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Включаючи 2010 рік загальна кількість випускників 766. Із них: по 
стаціонарній формі навчання магістрів 99, спеціалістів – 651, по заочній 
формі навчання  спеціалістів 27.  Також  підготовлено 502 бакалавра по 
стаціонарній формі навчання після успішного закінчення 4 курсу і здачі 
екзаменів і 55 заочної форми навчання після закінчення 5 курсу. 
 З врахуванням випуску в 2011 р. одинадцять спеціалістів і 
тринадцять магістрів (студентка В.Бойко закінчує  магістратуру в 
Німеччині) стаціонарної форми навчання і 10 спеціалістів заочної форми 
навчання, кількість випускників буде 800. 
 Після заснування кафедри ФХОТМ в 1977 р. на інженерно-
фізичному факультеті в 1980 р. розпочалася підготовка інженерів за 
спеціалізацією „Спеціальна металургія” при спеціальності „Ливарне 
виробництво чорних і кольорових металів”. 
 В 1980 р. на 3 курс було зараховано три студента, на другий курс 17 
студентів по заявам студентів КПІ вечірньої і заочної форм навчання, а 
також раніше відрахованих студентів різних спеціальностей стаціонарної і 
заочної форм навчання. Починаючи з 1981 р. на 1 курс зараховувалося по 
25 студентів на стаціонарну форму навчання, потім по 50. починаючи з 
2007 р. – 35, 30 студентів. 

Випускники кафедри отримують глибокі знання із загальнотехнічних 
та спеціальних дисциплін, програмування та комп’ютерної техніки,  
досконально володіють технологіями спеціальної електрометалургії 
виробництва високочистих металів і сплавів з максимальними фізико-
хімічними та механічними властивостями, а також сплавів із спеціальними 
властивостями,  
 Перший випуск 3 студентів був в 1984 р. і16 студентів після 
закінчення навчання  в 1985 р. Студенти цього випуску О.В.Чернець, 
працює по направленню в Інституті електрозварювання ім.Є.О.Патона 
НАН України і К.В.Михаленков працює на кафедрі  в НТУУ „КПІ”, 
захистили докторські дисертації, Ю.В.Фальченко кандидатську 
дисертацію. 
 Випускники 1985 р.: О.Д.Піскун - директор дочірного підприємства 
„ЛК-металургія” акціонерного товариства „Завод” „Ленінська кузня”;  
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А.В.Адамчук – головний металург  в  підприємстві „Мотор деталь” 
м.Конотоп; Ю.П. Ленда – головний інженер на підприємстві в Броварах.  
 За останні 4 роки після закінчення навчання отримали направлення в 
ІЕЗ ім.Є.О.Патона 20 магістрів і 10 спеціалістів, у Фізико-технологічному 
інституті металів і сплавів (ФТІМС) – 12 магістрів і 8 спеціалістів. 
 Дуже приємно відзначити, що у ФТІМС НАН України успішно 
працює значна кількість  випускників кафедри. Особливо виділяється в 
цьому напрямі відділ „Магнітної гідродинаміки”, керівник член-
кореспондент НАН України В.І.Дубодєлов. Захистили кандидатські 
дисертації М.С.Горюк, М.А.Слажнєв, О.В.Середенко, Ю.П.Скоробагатько, 
закінчила аспірантуру  Л.С.Воронько, в аспірантурі О.В.Ященко. 
 Над докторськими дисертаціями успішно працюють М.С.Горюк, 
М.А.Слажнєв.  
 У ФТІМСі завідуючим відділу „Перспективний розвиток та трансфер 
наукових розробок”  працює ктн С.В.Гнилоскуренко, який захистив 
дисертацію в Японії на  ступінь доктора  філософії.  
 У відділі „Електронно-променева технологія”, яким керує д.т.н., 
професор С.В.Ладохін в 2009 р.  захистив кандидатську дисертацію 
А.С.Гладков. В цьому відділі працюють випускники кафедри 
Е.О.Матвієнко, М.Ю.Смірнов,  М.А.Клименко, Е.В.Лесков – в аспірантурі. 
 У відділі „Процеси плавки і рафінування сплавів”, яким керує 
академік НАН України В.Л.Найдек випускниця кафедри О.О.Ясинська 
(дівоче прізвище О.О.Шевчук) у 2009 р.  захистила кандидатську 
дисертацію під керівництвом д.т.н. В.М.Костякова. 
 Над кандидатською дисертацією успішно працює О.А.Пелікан.  
 За неповними даними в ІЕЗ ім.Є.О.Патона НАН України успішно 
працюють випускники кафедри, серед них д.т.н. О.В.Чернець, к.т.н. 
Ю.В.Фальченко, Ю.Є.Рудой, С..Наумейко, В.О.Березос, О.М.Калинюк, 
В.Свердун. Закінчили аспірантуру Г.О.Петрищева, О.Р.Гнатушенко, 
В.В.Якуша, В.М.Журавель, В.А.Зайцев, В.М.Ярош, В.В.Жуков, Р.В.Козін, 
в аспірантурі А.Микитчик. 
 Активно працюють над підготовкою до захисту докторських 
дисертацій Ю.В.Фальченко, В.О.Березос. 
 На кафедрі фізико-хімічні основи технології металів після закінчення 
аспірантури захистили кандидатські дертації Г.Г.Зак, працює в Німеччині, 
М.І.Куріленко, В.Ю.Сухенко працює на кафедрі асистентом, В.М.Рибак 
працює на кафедрі старшим викладачем, секретарем кафедри. Успішно 
закінчує аспірантуру К.О.Сергеєва, в аспірантурі навчаються С.В.Жук, 
А.С.Кириченко, К.М.Зубова. Практично підготовлена до захисту 
кандидатська дисертація Д.В.Іванченко. 
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  По напрямку філософії кандидатську дисертацію захистив 
І.В.Девтеров на факультеті „Соціологія” НТУУ „КПІ” і готується до 
захисту докторської дисертації. По напрямку економіки кандидатську 
дисертацію захистив В.Б.Гордон. 
 Випускники, які захистили дисертації за кордоном на ступінь 
доктора філософії: Ю.Скринський, захистив в Німеччині, працює на 
підприємстві в Берліні інженером по виробництву;  Р.А. Сергієнко 
захистив дисертацію в Японії.  
 Серед випускників кафедри за неповними даними 2 – доктори 
технічних наук; 5 – готуються до захисту докторської дисертації; більше 
30 захистили і готуються до захисту кандидатських дисертацій; 3 – доктора 
філософії (захист за кордоном). 

О.Л.Гольдберг захистив магістерську дисертацію в США, працює в 
Естонії членом правління компанії „Балтійська фінансова компанія” 
(„БФК”). Т.І.Литовченко – головний редактор журналів „Роботодавець” і 
„УФО” („Український фінансовий огляд”), нагороджений орденом 
„Архістратиг Михаїл”, отримав міжнародну премію ім.О.Гончара. 
Випускники кафедри працюють: в промисловості директорами, головними 
інженерами і металургами, керівниками відділів і цехів; в державних 
організаціях; в академічних інститутах матеріалознавчого напряму. 


