 70 % залізорудного 
концентрату ступінь відновлення заліза зменшився до 66,3 %. Тому при 
виплавці чавуну вміст залізо – рудного концентрату не повинен 
перевищувати 50 – 55 %. При виплавці хромистого чавуну вміст у шихті 
хромового концентрату склав 20 і 50 %. При цьому ступінь відновлення 
хрому склав 80 – 82 %. 

У доповіді ІЕЗ ім. Є. О. Патона 
представлена математична модель погли-
нання газів при дугових переплавних 
процесах. Відповідно до моделі для 
досягнення найбільш повного насичення ме-
талу газом необхідно забезпечити високий 
коефіцієнт масопередачі, низьку швидкість 
плавлення електроду і найбільш розвинені 
поверхні плівки, краплі і ванни. Порівняння 
розрахункових і експериментальних значень 
вмісту азоту в плівці і краплях рідкого 
металу на торці електродів при реальних 
плавках ДШП і ПРП у азотовмісній ат-
мосфері дає задовільну збіжність. 

ІПМ НАН України вивчено вплив 
легування скандієм і цирконієм на структуру 
і механічні властивості литих і деформованих 
сплавів. Введення невеликих добавок Sc і Zr  
у  Al–Zr–Mg–Cu сплави модифікує литу 
структуру, зменшує розмір зерна, підвищує 
температуру рекристалізації і механічні 
властивості зливків. Після оптимальної 
термічної обробки досягають високий рівень 
механічних властивостей. Застосування 

продувки розплаву аргоном і зливання розплаву через донну частину тигля 
сприяє отриманню якісних, хімічно однорідних, вільних від оксидних 
включень зливків. 

Зовнішній вигляд біметале-
вого корозійностійкого  арма-
турного профілю Ø 16 мм, 
виплавленого в ІЕЗ ім. Є. О. 
Патона,  і зразка після іспитів 
на згинання. 

Московське представництво компанії АЛЮСИЛ (Росія) показало, що 
у перспективі доцільний перехід на підготування алюмінієвих сплавів у 
електричних печах, не дивлячись на прогрес у техніці і технології 
полум’яної відбивної плавки за кордоном, досягнутий на протязі останніх 
20 років. Електричні печі забезпечують економію енергії і металу, 
забезпечуючи більш високий рівень його якості. 

У доповіді Technical University of Chectochowa (Польща) показано 
поліпшення властивостей алюмінієвих сплавів після обробки їх екзотер-
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мічними сумішами. Досліджено застосування висоосновного шлаку у 
доменних печах з форсованою тягою. Встановлено, що застосування 
такого шлаку дозволяє досягти кращих економічних результатів. 

МДІСіС встановлений зв’язок між забрудненням металу 
неметалевими включеннями і активністю кисню у розплаві перед початком 
процесу кристалізації. Запропоновано використовувати результати 
вимірювання активності кисню у металі кисневими зондами перед 
кристалізацією і на основі цих даних вдосконалювати технологію процесів 
розкиснення і легування металу. 

НТУУ ,,КПІ” вивчено вплив деяких поверхнево – активних речовин на 
продуктивність і якість вібраційної фінішної обробки литих і штампованих 
виробів з кольорових металів. Встановлено, що полімерні добавки у 2 – 4 

рази підвищують швидкість обробки металу в 
порівнянні з звичайним содовим розчином у 
ідентичних умовах, якість поверхні  при цьому 
суттєво поліпшується, що розширює технологічні 
можливості вібраційної фінішної обробки. 

НТУУ „КПІ” і ІМФ НАН України теоретично 
і експериментально вивчений процес пластичної 
деформації і особливості формування дислока-
ційних структур алюмінію, міді і армкозаліза під 
дією багатократних ударних обробок – ультра-
звукової і низькочастотної. Показано, що накопи-
чення деформації при багаторазовій ударній 
обробці обумовлено релаксаційними явищами у 
проміжках між ударами і залежить від частоти, 
амплітуди, а також від активаційних параметрів 
руху дислокацій і температури. 

У доповіді ІЕЗ ім. Є. О. Патона розглянуті 
переваги  індукційного  переплаву  у секційний  
кристалізатор, які дозволяють дуже успішно 
застосовувати цей процес у промислових 
масштабах для виробництва зливків високої 
якості. 

Дослідження, що були виконані у 
Приазовському державному технічному університеті (м. Маріуполь), по 
термодинаміці розподілу сірки у системі  синтетичний шлак – 
залізовуглецевий розплав дозволили отримати рівняння для визначення 
приведеного коефіцієнту розподілення сірки у системі шлак – метал, вміст 
її у металі і шлаку. По результатам дослідження на промислових конвер-

Про особливості форму-
вання дислокаційних 
структур алюмінію до-
повідає доцент В. Г. Мо-
гилатенко, НТУУ ,,КПІ” 
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терах визначена величина відхилення по сірці системи шлак – метал від 
рівноваги. 

 

  
 Співробітники кафедри ФХОТМ після закінчення конференції в музеї НТУУ ,,КПІ”
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6 СВЯТКУВАННЯ 30-РІЧЧЯ КАФЕДРИ І 80-РІЧЧЯ Д. Ф. ЧЕРНЕГИ 

6.1 Святкування 30-річчя кафедри 
У вересні 2007 р. виповнилось 30 років з дня заснування кафедри 

,,Фізико-хімічні основи технології металів” інженерно-фізичного 
факультету. За час свого існування кафедра підготувала більше 400 
бакалаврів по напрямку „Металургія”, 564 інженера-спеціаліста і 60 ма-
гістрів по спеціальності „Спеціальна металургія”, 2 випускники кафедри 
захистили докторські і більше 20 – кандидатські дисертації. Співробітники 
кафедри захистили 7 докторських і 19 кандидатських дисертацій, 7 
співробітникам кафедри присвоєно звання професора, 12 − доцента. Опуб-
ліковано більше 1200 статей, 2 довідника, 5 підручників, 8 монографій, 
атлас плавильних установок спецелектрометалургії (3 розділи), 5 збірників 
наукових праць співробітників, випускників і студентів кафедри, 
проведено 2 міжнародні наукові конференції, одержано більше 50 автор-
ських свідоцтв і патентів. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Президія урочистих зборів: голова профбюро ІФФ О. І. Шейко, декан ІФФ 
П. І. Лобода, студентка 3 курсу групи ФС-52, відмінниця навчання Вікторія 
Бойко,  завідувач кафедри ФХОТМ Д. Ф. Чернега, заступник завідувача кафедри 
ФХОТМ М. І. Прилуцький, випускник металургійного факультету КПІ 1949
року, професор К. А. Шумилов, професор кафедри ФХОТМ В. С. Богушевський, 
заступник міністра Мінпромполітики С. Г. Грищенко 

Подію відмічали у будинку культури НТУУ ,,КПІ”. Урочисту частину 
відкрив організатор і беззміний завідувач кафедри Д. Ф. Чернега. На 
урочистій частині проректор НТУУ  ,,КПІ” С. І. Сидоренко від імені 
ректора М. З. Згуровського поздоровив колектив кафедри ФХОТМ і 
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зачитав наказ по університету «Про відзначення 30-річчя з дня заснування 
кафедри Фізико-хімічні основи технології металів”» (додаток Г). Декан 
інженерно-фізичного факультету П. І. Лобода поздоровив колектив 
кафедри і зачитав розпорядження по факультету «Про заохочення 
співробітників кафедри “Фізико-хімічні основи технології металів”». 
Професор кафедри ФХОТМ В. С. Богушевський від імені колективу 
кафедри поздоровив студентів ІФФ і кафедри і зачитав розпорядження 
завідувача кафедри Д. Ф. Чернеги ,,Про заохочення студентів кафедри”. 

З привітаннями виступили завідувачі кафедрами ІФФ, вчені інститутів 
НАН України і галузевих науково-дослідних інститутів, підприємств        
м. Києва, випускники і студенти кафедри. 

Після урочистої частини відбувався святковий концерт, на якому 
виступили професіональні актори і учасники художньої самодіяльносі 
гуртків НТУУ ,,КПІ”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Виступ з привітанням проректора НТУУ                  Виступ з привітанням декана ІФФ 
  ,,КПІ” С. І. Сидоренка                                                  П. І. Лободи 
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З привітанням до учасників святкування                 З привітанням до студентів звернувся 
звернувся завідувач кафедри Д. Ф. Чернега            професор В. С. Богушевський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Поздоровлення від кафедри ,,Фізика металів” 
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Поздоровлення   від   кафедри  

,,Високотемпературні матеріали  
та порошкова металургія” завіду-
вача кафедри П. І. Лободи 

Поздоровлення від кафедри ,,Ливарне
виробництво чорних і кольорових мета-
лів” завідувача кафедри В. Г. Моги-
латенка                      

 
                                      

 
 
  

Професор К. А. Шумилов, провідний 
науковий співробітник Київського 

металургійного факультету 1949 р.          

За
Н
в. відділом ІЕЗ ім. Є. О. Патона 
АН України д.т.н. Л. Б. Медовар з 

привітанням від Б. Є. Патона    інституту автоматики, випускник 
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привітанням від ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАНЗ  к 

І. В. Шейко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З привітанням виступають випускники кафедри: 
кандидат філософських наук                                      кандидат технічних наук 

                          І. В. Девтеров                                                              М. С. Горюк 

 України виступив доктор технічних нау
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Д. Ф. Чернегу поздоровляють студенти 3 курсу Ярослав Антоневич і Ольга Клименко 

Від імені студентів виступили відмінники навчання: студентка 3 курсу групи ФС-52 
Вікторія Бойко і студент 4 курсу групи ФС-41 Сергій Щербина 
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Д. Ф. Чернега з подар
 
 
 

унками з нагоди ювілею кафедри 

 

На кафедрі ФХОТМ свято 
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Cвятковий концерт 
 

 
 

Відкриття святкового концерту. Ведучі студенти 3 курсу групи ФС-52 Олександр 
Кириленко і Катерина Бут 

 

 
   Організатор концерту                                       Виступає тріо бандуристок 
С. В. Тарасюк і студентка 
Катерина Бут 
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Виступає Катерина Вовчук –Лау-
реат всеукраїнських та міжнарод-
них конкурсів  

                    
 
 
 

З гуморесками виступив перший 
керівник театру аматорів КПІ 
В. В. Іващенко  

 

 
 
 
Л. Дорош і О. Шеховцова з піснею 
,,Милий” 

І. Кацімон і А.Гаврилюк, студе
2 курсу 

нтки 
факультету менеджменту та 

маркетингу з піснею ,,Вишневий сад” 
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Автор і виконавець пісень, Лауреат 
Всеукраїнських і міжнародних кон- 
курсів Алекс Кем 

Ірина Хоменко з піс-
нею,,Вільний птах” 

 

 
 

Вокальний ансамбль ,,Сьоме почуття” з піснею ,,Ой у вишневому садочку” 

 195



 
 

 

 
 

І. Кацімон, І. Хоменко, А. Гаврилюк з піснею ,,Україна моя любов” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          Зав. кафедри фізвиховання                                  Солістка вокального ансамблю  
          Ю. А. Попадюха з піснями                                   Ірина Кацімон  
         ,,Пусть”, ,,Ясні дні” 
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Заключний виступ артистів 

 

Глядачі з насолодою дивляться виступ артистів 
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6.1   Святкування 80-річчя Д. Ф. Чернеги 
Дмитро Федорович Чернега народився 5 жовтня 1927 року в 

Чернігівській області Борзнянського району, с. Миколаївка в селянській 
сім’ї. З 1948 року по сьогоднішній час життя  Д. Ф. Чернеги пов’язано з 
Київським політехнічним інститутом. 1948 – 1953 рр. – студент 
металургійного факультету КПІ. В 1953 р. після закінчення навчання по 
розподілу був залишений асистентом на кафедрі металургії сталі. 
Одночасно з педагогічною роботою  він  працював заступником декана 
металургійного факультету (1959 – 1964 рр.), деканом загальнотехнічного 
факультету (1965 – 1972 рр.), деканом механіко-технологічного (з 1972 р.), 
перейменованого з його ініціативи на інженерно-фізичний факультет  
(1975 – 1988 рр.). В 1977 році створив і до цього часу є незмінним 
завідувачем кафедри ,,Фізико-хімічні основи технології металів”. 
       В 1959 р. Д.Ф.Чернега захистив кандидатську, а в 1974 р. – докторську 
дисертації. В 2000 р. обраний член-кореспондентом НАН України. 
        Д. Ф. Чернега – видатний вчений в галузі високотемпературних 
фізико-хімічних процесів металургії сталі, спеціальної електрометалургії, 
ливарного виробництва, кольорових металів і сплавів. Його 
фундаментальні роботи з дослідження масопередавання газів у металевих 
розплавах не мають аналогів і отримали широке світове визнання. 
Результати цих робіт були покладені в розробку ресурсозберігаючих 
технологій виплавки сплавів на основі алюмінію і створення устаткування 
для контролю вмісту водню в металевих розчинах під час плавлення. 
Розроблені і впроваджені у виробництво технології модифікування, 
легування і рафінування сплавів, електрошлакового переплаву,  обігріву і 
підживлення зливків. Під його керівництвом, консультаціях і допомозі 
успішно захищено 9 докторських і 20 кандидатських дисертацій. Ним 
започаткована наукова школа, представники якої працюють не тільки в 
НТУУ “КПІ”, але й в інших навчальних закладах нашої держави і за 
кордоном.  

Д. Ф. Чернега автор 9 підручників, монографій і довідників, 
опублікував понад 500 статей в наукових журналах, виступив з понад 100 
доповідями на наукових конференціях, має 34 авторських свідоцтва і 
патенти. 

5 жовтня 2007 року на ІФФ відбулося урочисте засідання Вченої ради 
з находи 80-річного ювілею Д. Ф. Чернеги. В поздоровлені прийняли 
участь співробітники, студенти і випускники ІФФ, ректорат НТТУ ,,КПІ” 
на чолі з ректором М. З. Згуровським, видатні вчені НАН України, 
академічних, галузевих науково-дослідних інститутів і підприємств, 
викладачі споріднених Вузів України.   
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Поздоровлення декана Інженерно-фізичного факультету 

 

 
 
 

Поздоровлення кафедри 
,,Ливарне виробництво чор-
них і кольорових металів” 

Поздоровлення кафедри ,,Металознавство і 
термічна обробка” 
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Поздоровлення кафедри 
,,Фізико-хімічні основи  тех-
нології металів” 

Роман Власов і Тетяна Вовк поздоровляють юві-
ляра від імені студентів кафедри ФХОТМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздоровлення кафедри ,,Фізика металів” 

 
                  
 

Поздоровлення випускників ІФФ кан-
дидатів технічних наук С. М. Воло-
шечка і В. П. Ульшина   

Поздоровлення зав. відділом ФТІМ
професора, д.т.н. В. П. Гаврилюка 
 

С, 
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   .   

Поздоровлення кафедри ,,Високотемпературні матеріали і порошкова металургія” 

               
 
  
 
 

 
 

Поздоровлення начальника навчально-
етодичного управління НТУУ ,,КПІ”      

І. О. Мікульонка   

Поздоровлення від ФТІМС – зав. відділом, 
професор, В. С. Шуміхін, д.т.н. А. М. Вер-
ховлюк, В. Л. Лахненко  

м

Староста групи Сергій Щербина
поздоровляє Д. Ф. Чернегу від імені 
студентів групи ФС-41 

 Поздоровлення студентів першого 
випуску кафедри д. т. н. К. В. Миха-
ленкова і к. т. н. Ю. В. Фальченка 
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Ректор НТУУ ,,КПІ” М. З. Згуровський поздоровляє ювіляра 
 

Д. Ф. Чернега із студентами після поздоровлення з 80-річчям 
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Староста групи ФС-42 Олександр
Свистунов поздоровляє Д. Ф. Чернегу 
від імені студентів групи 

С. Г. Грищенко і В. К. Грановський 
поздоровляють Д. Ф. Чернегу від імені 
Мінпромполітики  

Від імені Борзнянського землячества Чернігівської області 
поздоровлення братів Процеків Тараса, В’ячеслава і Юрія 

Поздоровлення голови профкому НТУУ ,,КПІ” В. І. Молчанова 
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                                                                                                     Поздоровлення заступника голови 

профкому НТУУ ,,КПІ” І. І. Білика 
Поздоровлення від Інституту надтвердих 
матеріалів, зав. відділом, чл.-кор. НАН
України, д.т.н., професора В. П. Бондаренка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Поздоровлення студентів 3 курсу кафедри 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заключне слово Дмитра Федоровича Чернеги  
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7 ВІДЗИВИ ВИПУСКНИКІВ І СТУДЕНТІВ ПРО НАВЧАННЯ НА 
КАФЕДРІ ФХОТМ 

7.1 Тимур Литовченко – випускник кафедри ФХОТМ 1986 року 
ЯК ГАРТУВАЛИСЯ МЕТАЛУРГИ 

Мої давні знайомі (однокласники, співучні по факультету, колишні 
мої вчителі й викладачі) переважно дивуються: ,,Навіщо було гаяти шість  
років життя в політехнічному інституті, щоб зрештою стати 
письменником-фантастом і журналістом?! Поясни, будь ласка”. 
Відповідаю просто й відверто: вчився у своє задоволення, отримував 
знання… і проходив неабияку життєву школу! 

Останнє вважаю особливо важливим. Адже молодь дістає у вищому 
навчальному закладі не просто конкретний фах, а дещо більше — освіту в 
широкому розумінні слова. Духовне виховання і внутрішню культуру, 
якщо хочете. А це дорого коштує, і як людина розпорядиться згодом 
набутими знаннями й якостями, не спрогнозує наперед ніхто. Металургів, 
які працюють зовсім не за фахом, я також зустрічав неодноразово: від 
народного депутата чотирьох скликань, колишнього мера Маріуполя, 
нинішнього голови Держрезерву Михайла Поживанова до моїх однокурс-
ниць Ірини Загорії (Іщук) та Жанни Сабурової (Поляруш) – дві останні 
успішно працюють в Міністерстві оборони та на телеканалі ,,К-1” 
відповідно. 

Не в останню чергу, набутий металургійний фах допоміг свого часу і 
мені влаштуватися прес-секретарем Міністерства вугільної промисловості: 
на відміну від попередників, я без зайвих пояснень знав, чим коксівне 
вугілля відрізняється від енергетичного, що таке антрацит, шлак і шлам, як 
відбувається збагачення корисних копалин, на що впливає вміст сірки у 
вугіллі… і багато чого іншого – а прес-секретар має не просто 
орієнтуватися у всіх тонкощах виробничих процесів, розумітися на 
економіці галузі, але також розтлумачити все це журналістам. Після 
повернення до лав газетярів, вища технічна освіта також забезпечувала 
мені неабиякі переваги: в тому разі, якщо бізнесмени, топ-менеджери 
підприємств або навіть вчені намагалися ,,навішати локшину на вуха” 
людині з журналістською освітою (у їхньому розумінні), я швидко ставив 
їх на місце. 

Торувати письменницький шлях, не володіючи зарядом гуманітарних 
знань, здобутих у тому ж таки КПІ, я би навряд чи зміг. Тут стали у нагоді 
курси дисциплін, на перший погляд, технареві зовсім непотрібних: етика, 
естетика, філософія та ін. (навіть подані у зрізі марксистсько-ленінської 
ідеології, що панувала в часи мого студентства). А ще й такі невловимі 
речі, як навички бібліографічного пошуку, роботи з першоджерелами… 
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Допоміг і давній досвід громадської роботи в стіннівці ,,ТОК” 
електротехнічного факультету (я навчався там на першому курсі – в 1980 –
1981 рр.), в штабах ,,Комсомольського прожектора” інженерно-фізичного 
факультету й КПІ. ,,Прожектористів” співучні не надто полюбляли – отже, 
довелося навчитись робити доручену тобі справу, не зважаючи на будь-
який зовнішній спротив та відчуження оточуючих. 

Нарешті, я на все життя залишуся вдячним своїм викладачам, які не 
тільки надавали нам, студентам, корисні знання, але й виховували з нас 
інженерів. У радянські части побутував анекдот, побудований на 
пародіюванні п’єси ,,На дні” Максима Горького: мовляв, слово ,,інженер” 
звучить так само гордовито, як і слово ,,людина”. Проте я завжди пишався 
набутим за роки студентства фахом. Пишався тим, що я – інженер-
металург, випускник інженерно-фізичного факультету КПІ. Як не дивно, 
це справді звучить гордовито – адже таке звучання залежить лише від 
самої людини, її бажання і вміння розпорядитися набутими знаннями… 

7.2 Ілля Девтеров – випускник кафедри ФХОТМ 1987 року 
Ідея Дмитра Федоровича Чернеги опублікувати спогади про те, як ми 

вчилися, про наших вчителів здалась мені дуже цікавою. Такого роду речі 
я ще ніколи не писав. Хоча, оглядаючись назад, розумію – пройшло вже 
багато років, і тих, хто вивів нас у люди, стало менше... 

Поступили ми у Київський політехнічний інститут в 1981 році. Це був 
перший набір кафедри ФХОТМ на 1-й курс, перспективи перед нами 
відкривались дуже великі, відчувалась причасність до нової справи. 

Але, поступивши по 9-бальному експерименту (отримавши 9 балів за 
два іспити) і ставши студентами, ми були ,,мобілізовані” на будівництво 7-
го корпусу КПІ. Керував нами тоді Могилатенко Володимир Геннадійович, 
жорстко, але – з розумінням. Пройшовши першу перевірку, ми, не 
встигнувши розглядіти стіни своїх аудиторій, поїхали в колгосп на весь 
вересень. Там і здружились, добре оздоровившись за необхідною для 
Держави працею.    

Безумовно, перший семестр був непростий. Єдиний у групі ,,медаліст” 
не витримав іспитів на першій сесії. Пресування фундаментальними 
дисциплінами проходило на достатньо серйозному рівні й тільки зустрічі з 
завідувачем кафедри, деканом Дмитром Федоровичем Чернегою повертали у 
наші голови мету навчання на ІФФ. Згадую, як заступник декана по 
навчально-виховній роботі Володимир Миколайович Писаренко гнівно 
грозив відрахуванням тим студентам, хто прогулював, не ,,тягнув” та інш. 
Було по справжньому страшно, і ми напружувалися, хто як міг. 

Добре пам’ятаю, як почалися спеціальні дисципліни, і, більш за все 
,,Теплотехніку”, як Михайло Іванович Прилуцький, розповідав про печі. 
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Особливо всі запам’ятали слово ,,рекуператор”, вочевидь, щось містичне 
було у тому, як Михайло Іванович вимовляв  це слово. В результаті це слово 
стало символом дисципліни. Скляний стенд для газового аналізу, зроблений 
власноручно Володимиром Геннадійовичем Могилатенком, взагалі поражав 
нашу уяву. Учорашні школярі, ми не могли зрозуміти, як можна освоїти 
професію склодува тільки для того, щоб реалізувати на практиці авторський 
проект унікального устаткування, рівному якому не було.     

Ясна річ – всі дисципліни спочатку були для нас у диковинку, крім 
студентів, що прийшли після технікуму, але важливим моментом у нашому 
навчанні була ,,Практика”. На відмінність реалій сьогодення, возили нас на 
практику регулярно і, незважаючи на розгубленість виробничників, які часто 
не знали, куди нас діти і на які роботи поставити, ми методично і масово 
навчались основам своєї майбутньої професії на виробництві. Коксові 
батареї, аглофабрика, мартенівський цех, кисневий цех – не було вражень 
сильніших. Масштабність і реалізм своєї майбутньої праці вражали нашу 
уяву. А у вільний час, бувало, як почне розповідати щось із свого життєвого 
досвіду Микола Петрович Волкотруб, то не помічаєш, як на вулиці стало 
темно і час іти до свого ліжка. 

Були також колгоспи. Одного разу, працюючи на буряковому полі, ми 
знайшли снаряд довжиною десь 65 – 70 см. Сам факт для новин – звичайний, 
знаходять їх і до теперішнього часу. Але мене вразило те, як проявились 
характери людей у цій нештатній ситуації. Коли стало відомо, що один 
,,жартівник” із нашої бригади таємно привіз (з нами на автобусі) цей снаряд 
до нашої хати, командир факультетського загону Віктор Васильович 
Морозов (світла йому пам’ять) всіх розігнав, взяв цей снаряд на руки, як 
дитину, і самостійно виніс його далеко у гай, за межі нашого житла. Після 
цього авторитет командира піднявся на недосяжний щабель.  

Особливі слова хотілося сказати про Юрія Яковича Готвянського і 
Геннадія Олександровича Ремізова. З ними у мене пов’язаний початок 
наукової діяльності – диплом, аспірантура, відрядження, плавки-плавки-
плавки у Свердловську, Нововолинську... Формат цих спогадів не дозволяє в 
подробицях описати усі ,,етапи славних справ”, скажу тільки, що з цими 
викладачами я пройшов дійсну школу, набув досвід, який не купиш за будь 
які гроші. Специфіка металургів, як мені здається, заключається у тому, щоб 
із знанням справи робити своє діло, а все інше життя підпорядковувати 
йому. Ніде у інших галузях знань я не зустрічав стільки людей, що ,,горять” 
своєю справою, скільки зустрів їх в металургії. Цей вогонь може запалити 
будь кого, хто стикнеться з ним, і у важкі хвилини життя я не одного разу 
замислювався про те, щоб повернутися у металургію.   

Коли згадуєш події, що мали місце у твоєму житті, завжди є стремління 
щось прикрасити, щось ,,забути”, а десь згадати, те ,,що потрібно”. Але є 
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суттєвий момент, який не залишає шансів на видумку – наші читачі. Серед 
них є багато і тих, хто був безпосереднім учасником цих подій, і вони, як 
говориться, не дадуть мені збрехати. Дмитро Федорович Чернега, енергійно 
розвиваючи ідею перспективнішої спеціальності, запрошував для читання 
лекцій провідних спеціалістів у даній галузі, ми стикалися у навчальному 
процесі з переднім краєм науки і технологій, ми ,,варилися” в цьому 
середовищі. Не дивує те, що група ФС-11 ,,видала” при закінченні навчання, 
у 1987 році, стільки випускників із червоним дипломом – Бялік Олег, 
Захаров Сергій, Рейтер Вадим, Стратейчук Володимир, Поповиченко 
Олександр, Сидоров Володимир і автор цих спогадів. Однак суспільство 
практично не дало нам шансів реалізуватися. Актуальність і перспективність 
нашої професії майже пропали разом із Радянським Союзом. Деякі 
працювали за спеціальністю, а потім пішли туди, де дійсно можна заробити 
на життя. Гірко писати про це, зважуючи на те, що сили і професіоналізм 
наших вчителів були витрачені майже зайво. Але, незважаючи на все це, 
необхідно відмітити, що багато із того, що було нам дано, трансформувалося 
і, так або інакше, безумовно сприяло успіху у тому виді діяльності, яку 
вибрав кожен з нас (я зараз кандидат філософських наук і працюю доцентом 
кафедри філософії факультету соціології НТУУ ,,КПІ”). 

Бялік Олег Михайлович, Ларин Валерій Костянтинович, Сьомик 
Аркадій Павлович, Макаревич Олександр Павлович, Авдокушин Володимир 
Павлович, Рудой Павло Сильвестрович – імена наших вчителів, яких уже 
немає серед нас, не витираються із пам’яті, ми їх пам’ятаємо і у важкі 
моменти життя згадуємо їх поради, їх силу і любов до своєї справи. 

А життя продовжується. І коли я взнав, що ІФФ зайняв друге місце по 
НТУУ ,,КПІ” за інтегральним рейтингом діяльності у 2007 році, моє серце 
заповнила гордість за рідний факультет, за його успіхи, за те, що він живе і 
показує усім приклад того, ЯК треба працювати.         

 7.3 Вікторія Бойко – студентка 3 курсу кафедри ФХОТМ  
Вибір майбутньої професії – це дуже важливий і складний крок у 

житті кожного. Я зробила  свій вибір три роки тому і не на мить не жалкую 
про нього, бо навчаюся на найкращій у світі кафедрі. 

На нашому життєвому шляху рідко зустрічаються доброзичливі та 
щирі люди. Кафедра ФХОТМ просто скарбниця, переповнена такими 
людьми. 

Це ті, хто бездоганно знає свій предмет, готові у будь-яку мить тобі 
допомогти, дати пораду. Це не просто викладачі, а люди з великої літери 
,,Л”. 

Викладачі кафедри дають дуже міцний фундамент для подальшого 
будівництва непорушного замку знань. 
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Студенти мають змогу займатися науковою роботою. Так мене настав-
ляв завідувач кафедри Дмитро Федорович Чернега. Людина-епоха, все своє 
свідоме життя  віддала факультету. Він був і в статусі  студента, і викла-
дача, і декана, і ось уже 30 років керує кафедрою ФХОТМ,  яку сам і орга-
нізував. Патріот, фанат своєї справи, яких, нажаль, стає все менше і менше. 

Наша кафедра організовує дуже цікаве життя своїм студентам. 
За навчальним планом студенти після другого курсу повинні пройти 

навчальну-металургійну практику. За такими офіційними і лякаючими 
словами насправді приховується дуже цікава і пізнавальна подорож. 

Мені пощастило проходити практику на ,,Маріупольському металур-
гійному комбінаті ім. Ілліча”. 

Було дуже цікаво, побачити весь процес: від виплавки чавуну до 
прокату листів металу. Ми помилувалися красунею доменною піччю, 
відвідали конвертерний, мартенівський, агломераційний, прокатний та 
інші цехи – вся металургія, як то кажуть, у всій своїй красі. Тут і ріки 
палаючого металу, і величезні ковші, і палаючі виливки. Кожну хвилину 
нашої чудової подорожі хотілося назавжди залишити у пам’яті.  

Нещодавно на нашому факультеті пройшло голосування, на якому ми 
вибирали найкращих викладачів. Багато номінацій завоювали саме викла-
дачі нашої кафедри. ,,Найдотепнішим викладачем” став Прилуцький 
Михайло Іванович. Він має авторитет і на кафедрі, і на факультеті, і серед 
студентів. На моє питання: ,,Як ви вважаєте, що найголовніше повинен 
зробити студент кафедри ФХОТМ за своє навчання? ”, Михайло Іванович 
відповів : ,,Він повинен отримати гарну підготовку за своєю спеціальністю 
і далі самостійно її розвивати. Не один викладач не в змозі відповісти на 
всі питання, які будуть поставлені перед людиною в житті…”. Та все ж 
наше життя, завдяки нашим викладачам, завдяки їх допомозі стає хоч не 
набагато, але легше.  

Своїй рідній кафедрі, в знак великої вдячності я хочу подарувати цей 
віршик: 

30 років – це не просто дата, 
30 років – це не просто час, 
30 років ми крокуємо завзято 
І ніщо не спинить нас! 
30 років нам скарби дарують, 
Бо ж найбільший скарб – знання. 
30 років в нас людей цінують, 
Хто б яке не мав вбрання. 
30 років – це велике свято  
Для студентів і викладачів! 
Перші відвойовують затято, 
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Хоч і трохи не довчив, 
Кожен бал і хоч би трійку... 
Інші захищають правди вал: 
“Ну, а може ж так, Андрійку, 
Добре, уяви, що сам сказав.” 
30 років, мов той човен, 
Кафедра приймає екіпаж, 
Ну, а нам у залікову  
Ставлять не морський, студентський стаж. 
30 років... Що тут побажати? 
Перш за все – здоров’я штурмовим! 
Бо ж без них ми не змогли б пізнати, 
Все, що знаємо, і йти назустріч знань новим. 
Побажати хочу щастя ріки, 
І любові океан! 
Від студентів море втіхи! 
З подарунків караван... 
Хай життя Ваше буде, 
Як високоякісна сталь! 
Хай горе навіки про дім Ваш забуде, 
А усмішка долає печаль!!! 

7.4 Юлія Баранова – студентка 4 курсу кафедри ФХОТМ  
(від імені усіх студентів груп ФС-41 та ФС-42) 

Чотири роки навчання на факультеті – достатній термін, щоб 
усвідомити правильність та доцільність свого вибору. Чи могли ми, 
розгублені та налякані школярі, здогадуватися про те, що нас чекає у 
майбутньому, невпевнено несучи свої документи до приймальної комісії? 
Нікому не віриться, але з того часу пройшло цілих чотири роки! А ще – це  
вісім напружених семестрів у довгій черзі за дипломом, вісім важких сесій 
із глибокою перевіркою знань та вісім важливих кроків до впевненого 
майбутнього. 

Прокидаючись вранці, ніколи не знаєш, які саме дивовижні знання 
тобі відкриються цього разу, яким своїм досвідом поділиться наш 
викладач і куди ми помандруємо у віртуальній реальності на лекції 
технологічного спрямування. 

Тільки найтепліші спогади залишились від літньої практики у 
Маріуполі та Запоріжжі. Ще ніколи у житті велич металургійних процесів 
на розкривалася так близько та масштабно. Тим паче, людина набагато 
вразливіше сприймає те, що бачить вперше у житті. Плівка фотоапарату 
зафіксувала чимало зворушливих кадрів, але найяскравіші моменти 
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практики збереглися у кожного в серці. Дивовижні історії про наші 
мандри ще довго розповідаються у стінах навчального корпусу та 
гуртожитку, а друзі-колеги із заздрістю жалкують про те, що у них такої 
можливості вже ніколи в житті не буде. 

Коли тобі тільки 17 років, дуже важливо розвиватися не тільки як 
майбутній спеціаліст, а і як особистість: читати книжки, ходити до театру, 
дивитись фільми, дискутувати на різні теми. Саме тому, відвідуючи наші 
заняття, Дмитро Федорович завжди цікавиться: ,,Яку ти книжку зараз 
читаєш?”, – а куратор групи, Тарасюк Світлана Володимирівна, приносить 
квитки на найцікавіші вистави київських театрів. 

У світі нових сучасних технологій та надшвидкого поширення 
інформації дуже важко володіти найостаннішими новинами. Саме тому, 
на парах ми дізнаємося ,,трішечки” більше, ніж є у підручнику. Такий собі 
бонус-подарунок, вартий найбільшої уваги. Турботливий викладач із 
захопленням поділиться найсвіжішими новинами з Інтернету та 
найважливішими розробками із власного досвіду. 

Після чотирьох років навчання ми ще не спеціалісти, але диплом 
бакалавра вже майже в кишені. Саме час робити висновки, хоча виправити 
помилки вже майже неможливо. Аналізуючи те, що ми маємо, кожен 
бачить свої недоробки. Хтось недовчив лекцію, недописав конспект, не 
дочекався кінця пари, недоробив лабу, недобрав декілька балів рейтингу. 
Але це наші власні студентські недоробки, за які відповідальність несемо 
тільки ми перед самими собою. Дехто фінішував у трійці лідерів, але 
програвших не має, адже кожен отримав те, заради чого він прийшов. 

Зараз модним стало вираховувати коефіцієнти, відсотки, показники. 
На мою думку, найважливіший показник – це ставлення самих студентів 
до виконаної роботи. Не зустрілись мені розчарування чи образи. Єдине, 
чим можна виразити наше відношення – це величезна людська вдячність 
викладачам кафедри за їх терпіння, мудрість, потенціал, який вони в нас 
вкладали. Вони виконали роботу, що є на багато більшою за планову, 
вкладаючи свою душу у невгамовних студентів. Шукаючи до кожного 
свій підхід, вони відкривали скарбницю наших можливостей, змушуючи 
кожного розвиватися і йти вперед. 

Дуже скоро перед нами відчиняться двері у новий майже невідомий і 
зовсім дорослий світ. Це трапиться так само, як і тоді, чотири роки назад. 
Але тепер кожен з упевненістю крокуватиме у майбутнє, маючи за 
плечима тягар глибоких знань, купу корисних порад, з десяток гарних 
товаришів та турботливих наставників. 

З плином часу покоління змінюватимуться: на місце сорокових 
ФСівців прийдуть інші групи, з іншим ставленням. Проте залишаться 
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старі добрі традиції, напрацювання попередників, живі легенди, чуйні та 
мудрі викладачі. 

Чотири роки навчання і для них пронесуться із шаленою швидкістю, 
хочеться тільки сподіватися, що вони будуть так само гордитися своєю 
кафедрою, піклуватися про її репутацію, берегти важливі надбання та 
завжди триматися на найвищому рівні. 

7.5 Андрій Гврітішвілі – студент 6 курсу кафедри ФХОТМ  
Ось уже закінчується шостий рік навчання на кафедрі ,,Фізико-хімічні 

основи технології металів” інженерно-фізичного факультету НТУУ ,,КПІ”. 
Сівши писати ці рядки, я згадав, як вперше зайшов на територію Політеху. 
Довелося витратити чимало часу на пошуки корпусу приймальної комісії, 
адже Політех – найбільший ВНЗ Східної Європи. Обравши спеціальність, я 
склав вступні іспити – так почалося моє студентське життя.   

Перший курс промайнув дуже швидко. Слухаючи лекції викладачів 
про метал та технології, про науку та суспільство, я відчув свою причет-
ність до чогось великого, значущого. Бронзові знаряддя праці первісних 
людей, грецькі та римські мечі, клинки з дамаської сталі, самурайські мечі, 
сталі двох світових війн, сучасні космічні та авіаційні суперсплави – все це 
поволі ставало зрозумілішим та простим. Перші роки навчання дали фун-
даментальні знання в області металів. 

Найбільш незабутніми є спогади з навчальної практики на комбінаті 
,,Запоріжсталь” після другого курсу. Не має в світі більш масштабного 
виробництва, ніж металургія. Комбінат зачарував мене своєю величчю. 
Величезні доменні печі, ріки яскравого рідкого чавуну, багатотонні 
металеві злитки та водоспади палаючих іскор – все це запам’яталось на все 
життя. До речі, лише декілька кафедр на весь університет мають змогу 
вивозити своїх студентів на практику в інші міста України. 

На протязі усіх років навчання нас підтримували викладачі кафедри. 
Куратор груп нашого курсу Богушевський Володимир Святославович та 
завідувач кафедри Чернега Дмитро Федорович особисто піклувалися та 
відстоювали кожного з нас. Колектив кафедри – це дружня злагоджена 
сім’я. Велика подяка та шана Вам, мої викладачі.   
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                                                                                                                                                           Додаток А 
Таблиця  1. Результати другої екзаменаційної сесії 2006/2007 н. р. спеціальності 7.0904 ,,Спеціальна 
металургія” 
 

Вчасно 
склали сесію 

Кількість 
відмінників 

Кількість 
ударників 

К
ур
с 

Гр
уп
а 

К
іл
ьк
іс
ть

 
ст
уд
ен
ті
в,

 
ос
іб

 

осіб % осіб % осіб % 

Відрахова-
ні на про-
тязі семес-
тру, особи 

Абсолют-
на успіш-
ність, % 

Якість 
успішно-
сті, % 

Серед-
ній бал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ФС-61 17 12 70,5 0 0 1 5,88 1 

(Скордін А. В.) 
100 45,61 3,53 

1 
ФС-62 17 12 70,5 1 5,88 1 5,88 1 

 (Скачок О. Е.) 
100 50,91 3,68 

Разом по 
курсу 34 24 70,5 1 (2,94) 

(Богушев А. П.) 

2 (5,88) 
(Трудоношин О. , 
Клименко Н. О.) 

2 100 48,13 3,6 

ФС-51 16 14 87,5 0 0 5 31,25
2 

(Гольтваничен
-ко С. В., 

Кривогуз Т. В.)

87,5 69,46 3,77 
2 

ФС-52 17 13 76,5 1 5,88 5 29,4 1 
(Лобяк Н. І.) 

100 61,32 3,62 

Разом по 
курсу 33 27 81,8 1 (3,03) 

(Бойко В. Ю.) 

10 (30,3) 
(Петрик А. О., 
Прозоровська Л. , 
Рокожиця Н. М., 
Тичина І. В. 
Усович В. О.,  
Бредун Л. О., 
Бут, К. С.,  
Гелета В. А., 
Клименко О. О., 
Ковалевський А.) 

3 93,9 64,74 3,69 



           Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ФС-41 21 16 76,2 5 23,8 9 42,86 0 100 83,80 4,33 

3 ФС-42 18 12 66,67 2 11 4 22,22 
3 

(Корнієнко Д., 
Любасьова Т., 
Перетятько Р.

83,33 64,44 3,87 

Разом по 
курсу 39 28 71,8 

7 (17,9) 
(Баранова Ю. С. 
Дрозд І. Г.,  
Карпук Т. В. 
Ковінський І. С., 
Малишок О. О., 
Давиденко В. В., 
Теплицька Т. В.) 

13 (33,33) 
(Гончаренко Р., 
Косарєв О. О., 
Мартиненко В., 
Микитчик А. В., 
Паршенко  Н. В., 
Смірнов М. Б., 
Солопчук М. П., 
Федірко Л. М., 
Щербина С. В. 
Зубова К. М., 
Луценко М. В., 
Свистунов О. О., 
Ющенко В. О. ) 

3 92,3 75,62 4,14 

ФС-31 19 12 63,15 2 10,5 9 47,36 0 100 80,26 4,21 4 ФС-32 18 11 61,11 3 16,67 5 27,8 0 100 70,42 4,01 

Разом по 
курсу 37 23 62,16

5 (13,5) 
(Вовк Т. В., 
Кириченко А. С., 
Дідух М. Я.,  
Жук С. В.,  
Інжиєвська Я. К.) 

14 (37,8) 
(Власов Р. С.,  
Голубєв В. Є, 
Клименко М., 
Кузьменко О. А., 
Мухіна Л. Є,  
Розанов О.В.,  
Сушков О.М., 
 Туркова Д.Д. , 
Холодченео А.І.,  
Бохан Е. В.,  
Коляда О. Ф.,  
Красненко А. Г., 
 Шах С. О.,  
Шутенко М. О.) 

0 100 75,51 4,11 



            Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ФС-21 20 12 60 2 10 5 25 0 100 75,57 4,03 5 ФС-22 22 17 77,27 5 22,72 8 36,4 0 100 85,67 4,35 

Разом по 
курсу 42 29 69,04

7 (16,67) 
(Васильченко О. В., 
Гврітішвілі А. В., 
 Добров Р. Ю., 
Монастирська А.  

13(30,95) 
(Баштанюк В. В.,
Горбовець Я. Д., 
Кононенко Р. Г., 
Курбатов А. В., 

0 100 80,61 4,19 

    
Сергеєва К. О., 
Синицька О. М.., 
Скатерна К. О.) 

Чиньонова З. П. 
Кілікєєв О. В, 
Ковальчук А. І., 
Костенко О. В., 
Лаврінко В. М., 
Осипенко Д. О., 
Пшенична О. В., 
Слищенко Т. В., 
Янюк Б. Є.) 

    

Всього з спе-
ціальності 185 131 70,8 21 11,35 52 28,1 8 97,3 68,92 3,95

 

Аналіз результатів другої екзаменаційної сесії 2006/2007 н. р. спеціальності 7.090405, 8.090405 
,,Спеціальна металургія” показує добрі показники в абсолютній успішності студентів всіх курсів (середній 
показник 97,3 %), недостатню кількість відмінників особливо на молодших курсах (при загальному показнику 
по спеціальності 11,35 %, на першому і другому курсі кількість відмінників дорівнює біля 3 %, на третьому, 
четвертому і п’ятому курсах цей показник відповідно складає 17,9; 13,5 і 16,7 %), кількість ударників особливо 
на першому курсі (при середньому показнику по спеціальності 28,1 % на першому курсі кількість ударників 
дорівнює 5,88 %) і кількість студентів, що вчаться на відмінно і добре (при середньому показнику – 39,46 % 
цей показник на першому курсі – 8,82 %). Середній показник якісної успішності – 68,92 %, але на першому 
курсі цей показник дуже низький – 48,13 %. За результатам двох атестацій в цілому по спеціальності були 
відраховані 3 студенти, а по результатам екзаменаційної сесії – 5 студентів. Середній бал успішності по 
спеціальності нижче оцінки ,,добре” (3,95). 



 Таблиця 2. Результати першої екзаменаційної сесії 2007/2008 н. р. спеціальності 7.0904 ,,Спеціальна 
металургія” 
 

Вчасно 
склали сесію Кількість  

К
ур
с 

Гр
уп
а 

К
іл
ьк
іс
ть

 
ст
уд
ен
ті
в,

 
ос
іб

 

осіб % відмінників 
осіб (%)  

ударників  
осіб (%) 

Кількість 
відрухова-
них за ре-
зультатами 
сесії, осіб 

Абсолю
тна ус-
піш-

ність, %

Якість 
успішно-
сті, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ФС-71 17 6 35,3 0 1 (5,88) 
2  

(Дорошенко М., 
Петровський О.) 

88,2 42,70 
1 

ФС-72 16 5 31,25 0 1 (6,25) 0 100 46,90 

Разом по 
курсу 33 11 33,3 

      0(0))            2 (6,06) 
(Прозоров М. О. 
Фільваркова Л. О.)  

2 93,9 44,91 

ФС-61 17 12 70,6 0 4 (23,53) 0 100 62,50 
2 

ФС-62 17 10 58,8 1 (5,88) 2 (11,76) 0 100 68,57 

Разом по 
курсу 34 22 64,7 

1 (2,94)            6 (17,64) 
(Богушев А. П.)      ( Білоконь Я. В.,  

Гершевич Є. С., 
 Трудоношин О. І., 
 Шевчук О. І.,  
Клименко Н. О., 
 Скачок О. Е.) 

0 100 65,44 

ФС-51 14 11 78,6 2 (14,3) 6 (42,86) 0 100 79,33 
3 

ФС-52 16 7 43,75 4 (25) 4 (25) 0 100 65,94 



         Продовження  табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Разом по 
курсу 30 18 60 

6 (20)                10 (30) 
(Прозоровська Л. В.,   (Антоневич Я. В., 
 Рокожиця Н. М.,        Петрик А. О.,  
 Бойко В. Ю.,                Санжаровька І. А.,  
 Бредун Л. О.,                Тичина І. В.,  
 Бут К. С.,                     Усович В. О., 
 Клименко О. О.)         Федоров В. В., 

  Казарін Д. А.,  
  Ковалевський А. В.,  
 Черв’як Н. В.,  
 Гелета В. А.) 

0 100 72,09 

ФС-41 21 20 95,2 1 (4,76) 6 (28,57) 0 100 88,23 
4 

ФС-42 15 14 93,3 1 (6,67) 5 (33,3) 0 100 80,83 

Разом по 
курсу 36 34 94,4 

2 (5,56)             11 (30,56) 
(Баранова Ю. С.,          (Дрозд І. Г., 
 Теплицька Т. В.)          Карпук Т. В.,  

  Косарєв О. О.,  
  Малишок О. О., 
  Смірнов М. Ю.,  
  Солопчук М. П.,  
  Давиденко В. В.,  
  Луценко М. В.,  
  Свистунов О. О.,  
  Хаустов К. С., 
   Ющенко В. О.) 

0 100 85,00 

ФС-31 18 7 38,9 2 (11,1) 5 (27,78) 0 100 70,00 
5 

ФС-32 16 2 12,5 2 (12,5) 1 (6,25) 1 
(МайстренкоС. В.)

93,75 52,63 



         Продовження  табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Разом по 
курсу: 34 9 26,47

4 (11,76)             6 (17.65) 
(Вовк Т. В.,                   (Голубєв В. Є., 
Власов  Р. С.,                Гришко Ю. С.,  
Жук С. В.,                     Кириченко А. С.,   
 Інжиєвська Я. К.)    (Кузьменко О. А., 

Сенюта Л. В.,  
Дідух М. О.) 

1 97,06 62,22 

Всього з спе-
ціальності 167 94 56,29 13 (7,78)          35 (20,96) 3 98,2 28,74

 
 

Аналіз результатів першої екзаменаційної сесії 2007/2008 н. р. спеціальності 7.090405, 8.090405 
,,Спеціальна металургія” показує добрі показники в абсолютній успішності студентів всіх курсів (середній 
показник 98,2 % – збільшився на 0,9 % ), зменшення кількості відмінників на 3,5 % при одночасному 
зменшенні кількості ударників на 7 % і кількості студентів, що вчаться без трійок – на 10,5 %. Це в основному 
визвано падінням успішності на п’ятому курсі. За результатам двох атестацій в цілому по спеціальності були 
відраховані 11 студентів, а за результатам екзаменаційної сесії – 3 студенти. Середній бал успішності 
підвищився в основному за рахунок студентів 4 курсу і становить 4,03. 



Таблиц.3. Розподіл студентів по групах за результатами першої сесії 2007/2008 н. р. (стаціонар) 

Студентів 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Зимова 
сесія 
2007/2008 
н.р. 

Всьо-
го 

конт
ракт

всього конт
ракт

всього конт-
ракт 

всього конт-
ракт 

всього конт-
ракт 

всього конт-
ракт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Загальна 
кількість 
студентів 
станом на 
01.10.2007 

 
175 

 
11 

 
18

 
17

 
–

 
1

 
17

 
18

 
1 

 
– 

 
15 

 
17

 
2 

 
– 

 
21

 
16

 
4 

 
1 

 
19

 
17

 
1 

 
1 

Кількість 
студентів, 
що мають 
складати 
сесію: 

 
167 

 
7 

 
17

 
16

 
–

 
1

 
17

 
17

 
1 

 
– 

 
14 

 
16

 
1 

 
– 

 
21

 
15

 
4 

 
– 

 
18

 
16

 
– 

 
– 

З них 
допущено 
на сесію: 

167 7 17 16 – 1 17 17 1 – 14 16 1 – 21 15 4 – 18 16 – – 

з’явилось 
на сесію 

167 7 17 16 – 1 17 17 1 – 14 16 1 – 21 15 4 – 18 16 – – 

склали 
сесію у 
повному 
обсязі (на 
останній 
день сесії) 

 
94 

 
3 

 
6 

 
5 

 
–

 
–

 
12

 
10

 
– 

 
– 

 
11 

 
7 

 
– 

 
– 

 
20

 
14

 
3 

 
– 

 
7 

 
2 

 
– 

 
– 



               
 Продовження табл. 3   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Склали 
сесію: 

163 7 14 16 – 1 17 17 1 – 14 16 1 – 21 15 4 – 18 15 – – 

на 
,,відмінно”

13 0 0 0 – – 0 1 – – 2 4 – – 1 1 – – 2 2 – – 

на 
,,відмінно” 
та ,,добре” 

35 0 1 1 – – 4 2 – – 6 4 – – 6 5 – – 5 1 – – 

на змішані 
оцінки 

106 4 13 14 – – 12 14 1 – 6 6 1 – 14 9 4 – 9 9 – – 

тільки на 
,,задовіль-
но” 

9 3 1 1 – 1 1 0 – – 0 2 – – 0 0 – – 2 3 – – 

Відрухова-
но за 
семестр: 

10 4 3 1 – – 0  – – 1 0 1 – 0 1 – 1 1 2 1 1 

до початку 
сесії 

7 4 1 1 – – 0 1 – – 1 0 1 – 0 1 – 1 1 1 1 1 

за резуль-
татами 
сесії 

3 0 2 0 – – 0 0 – – 0 0 0 – 0 0 – 0 0 1 0 0 

Кількість 
студентів, 
яким нада-
но академ-
відпустку  

 
2 

 
0 

 
– 

 
– 

 
–

 
–

 
– 

 
1 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 



               Продовження табл. 3   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Кількість 
студентів, 
яким нада-
но індиві-
дуальний 
графік лік-
відації за-
борговано-
стей до 
01.02.2008 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

– 

 
 

1 

 
 

–

 
 

1

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

– 

 



                                                                                                        Додаток Б 
Індекс якості навчання 
Розрахунок індексу якості навчання (ІЯН). Для розрахунку було взято 

2 семестр 2006/2007 навчального року. 
Розраховуємо індекс успішності навчання K1: 

∑
=

=
6

1
1 36,0

i
iK α ,   

де α1 – частка студентів від загальної кількості студентів (Nзаг.), які склали 
екзаменаційну сесію в установлений навчальним графіком термін;            
α2 – частка студентів від Nзаг., які склали сесію на ,,добре” та ,,відмінно”;  
α3 – частка відмінників навчання від Nзаг;.α4 – частка дипломів бакалаврів з 
відзнакою від загальної кількості випускників-бакалаврів; α5 – частка 
дипломів спеціалістів з відзнакою від загальної кількості випускників-
спеціалістів; α6 – частка дипломів магістрів з відзнакою від загальної 
кількості випускників-магістрів. Тут     α1 = 131/185 = 0,7081; α2 = 52/185 = 
0,281; α3 = 21/185 = 0,114; α4  = 3/37 = 0,081; α5 = 1/25 = 0,04; α6 = 1/4 = 0,25. 

   K1 = 0,25(0,7081 + 0,281 + 0,114 + 0,081 + 0,04 + 0,25) = 0,312. 
Індекс творчих досягнень розраховується за формулою: 

    , ∑
=

=
3

1
2 7

i
iK β

де β1 – частка призерів міжнародних олімпіад від Nзаг.; β2 – частка призерів 
всеукраїнських олімпіад від Nзаг.; β3 – частка студентів, які мають друко-
вані наукові праці та патенти від Nзаг. Тут β1 = 0; β2 = 0; β3 = 24/185 = 0,13. 

У збірнику студентських наукових праць кафедри, що присвячений 30 річчю 
кафедри, надруковані статті наступних студентів (загалом 24 статті): 

Зарицької О. В., Полішко Г. О., Литвинюка Ю. А., Бердової О. В., Верби О. В., 
Степанової В. Ю. (2 статті), Климентова В. А., Харлана В. А., Лавренко В. М., 
Сергеєвої К. О., Кононенко Р. Г., Уманця І. В., Гврітішвілі А. В., Доброва Р.Ю., 
Скатерної К. О., Грантовської О. М., Рябчун О. Ю., Мірошник Н. А., Пшеничної О. В., 
Руденського М. Є., Ішмакової І. А., Кілікеєва О. В., Чиньонової З. П. 

                                              K2 = 1,4(0 + 0 + 0,13) = 0,182. 
Індекс виховної роботи розраховується за формулою: 

( )∑∑
==

−=
3

1

2

1
3 85

i
i

i
iK ξγ  · 0,1, 

де γ1 – частка студентів від Nзаг., які беруть участь у культурно-спортивній 
роботі та студентських загонах на рівні університету; γ2 – частка студентів-
переможців спортивних і студентських змагань поза межами університету 
від Nзаг;. ξ1 – частка студентів, які мають правопорушення від Nзаг; ξ2 – час-
тка студентів відрахованих за правопорушення від Nзаг;. ξ3 – частка 
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студентів, виселених з гуртожитку за правопорушення, від загальної 
кількості, які мешкають у гуртожитку Nгурт. Тут γ1 = 0; γ2 = 0; ξ1 = 1/185 = 
0,005 (догана по університету №72/0907 від 12.09.07 за ,,неадекватну” поведінку у 
гуртожитку № 10. Мала місце спроба проникнути до гуртожитку не через 
центральний, а через чорний вхід, у той час відчинений);  ξ2 = 0; ξ3 = 0.                                           

K3 = 4 · 0,005 = 0,02. 
 З урахуванням вагових коефіцієнтів K1 …K3 індекс якості навчання 
остаточно розраховується за формулою: 

474,002,00182,0312,045,04,125,0
3

1

2

1

3

1

6

1
=−++=−++= ∑∑∑∑

==== i
i

i
i

i
i

i
iІЯН ξγβα . 

Індекс якості контингенту студентів (1 семестр 2007/2008 н. р.): 

1
175

7711
.

.)2,1(

. =
−

−=
−

−=
заг

відрахa

як N
NN

I , 

)2,1(aN  – кількість студентів, що не атестовані, що найменше з 3 дисциплін 
по обох атестаціях;  – кількість студентів, що відраховані за 
результатами обох атестацій; N

.відрахN
заг. – загальна кількість студентів, що брали 

участь у обох атестаціях. 
Виховна робота: 
Індекс правопорушень першої категорії: 

0
175

0

.

1
1 ===

ст

П
П N

NI  

де  – загальна кількість студентів у підрозділі;  – кількість правопо-
рушень 1 категорії. 

.стN 1ПN

Індекс правопорушень другої категорії: 

006,0
175

1

.

2
1 ===

ст

П
П N

NI , 

де  – загальна кількість студентів у підрозділі;  – кількість правопо-
рушень 2 категорії. 

.стN 2ПN

Кількість виховних профілактичних, навчально-наукових, спортивно-
оздоровчих та інших заходів  

                                       , 211
1

=+== ∑
=

n

i
iKK

K1 – кафедральна студентська конференція, проведена викладачами та 
студентами кафедри ФХОТМ у травні 2007 р.; K2 – урочисте відзначення 
30 річчя кафедри ФХОТМ, що пройшло у ДК НТУУ ,,КПІ” ,,Політехнік” 
14 вересня 2007 р. 
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Додаток B 

КРАЩІ СТУДЕНТИ КАФЕДРИ 

Таблиця 1. Випускники кафедри, які отримали диплом з відзнакою та 
іменні стипендіати 

Рік Студенти, які отримали диплом з відзнакою Іменні стипендіати 

1 2 3 

1985 Бондарєва А., Лисенко В., Цабут В. 

1986 Литовченко Т. 

1987 Стратейчук В., Бялік О., Девтеров І., Захаров С., 
Рейтер В., Поповиченко О., Шарапанюк В. 

Аксьонов В. 

1988 Аксьонов В., Дзюбенко В., Зак Г., Легкова А. - 

1989 Гутник О., Задорожний С., Злубко В., Кравцов С., 
Миницька Е., Орленко В., Ткач В. - 

1990 Бабченко Ю., Мєстєчкіна Л., Гулько Е. 

1991 - 

1992 Ковтанець О., Сушкевич В., Щербатюк Н. 

Чиж А. 

1993 
Білоцерківський В., Гордон В., Чимс А., 

Куриленко М., Ярмульська О., Базарний О., 
Гнилоскуренко С., Барабашин В. 

- 

1994 Гольдберг О., Кондратюк С., Радченко О., 
Морозов С., Лисенко В. 

1995 Горюк М., Ларін О., Лейбман Н., Примак С., 
Скринський Ю., Сергієнко Р., Цибань І. 

Ларін О., Євзеров І.,    Вовк 
Ю., Черевко О. 

1996 Лисенко С., Певний А., Жарка А., Євзеров І., 
Суходольський Д., Миницька Є., Кошелап О. Вовк Ю., Черевко О. 

1997 Вовк Ю., Голик С., Лаптєва Н., Черевко О. Рудницька І. 

1998 - Рудницька І., Чадюк Е., 
Лукієнко В., Галушка Ю. 

1999 Галушка Ю., Хомутський С., Чадюк Е., Носихін 
С. 

Дзіпетрук І., Якуша В., 
Корж В., Іванченко Д., 

Лукієнко В. 

2000 Рибак В. 

2001 Загребельний Д., Якуша В., Іванченко Д., Березос 
В., Лукієнко В., Білик І., Білик Н. 

Дзіпетрук І., Корж В. 
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                                                                                                  Продовження табл. 1 

1 2 3 

2002 Дзіпетрук І., Корж В. Ревуцький А., Корж В., 
Латюк О. 

2003 Хоменко Т., Теслюк Л. Петрищева Г., Литвинюк 
Ю., Климентов В. 

2004 - 
Зарицька О., Петрищева 

Г., Литвинюк Ю.,    
Климентов В. 

2005 Воронін І. М., Ревуцький А. В. Зарицька О., Литвинюк Ю.
Климентов В. 

2006 Думчєв Є., Литвинюк Ю., Климентов В., Зарицька 
О. 

2007 Сухенко В. 

Мірошник Н., Сухенко В., 
Вовк Т. 

Таблиця 2. Магістри кафедри (жирним виділені прізвища магістрів, які 
отримали диплом з відзнакою) 

Рік Магістр Керівник 

1 2 3 

Канавченко Д. , Науменко С.  Чернега Д. Ф. 
1998 

Пікулін О., Рудницька І. Ремізов Г. О. 

Носихін С.  Михаленков К. В. 
1999 

Чадюк Е. , Хомутський С.  Ремізов Г. О. 

Аністратенко О.  Чернега Д. Ф. 

Грушин Ю., Коляда Р., Рибак В.  Ремізов Г. О. 

Кокенко О.  Готвянський Ю. Я. 
2000 

Тихомиров С.  Волкотруб М. П. 

Якуша В., Іванченко Д.  Чернега Д. Ф. 

Березос В., Загребельний Д., 
Лукієнко В.  Ремізов Г. О. 2001 

Гладков А.  Ладохін С. В. 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 

 Шевченко Д.  Дубоделов В. І. 

 Обливач Т.  Затульський Г. З. 

2002 Момот Д., Музиченько Ю., Корж В.  Чернега Д. Ф. 

 Бафадарова Л., Дзипетрук І.  Ремізов Г. О. 

 Галушка С., Колоскова Н., Медвідь С. Чернега Д. Ф. 

2003 Коноплицький Я., Онопрієнко О., 
Хоменко Т. Ремізов Г. О. 

 Голець О. М. Богушевський В. С. 

 Теслюк Л.  Кравченко М. О. 

 Дмитренко А., Козін Р. Чернега Д. Ф. 

 Жуков В., Ярош В. Ремізов Г. О. 

2004 Журавель В. Богушевський В. С. 

  Козаченко О. Медовар Л. Б. 

 Мекед О. Волкотруб М. П. 

 Воронін І., Ревуцький А. Чернега Д. Ф. 

 Адамян А., Гарбуз Т., Петрищева Г. Ремізов Г. О. 

2005 Старищук Г. Богушевський В. С. 

 Назарець В. Ладохін С. В. 

 Замула М. Кравченко М. О. 

 Литвинюк Ю., Чуян Ю. Чернега Д. Ф. 

2006 Климентов В., Зарицька О. Ремізов Г. О. 

 Цілик С. Богушевський В. С. 

 Мірошник Н., Харлан В. Чернега Д. Ф. 

2007 Бердова О. Готвянський Ю. Я. 

 Сухенко В. Медовар Л. Б. 
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Додаток Г 
  

 

 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

,,КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

Н А К А З № 1-130  

 

м. Київ         “ 10 ”     09     2007 р. 

        Про відзнаку 30-річчя з дня заснування кафедри 
,,Фізико-хімічні основи технології металів” 
 
У вересні 2007 р. виповнюється 30 років з дня заснування кафедри 

,,Фізико-хімічні основи технології металів” ІФФ. За час свого існування 
кафедра підготувала більше 400 бакалаврів по напрямку „Металургія”,   
564 інженера-спеціаліста і 60 магістрів по спеціальності „Спеціальна 
металургія”, 2 випускники кафедри захистили докторські і 19 кандидатські 
дисертації. Співробітники кафедри захистили 7 докторських і більше 20 
кандидатських дисертацій, 7 співробітникам кафедри присвоєно звання 
професора, 12 − доцента. Опубліковано більше 1200 статей, 2 довідника,   
5 підручників, 8 монографій, атлас плавильних установок спецелектро-
металургії (3 розділи), 5 збірників наукових праць співробітників, 
випускників і студентів кафедри, проведено 2 міжнародні наукові 
конференції, одержано більше 50 авторських свідоцтв і патентів. 

Відзначаючи цю подію, а також враховуючи багаторічну сумлінну 
працю працівників кафедри  

 
Н А К А З У Ю 

 
За багаторічну активну і сумлінну працю на кафедрі ,,Фізико-хімічні 

основи технології металів”, а також у зв’язку з 30-річчям кафедри 
оголосити подяку нижчезазначеним працівникам кафедри: 

Чернезі Дмитру Федоровичу − завідувачу кафедри, чл.-кор. НАН 
України, доктору технічних наук. 

Богушевському Володимиру Святославовичу − професору кафедри, 
доктору технічних наук. 
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Волкотрубу Миколі Петровичу − доценту кафедри, кандидату 
технічних наук. 

Готвянському Юрію Яковичу − доценту кафедри, кандидату 
технічних наук. 

Грищенку Сергію Георгійовичу – професору кафедри, доктору 
технічних наук. 

Затульському Григорію Зігмундовичу − старшому науковому спів-
робітнику кафедри, кандидату технічних наук. 

Іванченко Дмитру Вікторовичу – асистенту кафедри. 
Кравченко Марії Олексіївні − доценту кафедри, кандидату технічних 

наук. 
Кудю Петру Денисовичу − старшому науковому співробітнику 

кафедри, кандидату технічних наук. 
Михаленкову Костянтину Вікторовичу − доценту кафедри, доктору 

технічних наук. 
Прилуцькому Михайлу Івановичу − старшому викладачу кафедри. 
Ремізову Геннадію Олександровичу − доценту кафедри, кандидату 

технічних наук. 
Рибаку В’ячеславу Миколайовичу – старшому викладачу кафедри. 
Тарасюк Світлані Володимирівні – асистенту кафедри. 
Яковлєву Владлен Трохимовичу – завідувачу лабораторіями, 

кандидату технічних наук. 
 
 
 
 
Ректор                                                                              М.З.Згуровський 
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МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

Національний технічний університет України ,,КПІ”  

Інженерно-фізичний факультет 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 126 

м. Київ                                                                                  “21” вересня 2007 р. 
 
 
Про заохочення співробітників кафедри “Фізико-хімічні основи технології 
металів” 
 

За значний вклад в забезпечення навчального процесу та виховання 

інженерних кадрів і в зв’язку з 30-річчям кафедри 

Н А К А З У Ю           

Оголосити подяку нижчезазначеним працівникам кафедри: 

Ладохіну Сергію Васильовичу – професору кафедри (за 
сумісництвом), доктору технічних наук. 

Медовару Леву Борисовичу – професору кафедри (за сумісництвом), 
доктору технічних наук. 

Середенко Олені Володимирівні – доценту кафедри (за 
сумісництвом), кандидату технічних наук. 

Черній Любові Григорівні −  інженеру 1 категорії. 

 
 
 
Декан                                                                                          П.І.Лобода 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ ,,КПІ” 
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра ,,Фізико-хімічні основи технології металів” 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 27 
м. Київ                                                                                      21 вересня 2007 р. 
 
Про заохочення студентів кафедри 
 

За досягнення успіхів у навчанні та в зв’язку з 30-річчям кафедри 
 

НАКАЗУЮ 
 

1. Оголосити подяку і вручити підручник викладачів кафедри нижчеза-
значеним студентам відмінникам: 

Богушеву Андрію Павловичу           
Бойко Вікторії Юріївні                     
Барановій Юлії Сергіївні                  
Дрозд Ірині Григорівні                   
Карпук Тетяні Вікторівні     
Ковінський Іван Сергійович           
Малишок Ользі Олександрівні    
Давиденко Віталію Віталійовичу     
Теплицькій Тетяні Валеріївні        
Кириченку Антону Сергійовичу               
Вовк Тетяні Вікторівні                     
Дідуху Михайлу Ярославичу                      
Жуку Сергію Васильовичу                         
Інжиєвській Яні Казьмирівні                      
Гврітішвілі Андрію Валерійовичу            
Васильченко Ользі Валеріївні                   
Доброву Роману Юрійовичу                       
Сергеєвій Катеріні Олександрівні             
Скатерній Катеріні Олексіївні                   
Монастирській Антоніні Сергіївні            
Синицькій Олесі Миколаївні  

– група ФС-62 
– група ФС-52 
– група ФС-41 
– група ФС-41 
– група ФС-41 
– група ФС-41 
– група ФС-41 
– група ФС-42 
– група ФС-42 
– група ФС-31 
– група ФС-31 
– група ФС-32 
– група ФС-32 
– група ФС-32 
– група ФС-21 
– група ФС-21 
– група ФС-22 
– група ФС-22 
– група ФС-22 
– група ФС-22 
– група ФС-22 

2. Оголосити подяку нижчезазначеним студентам, що вчаться на 
відмінно і добре  

Трудоношину Олександру Івановичу  
Клименко Наталії Олексіївні                
Петрик Анні Олександрівні           
Прозоровській Людмилі Валеріївні     
Рокожиці Наталії Миколаївні          
Тичині Іллі Вікторовичу                        

– група ФС-61 
– група ФС-62 
– група ФС-51 
– група ФС-51 
– група ФС-51  
– група ФС-51 
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Бут Катеріні Сергіївні                     
Бредун Людмилі Олександрівні            
Гелеті Віталію Анатолійовичу                    
Клименко Ользі Олександрівні                   
Ковалевському Антону Володимировичу   
Косареву Олександру Олександровичу      
Мартиненко Віктору Вікторовичу               
Микитичу Артуру Вікторовичу                   
Паршенко Наталії Василівні                        
Смірнову Максиму Юрійовичу                   
Солопчуку Михайлу Петровичу                  
Федірці Лесі Миколаївні                              
Щербині Сергію Володимировичу              
Гончаренку Роману Сергійовичу                 
Зубовій Катерині Миколаївні                       
Луценку Миколі Володимировичу              
Свистунову Олександру Олеговичу            
Ющенку Віталію Олександровичу              
Власову Роману Сергійовичу                       
Голубєву Владиславу Євгенійовичу            
Кузьменку Олексію Анатолійовичу             
Розанову Олексію Вячеславовичу                
Сушкову Олексію Миколайовичу                 
Турковій Дар’ї Дмитрівні                              
Холодченко Анні Іванівні                              
Мухіній Любові Євгенівні                             
Бохану Едуарду Вікторовичу                        
Задорожньому Віталію Євгеновичу              
Коляді Олександру Федоровичу                    
Красненко Анастасії Григорівні                    
Шутенко Марині Олександрівні                    
Горбовець Ярославі Дмитрівні                       
Чиньоновій Зоряні Павлівні                            
Курбатову Артему Віталійовичу                     
Кононенку Руслану Григоровичу                    
Баштанюку Володимиру Віталійовичу           
Кілікеєву Олександру Володимировичу         
Ковальчуку Андрію Ігоровичу                        
Лавренко Вікторії Михайлівні                         
Пшеничній Оксані Валентинівні                     
Слищенко Тетяні Володимирівні                    
Осипенко Денису Олександровичу                 
Янюку Богдану Євгеновичу                      

 
Завідувач кафедри, чл.-кор. НАН України, 
професор, д.т.н.             

– група ФС-52 
– група ФС-52 
– група ФС-52 
– група ФС-52 
– група ФС-52 
– група ФС-41 
– група ФС-41 
– група ФС-41 
– група ФС-41 
– група ФС-41 
– група ФС-41 
– група ФС-41 
– група ФС-41 
– група ФС-41 
– група ФС-42 
– група ФС-42 
– група ФС-42 
– група ФС-42 
– група ФС-31 
– група ФС-31 
– група ФС-31 
– група ФС-31 
– група ФС-31 
– група ФС-31 
– група ФС-31 
– група ФС-31 
– група ФС-32 
– група ФС-32 
– група ФС-32 
– група ФС-32 
– група ФС-32 
– група ФС-21 
– група ФС-21        
– група ФС-21 
– група ФС-21  
– група ФС-21 
– група ФС-22 
– група ФС-22 
– група ФС-22 
– група ФС-22 
– група ФС-22 
– група ФС-22 
– група ФС-22 

                           Д.Ф.Чернега 
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