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Розділ 6. ІНСТИТУТИ  ТА  ФАКУЛЬТЕТИ НТУУ «КПІ»   
 
 
Інститути  
Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналiзу» – ННК «ІПСА»  
Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем – ІТС  
Видавничо-полiграфiчний інститут – ВПІ  
Вiйськовий iнститут телекомунiкацiй та iнформатизацiї – ВІТІ  
Факультет військової підготовки – ФВП 
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту – ІЕЕ  
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації  – ІСЗЗІ  
Механiко-машинобудiвний iнститут – ММІ  
Фiзико-технiчний iнститут – ФТІ  
Інститут моніторингу якості освіти – ІМЯО 
Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» – НМК «ІПО» 
 
Факультети 
Зварювальний факультет – ЗФ  
Інженерно-фiзичний факультет – ІФФ  
Інженерно-хiмiчний факультет – ІХФ  
Міжуніверситетський медико-інженерний факультет – ММІФ  
Приладобудiвний факультет – ПБФ  
Радiотехнiчний факультет – РТФ  
Теплоенергетичний факультет – ТЕФ  
Факультет авiацiйних i космiчних систем – ФАКС  
Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки – ФБТ  
Факультет електроенерготехнiки та автоматики – ФЕА  
Факультет електронiки – ФЕЛ  
Факультет iнформатики та обчислювальної технiки – ФІОТ  
Факультет лiнгвiстики – ФЛ  
Факультет менеджменту та маркетингу – ФММ  
Факультет соціології і права – ФСП 
Факультет прикладної математики – ФПМ  
Фiзико-математичний факультет – ФМФ  
Хiмiко-технологiчний факультет – ХТФ  
Міжнародний факультет – МФ 
Спільний факультет машинобудування – CФМ 
 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Інститути  
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС  

«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛIЗУ» 
 

Директор ННК «ІПСА»: д.т.н., професор, академiк НАНУ 
Згуровський Михайло Захарович 
Адреса: 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 14, кімн. 41, 43, 55. 
Телефони: 236-39-87, 406-81-93 
ФДП на IПСА: тел. 406-83-84  
e-mail: ipsa@ntu-kpi.kiev.ua 
Офіційний сайт ННК ІПСА НТУУ «КПІ»: http://iasa.kpi.ua 

ПІДРОЗДІЛИ ННК «ІПСА» 
• Факультет системних досліджень 
o Кафедра математичних методів системного аналізу – ММСА, 

http://mmsa.kpi.ua 
o Кафедра системного проектування – СП, http://cad.kpi.ua, інформація про кафедру СП, 

САПР 
• Факультет курсової підготовки – ФКП, http://fkp.kpi.ua 
• Факультет другої вищої та післядипломної освіти – ФДВтаПО, http://drugaosvita.kpi.ua 
Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного 

системного аналізу» Міністерства освіти і науки України та 
Національної академії наук України, який діє в структурі 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут» і має IV рівень акредитації, створений в 
1997 р. за Постановою Кабінету Міністрів України на базі 
Науково-дослідного інституту прикладного системного аналізу 
НАН України і Міносвіти України та кафедри математичних 
методів системного аналізу НТУУ «КПІ». Це пов’язано з 
організацією в Україні цілеспрямованих наукових досліджень, проведенням і координацією 
науково-технічної та освітньої діяльності в галузі прикладного системного аналізу, новітніх 
інформаційних технологій та комп’ютерних наук. В ІПСА діють три наукові відділи: 
математичних методів системного аналізу, прикладного нелінійного аналізу, чисельних методів 
оптимізації. В 2006 році до складу інституту включено кафедру систем автоматизованого 
проектування / САПР (стара назва – «кафедра конструювання і виробництва електронно-
обчислювальної апаратури» (до 1985 року), нова назва – «кафедра системного проектування») 
разом з НДІ інформаційних ресурсів (ІНФОРЕС). 

Тут видається міжнародний науковий журнал “Системний аналіз та інформаційні 
технології”, що є фаховим з ряду спеціальностей, затверджених ВАК України. Проведення 
фундаментальних та прикладних досліджень здійснюється в тісному зв’язку з навчальним 
процесом. Результати наукових розробок безпосередньо впроваджуються в навчальний процес. 

На цей час в ІПСА працюють: 1 дійсний член і 1 член-кореспондент Національної 
академії наук України та 2 дійсні члени Міжнародної академії наук Вищої школи, 22 доктори 
наук і 38 кандидатів наук. В ІПСА навчаються 32 аспіранти.  

Навчально-науковий комплекс готує фахівців з інформаційних технологій, системного 
аналізу та інтелектуальних систем прийняття рішень, які здатні проектувати, створювати та 
експлуатувати комп’ютерні системи для аналізу, передбачення, прогнозування і управління 
динамічними процесами у макроекономічних, технічних, фізичних, екологічних і фінансових 
складних системах. 

Випускники працюють системними аналітиками, керівниками розробок інформаційних 
систем, менеджерами проектів, інженерами з комп’ютерних систем і мереж у державних і 
комерційних (наукових і виробничих) установах, банках і на біржах в Україні та за кордоном. 
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Термiни пiдготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) 
– 2 роки.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців ННК «ІПСА»:  
•  Комп’ютерні науки (б): 
o Інтелектуальні системи прийняття рішень (с, м); 
o Інформаційні технології проектування (с, м). 
o Системне проектування (с, м). 
•  Системний аналіз (б): 
o Системний аналіз і управління (с, м). 
•  Інформатика (б): 
o Соціальна інформатика (с, м). 
Друга вища освіта 
• Друга вища освіта за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» 
• Друга вища освіта за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень» 
• Друга вища освіта за спеціальністю «Інформаційні технології проектування» 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НТУУ «КПІ» 
 
 
Директор: професор Iльченко Михайло Юхимович 

Адреса: 03056, Київ, пров. Індустріальний, 2 
Телефони: 236-62-23, 236-40-14 
Офіційний сайт ІТС: http://its.kpi.ua 
e-mail: its@ntu-kpi.kiev.ua 
День факультету: 14 лютого  

 
КАФЕДРИ IНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ СИСТЕМ 
• кафедра телекомунiкацiй – ТК (стара назва: кафедра засобiв 

телекомунiкацiй, ЗТ), http://its.kpi.ua/tk/ 
• кафедра телекомунiкацiйних систем – ТС, http://its.kpi.ua/ts/ 
• кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж – ІТМ, 

http://its.kpi.ua/itm/  
Створення в лютому 2002 р. навчально-наукового 

Інституту телекомунікаційних систем у складі НТУУ “КПІ” 
стало цілком закономірним результатом розвитку кафедри 
засобів телекомунікацій, історія якої почалася у 1993 році.  

Навчальна та наукова робота проводиться у 
співробітництві з колегами наукових закладів та фірм Росії, 
США, Великобританії, Франції, Німеччини, Китаю, Польщі та 
ін. В ІТС за допомогою компаній “Укртелеком”, “АТЛАС” 
створений стипендіальний фонд, з якого кращі студенти 
отримують матеріальне заохочення у вигляді щомісячних 
стипендій. Навчальна діяльність пов’язана, зокрема, з використанням бази компаній 
“Укртелеком”, “УкрСат”, “Київстар”, UMC, De-Te-Be Ukraine, Kapschtelecom, Банкомзв’язок, 
DataGroup, Golden Telecom, Alcatel, СБУ, AMPAK (США), HUAWEY TECHNOLOGIES (Китай) 
та ін. 

В ІТС працює Центр компетенції Інтел, в якому на конкурсних та контрактних засадах усі 
бажаючі можуть засвоїти на практиці мережні технології та прийняти участь у науковій роботі. 
До складу наукового комплексу входить НДІ телекомунікацій. 
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Загальна характеристика фахівців 
По закінченні ІТС випускники отримують кваліфікацію інженера в галузі електроніки і 

телекомунікацій за спеціальністю “Технології та засоби телекомунікацій”, за спеціальністю 
“Телекомунікаційні системи та мережі» кваліфікацію інженера в галузі телекомунікацій, за 
спеціальністю «Інформаційні мережі зв'язку» кваліфікацію інженера з виробничих процесів в 
галузі телекомунікацій. Діяльність випускників інституту спрямована на наукові дослідження і 
практичні розробки апаратно-програмних комплексів новітніх засобів зв`язку та інформаційних 
технологій. Це системи передачі інформації по волоконно-оптичних, радіо, радіорелейних та 
кабельних лініях зв`язку, а також цифрові комутаційні системи багатоцільового призначення, 
телекомунікаційні мережі і захист інформації на них. 

Випускники інституту здатні проектувати мережі для передачі великих потоків 
інформації з великою швидкістю, вирішувати задачі маршрутизації цих потоків, забезпечувати 
високу якість передачі даних, управляти і синхронізувати мережі зв’язку в цілому і кожній її 
ланці зокрема, використовувати цифрові системи і інтелектуальні комп’ютерні технології. 

Випускники ІТС працюють в установах державної і недержавної форм власності: ВАТ 
“Укртелеком”, ДП НКАУ “Укркосмос”, ЗАТ “УкрСат”, НВП “Геліос-РРЛ”, НДЦ “Квазар”, 
Базовий центр критичних технологій “Мікротек”, НВФ “ЕнранТелеком”, «Київстар», компанія 
UMC, Golden Telecom та багато інших. 

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки. 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців  
• Телекомунікації (б): 
o Технології та засоби телекомунікацій (с, м); 
o Телекомунікаційні системи та мережі (с, м);  
o Інформаційні мережі зв’язку (с,м). 
Єдина магістерська програма Технічного Університету м. Дрездена та 

Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут» 
У рамках Європейської програми магістратури Distributed Systems Engineering, Інститут 

телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») та факультет Інформатики Технічного університету м. 
Дрездена (ТУД) пропонують єдину міжнародну програму «Інженерія розподілених систем». 

Студенти НТУУ «КПІ» мають можливість навчатися по програмам магістратури НТУУ 
«КПІ» «Інформаційні мережі зв’язку» у поєднанні з програмою магістратури ТУД 
«Обчислювальна інженерія» (Computational Enegeneering) для отримання другої вищої освіти. 

Формування та підготовка груп студентів починається з другого року їх навчання в НТУУ 
«КПІ» за результатами завершення першого року навчання. Навчання по програмі проводиться 
на контрактній основі: за власний рахунок студентів або за рахунок отриманих ними стипендій. 
В залежності від успішності та активності в навчанні та науковій роботі, студенти мають 
можливість отримання стипендій, як фінансової підтримки для участі у програмі. 

Період навчання – 2 роки. Перший рік студенти навчаються в НТУУ «КПІ», другий рік – 
в ТУД. Студент має два наукових керівника: від НТУУ «КПІ» та ТУД. Магістерська робота 
захищається або в НТУУ «КПІ», або в ТУД. 

В залежності від успішності в навчанні та досягнень в науковій роботі під час навчання за 
програмою, студенти по її завершенню отримують: 
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• диплом Магістра ТУ Дрездена – “Master of Science” або сертифікат про вивчення 
додаткових дисциплін та стажування в Німеччині (в залежності від успішності в в навчанні та 
науковій роботі університетів-партнерів). 

• та диплом Магістра НТУУ «КПІ» – «Магістр з телекомунікацій»  
Друга вища освіта 
На базі Міжгалузевого Інституту Післядипломної Освіти НТУУ “КПІ” (МІПО НТУУ 

“КПІ”) відкрито напрям підготовки за спеціальністю “Інформаційні мережі зв'язку” за 
системою другої освіти на базі диплому бакалавра зі спорідненою спеціалізацією. Форма 
навчання – без відриву від виробництва за контрактом. Термін навчання – 2 роки. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НТУУ «КПІ» 
 
 

Начальник інституту: генерал-майор, заслужений працівник 
освіти України, доктор технічних наук, професор,  
Міночкін Анатолій Іванович  
Адреса: 01011, Київ, вул. Московська, 45/1  
Телефони: 280-59-67, 454-93-50  
E-mail: viti@viti.edu.ua  
Сайт: http://viti.kpi.ua 

 
Структурні підрозділи інституту:  
• факультет Телекомунікаційних систем та мереж;  
• факультет Інформаційних технологій в системах управління;  
• факультет Засобів військового зв'язку (м. Полтава – (+38 0 532)53-42-

13);  
• факультет Військової підготовки – ФВП, http://fvp.kpi.ua;  
• відділення підготовки фахівців за контрактом;  
• науковий центр зв'язку та інформатизації.  
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 

НТУУ „КПІ”, створений у 2001 році на базі Київського 
військового інституту управління і зв'язку та Військового 
інституту Національного технічного університету України 
„КПІ”, готує висококваліфікованих фахівців у галузі 
телекомунікацій та інформатизації.  

Інститут здійснює набір на підготовку фахівців за 
напрямами: „Комп'ютерні науки”, „Системна інженерія”, 
„Телекомунікації”, „Військове управління”, „Безпека 
інформаційних і комунікаційних систем”, „Системи технічного захисту інформації”, 
„Радіотехніка”.  

Інститут здійснює підготовку студентів за контрактом освітньо-кваліфікаційного рівня 
“спеціаліст” та “магістр” за напрямами: “Комп'ютерні науки”, “Телекомунікації”, “Системи 
технічного захисту інформації”.  

На 24 кафедрах інституту готують фахівців з повною вищою освітою для Збройних Сил 
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, Служби 
зовнішньої розвідки України.  

В інституті працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких 6 
академіків, 19 професорів, 16 докторів наук, 116 кандидатів наук, 78 доцентів, а також 5 
Заслужених діячів науки і техніки та 5 Заслужених працівники освіти України.  
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Підготовка майбутніх офіцерів здійснюється за схемою “курсант - курсант“.  
Навчальний процес у ВІТІ інтегровано в навчальний процес НТУУ „КПІ”. Викладання 

частини навчальних дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної та 
природничонаукової підготовки здійснюють науково-педагогічні працівники університету.  

У військовому інституті створені всі необхідні умови для якісного навчально-виховного 
процесу, а саме: 4 навчальні корпуси, 30 комп'ютерних класів, 25 аудиторій оснащених 
сучасною телекомунікаційною технікою; 20 спеціалізованих класів за напрямами підготовки, 
стрілецький тир, спортивні зали та містечка, навчально-тренувальний центр для відпрацювання 
питань практичної підготовки студентів та курсантів на засобах зв'язку і АСУ, 2 студентські 
гуртожитки. Можливість користуватися матеріально-технічною базою Національного 
технічного університету України “КПІ”.  

Доуніверситетська підготовка вступників 
До складу НТУУ “КПІ” входить Інститут моніторингу якості освіти, який здійснює 

підготовку слухачів для вступу до ВІТІ НТУУ “КПІ”, в рамках Програми НТУУ “КПІ” 
“Майбутнє України” (наказ Ректора НТУУ “КПІ” № 1-175 від 06.12.2007 року). 

Підготовка здійснюється з професійно-орієнтованих конкурсних дисциплін: математика, 
фізика, українська мова та література, за єдиним уніфікованим методичним забезпеченням. 
Підготовка спрямована на поглиблену професійну орієнтацію та адаптацію слухачів до вимог 
ВІТІ НТУУ “КПІ”, складання тестів незалежного зовнішнього оцінювання якості освіти. 

Термін навчання: 
7 місяців (однорічний цикл підготовки) для учнів 11 класів, випускників технікумів, 

ліцеїв та молоді, яка має закінчену середню освіту. 
Початок занять з 1 жовтня поточного року. 
Навчання на курсах доуніверситетської підготовки платне. 
Форми навчання: 
• очна (вечірня) тричі на тиждень; 
• заочна (екстернат) щосуботи. 
По закінченню навчального року слухачі курсів отримують Свідоцтва, в яких вказується 

їх підсумкові рейтинги – оцінки (бали), що відображають сумарні досягнення слухачів в 
поточному навчальному році (планові контрольні рейтингові заходи) та Сертифікати з 
результатами підсумкових атестацій. 

Адреса курсів доуніверситетської підготовки ВІТІ НТУУ “КПІ”: 
• м. Київ, вул. Дашавська 5, корпус 27, кімната 110. 
• Телефони: (+38 044) 454-93-50, (+38 044) 256-23-08, (+38 044) 256-22-75, (+380 96)  

 
Військовому інституту КПІ – 90 років: сторінки історії та кроки в майбутнє 

Урочистою подією в житті колективу є ювілей, та особливо радісно, коли це поважна 
дата. Військовому Двічі орденів Червоного Прапора Інституту телекомунікацій та 
інформатизації НТУУ «КПІ» 1 березня 2009 року виповнюється 90 років від дня заснування.  

Від Петра І…  
Історія споруд і будівель нашого навчального закладу бере свій початок ще з часів 

Північної війни, коли за наказом Російського імператора Петра І було розроблено перший 
проект Київської фортеці. У 1835 р. на південній околиці Печерської височини під 
керівництвом генерал-майора О.Фреймана було розпочато будівництво оборонної казарми на 
два батальйони. Ця споруда завершувала низку будівель, які з'єднували Васильківське 
укріплення з Печерською цитаделлю, казарми прилягали до Кавалерійського бастіону цитаделі. 
Проектувалися вони для розміщення військового навчального закладу солдатських дітей (так 
званих кантоністів), а також як складова частина фортечного фронту. У 1839 р. будівництво 
приміщень було завершено остаточно. Зазначена казарма кантоністів у подальшому і стала тим 
форпостом, на базі якого формувалися військові навчальні заклади різних епох та урядів 
України.  
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1 жовтня (за старим стилем), тобто 14 жовтня (за новим стилем) 1865 р. за наказом 
імператора Олександра ІІ було засновано Київське піхотне юнкерське училище. Ювілейне та 
храмове свято училища – в день Покрови Пресвятої Богородиці. Вагоме значення в училищі 
надавали стройовій підготовці. Військова муштра за короткий час перетворювала колишніх 
гімназистів, студентів і семінаристів на справжніх юнкерів, які вирізнялися з-поміж ровесників 
особливою виправкою, її не міг приховати ніякий цивільний одяг. Стройовими успіхами 
пишалися. Роти змагалися одна з одною. Із загальних предметів проходили Закон Божий, дві 
іноземні мови, хімію, механіку, аналітику, російську літературу. Організовували бесіди про 
дисципліну, патріотизм, батьківщину, вміння достойно себе тримати в різних життєвих 
ситуаціях.  

Слід зазначити, що в училищі служив Карл Густав Еміль Маннергейм, майбутній маршал 
Збройних сил Фінляндії, а в 1944–1946 рр. – президент Фінляндської Республіки. У 1890–1892 
рр. на військових курсах Київського піхотного юнкерського училища навчався майбутній 
головнокомандувач Добровольчої армії генерал А.І.Денікін, які він закінчив із відзнакою. У 
1920-ті роки, вже перебуваючи в еміграції, в автобіографічній праці “Шлях російського 
офіцера” він згадує про навчання на курсах у Києві.  

…до Інженерних курсів  
Офіційною датою створення нашого Інституту прийнято вважати 1 березня 1919 р. – день 

затвердження Реввоєнрадою республіки проекту штатів Інженерних курсів з підготовки 
командного складу Робітничо-селянської Червоної Армії. 8 серпня 1920 р. Московські 
інженерні курси прибули до Києва і розташувалися на Печерську (тоді вул. Московська, 5 – 
нині вул. Московська, 45/1) в будівлі колишнього Костянтинівського юнкерського училища 
(нині тут розміщено Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ”).  

За короткий період особовий склад школи досяг великих успіхів у справі підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів – офіцерів-зв'язківців. Хто був зарахований курсантом, 
пишався цим і наполегливо вчився.  

20 грудня 1926 р. наказом Реввоєнради республіки Київській військовій школі було 
присвоєно ім'я М.І.Калініна. А 6 березня 1937 р. її перейменували 
в Київське військове училище зв'язку ім. М.І.Калініна.  

Велика Вітчизняна  
На початок Другої світової війни в училищі нараховувалось 

4 курсантські батальйони: перший і другий – з підготовки 
командирів взводів зв'язку для військових частин; третій – 
готував фахівців швидкодіючої літеродрукованої, як правило 
іноземної, апаратури зв'язку; четвертий – готував техніків 
звукового кіно.  

На початку літа 1941-го училище знаходилося в таборах у Броварському лісі. За сигналом 
бойової тривоги 22 червня особовий склад було вишикувано перед штабом училища о 6-й 
годині ранку. Начальник училища генерал-майор О.В.Афанасьєв повідомив про початок війни. 
Враховуючи життєву необхідність у підготовці командирів-зв'язківців для потреб фронту, 
Генеральний штаб Червоної Армії в перших числах липня 1941 р. видав директиву про 
евакуацію училища в глибокий тил, а саме в Красноярськ.  

У квітні 1942 р. Генеральний штаб Червоної Армії поставив перед училищем завдання – 
готувати для фронту зв'язківців із числа дівчат, що вступили до лав Червоної Армії. Багато з 
дівчат-курсантів були із частин зв'язку із фронту, неодноразово брали участь у боях проти 
гітлерівських загарбників, мали урядові нагороди. Більшість прийнятих до училища дівчат були 
добровольцями. Так, наприклад, курсантки Н.А.Фролова та Л.С.Воробйова закінчили 
Педагогічний інститут ім.Герцена в Ленінграді, тричі подавали заяву до військкомату, щоб їх 
прийняли до лав Радянської Армії.  

Випускники-калінінці довоєнного періоду і воєнного часу показували чудові приклади 
роботи на командних посадах і в штабах, забезпечуючи війська безперешкодним зв'язком.  
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Указом Президії Верховної Ради СРСР від 28 лютого 1944 р., з нагоди святкування 25-ї 
річниці училища, воно було нагороджене орденом Червоного Прапора за видатні успіхи у 
справі підготовки офіцерських кадрів для частин зв'язку і бойові заслуги перед Батьківщиною. 
11 березня 1944 р. командуючий Сибірським військовим округом вручив училищу орден 
Червоного Прапора. На нараді, присвяченій цій події, було зачитано наказ Наркома оброни: 
“...училище тепер іменувати – Київське Червоного Прапора училище зв'язку імені 
М.І.Калініна”.  

Вісім випускників училища удостоєні найвищих урядових відзнак – звання Героя 
Радянського Союзу та Героя Соціалістичної Праці, шість із них увічнені в алеї Слави нашого 
інституту: Г.І.Корнєв, С.Ф.Проценко, П.Є.Стрілець, А.І.Якушев, П.О.Бойко, А.Г.Костіков. 
М.Є.Литвиненко став повним кавалером трьох орденів Слави. І.І.Оленич – Герой 
Соціалістичної Праці. У наших серцях назавжди залишиться пам'ять про викладачів і 
випускників нашого училища, які віддали своє життя, захищаючи свободу і незалежність своєї 
Батьківщини.  

Розбудова  
У 1968 р. з нагоди 50-річчя Радянської Армії і Військово-Морського Флоту Київське вище 

військове інженерне Червонопрапорне училище зв'язку ім. М.І.Калініна за великі заслуги в 
підготовці кадрів для Збройних сил СРСР було нагороджене другим орденом Червоного 
Прапора.  

6 грудня 1991 р. було прийнято Закон “Про Збройні сили України”, і цей день став 
святковим для української армії. 18 січня 1992 р. особовий склад училища прийняв присягу на 
вірність народу України.  

Однією із складових розбудови Збройних сил України було реформування військової 
освіти. За рішенням міністра оборони України ця робота розпочалася з атестації військових 
навчальних закладів. У квітні 1992 р. комісією Управління військової освіти було атестовано 
Київське вище військове інженерне училище зв'язку ім. М.І.Калініна. За підсумками роботи 
комісії училище було атестовано як вищий військовий навчальний заклад.  

23 березня 2001 р. постановою Кабінету Міністрів України створено Військовий інститут 
телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “КПІ”.  

Сьогодні НТУУ “КПІ” – найбільший технічний університет України дослідницького типу, 
один з провідних університетів Європи та світу. На його базі функціонує 8 навчально-наукових 
центрів, 12 науково-дослідних інститутів, 14 науково-дослідних центрів, конструкторське бюро, 
18 факультетів. Навчальний процес проводять досвідчені викладачі та відомі вчені України, 
серед яких 10 академіків, 260 професорів та докторів наук, 1249 кандидатів наук.  

Університет є одним з ініціаторів та безпосереднім учасником реформування вищої 
освіти, впровадження ступеневої системи, активним прихильником приєднання України до 
Болонського процесу. Дбаючи про входження України в єдиний європейський освітній простір, 
НТУУ «КПІ» став осередком державної інформаційної мережі вищих навчальних закладів й 
інститутів. Навчальний заклад успішно співпрацює з 91 технічним університетом з 34 країн 
світу, бере участь у виконанні міжнародних освітніх, наукових проектів і програм.  

Сьогодення  
Новим етапом у житті ВІТІ стало призначення на посаду начальника 

інституту полковника А.І.Міночкіна, який Указом Президента України №77 
від 21 серпня 2006 р. отримав звання генерал-майора.  

Закінчивши з відзнакою в 1984 р. Київське вище військове інженерне 
училище зв'язку, він продовжив освіту в ад'юнктурі, потім викладав на 
кафедрі АСУВ Київського вищого військового інституту управління і зв'язку. 
За значний особистий внесок у розвиток освіти та науки України, указом 
Президента України генерал-майору А.І.Міночкіну присвоєно почесне звання 
“Заслужений працівник освіти України”.  

Сферою наукових інтересів Анатолія Івановича є дослідження в галузі 
проблем управління мережами зв'язку та автоматизованими системами спеціального 
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призначення. Як фахівець в даній галузі А.І.Міночкін призначений керівником підрозділу 
управління проектами зі створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними 
силами України. Він має 85 публікацій, є співавтором 2 підручників та 1 навчального посібника 
з грифом МО України. Після захисту кандидатської дисертації ним опубліковано 60 наукових 
та навчально-методичних праць, з них 13 методичного характеру, які використовуються в 
навчальному процесі.  

Наукова діяльність ВІТІ будується за принципом інтеграції науки й освіти та реалізується 
шляхом підготовки військових кадрів на основі використання новітніх досягнень науки і 
техніки, її прогресу та результатів науково-дослідної роботи.  

Наукова діяльність інституту тісно пов'язана з напрямами розвитку військ зв'язку, 
подальшої інтеграції вищої освіти в європейський простір на підставі принципів Болонського 
процесу, поліпшення підготовки офіцерських кадрів вищої кваліфікації.  

Наукова робота відіграє вирішальну роль в якісній підготовці науково-педагогічного 
складу. На цей час в інституті працює досвідчений науково-педагогічний колектив. Серед них – 
16 докторів наук, 19 професорів, 119 кандидатів наук, 82 доценти і старші наукові 
співробітники, 7 академіків Академії галузевих наук, 3 докторанти, 27 ад'юнктів.  

Указами Президента України за значний особистий внесок у розвиток військової науки, 
підготовку інженерних та науково-педагогічних кадрів для Збройних сил України присвоєні 
почесні звання: “Заслужений діяч науки і техніки України” – генерал-майору М.І.Науменку, 
полковникам Г.Ф.Зайцеву, В.І.Гостєву, Б.М.Герасимову, Б.П.Креденцеру, О.Я.Матову, 
В.П.Новікову, Л.М.Осинському; “Заслужений працівник освіти України” – генерал-лейтенанту 
М.І.Нещадиму, полковникам М.А.Хмелевському, М.Б.Нікуліну, В.О.Толалаєву, професору 
С.Н.Філоненку, професору Ю.О.Смирнову, доценту Ю.І.Приходьку.  

За наукові дослідження к.т.н., доцент, полковник М.А.Хмелевський удостоєний 
Державної премії СРСР, к.т.н., професор, полковник А.О.Ліпатов став лауреатом Державної 
премії УРСР, а д.т.н., професор, генерал-майор М.І.Науменко і д.т.н., професор Г.Ф.Зайцев – 
лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки.  

Інститут посідає провідне місце щодо розробки наукових питань впровадження сучасних 
систем управління та зв'язку. З основних наукових напрямків закладу сформовані і 
функціонують 9 наукових шкіл, визнаних в Україні та за її межами, керівниками яких є: 
Б.П.Креденцер, Б.М.Герасимов, В.І.Гостєв, Ю.О.Смирнов, Г.Ф.Зайцев, В.А.Романюк, М.К 

Молода зміна  
Важливу роль у становленні майбутніх офіцерів відіграє військово-патріотична складова 

виховного процесу в інституті. Свято шанують в нашому навчальному закладі учасників 
Великої Вітчизняної війни та ветеранів Збройних сил. Усі визначні події як інституту, так і 
Печерського, Солом'янського районів проходять за участю ветеранів і курсантів нашого 
навчального закладу.  

П'ятий рік курсанти та студенти беруть участь у Міжнародному конкурсі української 
мови ім. Петра Яцика. На сьогоднішній день конкурс – наймасовіша мовно-патріотична акція 
для молоді, метою якої є піднесення престижу української мови в нашій державі. У 2008 р. 
другу премію отримав курсант 5-го курсу Олексій Драглюк.  

В інституті провадиться робота щодо професійно-психологічного відбору та військово-
професійної орієнтації молоді, зокрема надання військкоматам, військовим ліцеям, ліцеям з 
посиленою військово-фізичною підготовкою й окремим громадянам матеріалів наочної агітації 
про діяльність інституту, умови прийому до інституту, публікації в центральних та обласних 
виданнях тощо.  

Багаторічні зв'язки поєднують наш інститут з Печерською райадміністрацією, щороку 
наші студенти беруть участь у конкурсі творчості студентської молоді «Перлина Печерська». У 
2008 р. перше місце отримав курсант 17-го курсу Ярослав Якобчук, а приз глядацьких симпатій 
– курсант 14-го курсу Святослав Витлинський.  

В інституті проводиться значна робота щодо реалізації духовного потенціалу 
військовослужбовців, фізичного виховання майбутніх офіцерів. Заняття проводять досвідчені 
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викладачі. Курсанти вдосконалюють свою спортивну майстерність у секціях з міні-футболу, 
волейболу, гирьового спорту, рукопашного бою, легкої атлетики.  

Традиції нашого військового навчального закладу багаті й різноманітні, та найбільше 
його надбання – все ж таки люди, які творили ці традиції, множили їх, а нинішнє покоління 
офіцерів активно впроваджує їх у життя.  

Т.Г.Шибіцька, майор, старший офіцер відділу виховної роботи  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
  

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ НТУУ «КПІ» 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВПІ НТУУ «КПІ» 

 

Декан: д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки, Киричок Петро 
Олексійович 
Адреса: 03056, вул. Янгеля, 1/37, навчальний корпус 8, кiмн.58  
Телефони для довiдок: 406-84-25 (стаціонар), 454-91-28 (заочне навчання) 
Офіційний сайт ВПІ: http://vpi.kpi.ua 
e-mail: vpf@ntu-kpi.kiev.ua 
 

 
КАФЕДРИ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНОГО ІНСТИТУТУ  
• кафедра машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва - МАПВ, 

інформація про кафедру на сайті ВПІ  
• кафедра технологiї полiграфiчного виробництва – ТПВ, інформація 

про кафедру на сайті ВПІ 
• кафедра видавничої справи і редагування – ВСР, інформація про кафедру на сайті ВПІ 
• кафедра органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та 

книгорозповсюдження – ОВПК, інформація про кафедру на 
сайті ВПІ 

• кафедра графiки – інформація про кафедру на сайті ВПІ 
• кафедра репрографії – інформація про кафедру на сайті 

ВПІ 
Видавничо-поліграфічний факультет засновано в 1959 

році як один із підрозділів Українського поліграфічного 
інституту ім. Івана Федорова. У 1989 році факультет було 
включено до складу Київського політехнічного інституту. У 2004 році на базі видавничо-
поліграфічного факультету створено Видавничо-поліграфічний інститут. ВПІ готує фахівців за 
денною та безвідривною формами навчання за десятьма спеціальностями. До складу ВПІ 
входять шість кафедр, сім підрозділів і три філії на підприємствах. 

Інститут здійснює підготовку висококваліфікованих інженерів-технологів, 
системотехнiкiв, механіків, фахівців з менеджменту виробництва, маркетингу ринку друкованої 
продукції і матеріалів поліграфічного виробництва, редакторів, художникiв-графiкiв – 
оформлювачів видань і упаковки для видавничо-полiграфiчної та кигорозповсюджувальної 
галузі України.  

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки (нормативні терміни навчання на бакалавраті і в магістратурі). 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
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навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців  
• Образотворче мистецтво (б):  
o Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво (с, м). 
• Видавнича справа та редагування (б):  
o Видавнича справа та редагування (с). 
• Менеджмент (б):  
o Менеджмент організацій (с, м).            
• Машинобудування (б):  
o Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси (с, м). 
• Видавничо-поліграфічна справа (б):  
o Технологія друкованих видань (с, м); 
o Технологія розробки, виготовлення та оформлення пакувань (с); 
o Технологія електронних мультимедійних видань (с); 
o Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв (с, м); 
o Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв (с); 
• Реклама і зв’язки з громадськістю (б). 
З 2003 року в інституті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а з 2006 року – наукового ступеня 
доктора технічних наук за спеціальностями: «Машинознавство», «Машини і процеси 
поліграфічного виробництва». ВПІ проводить міжнародні науково-технічні конференції 
“Друкарство молоде” та “Технологія і техніка друкарства”. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НТУУ «КПІ» 

 
 
В.о. директора: В.В.Прокопенко   
Адреса:м. Київ, 03056, вул. Борщагівська, 103, корпус 22, кiмн.309  

Телефони для довiдок: 406-83-08, 454-93-75 
Сайт: http://iee.kpi.ua 
e-mail: iee@ntu-kpi.kiev.ua 
Інституту енергозбереження та енергоменеджменту – 60!  
(Інформація про ІЕЕ)  

 
КАФЕДРИ IНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 

ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 
• Кафедра електропостачання – ЕП, http://ep.kpi.ua, інформація 
• Кафедра теплотехніки та енергозбереження – ТЕ, http://te.kpi.ua 
• Кафедра автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами – АУЕК, 

http://auek.kpi.ua, http://energyauek.kpi.ua (сайт присвячений проблемі енергозбереження), 
інформація 

• Кафедра інженерної екології – ІЕ, http://ecology.kpi.ua, інформація, інформація про 
кафедру ІЕ  

• Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв – ЕМОЕВ, 
http://emoev.kpi.ua, інформація 

• Кафедра геобудівництва та гiрничих технологiй – ГБ, http://geobud.kpi.ua 
• Кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки – ОППЦБ, http://opcb.kpi.ua 
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту є спадкоємцем гірничого факультету 

та, частково, факультету електроенерготехніки й автоматики. Формування ІЕЕ почалось у 1997 
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р. після затвердження КМ України “Комплексної державної програми з енергозбереження” і 
стало одним із заходів реалізації національної політики в галузі енергозбереження. Кафедри 
інституту підтримують партнерські зв’язки з багатьма зарубіжними вищими навчальними 
закладами: Вісмарською та Лейпцизькою вищими технічними школами, Вроцлавським і 
Харбінським політехнічними інститутами, Силезьким технічним університетом, з вузами СНД. 
Науковці ІЕЕ сьогодні виконують спільні міжнародні проекти на правах партнерства: із 
встановлення й інтеграції в теплову мережу сонячних батарей; з модернізації опалення за 
грантом уряду Данії; зі створення мережі з енергетики в країнах Центральної Азії; зі створення 
асоціації між енергетичними факультетами десяти університетів Центральної Азії, країн ЄС, 
Східної Європи для сприяння регіональній співпраці. 

Iнститут готує фахiвцiв для електроенергетичного та 
паливно-енергетичного комплексiв, будiвництва мiських 
пiдземних споруд та охорони навколишнього середовища, як i 
здатнi розробляти, проектувати та експлуатувати енергетичнi 
комплекси та системи, створювати сучасні системи еко-
енергетичного менеджменту, що працюють за сучасними 
енергозберiгаючими технологiями, пiдземнi об'єкти та 
комплекси мiст, проводити монiторинг екологiчного стану 
промислових пiдприємств на основi широкого застосування 
iнформацiйних i комп'ютерних технологiй.  

Випускники працюють експертами з питань ефективного використання енергоресурсів, 
надають консалтингові та інжінірінгові послуги, енергоаудиторами та інспекторами в 
енергетичному секторі, керiвниками, провiдними спецiалiстами структурних пiдроздiлiв на 
пiдприємствах та в органiзацiях електроенергетики паливно-енергетичного комплексу, 
гiрничодобувної промисловостi, будiвництва та експлуатацiї мiських пiдземних споруд, в 
установах для проведення екологiчного монiторингу.  

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки. 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців 
• Електротехніка  та електротехнології (б):  
o Електротехнічні системи електроспоживання (с, м); 
o Енергетичний менеджмент (с, м). 
• Теплотехніка (б):  
o Енергетичний менеджмент (с, м). 
• Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 

(б):  
o Екологія та охорона навколишнього середовища (с, м). 
• Гірництво (б):  
o Розробка родовищ корисних копалин (с, м); 
o Шахтне і підземне будівництво (с, м). 
• Електромеханіка (б):  
o Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (с, м). 
o Електромеханічні системи геотехнічних виробництв (с, м). 
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Участь ІЕЕ у підвищенні енергоефективності НТУУ «КПІ» 

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» (ІЕЕ) було створено у 
1997 році спільним наказом Держкоменергозбереження та МОН України. Його очолює 
заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор А.В.Праховник. Тут 
близько 15 років тому вперше в Україні було відкрито спеціальність «Енергетичний 
менеджмент». Згідно з постановою Кабінету Міністрів України ІЕЕ є базовим інститутом в 
Україні з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, популяризації знань у галузі 
енергозбереження та енергоменеджменту. Основна мета енергоменеджменту – досягнення 
високої енергоефективності виробництва, кращого використання ресурсного потенціалу 
підприємства чи організації. 

За програмою ЄС Tacis в ІЕЕ створено Центр підготовки енергоменеджерів. Центр 
оснащений демонстраційною та обчислювальною технікою, новітнім енергозберігаючим 
обладнанням, має систему кондиціонування і локального опалення, що дозволяє студентам і 
слухачам практично вивчити ефективність різних енергозберігаючих технологій. 

На базі ІЕЕ та Центру підготовки енергоменеджерів створено мережу регіональних 
центрів при провідних університетах України в Харкові, Одесі, Запоріжжі, Львові, 
Дніпропетровську та Севастополі. 

Фахівці з енергозбереження та енергетичного менеджменту повинні мати широку 
фундаментальну, інженерно-наукову і практичну підготовку, глибокі знання основ 
теплоенергетики, електроенергетики та нетрадиційної енергетики; вміти приймати оптимальні 
управлінські рішення з ефективного енерговикористання, застосовувати прогресивні методи 
прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу енерговикористання виробничих 
систем, проводити інспекторську перевірку, експертизу та енергетичний аудит виробничих 
систем з питань енергетичної ефективності. Особливий інтерес до таких фахівців виявляють 
енергосервісні і енергоаудиторські компанії, які активно створюються сьогодні. 

Енергетичні обстеження об'єктів університету співробітниками та студентами ІЕЕ 
Одним із інструментів створення системи енергоменеджменту є проведення 

енергоаудитів. У рамках навчальної дисципліни «Енергетичний аудит» силами студентів та 
викладачів кафедр електропостачання та теплотехніки і енергозбереження проведено 
енергетичні обстеження 17 корпусів та 3 гуртожитків, звіти за якими передані на розгляд 
службі енергетичного менеджменту НТУУ «КПІ». Проведені обстеження є актуальними для 
господарських служб університету не лише з погляду отримання загальної картини стану 
будівель, а й містять рекомендації зі зниження енергоспоживання. Ця робота також має 
важливий соціальний аспект, адже виховує у студентства новий тип мислення, заснований на 
розумінні цінності споживаних ресурсів, позитивного впливу ресурсозбереження на екологію, 
забезпечення сталого розвитку суспільства. 

За результатами обстеження було проведено аналіз статей балансу та здійснено 
структуризацію складових енерговтрат, що надало можливість розробки заходів щодо 
підвищення енергоефективності. 

За допомогою реєстратора електричних параметрів проведено виміри добових графіків 
споживання електричної енергії. Головними споживачами електричної енергії є система 
штучного освітлення та навчальні лабораторії. 

Аналізу підлягали: 
1. Загальна характеристика установи: загальна площа приміщень, показники 

огороджувальних конструкцій (стіни, вікна, покриття, перекриття). 
2. Фактичні витрати газу, теплової та електричної енергії. 
3. Тарифи на паливно-енергетичні ресурси. 
4. Стан розрахунків за енергоносії. 
5. Основне енерговикористовуюче обладнання. 
6. Наявність заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів, питомих витрат ПЕР, 

«Енергетичного паспорту». 
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Не залишилося осторонь питання наявності приладів обліку газу, теплової та електричної 
енергії, води, їх типи, клас точності, терміни повірки. 

Аналіз будівель свідчить, що практично в кожній з них огороджувальні конструкції 
характеризуються значно меншим від нормативного значенням коефіцієнту опору 
теплопередачі (для стін у 2,5–3,0 рази, для вікон на 20–25 %). 

Для навчальних закладів характерною ознакою є відсутність «Енергетичного паспорту 
підприємства». Заведення енергетичного паспорту пов'язано з деякими витратами, 
необхідністю його реєстрації, постійного заповнення. Наявність паспорта сприяє систематизації 
обліку енергоспоживаючого обладнання, обліку витрат енергоносіїв, організації роботи з 
впровадження енергозберігаючих заходів. 

Основними напрямками енергозбереження в підрозділах НТУУ «КПІ» були: 
встановлення лічильників енергоносіїв та водолічильників з визначенням та аналізом 
споживання ПЕР в характерний час, добу, тиждень тощо; проведення необхідної реконструкції 
будівель з обов'язковими заходами з енергозбереження; отримання та заповнення енергетичних 
паспортів з наданням їх на погодження до Державної інспекції з енергозбереження; організація 
проведення навчання персоналу та студентів елементам енергозбереження. 

Крім того, в ІЕЕ розробляються методичні засади та підґрунтя поширення позитивного 
досвіду НТУУ «КПІ» в питаннях енергоефективності й серед інших навчальних закладів 
України. Так, зокрема, на замовлення МОН розроблено «Методику проведення енергетичного 
аудиту закладів освіти. Загальні положення», «Типове положення про запровадження 
енергетичного менеджменту в навчальних закладах та установах МОН України» та «Програму 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо зменшення споживання 
енергоресурсів навчальними закладами та установами освіти, підпорядкованими міністерству і 
фінансування яких здійснюється з державного бюджету, на 2010-2014 рр.».  

Проводиться розробка та вдосконалення процедур проведення енергетичного аудиту 
будівель. На основі побудови температурних карт приміщень, аналізу інформації з 
енерговикористання, дослідження умов забезпечення централізованого теплопостачання та 
дотримання комфортних умов у приміщеннях здійснюється розробка процедури енергетичної 
сертифікації навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та 
спорту України. 

Для залучення студентства спільно з Міністерством палива та енергетики та Радою 
старійших енергетиків України на базі НТУУ «КПІ» проводиться щорічний всеукраїнський 
конкурс «Молодь – енергетиці України. Відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків». 
Цього року відбудеться ювілейний Х конкурс «Молодь – енергетиці України 2011». За 
результатами попередніх конкурсів «Молодь – енергетиці України» серед призерів у різних 
номінаціях представлені студенти ІЕЕ. 

Мікроенергостанція НТУУ «КПІ»  
У ІЕЕ на базі лабораторії розосередженої генерації створено і 7 грудня 2009 року 

запущено в експлуатацію першу в Україні мікроенергостанцію з комплексним використанням 
засобів відновлюваної та традиційної енергетики та накопичувачів різної фізичної природи.  

Станція розосереджена у просторі і складається з п'яти частин: газогенераторної частини, 
що знаходиться зовні у прибудові з тильної сторони навчального корпусу №22; вітросонячної 
частини, до складу якої входить вітроенергетична та фотоелектрична установки, розміщені на 
даху будівлі корпусу, і акумуляторна батарея із зарядним пристроєм та інвертором 
(перетворювачем) на сьомому поверсі (ауд. 701); теплотехнічної частини у демонстраційній залі 
на першому поверсі (ауд. 111) та пункту управління мікроенергостанцією на першому поверсі 
(ауд. 111А). До складу станції входять електро-, тепло- та газогенеруючі установки, 
накопичувачі електричної, теплової енергії, гарячої води та газу, що використовують енергію 
сонця, вітру, біомаси, навколишнього середовища (геотермальну). Мікроенергостанція має 
резервування від централізованої загальної мережі. Всі установки об'єднано в єдину систему з 
єдиною електричною, тепловою та інформаційною мережею і управляються вони з єдиного 
центру – Smart-модуля управління мікроенергостанцією. Управління джерелами та 
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накопичувачами енергії здійснюється в автоматичному режимі за пріоритетами. Втрата 
потенціалу будь-якого джерела або поява зовнішніх чинників (наприклад, момент зміни 
тарифного плану зовнішньої енергосистеми) приводить до автоматичної реакції та зміни 
активної структури мікроенергостанції, здійснення «енергетичного маневру». 

Сенс створення мікроенергостанції полягав у тому, щоб поєднати в єдину систему 
джерела генерування та накопичення енергії різної фізичної природи і відпрацювати режими 
ефективного управління ними. Нині в інституті проводиться розробка проекту повної або 
часткової автономізації всього кампусу НТУУ «КПІ» зі створенням мікроенергетичних 
осередків по всій території НТУУ «КПІ» та подальшим їх об'єднанням у розосереджену 
енергостанцію (РЕС) за технологією Smart-grid під єдиним управлінням. 

Сьогодні науковцями та співробітниками ІЕЕ проводяться роботи з дослідження режимів 
роботи окремих енергоустановок та оптимізації режимів їх спільної роботи; доопрацьовуються 
окремі вузли та агрегати, система реєстрації, збору, накопичення та обробки інформації про 
поточний стан та режими роботи енергоустаткування; удосконалюються алгоритми управління 
мікроенергостанцією; напрацьовується методична база для навчального процесу. 

В.В.Прокопенко, заступник директора ІЕЕ, доц., Інна Білоус, магістрант ІЕЕ  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації ІСЗЗІ Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут» є 
структурним підрозділом Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” та входить до системи професійної 
підготовки кадрів Держспецзв'язку України.  

Інститут створено згідно з розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 
року № 658-р та на підставі Закону України «Про 
Державну службу спеціального зв'язку та захисту 

інформації України» на базі спеціального факультету СБ 
України ВІТІ НТУУ «КПІ», дислокується на площах НТУУ 
«КПІ» і користується його навчально-матеріальною базою.  

Основні підрозділи Інституту:  
• Спеціальна кафедра №1 „Застосування засобів криптографічного та технічного 

захисту інформації” 
Головним завданням спеціальної кафедри №1 є здійснення освітньої діяльності з 

підготовки фахівців у галузі криптографічного та технічного захисту інформації. Кафедра є 
випусковою за напрямом підготовки “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”.  

• Спеціальна кафедра №2 „Управління та тактико-спеціальної підготовки» 
Головним її завданням є здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців у галузі 

бойового застосування сучасних і перспективних засобів та вузлів урядового зв'язку.  



 

 362 

• Спеціальна кафедра №3 „Застосування засобів спеціальних телекомунікаційних 
систем» 

Головним завданням спеціальної кафедри №3 є здійснення освітньої діяльності з 
підготовки фахівців у галузі засобів та комплексів спеціальних телекомунікаційних систем. 
Кафедра є випусковою за напрямом підготовки “Телекомунікації”.  

• Спеціальна кафедра №4 „Теоретичних основ експлуатації засобів спеціальних 
телекомунікаційних систем”  
Головним завданням її є здійснення освітньої діяльності з навчальних дисциплін гуманітарного 
та соціально-економічного циклу, а також природничо-наукових та професійно-орієнтованих 
дисциплін щодо вивчення теоретичних основ експлуатації та ремонту засобів спеціальних 
телекомунікаційних систем. «Системи та комплекси військового зв'язку».  

• Спеціальна кафедра №5 „Застосування спеціальних автоматизованих 
інформаційних систем та технологій”. 

Головним завданням спеціальної кафедри є здійснення освітньої діяльності з підготовки 
фахівців у галузі математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем. 
Кафедра є випусковою за напрямом підготовки „Комп'ютерні науки”.  

Науково-дослідний центр Інституту займається проблемними питаннями наукового 
супроводження розробок засобів та підготовки фахівців з спеціальних інформаційно-
телекомунікаційних систем та захисту інформації.  

Науковий потенціал  
На даний час в Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації за основним місцем 

роботи працюють 11 докторів технічних наук та 44 кандидатів наук, серед яких 8 мають вчене 
звання професора, а 45 – доцента та старшого наукового співробітника. Двом співробітникам 
Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації присвоєне почесне звання „Заслужений 
діяч освіти України”, ще двом – „Заслужений діяч науки і техніки України”. Дев’ять 
співробітників нагороджені Міністерством освіти і науки України почесною відзнакою 
„Відмінник освіти України”.  

 
Інститут проводить набір на навчання за наступними напрямами підготовки:  

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ || 6.050101 (д) 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ || 6.050903 (д) 
БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ || 6.170101 (д) 

• (Д) – денна форма навчання  

Матеріально-технічне забезпечення Інституту:  
В Інституті використовується сучасна комп'ютерна техніка. Інститут у своєму складі має: 

5 поточних аудиторій; 4 комп'ютерних класа, розрахованих на 55 робочих місць, оснащених 
сучасними кондиціонерами; 9 спеціалізованих класів, оснащених технікою зв'язку; лабораторію 
криптографічного та технічного захисту інформації; 6 групових аудиторій для проведення 
групових та семінарських занять.  
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Інституту  Спецзв’язку  НТУУ “КПІ” –  5 років 
 

23 грудня 2011 року в Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації 
Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, який 
очолює генерал-майор Держспецзв’язку С.Ж. ПІСКУН, відбулися урочисті заходи з нагоди 
п’ятої річниці з дня створення Інституту. 

Цей унікальний спеціалізований навчальний заклад був створений на виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 658-р “Про утворення Інституту 
спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” та наказу Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут” від 24.07.2007 № 1-70. 

У святкових заходах з цієї нагоди взяли участь: керівництво Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний інститут”, Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, представники Київської міської державної адміністрації, 
Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, ветерани 
Інституту та військ урядового зв’язку, інші гості. 

П’ятий рік поспіль Інститут здійснює освітню діяльність з підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою у сфері спеціального зв’язку та захисту 
інформації для потреб, насамперед, Держспецзв’язку, а також інших центральних органів 
виконавчої влади, військових формувань і правоохоронних органів, зокрема, Служби безпеки 
України, Служби зовнішньої розвідки України та Управління державної охорони України. 

Підготовка фахівців в Інституті розпочалася з 1 січня 2007 року. Але ж свою передісторію 
вона має з липня 1969 року, коли у Київському вищому військовому інженерному училищі 
зв’язку розпочалася підготовка інженерних кадрів для системи урядового зв’язку за 
замовленням колишнього КДБ СРСР і була створена відповідна предметно-методична комісія. 

У 1992 році, після обрання Україною незалежності, на базі 
кафедри, до складу якої входила ця предметно-методична комісія, 
був утворений факультет “Безпеки інформації” Київського 
військового інституту управління і зв’язку. Потім у січні 2002 
року на базі цього факультету був сформований спеціальний 
факультет Служби безпеки України у складі Військового 
інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ”, який і 
став базою для створення у 2007 році нашого Інституту. 

На даний час до складу Інституту входять п’ять спеціальних 
кафедр, науково-дослідний центр, п’ять курсантських навчальних підрозділів (курсів), 
аспіранти і докторанти очної та заочної форми навчання, відповідні структурні підрозділи, що 
забезпечують організацію освітньої та наукової діяльності. 

Наукові та науково-педагогічні працівники Інституту мають достатньо високий науковий 
рівень підготовки та кваліфікацію, що відповідає сучасним вимогам вищої освіти і науки. В 
інституті працюють 13 докторів наук та 40 кандидатів наук, серед яких 8 мають вчене звання 
професора, а 38 – доцента. 

Приймаючи до уваги значний внесок Інституту у розвиток освіти та підготовку 
висококваліфікованих фахівців у галузі спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем 
та захисту інформації в інтересах держави, рішенням Кабінету Міністрів України від 20.12.2011 
№ 22496 колектив Інституту був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України з врученням пам’ятного знаку. Вручення цієї нагороди Інституту урочисто було 
здійснено Головою Держспецзв’язку Г.А. РЕЗНІКОВИМ, який привітав весь особовий склад 
Інституту із святом та висловив слова вдячності професорсько-викладацькому складу та 
ветеранам Інституту за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі 
спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем. 

Слід зазначити, що Інститут став єдиним навчальним закладом у структурі НТУУ “КПІ”, 
який був відзначений цією нагородою. 
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З вітальними словами та побажаннями також виступили: проректор з науково-
педагогічної (навчально-виховної) роботи НТУУ “КПІ” Г.Б. ВАРЛАМОВ; заступник Голови 
Печерської районної у місті Києві державної адміністрації О.А. ФЕДОРЕНКО; голова 
постійної комісії з питань гуманітарної політики Київської міської ради А.В. ШЛАПАК та 
інші. 

За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків та з нагоди свята ряд осіб 
начальницького складу, працівників, а також ветеранів Інституту було заохочено правами 
керівництва Держспецзв’язку, інших відомств, місцевих органів державної влади та Інституту. 

Наприкінці урочистостей на гостей святкових заходів чекали проходження особового 
складу урочистим маршем та виступ творчих колективів художньої самодіяльності Інституту. 

Залишається тільки побажати Інституту поступового розвитку, нових здобутків на 
освітянській ниві та від щирого серця сказати величезне “ДЯКУЄМО” всім тим, хто брав 
участь у святкових заходах та допоміг подарувати особовому складу Інституту та шановним 
гостям це свято. 

Заступник начальника Інституту, полковник Держспецзв’язку Зінченко В.М. 
КП: 2012, 2  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ НТУУ «КПІ» 

 
 
Директор: професор Бобир Микола Iванович 
Адреса: Навчальний корпус 1, кiмн. 238а  
Телефони для довiдок: 406-81-23, 454-94-63 
ФДП в ММІ: 454-94-58  
e-mail: mmi@ntu-kpi.kiev.ua 
Сайт: http://mmi.kpi.ua 

 
КАФЕДРИ МЕХАНIКО-МАШИНОБУДIВНОГО IНСТИТУТУ: 
• Кафедра динаміки і мiцностi машин та опору матерiалiв - 

ДММтаОМ, http://mmi-dmm.kpi.ua  
• Кафедра інтегрованих технологій машинобудування – ІТМ, 

http://itm.kpi.ua, стара назва – кафедра «Інструментального виробництва», ІВ 
• Кафедра технології машинобудування - ТМ, http://tm-mmi.kpi.ua  
• Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів – МПМРП, 

http://mpm-rp.kpi.ua, стара назва - кафедра «Обробки металів тиском», інформація про кафедру  
• Кафедра конструювання верстатів i машин – КВМ, 

http://kvm.kpi.ua 
• Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки - ПГМ, 

http://pgm.kpi.ua 
• Кафедра прикладної механіки - ПМ, http://mmi-pm.kpi.ua  
• Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій – 

ЛТФТТ, http://ltft.kpi.ua, стара назва - кафедра «Лазерної технології, 
конструювання машин і матеріалознавства», ЛТКМ 

Інститут готує фахiвцiв машинобудівного комплексу, які здатнi 
створювати передовi технологiчнi процеси, конструювати технологiчнi 
комплекси, експлуатувати та дослiджувати їх на базi комп'ютерних 
систем проектування, обробки iнформацiї та органiзацiйно-технiчного управлiння, здiйснювати 
мiжнародну патентно-лiцензiйну дiяльнiсть, сертифiкацiю продукцiї та систем якостi, приймати 
найефективнiшi економiчно обгрунтованi технiчнi рiшення методами математичного 
моделювання та комп'ютерного синтезу.  
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Випускники працюють в науково-дослідних, проектно-конструкторських інститутах, на 
виробничих підприємствах машинобудівної, електронної, авіакосмічної та інших галузях 
народного господарства посідаючи провідні посади.  Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) 
– 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 2 роки. 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців 
• Прикладна механіка (б):  
o Динаміка і міцність машин (с, м); 
• Інженерна механіка (б): 
o Технологія машинобудування (с, м); 
o Металорізальні верстати та системи (с, м); 
o Інструментальне виробництво (с, м); 
o Обладнання для обробки металів тиском (с, м); 
o Обробка матеріалів за спецтехнологіями (с, м); 
o Гідравлічні і пневматичні машини (с, м). 
• Машинобудування (б) 
• Специфічні категорії: 
o Інтелектуальна власність (с, м). 
Механіко-машинобудівний інститут (до 1999 року — механіко-машинобудівний 

факультет) був організований в 1898 році як складова частина КПІ і називався механічним 
відділенням. Механічне відділення готувало інженерів-механіків широкого профілю: з 
металообробки, ливарної справи, механіків парових машин, паровозів, двигунів внутрішнього 
згорання, машин з переробки волокнистих речовин, сільськогосподарських машин, а також 
електрогенераторів і електродвигунів. 

Першим завідувачем кафедри опору матеріалів був видатний вчений-механік, професор 
Віктор Львович Кирпичов. Першим деканом механічного відділення був відомий вчений у 
галузі різання металів Костянтин Олександрович Зворикін, який очолював на той час кафедру 
механічної технології. 

До роботи на факультеті були залучені досвідчені викладачі, відомі фахівці та вчені, серед 
яких: В.П. Єрмаков, С.П. Тимошенко, О.П. Котельников, Д.П. Рузський, О.О. Радціг, О.Я. 
Ступін, О.М. Динник, Є.О. Патон, К.К. Симінський, К.Г. Шиндлер, П.Ф. Єрченко, М.І. 
Коновалов, академік архітектури О.В. Кобелєв та ін. Наукові школи з міцності, опору 
матеріалів, гідравліки, теорії різання, теоретичної механіки та ін., започатковані на початку XX 
сторіччя, дали могутні плоди, поглиблювалися і розвивалися протягом років завдяки створенню 
нових наукових напрямів професорами: акад. Ф.П. Белянкіним, акад. С.В. Серенсеном, акад. 
Г.С. Писаренком, М.С. Можаровським, акад. Г.Й. Сухомелом, С.С. Рудніком, акад. М.О. 
Кільчевським, Я.М. Маркевичем, С.А. Картавовим, член-кор. АН України І.Я. Штаєрманом та 
ін. На факультеті навчались всесвітньо відомі вчені і авіаконструктори: I.I. Сікорський, А.М. 
Люлька, С.П. Корольов. 

Нині ММІ – один із найбільших науково-педагогічних підрозділів НТУУ “КПІ”, який 
об’єднує 8 спеціалізованих кафедр, а також галузеву науково-дослідну лабораторію, дві 
навчально-наукових лабораторії, орган з сертифікації метало- та деревообробного обладнання 
та продукції машинобудування і систем якості, науково-випробувальний центр “Надійність”. В 
інституті функціонують три спеціалізовані ради з атестації дисертацій на здобуття наукових 
ступенів доктора та кандидата технічних наук. У 2002 р. на базі ММІ, зварювального та 
інженерно-фізичного факультетів створено Спільний українсько-німецький факультет 



 

 366 

машинобудування НТУУ “КПІ” та Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке, що 
здійснює підготовку фахівців за всіма машинобудівними спеціальностями.  

 Наукова школа механіків КПІ 
 

Започаткування наукової школи механіків безпосередньо 
пов'язано зі створенням у Київській політехніці кафедри опору 
матеріалів. Видатний учений-механік та організатор інженерної 
освіти, перший ректор КПІ заслужений професор Віктор 
Львович Кирпичов уперше обґрунтував необхідність 
докорінного реформування системи вищої інженерної освіти 
відповідно до нагальних потреб промисловості та переходу 
науки механіки (як основи розвитку техніки) у новий “фізико-
технічний” період свого розвитку.  

В.Л.Кирпичов вважав, що у майбутнього інженера теоретичні знання мають були 
гармонійно поєднані з практичними вміннями та навичками. Для цього було запропоновано 
систематичне викладання експериментальних методів дослідження матеріалів та машин. За 
короткий термін на механічному відділенні КПІ було створено одну з перших спеціалізованих 
механічних лабораторій з випробування конструкційних матеріалів (металів і сплавів, деревини 
та будівельних матеріалів) з сучасним на той час обладнанням.  

До КПІ було запрошено багато талановитих учених, у тому числі з різних університетів 
колишньої Російської імперії. Серед них були і механіки – фахівець з будівництва мостів 
професор Євген Оскарович Патон та фахівець з механіки матеріалів та конструкцій професор 
Степан Прокопович Тимошенко. Саме вони на практиці реалізували ідеї В.Л. Кирпичова та 
заклали підвалини наукової школи механіків в Україні.  

Після від'їзду В.Л.Кирпичова в 1903 р. до Петербурга яскравим етапом розвитку механіки 
деформівного твердого тіла в КПІ стали роки завідування кафедрою опору матеріалів (1906-
1908) професором С.П. Тимошенком, який став пізніше всесвітньо відомим ученим-механіком, 
академіком академій наук багатьох країн, серед них УРСР та СРСР. Всього на кафедрі опору 
матеріалів КПІ він працював професором з 1906 по 1920 рр. з перервою 1911-1917 рр. У 1911 р. 
С.П.Тимошенко видав підручник з опору матеріалів, який пізніше неодноразово перевидавався 
в нашій країні, а також багатьма мовами світу (витримав 11 видань). На сьогодні нема жодного 
технічного університету у світі, в бібліотеках якого не було б підручників Степана 
Прокоповича з механіки матеріалів, теорії пружності та теорії коливань. Їх кількість (з 
перевиданням) складає 92.  

С.П.Тимошенко виконував велику організаційну роботу. З 1909 по 1911 рр. він був 
деканом механічного та інженерного відділень. У 1918 році брав активну участь у роботі комісії 
В.І.Вернадського з розроблення законопроекту щодо заснування Української академії наук. У 
1919 році Степан Прокопович став одним із перших академіків Української АН і першим 
директором створеного з його ініціативи Інституту технічної механіки (нині Інститут механіки 
ім. С.П. Тимошенка НАН України).  

Слід відзначити велику наукову та освітянську співпрацю С.П. Тимошенка із 
засновником та завідувачем кафедри мостів Є.О.Патоном. Саме в механічній лабораторії 
кафедри опору матеріалів проводились сертифікаційні випробування всіх металевих та 
дерев'яних елементів конструкцій мостів, які проектувались під керівництвом Є.О.Патона.  

З 1911 по 1913 рр. кафедру опору матеріалів КПІ очолював професор М.А. Воропаєв, 
який вперше у світі провів різноманітні дослідження втоми чавунів. Результати цих досліджень 
не втратили свого наукового значення і сьогодні.  

Важливим етапом у розвитку досліджень з основних проблем міцності в КПІ (статика та 
динаміка конструкцій споруд), а також у підготовці інженерних та наукових кадрів у галузі 
механіки деформівного твердого тіла був період керівництва кафедрою опору матеріалів (з 1914 
по 1932 рр.) професором, академіком АН УРСР (1926 р.) К.К. Симінським. Поряд із 
педагогічною і науковою діяльністю К.К.Симінський проводив велику організаторську роботу. 
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Обіймаючи у 1920-1921рр. посади декана інженерно-будівельного факультету, проректора з 
навчальної роботи (1924-1926 рр.) КПІ та члена Державного науково-методичного комітету 
УРСР, він брав активну участь у реорганізації вищої школи, загальній реформі інституту.  

Під керівництвом К.К. Симінського та за участю професорів кафедри, відомих учених у 
галузі механіки матеріалів і інженерних конструкцій М.М. Давиденкова (академіка АН УРСР з 
1939 р.) та Ф.П. Бєлянкіна (академіка АН УРСР з 1948 р.) було налагоджено та розширено 
зв'язки з промисловістю та науково-дослідними організаціями. Механічна лабораторія кафедри 
опору матеріалів стала центральною станцією з випробування матеріалів і обслуговувала 
Україну та деякі інші республіки СРСР. Починаючи з 1921 р., у зв'язку із призначенням 
К.К.Симінського на посаду директора Інституту технічної механіки АН УРСР (1921-1932), 
наукова робота на кафедрі тісно пов'язується з науковою діяльністю цього інституту.  

Вихованцем кафедри був всесвітньо відомий засновник наукового напряму з циклічної та 
термоциклічної міцності сучасного машинобудування, зокрема авіаційного моторобудування, 
руйнування та довговічності інженерних конструкцій, С.В.Серенсен – випускник 1926 р. На 
кафедрі він пройшов шлях від лаборанта до професора, завідувача кафедри (1931 р.). З 1932 по 
1940 рр. С.В.Серенсен працював директором Інституту будівельної механіки АН УРСР та 
начальником кафедри літакобудування в Київському авіаційному інституті (1933-1941 рр.). У 
1939 р. він був обраний академіком АН УРСР.  

На початку 40-х років минулого століття під керівництвом професора Ф.П. Бєлянкіна 
(випускника 1922 р. механічного ф-ту КПІ) в лабораторії кафедри опору матеріалів були 
продовжені дослідження міцності дерев'яних конструкцій, гранітів і кам'яних гірських порід 
України, які були розпочаті свого часу К.К. Симінським, а також значно розширено роботу з 
надання допомоги промисловості й галузі випробування матеріалів, деталей та інженерних 
конструкцій. У передвоєнні роки в КПІ проводилися дослідження міцності в 
енергомашинобудуванні, результати яких було захищено у вигляді низки кандидатських 
дисертацій, у тому числі аспірантами А.Д. Коваленком “Дослідження напружень в колесах 
турбомашин” (1938 р.) та Г.С. Писаренком “Визначення прогинів і напружень в роз'ємних 
елементах парових турбін” (лютий 1941 р.). Обидва вони стали згодом академіками АН УРСР.  

У зв'язку з окупацією Києва багатьох викладачів кафедри було евакуйовано разом з АН 
України до Уфи. Після повернення КПІ з евакуації кафедру опору матеріалів очолив член-кор. 
АН УРСР Ф.П. Бєлянкін (академік АН УРСР з 1948 р.). Одночасно з керівництвом кафедрою 
(1944-1952 рр.) він був директором Інституту механіки АН УРСР (1944-1958 рр.), читав 
лекційні курси “Опір матеріалів” та “Теорія пружності”.  

З перших днів роботи кафедри у повоєнний період її, на той час нечисленний, колектив 
одночасно з педагогічною діяльністю взявся до активної наукової роботи. Уже наприкінці 1945 
р. А.Д. Коваленко захистив докторську дисертацію “Розтяг і згин дисків симетричного та 
несиметричного профілів”. Того ж року було захищено дисертацію М.М.Афанасьєвим 
“Статистична теорія міцності”.  

У 1952–1959 та 1961–1984 рр. кафедрою завідував професор Г.С. Писаренко. З 32 років 
завідування кафедрою 26 він працював за сумісництвом, маючи основну роботу в АН УРСР – 
як директор Інституту проблем міцності (1966-1988рр.), головний учений секретар Президії 
(1962-1966 рр.), перший віце-президент АН УРСР (1970-1978 рр.). З 1959 
по 1961 рр. кафедрою опору матеріалів КПІ завідував проф. В.В. 
Хільчевський.  

Г.С.Писаренко значно розширив науково-дослідну роботу кафедри 
з актуальних проблем, які мали велике наукове і практичне значення у 
зв'язку з розвитком нової техніки і стосувалися теорії коливань пружних 
систем із урахуванням розсіяння енергії в матеріалі, міцності широкого 
спектру конструкційних матеріалів і деталей машин за високих 
температур.  

Керуючи кафедрою, проф. Г.С.Писаренко багато зробив для 
розвитку творчого співробітництва кафедри з науковими інститутами 
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АН УРСР, залучаючи провідних учених з АН УРСР до роботи на кафедрі за сумісництвом, 
проводячи наукові семінари за участю вчених з інших ВНЗ України та Академії наук, 
використовуючи експериментальну базу не тільки кафедри, але й Академії наук при підготовці 
наукових кадрів.  

Із завдань, які Г.С.Писаренко ставив перед собою, головним він вважав підготовку 
висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів. Він дбав про вдосконалення викладання 
курсу опору матеріалів; підготовку підручників з опору матеріалів та навчальних посібників, 
насамперед з лабораторних занять, як необхідної умови підвищення рівня засвоєння 
навчального матеріалу студентами; докладав зусиль до залучення до роботи на кафедрі 
талановитої молоді. Із підготовлених ним 175 кандидатів наук аспірантуру по кафедрі опору 
матеріалів КПІ успішно закінчили 69.  

У шістдесяті роки подальшого розвитку на кафедрі набули актуальні дослідження 
міцності та довговічності жароміцних матеріалів, результати яких було впроваджено в 
конструкторські розробки ряду підприємств і організацій авіакосмічного комплексу 
колишнього СРСР. Цими дослідженнями керував учень академіка Г.С.Писаренка проф. Микола 
Степанович Можаровськи, який у 1984 р. очолив кафедру.  

Особливістю школи, яка розвивалась з початку заснування кафедри опору матеріалів КПІ, 
є тісний зв'язок з життям, прагнення вирішувати актуальні завдання, які продиктовані 
практикою. Всі дисертаційні роботи завжди виконувались згідно з тематичним планом 
наукових робіт, підпорядкованим вирішенню актуальних проблем машинобудівного комплексу 
колишнього СРСР.  

Особливо великого значення протягом останніх 50 років на кафедрі опору матеріалів 
набули дослідження в галузі вивчення міцності матеріалів і елементів конструкцій в 
екстремальних умовах термосилового навантаження відповідно до реального стану 
високонапружених конструктивних елементів нової техніки. Результати цих досліджень 
відображено в 12 монографіях та 5 довідниках, серед яких слід відзначити монографію 
“Міцність матеріалів за високих температур”, видану в 1966 р. під редакцією академіка 
Г.С.Писаренка, яка в 1969 р. була перевидана англійською мовою в США. За цю монографію 
колектив авторів у 1969 р. отримав Державну премію УРСР.  

У 1980 р. під редакцією Г.С.Писаренка вийшла друга узагальнююча двотомна монографія 
“Міцність матеріалів і елементів конструкцій в екстремальних умовах”, підготовлена 
колективом авторів з Інституту проблем міцності АН УРСР і кафедри опору матеріалів. Цю 
монографію, що не має аналогів у світовій літературі, у 1982 р. було відзначено Державною 
премією СРСР.  

Співробітниками кафедри Г.С.Писаренком, В.А.Агарєвим, О.Л.Квіткою, В.Г.Попковим і 
Е.С.Уманським було написано декілька підручників, у тому числі повний курс для механічних 
спеціальностей, уперше виданий в 1963 р. під назвою “Опір матеріалів” і допущений Мінвузом 
України як підручник для студентів механічних і машинобудівних вузів. Цей підручник 
перевидавався у 1967, 1973, 1979, 1986 та 1993 рр. Останні три видання було допущено 
Мінвузом СРСР як підручник для студентів машинобудівних навчальних закладів колишнього 
Радянського Союзу.  

Школа механіків Київського політехнічного інституту отримала визнання не тільки в 
нашій країні, але й далеко за її межами, про що, зокрема, свідчать переклади низки праць 
співробітників кафедри англійською, польською, французькою, іспанською, португальською, 
румунською та чеською мовами.  

Важливим етапом розвитку школи механіків КПІ стало 
відкриття в 1970 р. на кафедрі опору матеріалів спеціальності 
“Динаміка і міцність машин”. Необхідність запровадження такої 
спеціальності була викликана потребами як інститутів АН УРСР 
(таких як Інститут проблем міцності, Інститут механіки, Інститут 
надтвердих матеріалів, Інститут проблем матеріалознавства, 
Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона), так і великих 
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машино-, авіа- і суднобудівних підприємств України. Ускладнення на сучасному рівні 
конструкторських завдань на стадії проектування виробів нової техніки викликало гостру 
потребу у вирішенні проблем міцності. Це вимагає від фахівців використання спеціального 
складного математичного апарату та вміння проводити експериментальні дослідження міцності 
деталей машин і конструктивних елементів, які працюють в екстремальних умовах. Виходячи з 
цього, в основу підготовки таких фахівців було покладено глибоку математичну підготовку на 
рівні механіко-математичних факультетів класичних університетів, але з прикладним ухилом. 
Випускники названої спеціальності повинні вміти доводити результати математичних 
розрахунків до інженерного застосування, розробляти відповідні математичні моделі та 
володіти сучасними обчислювальними комплексами. Водночас вони повинні мати поглиблену 
фахову підготовку в галузі експериментальних досліджень.  

На сьогодні з названої спеціальності підготовлено близько 1000 фахівців, з них 15 
захистили докторські та понад 110 – кандидатські дисертації.  

Зміцненню позицій Київської школи механіків сприяли також наукові семінари та 
конференції з різних питань міцності, що проводяться кафедрою спільно з ІПМ ім. 
Г.С.Писаренка НАН України.  

Зауважимо, що на кафедрі ДММ та ОМ НТУУ “КПІ” зросла та працювала чудова плеяда 
вчених-механіків, кожен з яких своїми оригінальними науковими дослідженнями залишив 
помітний слід у відповідній галузі механіки твердого деформівного тіла, а їхні заслуги було 
відзначено науковою громадськістю. Про це свідчить, зокрема, обрання багатьох з них членами 
академій наук.  

До таких учених належать академіки АН СРСР, АН УРСР, НАН України, Російської 
академії наук: О.М. Динник, С.П. Тимошенко, академіки АН України Ф.П. Бєлянкін, М.М. 
Давиденков, А.Д. Коваленко, М.В. Корноухов, К.К. Симінський, А.О. Лебедєв, Є.О. Патон, С.В. 
Серенсен, Г.П. Сухомел, В.Т. Трощенко, М.В.Новіков; члени-кореспонденти АН України: В.Н. 
Горбунов, І.Я. Штаєрман, В.В. Матвєєв, В.О. Стрижало та А.Я. Красовський.  

Сьогодні на кафедрі працює 5 лауреатів Державних премій в галузі науки і техніки СРСР, 
УРСР та України – професори М.І. Бобир, А.О. Лебедєв, Б.І. Ковальчук, В.О. Стрижало та доц. 
В.П. Ламашевський.  

У 1989 р. завідувачем кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів було 
обрано д.т.н., проф. Є.О. Антипова. Протягом усього часу його перебування на цій посаді 
кафедра продовжувала наукову роботу в традиційних для неї наукових напрямах.  

З 1994 р. започатковано нові напрями науково-дослідних робіт кафедри, які дають змогу в 
сучасних складних умовах зберегти той високий науковий потенціал, який було накопичено 
його попередниками. На кафедрі відновлено сертифікаційні випробування широкого кола 
конструкційних матеріалів та елементів конструкцій виробів нової техніки в акредитованому 
Держспоживстандартом України науково-дослідному центрі “Надійність”. Це дало змогу 
обновити матеріально-технічну базу кафедри та залучити студентську молодь до виконання 
реальних науково-дослідних робіт.  

Останнім часом на кафедрі розвиваються нові наукові напрямки, зокрема біомеханічний 
напрямок з розробки розрахункових комп'ютерних моделей та методів розрахунку напружено-
деформованого стану (на основі дослідження механічних властивостей кісткових тканин) 
біомедичних конструкцій людини з метою вдосконалення діагностики пошкоджень та 
підвищення ефективності остеосинтезу при хірургічному лікуванні складних переломів. 
Дослідження проводяться спільно з Національним медичним університетом ім. О.О.Богомольця 
та Українською військово-медичною академією.  

Другим перспективним науковим напрямком є розробка методів визначення та 
оптимізації параметрів поля руйнування вісесиметричних конструкцій, які навантажені 
внутрішнім імпульсним тиском. Ці роботи ведуться спільно з ВО “Південний машинобудівний 
завод ім. О.М.Макарова” та Національною академією оборони України.  

На сьогодні випускова кафедра динаміки та міцності машин і опору матеріалів стала 
провідною кафедрою з міцності та надійності машин і конструкцій, що забезпечує водночас 
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викладання загального інженерного курсу опору матеріалів студентам багатьох факультетів та 
інститутів НТУУ “КПІ”.  

На завершення потрібно зробити важливий висновок, який випливає з усієї вікової історії 
розвитку Київської школи механіків. Ця школа завжди розв'язувала актуальні наукові проблеми 
з підвищення міцності та надійності експлуатаційних параметрів виробів нової техніки 
машинобудівного комплексу, зокрема: авіаційної, ракетно-космічної, атомної та ін. галузей, які 
працюють у складних умовах термосилового навантаження. При цьому підготовку 
висококваліфікованих фахівців-механіків міжнародного рівня в Київській політехніці вона 
завжди ставила одним із першочергових своїх завдань.  

М.І. Бобир, зав. кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів, 
 д.т.н., проф.  

 
Галузева науково-методична лабораторія віртуальних засобів навчання з інженерної 
механіки  

Про лабораторію:  
Галузева науково-методична лабораторія віртуальних засобів навчання з інженерної 

механіки (далі – Лабораторія) створена наказом ректора НТУУ «КПІ» № 1-146 від 19 жовтня 
2001 р., у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 532 від 19.07.2001р., 
як структурний підрозділ механіко-машинобудівного інституту, на базі кафедри технології 
машинобудвання. У своїй діяльності Лабораторія керується діючим законодавством України, 
нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Стандартами НТУУ «КПІ» і 
механіко-машинобудівного інституту та Положенням про Лабораторію. Рішення про створення, 
реорганізацію, ліквідацію Лабораторії приймає Міністерство освіти і науки України за 
поданням НТУУ «КПІ». 

Лабораторія створена з метою розробки та впровадження в навчальний процес 
прикладних програм для практичних та лабораторних робіт з моделювання реальних процесів 
металообробки, програмних продуктів з дисциплін за напрямом Інженерна механіка. 

Основні напрямки діяльності Лабораторії:  
• розробка пакетів прикладних програм для забезпечення навчального процесу з 

дисциплін підготовки бакалаврів за напрямом Інженерна механіка, спеціалістів і магістрів за 
наступними спеціальностями цього напряму; 

• експертиза, аналіз та узагальнення розробок викладачів ВЗО України, фахівців 
машинобудівного виробництва для їх використання в програмних продуктах Лабораторії; 

• розробка навчально-методичного забезпечення для пакетів прикладних програм і 
підготовки відповідних фахівців за віртуальними засобами навчання; 

• співробітництво з НАН України, вищими закладами освіти, науково-дослідними 
інститутами та іншими підприємствами (в тому числі іноземними), незалежно від форм 
власності; 

• індивідуальна робота зі студентами та їх залучення до науково-дослідної роботи; 
• організація, проведення та участь у національних і міжнародних конкурсах навчальних 

програм, науково-методичних і науково-технічних конференціях. 
 

 
Центр післядипломної освіти (ЦПДО ММІ НТУУ «КПІ») 
Центр післядипломної освіти ММІ НТУУ “КПІ” створено наказом ректора НТУУ “КПІ” 

№ 1-165 від 30.12.1999 р. у відповідності з рішенням Вченої ради ММІ, протокол № 3 від 
29.11.1999 р., як структурний підрозділ Механіко-машинобудівного інституту НТУУ “КПІ”. 

У своїй діяльності ЦПДО ММІ НТУУ “КПІ” керується діючим законодавством України, 
нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом НТУУ “КПІ”, 
Положенням про Механіко-машинобудівний інститут та Положенням про ЦПДО ММІ НТУУ 
“КПІ”. 
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ЦПДО ММІ НТУУ “КПІ” працює на підставі ліцензії МОН України АА № 109798 від 
26.07.2001 року (п. 40), що видана Міністерством освіти і науки України. 

ЦПДО ММІ НТУУ “КПІ” створено з метою надання другої вищої освіти та здійснення 
перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою, що зайняті у 
машинобудівній та суміжних галузях виробничого комплексу України, викладачів Вищих 
навчальних закладів (ВНЗ), поглиблення їх професійних знань і умінь, ознайомлення з 
новітніми науково-технічними досягненнями у галузі машинобудування. 

Основні напрямки діяльності центру: 
• друга вища освіта на базі кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра; 
• надання післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, перепідготовка, стажування) 

на базі освітньо-професійних програм спеціаліста та магістра з напрямку “Інженерна механіка”; 
• підготовка магістрів на базі кваліфікаційного рівня спеціаліста; 
• підвищення кваліфікації фахівців з повною вищою освітою, що зайняті у 

машинобудівній та суміжних галузях виробничого комплексу України; 
• підвищення кваліфікації викладацького складу вищих закладів освіти машинобудівного 

профілю всіх рівнів акредитації; 
• розповсюдження і пропаганда науково-технічних знань; 
• створення методичних засад та методичне забезпечення освіти у сфері підготовки 

фахівців для машинобудівного комплексу України; 
• виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на 

вирішення актуальних проблем машинобудування. 
• проведення консультацій та семінарів. 
Керівник ЦПДО, д.т.н., професор Тітов Вячеслав Андрійович тел. (044) 241-86-99. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ НТУУ «КПІ» 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФТІ НТУУ «КПІ» 
 

Директор: проф. Новiков Олексiй Миколайович 
Адреса: 03056, м. Київ, пр. Перемоги 37, корпус №1, 3 поверх, кім. 308-1, 
кафедри - корпус №11  
Телефони для довiдок: 236-70-98, 454-98-76  
Cайт: http://pti.kpi.ua 
e-mail: fti@ntu-kpi.kiev.ua 
День факультету: 14 лютого 

 
 

ПІДРОЗДІЛИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ 
• Фізико-технічний факультет  
o Кафедра прикладної фізики - ПФ, http://apd.kpi.ua, про кафедру ПФ  
• Факультет інформаційної безпеки  
o Кафедра інформаційної безпеки - ІБ, про кафедру ІБ 
o Кафедра математичних методів захисту інформації - 

ММЗІ, про кафедру ММЗІ 
o Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації - 

ФТЗЗІ, про кафедру ФТЗЗІ 
Фiзико-технiчний iнститут (ФТI), навчально-науковий 

пiдроздiл НТУУ «КПI», засновано у 1995 роцi з iнiцiативи та 
при активнiй участi вiдомих вчених України на чолi з 
академіком Б.Є. Патоном i академіком М.З. Згуровським та 
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широких кiл освiтянської громадськостi з метою впровадження фiзтехiвської системи освiти в 
Українi. 

В умовах ринкової економіки, прискореного розвитку наукоємних технологій зростає 
попит на фахівців широкого профілю, здатних швидко змінювати характер професійної 
діяльності, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої можливості, набувати нових 
знань із використанням сучасних інформаційних технологій. Фізико-технічний інститут готує 
фахівців, що забезпечують технологічну незалежність та інформаційну безпеку України. 

Підготовка фахівців такого профілю в провідних країнах світу проводиться за 
фізтехівською системою, запровадженою в Політехнічній школі в Парижі та реалізованою в 
Каліфорнійському й Массачусетському технологічних інститутах. Основні принципи 
фізтехівської системи освіти: глибока підготовка з фундаментальних наук і одночасно високий 
рівень математичної та фізичної освіти, а також підготовка з іноземних мов у підвищеному 
обсязі й поєднання широкої загальнонаукової освіти в кращих університетських традиціях з 
вузькою спеціалізацією та отриманням практичних навичок роботи в базових інститутах.  

Протягом навчання студенти інституту отримують освіту на рівні кращих університетів 
світу, про що свідчать неодноразові перемоги на міжнародних студентських олімпіадах у 
Лондоні, Будапешті, Тегерані, Празі, Варшаві, Бухаресті, Мюнхені.  

Випускники ФТІ працюють в установах НАН України, органах державної влади України, 
установах і компаніях державної та недержавної форм власності, де основними вимогами до 
співробітників є високий інтелект, глибокі знання, здатність працювати в умовах жорсткої 
інтелектуальної конкуренції.  

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки. 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців  
• Прикладна фізика (б):  
o Прикладна фізика (с, м). 
• Прикладна математика (б):  
o Інформатика (с, м).                   
• Безпека інформаційних і комунікаційних систем (б):  
o Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах (с, м). 
• Системи технічного захисту інформації (б):  
o Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки (с, м). 
Друга освіта, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї  
• Спеціальність: «Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах» 

Форма навчання: заочна 
Термін навчання: 2 роки 
Необхідні умови: вища або незакінчена вища освіта зі спорідненої спеціальності 
В Навчальному центрi перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв в галузi 

iнформацiйної безпеки ФТI здiйснюється пiдготовка за навчальними напрямами: органiзацiя 
захисту iнформацiї в комп'ютерних системах; органiзацiя захисту мовної iнформацiї та 
iнформацiї в телекомунiкацiйних мережах i системах зв'язку; основи технiчного захисту 
iнформацiї. 

Фiзико-технiчний iнститут активно спiвпрацює з iнститутами Нацiональної академiї наук 
України, Департаментом iнформатизацiї НБУ, Департаментом спецiальних телекомунiкацiйних 
систем та захисту iнформацiї СБУ, представництвами корпорацiй Microsoft, Nortel Networks, 
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Sun Microsystems в Українi та рядом установ i компанiй державної та недержавної форм 
власностi. 

До складу ФТІ входять комплекс навчальних лабораторій з фізики, навчальні лабораторії 
комп’ютерних технологій, навчальний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців у галузі інформаційної безпеки, конструкторське бюро “Шторм” та науково-дослідний 
центр “Акустика”. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
ІНСТИТУТ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 
 Директор: Заслужений працівник народної освіти України, 

професор Ясінський Василь Васильович 
Адреса: 03056, Київ, вул. Політехнічна, 14, корп. 16, кабінет 123. 
Телефони: 406–85–80, 454–90–53 
e-mail: eqmi@kpi.ua 
Офіційний сайт ІМЯО НТУУ «КПІ»: http://eqmi.kpi.ua 

 
 

Підрозділи інституту 
1. Центр тестування та моніторингу знань 
2. Відділення моніторингу вищої школи 
3. Факультет довузівської підготовки 
Інститут моніторингу якості освіти Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» створено наказом Ректора НТУУ»КПІ» в 2005 році.  
Інститут є базовим навчально - науковим структурним підрозділом НТУУ «КПІ» з питань 

незалежного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ»КПІ» та з питань 
доуніверситетської підготовки (Ліцензія МОН України: Серія АВ, № 048905 від 22.06.2006) 

Завдання та основні напрямки діяльності інституту 
1. Завдання інституту: 
1. створення спільно з профільними кафедрами та департаментом навчальної роботи 

НТУУ»КПІ» науково – методичних засад та технологій моніторингу якості вищої освіти; 
2. організація та проведення систематичного незалежного моніторингу якості підготовки 

фахівців в НТУУ»КПІ» та формування на цій основі рекомендацій щодо покращення усіх 
складових навчального процесу; 

3. організація та проведення систематичного ректорського контролю залишкових знань; 
4. проведення цілеспрямованої освітньої, навчальної, наукової, методичної,  

профорієнтаційної, організаційної та інформаційної діяльності у сфері доуніверситетської 
підготовки. 

2. Основні напрями діяльності інституту: 
2.1.  Моніторинг якості освіти: 
1. створення спільно з профільними кафедрами НТУУ»КПІ» банку даних з діагностики 

якості навчального процесу в НТУУ»КПІ»; 
2. формування банку даних незалежних експертів; 
3. проведення фундаментальних і прикладних досліджень з питань моніторингу якості 

освіти; 
4. розробка та впровадження  нових технологій та методик моніторингу якості освіти; 
5. інформаційна підтримка самоаналізу діяльності НТУУ»КПІ» з питань якості освіти при 

підготовці до процедур зовнішнього контролю (атестації, акредитації тощо); 
6. розробка та проведення заходів щодо створення системи забезпечення якості освіти в 

НТУУ»КПІ» відповідно до вимог державних стандартів освіти, критеріїв та показників 
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національної та європейської систем акредитації та міжнародних процедур визнання освітніх 
програм. 

2.2. Освітня діяльність: 
1. організація та проведення навчального процесу в системі доуніверситетської підготовки; 
2. розробка, експертиза, аналіз та узагальнення освітньо - професійних, навчальних, 

науково-методичних планів і програм доуніверситетської підготовки; 
3. розробка та відпрацювання спільно з Приймальною комісією ефективних процедур 

пошуку та відбору талановитої молоді для вступу до НТУУ»КПІ»; 
4. впровадження та розвиток дистанційних форм навчання; 
5. організація та проведення спільно з профільними інститутами та факультетами 

комплексних олімпіад  НТУУ»КПІ». 
2.3. Науково-методична та науково-дослідна діяльність: 
1. проведення науково-методичних та аналітичних досліджень з питань моніторингу якості 

освіти; 
2. розробка заходів і створення відповідних засад впровадження моніторингу якості вищої 

освіти в НТУУ»КПІ»;  
3. розробка та впровадження ефективних освітніх технологій та методик в 

доуніверситетській підготовці; 
4. аналіз та узагальнення вітчизняних і зарубіжних науково - методичних надбань та 

досягнень у галузі адаптивних систем тестування, нових технологій навчання, систем 
управління якістю освіти; 

5. участь в організації та проведенні університетських, національних та міжнародних 
науково - методичних конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад тощо, за основними 
напрямками діяльності Інституту; 

6. розробка та видання посібників, підручників, інших методичних матеріалів, узгоджених 
за змістом та адаптованих до навчальних програм НТУУ»КПІ»; 

2.4. Професійно - орієнтаційна діяльність: 
1. здійснення ранньої професійної орієнтації серед учнівської молоді; 
2. розробка критеріїв та впровадження у практику методик виявлення здібностей та 

обдарувань учнів, вироблення обґрунтованих рекомендацій щодо вибору  ними майбутньої 
професії; 

3. залучення найбільш обдарованої учнівської молоді до пошукової роботи на базі 
профільних кафедр НТУУ»КПІ»; 

4. вдосконалення форм співпраці з мережею загальноосвітніх шкіл та навчальних закладів І 
та II рівнів акредитації з метою відбору на навчання в  НТУУ»КПІ» здібної молоді; 

5. видання та розповсюдження спільно з Приймальною комісією, інститутами та 
факультетами НТУУ»КПІ» рекламних матеріалів щодо традицій, досягнень НТУУ»КПІ» та 
його підрозділів в освітній, науковій та міжнародній діяльності. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
 «ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ» (ІПО) 

ПРО НМК «ІПО» НТУУ «КПІ» 
 
Директор: Малюкова Інна Геннадіївна , кандидат технічних наук, радник 

Міністра освіти і науки  України, член Правління інституту ЮНЕСКО 
інформаційних технологій в освіті 
Адреса: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корп. 1, кімн. 262-1  
Телефони для довiдок: 406-81-08, 406-81-63 
Офіційний сайт ІПО: http://ipo.kpi.ua 
E-mail: ipo@ipo.kpi.ua 

 
НМК «Інститут післядипломної освіти» – це 

спеціалізований освітній комплекс НТУУ «КПІ», основним 
завданням якого є управління системою післядипломної освіти 
в найбільшому технічному університеті України.  

Стрімкий розвиток технічного прогресу, посилення 
інтелектуальної складової економіки, широке впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій вимагають від 
фахівців постійного оновлення знань та опанування сучасних 
технологій. Принцип навчання впродовж усього життя перестає 
бути закликом та стає реальною необхідністю.  

Наша діяльність спрямована на забезпечення післядипломної освіти за акредитованими 
напрямами і спеціальностями НТУУ «КПІ» та надання якісних освітніх послуг за навчальними 
програмами перепідготовки (другої вищої освіти), середньострокових та короткострокових 
курсів підвищення кваліфікації фахівців.  

До складу нашого комплексу входить Український інститут інформаційних технологій в 
освіті, що гарантує широке застосування у навчальній діяльності інформаційно-комунікаційних 
технологій та надання доступу до розроблених веб-ресурсів навчальних дисциплін.  

Всі бажаючі навчатися за програмами післядипломної освіти, набути нові фахові знання 
та підвищити свою майстерність можуть швидко знайти вичерпну інформацію на нашому сайті: 

• У розділі «Перепідготовка» надається перелік та опис спеціальностей, за якими можна 
отримати другу вищу освіту.  

• Розділи «Підвищення кваліфікації» і «Тренінги та семінари» містять дані про 
короткострокові та середньострокові програми підвищення кваліфікації фахівців.  

• Розділ «Корпоративне навчання» надає інформацію про підвищення кваліфікації 
керівників і спеціалістів енергетичних підприємств і організацій Мінпаливенерго та 
спеціалістів-енергетиків промислових підприємств. НМК «ІПО» пропонує підприємствам та 
компаніям співпрацю у напрямі організації корпоративного навчання.  

• У розділі «Дистанційні курси» знаходиться широкий вибір дисциплін для забезпечення 
дистанційного навчання.  

Сподіваємося, що інформація нашого сайту стане корисною всім, хто впевнений у 
необхідності отримання нових знань для розширення своїх можливостей та кар'єрного 
зростання.  

ПІДРОЗДІЛИ ІНСТИТУТУ  
• Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ “КПІ” - УІІТО, 

http://uiite.kpi.ua, про інститут 
• Центр підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Міненерговугілля України  
• Навчально-науковий центр «Ощадливе виробництво»  
• Навчально-науковий центр післядипломної телекомунікаційної освіти  
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НМК «Інститут післядипломної освіти» пропонує широкий спектр навчальних програм 

післядипломної освіти для практичного втілення принципу навчання впродовж всього життя.  
Мета НМК «ІПО» - динамічний розвиток системи післядипломної освіти в НТУУ 

«Київський політехнічний інститут» для підвищення конкурентоздатності фахівців на ринку 
інтелектуальної та високотехнологічної праці, забезпечення післядипломної освіти за всіма 
напрямами та спеціальностями НТУУ «КПІ», використовуючи потужні освітні можливості 
університету.  

Навчання проводять досвідчені викладачі та висококваліфіковані фахівці різних галузей 
економіки. Широко застосовується у навчальній діяльності інформаційно-комунікаційні 
технології.  

Після закінчення навчання за програмами наступної вищої освіти (другої вищої освіти)  
випускники отримують диплом державного зразка. Випускникам курсів підвищення 
кваліфікації видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка. 

ІПО здійснює свою діяльність за напрямами:  
• Організаційно-координаційна діяльність:  
o організація і координування роботи системи післядипломної освіти в НТУУ «КПІ»;  
o організація навчального процесу та інтегрування зусиль всіх підрозділів НТУУ «КПІ» у 

забезпеченні післядипломної освіти;  
o створення єдиної бази даних (навчальних програм, викладачів, слухачів, виданих 

документів встановленого зразка) системи післядипломної освіти в НТУУ «КПІ» ;  
o забезпечення інформаційної, консультативної та організаційної підтримки підрозділам 

та науково-педагогічним працівникам НТУУ «КПІ», які бажають взяти участь у навчальному 
процесі за програмами післядипломної освіти.  

• Навчально-методична діяльність:  
o короткострокові програми спеціалізації, стажування та підвищення кваліфікації у формі 

тренінгів та семінарів;  
o середньострокові програми у формі курсів підвищення кваліфікації; 
o довгострокові програми перепідготовки.  
• Навчальна діяльність:  
o забезпечення навчального процесу за всіма напрямами і програмами післядипломної 

освіти, контрол ь знань, умінь і навичок слухачів.  
• Науково-методична діяльність:  
o підготовк а підручників, навчальних посібників, наукової та методичної літератури;  
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o створення і використання інформаційних ресурсів навчального призначення 
(дистанційних курсів, електронних підручників, тестових систем, віртуальних лабораторних 
робіт тощо).  

• Науково-виробнича діяльність:  
o cтворення програмного забезпечення технологічної підтримки дистанційного навчання, 
o застосування інформаційних ресурсів у навчальному процесі.  
• Міжнародна діяльність:  
o взаємодія із іноземними університетами-партнерами, міжнародними фондами, іншими 

організаціями, які зацікавлені у спільних діях щодо розвитку системи післядипломної освіти в 
НТУУ «КПІ» / інших університетах України.  

• Інноваційна діяльність:  
o впровадження наукових, технологічних, методичних розробок і досягнень ІПО в 

практичну діяльність у сфері післядипломної освіти університетів/інститутів України та інших 
країн.  

• Співробітництво з установами, організаціями і підприємствами різних галузей. 
Перепідготовка (друга вища освіта) / Перелік найбільш популярних спеціальностей  
Підвищення кваліфікації / Програми підвищення кваліфікації  
Підвищення кваліфікації для співробітників НТУУ «КПІ»  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ФАКУЛЬТЕТИ 
 

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗФ НТУУ «КПІ» 

 
Декан: Фомічов Сергій Костянтинович  

Адреса: Київ-03056, вул. Дашавська 6/2, корпус 23, 2 поверх, кімната 220  
Телефони для довідок: 454-92-21, 454-90-03  
Офіційний сайт зварювального факультету НТУУ «КПІ» : http://weld.kpi.ua  
Сайт міжнародного відділу зварювального факультету НТУУ «КПІ» : http://inter.weld.kpi.ua 
e-mail: zf@kpi.ua  

 
КАФЕДРИ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
• Кафедра зварювального виробництва - ЗВ, http://zv.kpi.ua 
• Кафедра електрозварювальних установок - ЕЗУ, http://ezu.kpi.ua 
• Кафедра інженерії поверхні (стара назва - відновлювання деталей 

машин, ВДМ) - ІП, http://ip.kpi.ua 
Завдяки видатним організаційним здібностям визначного вченого, 

засновника української школи зварювальників Євгена Оскаровича Патона 
Київ перетворився на найбільший у світі центр зварювальної науки. У 1948 
році в КПІ був організований зварювальний факультет, який спочатку мав 
одну кафедру — зварювального виробництва, засновником та першим 
завідувачем якої був проф. Є.О. Патон. 

Як окрема структурна одиниця зварювальний факультет існував в КПІ 
до 1955 року, до об'єднання з механічним, а в подальшому - до утворення 
механіко-машинобудівного факультету. Відтворення зварювального факультету було здійснено 
з ініціативи академіка Б.Є. Патона в 1975 році. Одним з його організаторів та першим деканом 
був к. т. н., проф. А.М. Сливінський. В 1977 р. було завершено будівництво корпуса для 
зварювального факультету загальною площою 6000 м2 , з яких більше 300 м2 - складали 
лабораторії. 

У 2008 році зварювальний факультет був сертифікований 
Національним органом Міжнародного інституту зварювання з 
навчання міжнародних інженерів-зварників. 

Факультет готує фахівців, які маючи фундаментальну 
підготовку із загальноінженерних та спеціальних дисциплін, 
здатні розробляти новітні технології з'єднання сучасних 
матеріалів, включаючи біологічні субстанції, вирішувати 
нагальні задачі виробництва конструкцій з будь-яких 
матеріалів, а також розробки нової зварювальної техніки; 
впроваджувати автоматизовані та роботизовані комплекси, проектувати безлюдні технології 
виготовлення зварних конструкцій, проводити наукові дослідження в галузі зварювання та 
споріднених технологій. Навчальними планами передбачено виробничі практики, а для кращих 
студентів – стажування в провідних профільних закладах країн ЄС та США. На контрактній 
основі можливе отримання другої вищої освіти: економічної та за спеціальною програмою 
«Міжнародний інженер зварювання» ( IWE, International Welding Engineer ) з видачею 
міжнародного сертифікату; працює Спільний Українсько – Німецький факультет.  

Працевлаштування спеціалістів забезпечене держзамовленням, індивідуальними 
замовленнями та вільним вибором. Випускники працюють керівниками, провідними 
спеціалістами підприємств нафтогазової, аерокосмічної, суднобудівної, металургійної, 
приладобудівної, машинобудівної та інших важливих галузей господарства; науковими 
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дослідниками та розробниками досконалих зварювальних матеріалів, процесів, технологій; 
комп'ютеризованих та автоматизованих систем керування виробництвом.  

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки (нормативні терміни навчання на бакалавраті і в магістратурі). 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців ЗФ 
• Зварювання (б):  
o Технологія та устаткування зварювання (с, м); 
o Зварювальні установки (с, м); 
o Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій (с, м). 
 
ПРО ФАКУЛЬТЕТ ЗВАРЮВАННЯ НТУУ «КПІ»  

  
Київ – столиця зварювання. Це твердження, розповсюджене серед зварювальників 

України та за кордоном, відображає відомі історичні події. Завдяки видатним організаторським 
здібностям і роботі  вченого, засновника вітчизняної школи зварювальників Євгена Оскаровича 
Патона, Київ став найбільшим в світі центром  зварювальної науки. Окремим етапом на шляху 
його розвитку був 1948 рік, коли в Київському політехнічному інституті було організовано 
зварювальний факультет, до складу якого входила одна кафедра - зварювального виробництва. 
Засновником і першим завідуювачем  кафедри зварювального виробництва був професор Є.О. 
Патон (з 1935 до 1938 року). 

 У 110-річній істороії Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інституту» Євгенію Оскаровичу Патону належить не одна сторінка. За 34 роки (з 
невеликою перервою) роботи в КПІ на посаді завідувача кафедри мостів і завідувача кафедри 
зварювального виробництва, декана інженерного факультету Є.О. Патон заснував науково-
педагогічні школи мостобудівництва і зварювання, залишивши в політехнічному інституті не 
лише «Патонівський шов», але й відомі Патонівські семінари. На відміну від освітніх центрів 
Європи і Америки, де спеціальність зварювальника отримували завдяки післявузівській 
перепідготовці, педагогічні школи Є.О. Патона взяли за основу принцип формування інженера-
зварювальника з першого року навчання в вузі, принцип поєднання теоретичної і практичної 
підготовки студентів та змістовне підпорядкування підготовки спеціалістів практичним задачам 
зварювального виробництва, а також ставили високі вимоги до учбових робіт студентів, 
широко   залучали до цих робіт вчених, спеціалістів Академії наук і виробництва. Такий підхід 
обумовив виведення кафедри зварювального виробництва зі складу механічного факультету, на 
довгі роки ставши передумовою діяльності науково-педагогічного колективу зварювального 
факультету. 

На протязі  років, що минули з моменту заснування зварювального факультету, змінився 
його склад, виникли нові задачі зварювального виробництва, але педагогічні школи історично 
так склалися, що постійно розвивали основні принципи академіка Є.О. Патона, реалізуючи 
«тріаду»: наука - виробництво - кадри. На всіх етапах на факультеті і кафедрах, завдяки єдності 
цілей і консолідуючих ідей, формувались нові творчі педагогічні школи, що об'єднали колектив 
факультету. 

В період післявоєнних років необхідність відновлення народного господарства, високого 
росту промисловості, розвитку оборонного комплексу вказували на необхідність широкого 
впровадження у виробництво нових технологій і відповідного кадрового забезпечення. За 
ініціативою академіка Є.О. Патона в постанові Ради Міністрів СРСР у 1947 році про розвиток 
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зварювального виробництва було прийнято положення про організацію зварювального 
факультету в Київському політехнічному інституті. 

Організатором і першим деканом зварювального факультету з 1948 по 1950 рік був 
відомий вчений, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук Михайло 
Миколайович Гапченко. Професор Гапченко М.М. працював в КПІ з 1944 до 1991 рр. На посаді 
декана механічного факультету він забезпечив організаційне становлення і провів перший набір 
викладацького складу нового факультету. 

В 1950-1955 рр. деканом зварювального факультету був кандидат технічних наук, 
професор Іван Петрович Трочун, відомий спеціаліст в галузі розрахунку і проектування зварних 
конструкцій. Професор І.П. Трочун приділяв багато уваги методичній роботі, сформував 
принципи підготовки інженерів-механіків по спеціальності « Обладнання і технологія 
зварювального виробництва», розробив програми багатьох дисциплін, що збереглися до 
сьогодні в навчальних планах інженерів-зварників. Він заклав фундамент формування на 
факультеті колективу однодумців, становлення студентського наукового співтовариства, 
системи студентського самоуправління. 

Зварювальний факультет, як окрема структурна одиниця існував в КПІ до 1955 року, коли 
чергова реорганізація вищої школи привела до об'єднання його з механічним, а в подальшому - 
до утворення механіко-машинобудівного факультету. До 1955 року було підготовлено 165 
інженерів. Багато хто з випускників тих пам'ятних років стали видатними вченими і 
інженерами, організаторами і керівниками виробництва. Серед них: академіки НАН України 
І.К. Походня і С.К. Кучук-Яценко, провідні вчені доктор технічних наук Ю.А. Юзвенко, 
кандидати технічних наук Д.М. Кушнєрьов, А.Д. Котвицький, М.І. Коперсак, І.М. Жданов, В.М. 
Бернадський, І.М. Савич, М.С. Самотрясов, В.І. Терещенко, відомі спеціалісти С.Н. 
Аккуратнова, С.Н. Вівсік, А.Г. Корон, А.І. Єрошенко, Н.М. Яворська і багато інших. 

Наступні 17 років (до 1972 р.) інженерів-зварників готував механіко-машинобудівний 
факультет, найстаріший факультет в складі Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут».  

Незважаючи на короткочасність першого періоду існування зварювального факультету, 
саме тоді були закладені основи багатьох наукових шкіл, що успішно працюють і в наш час. 
Перші аспіранти Є.О. Патона у післявоєнний час М.А. Горпенюк і Л.О. Бялоцький, в 
подальшому стали доцентами. І.П. Трочун, тоді вже кандидат технічних наук, під керівництвом 
Є.О. Патона став розробляти інженерний метод розрахунку зварювальних напружень і 
деформацій, що був опублікований ним у 1964 р. в монографії «Внутренние усилия и 
деформации при сварке». Особливо плідно розвивалась наукова робота в період з 1947 до 1957 
рр., коли завідувачем кафедри зварювального виробництва був академік К.К. Хрєнов. Значного 
розвитку досягли наукові роботи, пов'язані з дослідженням зварювальної дуги, кисневим 
різанням низького тиску, контактним конденсаторним зварюванням, і особливо роботи, 
пов'язані з розробкою керамічних флюсів для зварювання і наплавлення.  

В той час на факультеті спільно з академічним Інститутом електродинаміки було 
створено лабораторію електротермії, наукові співробітники якої разом з викладачами кафедри 
зварювального виробництва започаткували  електричні основи зварювання. Аспірант кафедри 
зварювального виробництва, а потім її доцент Г.Б. Сердюк в 50-ті роки вперше в КПІ почав 
викладати загальнонаукову дисципліну «Промышленная электроника», створив проблемну 
науково-дослідницьку лабораторію магнітного керування дугою. З 1963 р. цей науковий 
напрямок очолював В.П. Черниш. В 1969 р. на посаду завідувача кафедрою зварювального 
виробництва (по сумісництву) було запрошено завідувача відділом ІЕЗ доктора технічних наук, 
професора Бориса Сергійовича Касаткіна, який керував кафедри до 1972 року. Його діяльність 
сприяла суттєвому розширенню і зміцненню всебічного творчого співробітництва  між 
кафедрою і ІЕЗ ім. Є.О. Патона.  

В різні роки на факультеті викладали відомі вчені інститута електрозварювання: М.М. 
Воропай, Ю.Я. Грецький, В.М. Замков, Ф.М. Кисилевський, С.І. Кучук-Яценко, Г.І. Лєсков, В.І. 
Махненко, Б.А. Мовчан, В.Е. Моравський, В.Ф. Мошкін, В.Є. Патон, А.Г. Потап'євський, В.Р. 
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Рябов, В.А. Тимченко, А.І. Чвертко, В.Т. Чередничок, К.А. Ющенко. Коли кафедру 
зварювального виробництва очолив доктор технічних наук, професор Іван Романович 
Пацкевич, спільними зусиллями кафедри і керівництва ІЕЗ було розроблено принципи цільової 
підготовки спеціалістів. Лекції і лабораторні заняття по багатьом учбовим дисциплінам 
проводились безпосередньо в Інституті електрозварювання. Науково- дослідницька робота 
студентів, дипломні роботи і проекти також виконувались в лабораторіях ІЕЗ. Організовували 
учбові заняття студентів в ІЕЗ академік В.К. Лєбєдєв, доктор технічних наук В.Р. Рябов і 
кандидат технічних наук В.М. Бернадський. 

Відродження зварювального факультету відбулося за ініціативою академіка Бориса 
Євгеновича Патона в 1975 р. Першим деканом оновленого зварювального факультету з 1975 по 
2002 рік був к.т.н., професор Анатолій Матвійович Сливінський. В 1977 р. було завершено 
будівництво корпуса для зварювального факультету загальною площою 6000 м2 , з яких більше 
300 м2 -  складали лабораторії.  

В тому ж році спільним рішенням Президіума НАН України і Міністерства освіти на базі 
зварювального факультету було створено Учбовий центр зварювання як спільний з ІЕЗ ім. Є.О. 
Патона учбово-науковий підрозділ, в якому крім підготовки інженерів проводилися всі види 
перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів зварювального виробництва різних 
рівнів. В УЦЗ до 1996 р. успішно працював семінар-практикум ЮНІДО по підготовці 
спеціалістів-зварників із країн, що розвиваються. Директором центра на протязі багатьох років 
був І.Р. Пацкевич. По структурі Учбовий центр зварювання складався із зварювального 
факультету і наукового відділу ІЕЗ. 

На сьогоднішній день до складу зварювального факультету входять такі кафедри: 
зварювального виробництва, електрозварювальних установок, відновлення деталей машин та 
цільової магістерської підготовки для Академії наук. 

Кафедра зварювального виробництва - одна із найстарших в КПІ, в її активі багато 
наукових і педагогічних розробок. З 1993 року завідувач кафедри доктор технічних наук, 
професор Володимир Михайлович Прохоренко. За час існування кафедри її співробітники 
опублікували більше 30 монографію і більше 3000 наукових статей. Серед випускників кафедри 
більше 30 докторів і більше 310 кандидатів технічних наук. 

Кафедру електрозварювальних установок було створено в 1978 р. Організатором і 
першим завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор Валерій Павлович Черниш. 
З 2001 року кафедру очолює д.т.н., професор Сергій Костянтинович Фомічов. На кафедрі 
розвиваються наукові напрямки з магнітного керування процесом зварювання під керівництвом 
д.т.н., професора Романа Миколайовича Рижова; з прогнозування і управління якістю 
зварювання під керівництвом к.т.н., доцента Ігоря Олеговича Скачкова; з моніторингу 
напруженого стану зварювальних конструкцій під керівництвом д.т.н., професора Сергія 
Костянтиновича Фомічова; зварювання в медицині під керівництвом д.т.н. Олексія 
Володимировича Лєбєдєва. 

Розвиток споріднених до зварювання процесів став запорукою виникнення нової 
інженерної спеціальності, пов'язаної з газоелектротермічним нанесенням покриття. Підготовка 
спеціалістів цього напрямку за ініціативою факультету почалася в НТУУ «КПІ» у 1989 р. З 1991 
року цю підготовку здійснює кафедра відновлення деталей машин. Організатором і першим 
завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Владислав Михайлович Духно. З 
1994 року по 2001 рік кафедрою завідував доктор технічних наук, професор Віктор 
Миколайович Корж. З 2001 року кафедру очолює д.т.н., професор Валерій Дмитрович 
Кузнецов. Кафедра успадкувала наукову школу К.К. Хрєнова і М.М. Борта і стала єдиним в 
країні колективом, що займається розробкою обладнання і технології газополуменевої обробки 
металів. 

За участю Інститута електрозварювання ім. Є.О. Патона в 1994 р. було створено 
Український атестаційний комітет зварювальників, в якому зварювальний факультет займається 
розробкою програм підготовки і атестації газо- і електрозварників, програм атестації експертів 
УАКЗ і членів атестанційних комісій, програм підготовки і атестації інструкторів по 
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зварюванню. За 1996-1998 роки в Україні створено систему атестації спеціалістів 
зварювального виробництва, яка відповідає європейським і міжнародним стандартам. 

Факультет тісно співпрацює в галузі підготовки спеціалістів з іноземними країнами. В 
1988 р. завдяки допомозі співробітників зварювального факультету було організовано Учбовий 
центр зварювання на Кубі в університеті Лас-Вільяс. Налагоджено тісну співпрацю з 
Інститутом зварювання і променевої технології  Магдебурзького університету ім. Отто-фон-
Геріке. Частина студентів виконує дипломні роботи в Магдебурзі, де проводиться спільна 
підготовка аспірантів. Директор Інституту зварювання і променевої технології професор Х. 
Герольд за активну співпрацю з нашим університетом отримав почесне звання доктора 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». У 2009 
році відбувся перший захист магістерської роботи студентом зварювального факультету 
Красноруцьким С. в Університеті ім. Отто-фон-Геріке. 

За час свого існування зварювальний факультет не раз ставав законодавцем в тому чи 
іншому аспекті підготовки спеціалістів. По ініціативі факультету були відкриті спеціальності, 
що відносяться до зварювальних установок і нанесення покриття. Структура і принципи 
формування навчальних планів, навчальних дисциплін і програм також часто розроблялись 
кафедрами зварювального факультету.  

 З 2002 року і до сьогодні деканом зварювального факультету є д.т.н., професор Фомічов 
Сергій Костянтинович. На факультеті працює 5 професорів, 25 доцентів, 6 старших викладачів, 
7 асистентів. З дня створення факультету і до 1984 р. заступником декана з навчально-виховної 
роботи був Корж Віктор Миколайович. З 1984 року по 1989 рік посаду заступника декана 
обіймав Валерій Володимирович Лисак, який у період 1989 -1990 роки був виконуючим 
обов’язків декана факультету. З 1989 року по 1995 рік на посаді заступника декана був Віктор 
Миколайович Коперсак. З 1996 року і по теперішній час заступником декана з навчально-
виховної роботи є Віталій Петрович Бойко.  

Останні 10 років факультет готує магістрів, їх кількість склала більше 150. Більше 30 
років заступником декана з навчально-методичної роботи був Чертов Ігор Маркович. З 2008 
року ці обов’язки виконує Валерій Андрійович Пахаренко. Крім українських студентів, на 
факультеті навчаються студенти з Ірану і Китаю. 

З 2006 року на зварювальному факультеті, як і на всіх факультетах НТУУ „КПІ”, 
здійснюється структурна реформа навчального процесу, направлена на впровадження положень 
Болонської декларації. На І, ІІ, ІІІ курсах вже діє кредитно-модульна система організації 
навчального процесу, а для оцінки успішності студентів застосовують рейтингову систему. 

Студенти зварювального факультету постійно приймають участь у Всеукраїнських 
студентських олімпіадах по зварювальним дисциплінам і займають призові місця. Студенти-
магістранти і аспіранти виступають з доповідями на щорічних наукових конференціях. 

Факультет підготував більше 4 тисячі спеціалістів. Випускники працюють в 
конструкторських і технологічних відділах провідних підприємств, які займаються розробкою 
нового обладнання, систем автоматизації і нових технологічних процесів. 

У 2008 році зварювальний факультет був сертифікований Національним органом 
Міжнародного інституту зварювання з навчання міжнародних інженерів-зварників і відбувся 
випуск першої групи студентів факультету, які отримали сертифікат міжнародних інженерів-
зварників. 

Зараз зварювальний факультет НТУУ «КПІ» – визнаний в Україні і за її межами центр 
науково-методичної роботи у сфері підготовки спеціалістів високого рівня, задіяних в 
зварювальному виробництві. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НТУУ «КПІ» 
 

 
Декан: член-кореспондент Національної академії наук України, 

професор Лобода Петро Іванович 
Адреса: 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 35, навчальний корпус 9, кiмн. 216  
Телефон для довiдок: 406-82-15, 454-91-54, 454-91-56  
e-mail: iff@ntu-kpi.kiev.ua 
Офіційний сайт факультету: http://iff.kpi.ua 

 
КАФЕДРИ IНЖЕНЕРНО-ФIЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  
• кафедра ливарного виробництва чорних i кольорових металiв – 

ЛВЧКМ, http://foundry.kpi.ua, інформація про кафедру ЛВЧКМ 
• кафедра металознавства та термiчної обробки – МТО, http://mto.kpi.ua, 

інформація про кафедру МТО 
• кафедра високотемпературних матерiалiв та порошкової металургiї – ВТМПМ, 

http://compnano.kpi.ua 
• кафедра фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв – ФХОТМ, http://fhotm.kpi.ua, 

інформація про кафедру ФХОТМ 
• кафедра фiзики металiв - ФМ, http://kpm.kpi.ua  
Підготовка фахівців з металургійних спеціальностей в 

КПІ була розпочата практично з дня його заснування. У 
1944 р. у КПІ відкрито металургійний факультет, який у 
1975 р. отримав нинішню назву – інженерно-фізичний. 

Факультет готує фахiвцiв з розробки нових металевих 
та неметалевих матерiалiв, наукоємних технологiй їх 
одержання i формоутворення, визначення властивостей 
матерiалiв та оцiнки якостi готової продукцiї, автоматизацiї 
технологiчних процесiв з використанням сучасних засобiв 
обчислювальної технiки та iнформацiйних технологiй.  

Спираючись на багаторічний досвід плідної співпраці, факультетом і НАН України 
заснована навчально-наукова асоціація з напрямів “Матеріалознавство”, “Матеріалознавство та 
спеціальна металургія”, “Матеріалознавство і металургія”, до якої увійшли всесвітньо відомі 
наукові центри НАН України: Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона, Інститут проблем 
матеріалознавства ім. З.М.Францевича, Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова, Фізико-
технологічний інститут металів і сплавів, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля. Це 
дозволило залучити до навчального процесу базу цих інститутів для підготовки спеціалістів та 
магістрів високого рівня. 

Випускники факультету працюють в установах НАН України, галузевих науково-
дослiдних закладах, проектно-конструкторських iнститутах, органiзацiях та на пiдприємствах 
практично всiх галузей промисловостi, що виробляють деталi для машин i механiзмiв з 
композицiйних матерiалiв, металiв i сплавiв.  

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки (нормативні терміни навчання на бакалавраті і в магістратурі). 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  
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Напрями та спеціальності підготовки фахівців ІФФ 
• Інженерне матеріалознавство (б):  
o Фізичне матеріалознавство (с, м); 
o Композиційні та порошкові матеріали, покриття (с, м); 
o Металознавство (с, м). 
• Ливарне виробництво (б):  
o Ливарне виробництво чорних і кольорових металів (с, м). 
• Металургія (б):  
o Спеціальна металургія (с, м). 

Історія  
Час створення металургійного факультету у Київському політехнічному інституті 

припадає на суворі роки Великої вітчизняної війни. Саме у цей час Всесоюзний комітет із справ 
Вищої школи при Раді Народних комісарів СРСР 7 жовтня 1944 року видав наказ “Про 
створення металургійного факультету у Київському політехнічному інституті”. Ідею створення 
металургійного факультету, який би готував висококваліфікованих спеціалістів інженерів - 
металургів і металознавців для відновлення та розвитку металургійної та машинобудівної 
промисловості, активно підтримували президент АН УРСР О.О.Богомолець та академік СРСР 
І.П Бардін, 

Організатором підготовки інженерів-металургів і беззмінним керівником кафедри 
металургії на протязі чверті століття був видатний вчений металург Василь Петрович Іжевський 
(1863-1926 рр.), який працював у КПІ з 1899 року. В.П. Іжевський завжди казав студентам, які 
закінчували інститут : “Вчитися необхідно усе життя, але учнем бути – як можливо менше.“ Ці 
чудові слова не втратили актуальності і сьогодні. 

Випускниками школи металургів В.П. Іжевського є видатні 
інженери і вчені, у тому числі віце-президент Академії Наук СРСР І.П. 
Бардін (1883 – 1960 рр.) академік М.П. Чижевський (1873-1952 рр.), 
професор І.А. Фещенко-Чопівський, член-кореспондент АН України В.Ю. 
Васильєв (1890-1956 рр.), який очолив кафедру металургії у 1926 році 
після смерті професора В.П. Іжевського. 

Серед випускників кафедри металургії, коли її очолював проф. В.Ю. 
Васильєв багато відомих учених та професорів: М.Ф. Олексієнко, К.І. 
Ващенко, С.Н. Карамзін, В.П. Машовець, Ф.М. Шамрай, П.А. Епік, 
відомих керівників підприємств і організацій: Р.В. Белан – очолював 
Кузнецький металургійний комбінат, П.Н. Кушнір і І.В. Остапчук - 
працювали в різні часи директорами Українського інституту металів, В.А. Коваль був міністром 
вищої та середньої освіти України та інші.З початком Великої 
Вітчизняної війни Київський політехнічний інститут евакуйоване до 
Ташкента, де він увійшов до складу Середньоазіатського індустріального 
інституту (САІІ). 

Під керівництвом проф. В.Ю.Васильєва та за активною участю доц. 
К.І.Ващенка в КПІ було створено громадське бюро з проектування 
першого металургійного заводу в Узбекистані, який почав діяти вже у 
1944 р. Узбекистан одержав власну металургійну базу. 

Металургійний факультет, створений у грудні 1944 року, включав 
кафедри: 

- металургія сталі й промислові печі – академік М.М.Доброхотов; 
- металургія чавуну – член-кореспондент АН України 

В.Ю.Васильєв; 
- металознавство та термічна обробка – академік В.М.Свєчников; 
- ливарне виробництво чорних та кольорових металів – завідувач 

кафедри к.т.н., доцент Ващенко К.І.; 
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Важко переоцінити внесок у становлення і подальший розвиток металургійної освіти у 
КПІ та у державі в цілому заслуженого діяча науки й техніки УРСР, д.т.н., професора 
Костянтина Ілліча Ващенка. Завідувачем кафедрою К.І.Ващенко пропрацював 30 років (1944-
1974). За цей час він підготував вісьмох докторів і більш ніж 80 кандидатів технічних наук, 
самостійно або разом із своїми учнями опублікував понад 450 наукових праць. 

Професор М.М.Доброхотов (1889-1963) – засновник і завідувач кафедри металургії сталі і 
промислових печей у 1945-1949 роках. Розроблена ним теорія промислових печей сприяла 
подальшому розвиткові металургійної техніки, поліпшенню технології виплавки сталі у 
мартенівських печах. 

Наступний етап розвитку кафедри металургії і промислових печей пов‘язаний з іменами 
професорів Володимира Івановича Явойського (1910-1988) та Валентина Степановича Кочо 
(1913-1990). В.І.Явойський був одним із засновників вітчизняної теорії металургійних процесів. 
Він завідував кафедрою з 1950 по 1956 рік. 

З 1956 по 1958 роки кафедрою “Металургія сталі й промислові печі” завідував В.С.Кочо – 
відомий спеціаліст у газопічній теплотехніці й автоматизації сталеплавильного й прокатного 
виробництва. 

Кафедрою металургії чавуну з 1956 по 1961 роках завідував професор Олексій 
Олексійович Сигов (1903-1983). Автор понад 100 наукових робіт із проблем агломераційного та 
доменного виробництва, переробки нікелевих і хромистих руд, приймав активну участь у 
розробці технології й отримання ферохрому у доменних печах. 

В.М.Свєчніков (1891-1981) з успіхом очолювати кафедру металознавства у КПІ. Під його 
керівництвом розроблена нова галузь металознавства – фізико-хімічний аналіз тугоплавких та 
рідких металів. Серед його учнів такі визнані вчені як академіки АН УРСР 
В.Н.Гриднєв,К.Ф. Стародуб, Б.А.Мовчан. 

З 1962 до 1973 року факультет існував під назвою механіко-
технологічний. З 1973 по 1975 роки факультет відомий як фізико-
технологічний, з 1975 і по теперішній час – як інженерно-фізичний. 

Великий внесок у розвиток факультету зробили його декани, 
продовжувачі справи фундаторів факультету. 

Анатолій Федотович Чижський (1910-1974), який 
працював з 1959 по 1972 рік. Особистість високого 
інтелекту з надзвичайно чуйним відношенням до 
студентів та співробітників. Численні вихованці 
факультету із вдячністю зберігають у серці його ім‘я. 

Дмитро Федорович Чернега, нині член-кореспондент НАН України, 
очолював факультет з 1972 по 1988 рік. Саме в ці роки була проведена 
величезна організаційна й практична робота з будівництва сучасного корпусу 
ІФФ із зручними аудиторіями для навчання студентів і роботи науково-
викладацького складу . 

У 1988 - 2000 роках деканом факультету був доктор технічних наук, 
проф. Аркадій Павлович Сьомик, діяльність якого припадає на роки 

перебудови й становлення України як самостійної держави. 
Аркадій Павлович був заступником голови науково-методичної комісії Міністерства 

освіти й науки України з металургії. За видатні досягнення у галузі вищої освіти у 1998 році 
наказом Президента України А.П.Сьомику було присвоєне почесне звання “Заслужений 
працівник народної освіти України”. Радою НТУУ “КПІ” затверджено йменну стипендію 
професора Сьомика А.П. 

З 2001 по 2005 рік ІФФ очолював Олег Михайлович Бялік, “Заслужений діяч науки й 
техніки України”, “Заслужений працівник народної освіти України”. 

Сьогодні факультетом керує доктор технічних наук професор Петро Іванович Лобода. 
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Усі вони – випускники факультету, талановиті організатори, 
викладачі й науковці, які багато зусиль вклали й продовжують 
вносити у розвиток освіти й науки в Україні. 

На сьогодні до складу факультету входять 5 кафедр, науково-
дослідна лабораторія “Нові матеріали та технології у металургії”, 
загально-факультетська лабораторія обчислювальної техніки. Крім 
того, у складі кафедр діють науково-дослідні лабораторії: галузева 
лабораторія ливарного виробництва Міненерго України, НДЛ “ 
Управління якістю рідких металів і сплавів, навчально-наукова 
лабораторія електронних підручників з фізико-технічних дисциплін. 

У навчальній, науковій та виховній роботі приймають участь 
173 працівника факультету, у тому числі: 20 професорів, 37 
доцентів, 5 старших викладачів, 14 асистентів, 51 особа учбово-
допоміжного персоналу. 

За роки існування інженерно-фізичний факультет випустив понад 7000 тисяч фахівців - 
висококваліфікованих інженерних кадрів для металургії і багатьох галузей машинобудівного 
комплексу, сфери науки та освіти. Із загальної кількості випускників ІФФ близько 20 % 
працюють у наукових закладах Академії Наук, серед них 7 академіків та 14 чл.-кор. НАН 
України, 4 лауреати Ленінської премії, 16 – лауреатів Ради Міністрів СРСР, 45 лауреатів 
Державної премії України, більш, як 100 докторів і 400 кандидатів наук. 

У 70-90 роках минулого сторіччя блискуча плеяда випускників ІФФ, які на той час стали 
академіками НАН України, очолила інститути: проблем матеріалознавства – В.І.Трефілов, газу 
– І.Н.Карп, металофізики – В.В.Немошкаленко, фізико-технологічний металів і сплавів – 
В.Л.Найдек. Згодом цим ученим присвоєно звання почесних докторів і професорів НТУУ 
“КПІ”. 

За активну участь у науковій роботі в інститутах НАН України та високі показники у 
навчанні студентам відмінникам на факультеті призначають іменні стипендії: академіка 
В.І.Трефілова, академіка В.Н.Гріднєва, чл.-кор. Г.В.Самсонова, академіка І.П.Бардіна. 

У підготовці спеціалістів активну участь приймали та приймають участь і видатні вчені 
АН України - академіки В.В.Немошкаленко, Г.С.Писаренко, А.П.Шпак, Б.І.Медовар, 
В.В.Скороход, В.Л.Найдек, І.М.Карп, П.С.Кислий, І.К.Походня; чл.-кор. Г.П.Борисов, 
Г.М.Григоренко, В.І.Дубодєлов, А.Г.Лесник, Ю.В.Мільман, В.Т.Черепін, С.О.Фірстов, 
С.П.Ошкадьоров, В.П.Бондаренко та багато інших, значна частина з яких є випускниками ІФФ. 

Новою формою науково-навчального співробітництва з профільними інститутами НАН 
України , започаткованою з 2000 року, стала організація навчально-наукових Асоціацій 
“Матеріалознавство та спецелектрометалургія”, “Матеріалознавство й металургія” з 
інститутами електрозварювання ім. Є.О.Патона, проблем матеріалознавства ім. 
І.М.Францевича, надтвердих матеріалів ім. М.В.Бакуля, із фізико-технологічним інститутом 
металів і сплавів, фізики металів ім. Г.В.Курдюмова. 

Широка плеяда талановитих інженерів – випускників ІФФ керувала та керує великими 
промисловими підприємствами та організаціями України та СНД. Серед них, М.А.Будагьянц – 
д.т.н., професор, депутат Верховної Ради України, директор 
Лутугінського комбінату прокатних валків, М.І.Бех – Генеральний 
директор АТ “КамАЗ”, консультант Уряду Росії з промислової 
політики, І.П.Романенко – генеральний директор ПО 
“Уралгидромаш”, А.А.Шокул – директор комбінату “Азовсталь”, 
А.А.Герасименко – комбінат “Запоріжсталь”, В.Г.Удовенко – 
Тагільський металургійний комбінат та інші. 

Зараз на всіх курсах факультету навчається понад 1300 
студентів. Високоякісна підготовка за п‘ятьма спеціальностями та 
12 спеціалізаціями забезпечується сучасною матеріально-
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технічною базою кафедр та їх філій, самовідданою працею викладачів, науковців і учбово-
допоміжного персоналу факультету. 

Інженерно-фізичний факультет є базовим для науково-методичної комісії Міністерства 
освіти й науки України у напрямку “Інженерне матеріалознавство”. 

Під час навчання студентська молодь має змогу отримати не лише певну спеціальність, а і 
проявити організаторські здібності та набути навичок керівників. 

На інженерно-фізичному факультеті функціонує три студентські організації: Студентська 
рада ІФФ, Студентська рада гуртожитку №10 та Профбюро студентів, головною метою яких є 
створення належних умов для сумлінного навчання, гарного відпочинку студентів, а також 
покращення житлово-побутових умов у гуртожитку. 

Постійно ведеться підготовка наукових кадрів в 
аспірантурі й докторантурі. На базі ІФФ уже багато років 
успішно діє спеціалізована вчена Рада із захисту кандидатських 
дисертацій. 

Сьогодні ІФФ та його структурні підрозділи підтримують 
постійні зв‘язки із закордонними вищими навчальними 
закладами Польщі, Німеччини, Чехії, Болгарії, Китаю, країн 
СНД: Росії, Білорусії, Узбекистану, Таджикистану, в рамках 
обміну науково-технічною, навчально-методичною 
інформацією, спільної участі у міжнародних наукових 
конференціях, семінарах, наукових проектах. 

У 2003 році за участю ІФФ створено Спільний українсько-
німецький факультет машинобудування НТУУ “КПІ” та 
університету ім. Отто-фон-Геріке, м. Магдебург, Німеччина, у 
якому задіяні ще 2 структурних підрозділи НТУУ «КПІ»: 
механіко-машинобудівний інститут та зварювальний факультет. 

Інженерно-фізичний факультет НТУУ “КПІ” є провідним 
не тільки в наший країні, а й за її межами. У галузі металургії та 
фізичного матеріалознавства, він займає одне з чільних місць у 
питаннях прискорення науково-технічного прогресу в Україні 
та інтеграції держави у світову наукову й освітянську спільноту. 

Знамениті випускники ІФФ: до 65-річчя створення факультету 
Підготовка інженерів-металургів в Київському 

політехнічному інституті почалася з перших років ХХ століття. 
Організатором металургійної спеціальності і керівником кафедри 
металургії протягом близько чверті століття був Василь 
Петрович Іжевський (1863–1926 рр.). Під його керівництвом 
було підготовлено 156 інженерів-металургів. 

Учнями В.П. Іжевського були: І.П. Бардін – всесвітньо 
відомий учений, легендарна особистість в історії вітчизняної 
металургії, віце-президент АН СРСР; М.П.Чижевський, академік 
АН СРСР; В.Ю. Васильєв, член-кореспондент АН УРСР; П.О. Епік, професор, завідувач 
кафедри аналітичної хімії в КПІ; М.І. Мозговой, який вперше у світі запропонував і провів у 30-
ті роки ХХ століття продувку рідкого чавуну киснем на Київському заводі «Більшовик». 

Широкої популярності набули наукові праці в галузі металургії і металознавства В.А. 
Чернушевича, І.А. Фещенка-Чопівського, М.Г. Корсунського, С.М. Кармазіна, В.П.Машковця, 
М.Ф. Олексієнка, Ф.М. Шамрая. 

Масштабна і цілеспрямована підготовка інженерів-металургів почалася в 1944 році, коли 
Всесоюзний комітет зі справ вищої школи при Раді Народних Комісарів СРСР 7 жовтня 1944 р. 
видав наказ «Про створення металургійного факультету в Київському політехнічному 
інституті». Ідею створення металургійного факультету в КПІ активно підтримували академік 
АН СРСР І.П. Бардін, президент АН УРСР О.О. Богомолець, член-кореспондент АН УРСР 
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В.Ю. Васильєв, ректор КПІ О.С. Плигунов. Завдання факультету – підготовка інженерів-
металургів для промисловості і забезпечення висококваліфікованими спеціалістами 
матеріалознавчих інститутів Академії наук України. 

Першим деканом факультету (1944–1959 рр.) був Костянтин Ілліч Ващенко, якому було 
доручено займатися оформленням усіх документів, підтриманням зв’язків з відповідними 
урядовими організаціями Москви і Києва. 

У 1975 р. факультет отримав назву інженерно-фізичного. 
Спочатку до складу факультету входили кафедри: 
• Металургії сталі і промислових печей, завідувачем було призначено академіка АН 

України М.М. Доброхотова, якого в 1950 р. змінив професор В.І. Явойський; 
• Металургії чавуну і теорії металургійних процесів, завідувач – член-кореспондент АН 

України В.Ю. Васильєв; 
• Ливарного виробництва чорних і кольорових металів, завідувач – доцент К.І. Ващенко, 

який у 1945 р. захистив докторську дисертацію і отримав звання професора; 
• Металознавства та термічної обробки металів, завідувач – академік АН України В.М. 

Свєшніков. У 1948 р. цю кафедру було реорганізовано з утворенням двох кафедр: 
металознавства (під керівництвом академіка В.М. Свєшнікова) і термічної обробки металів (під 
керівництвом професора В.Н. Гриднєва). На основі останньої в 1952 р. створено кафедру 
термічної обробки і фізики металів. У 1963 р. ці дві кафедри з’єдналися. Тепер на інженерно-
фізичному факультеті є кафедра металознавства і термічної обробки. 

У середині 50-х років підготовку інженерів з металургії чорних металів було припинено, і 
кафедри металургії сталі і промислових печей та металургії чавуну і теорії металургійних 
процесів згідно з відповідними рішеннями скасовано і відкрито нові кафедри: 

• у 1958 р. – автоматизації металургійних процесів і печей, завідувач – професор В.С 
.Кочо; 

• у 1962 р. – високотемпературних матеріалів і порошкової металургії, завідувач – член-
кореспондент АН України Г.В. Самсонов; 

• у 1975 р. – фізики металів, завідувач – професор О.В. Білоцький. Підготовка інженерів зі 
спеціальності «Фізика металів» проводилась з 1952 р. на кафедрі термічної обробки і фізики 
металів; 

• у 1977 р. – фізико-хімічних основ технології металів, завідувач – професор Д.Ф. Чернега. 
Основне завдання цієї кафедри полягає в підвищенні теоретичної і прикладної підготовки 

студентів усіх спеціальностей факультету в галузі металургії. З повним правом можна вважати, 
що ця кафедра стала наступницею двох перших кафедр факультету: металургії чавуну і теорії 
металургійних процесів; металургії сталі і промислових печей. У 1980 р. відповідно до наказу 
міністра вищої і спеціальної освіти СРСР В.П.Єлютіна на цій кафедрі почали підготовку 
інженерів зі спеціалізації «Спеціальна електрометалургія», а з 1997 р. було відкрито 
спеціальність «Спеціальна металургія». Ідея відкриття цієї спеціальності знайшла активну 
підтримку президента АН УРСР, директора ІЕЗ ім. Є.О. Патона академіка Б.Є. Патона, міністра 
вищої і середньої спеціальної освіти УРСР члена-кореспондента АН УРСР Г.Г. Єфіменка, 
ректора НТУУ «КПІ» академіка НАН України і Російської академії наук М.З. Згуровського. 

Випускники факультету, а їх близько 10000, зробили вагомий внесок у розвиток 
металургійної, машинобудівної та інших галузей виробництва держави. 

В організації нових кафедр і спеціальностей взяли активну участь академіки Б.Є. Патон, 
В.Н. Гриднєв, Б.І. Медовар, І.М. Федорченко, М.З. Згуровський, професори В.І.Шлюко, О.В. 
Білоцький. 

Значна кількість випускників факультету (до 25%) отримали направлення на роботу по 
запитах в інститути матеріалознавчого напрямку АН України, а також у галузеві науково-
технічні організації, де стали відомими вченими, керівниками відповідних відділів. У 
навчальних закладах України вони працювали і працюють на посадах проректорів, деканів, 
завідувачів кафедр, професорів і доцентів. В металургійній і машинобудівній промисловостях 
були і є директорами заводів, головними інженерами, начальниками цехів. 
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Випускники факультету, які працювали керівниками великих промислових підприємств: 
М.А. Будагьяну – директор Лутугінського заводу прокатних валків; О.О.Ге- 
расименко – директор металургійного комбінату «Запоріжсталь»; С.А. Донской – директор 
Єрмаковського заводу феросплавів (Казахстан), Р.Л.Снежной – директор Науково-дослідного 
інституту спеціальних способів литва (Одеса); В.Г.Удовенко – директор Нижньо-Тагільського 
металургійного комбінату; О.В.Шокул – директор «Азовсталі». Це далеко не повні дані. 

148 випускників факультету захистили докторські дисертації і 558 – кандидатські (це 
далеко не повні дані). 

Серед випускників факультету 9 академіків і 18 членів-кореспондентів, із них: О.І. Дихне 
і В.І. Трефілов – академіки РАН; В.І. Трефілов, Ю.В. Найдич, В.В. Немошкаленко, В.В. 
Скороход, І.М. Карп, П.С. Кислий, В.Л.Найдек, С.О. Фірстов – академіки Національної академії 
наук України; Г.П. Борисов, В.П. Бондаренко, В.П. Гаврилюк, Г.Г. Гнесін, Ю.М. Коваль, С.П. 
Ошкадьоров, А.Я. Іщенко, О.В. Курдюмов, Ю.Я. Мешков, Ю.В. Мільман, Л.О.Позняк, 
С.І.Сидоренко, Ю.М. Солонін, В.М. Перелома, В.Ф. Хорунов, В.Т. Черепін, Д.Ф. Чернега – 
члени-кореспонденти НАН України; Р.О.Андрієвський – член-кореспондент Киргизької 
академії наук. За кількістю академіків і членів-кореспондентів НАН України та інших академій 
випускники інженерно-фізичного факультету КПІ займають перше місце серед факультетів 
технічних вузів України. 

З березня 1973 р. по 2001 р. Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича 
НАН України керував академік НАН України і Російської АН Віктор Іванович Трефілов. 
Академік НАН України Володимир Володимирович Немошкаленко працював директором 
Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України (1989–2002 рр.). Академік НАН 
України Ігор Миколайович Карп з 1986 по 2002 рр. керував Інститутом газу НАН України. Нині 
він працює в цьому інституті почесним директором. Академік НАН України Володимир 
Леонтійович Найдек з 1988 р. – директор Фізико-технологічного інституту металів і сплавів 
НАН України. Академік Валерій Володимирович Скороход з 2002 р. успішно керує Інститутом 
проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України. 

Серед випускників факультету значна кількість видатних діячів науки і техніки – 
лауреати Державних премій СРСР і УРСР, Премій Національної академії наук України, 
академій іноземних держав. 

На факультеті в різні періоди працювали відомі вчені-металурги і матеріалознавці: 
академіки АН УРСР М.М. Доброхотов, В.М. Свєчніков, В.Н. Гриднєв, І.М. Федорченко; члени-
кореспонденти НАН України В.Ю. Васильєв, В.Г. Самсонов, Г.Г. Єфіменко; професори 
К.І.Ващенко, В.І. Явойський, О.О. Сігов. В.Г. Пермяков, В.С. Кочо, О.В. Білоцький А.Ф. 
Чижський, І.Х. Труш, М.В. Білоус. Сумлінно ставляться до виконання своїх обов’язків нинішні 
професори, доценти  і асистенти, основна частина яких є випускниками факультету. 

Деканами факультету працювали професори: К.І. Ващенко (1944–1959 рр.), А.Ф. 
Чижський (1959–1972 рр.), Д.Ф. Чернега (1972–1988 рр.), А.П. Сьомик (1988–2001 рр.), О.М. 
Бялік (2001–2005 рр.). Нині факультет очолює доктор технічних наук, професор П.І. Лобода. 

Сьогодні кафедри факультету займаються підготовкою бакалаврів (4 роки навчання), 
спеціалістів (5,5 року навчання), магістрів (6 років навчання). На факультеті крім 60 штатних 
викладачів, працюють 39 викладачів-сумісників. Це в основному співробітники академічних 
інститутів, доктори технічних наук, професори. 

На факультеті приділяється значна увага створенню високоінтелектуального колективу 
викладачів для виховання високоякісних інженерних і наукових кадрів. Значна увага 
приділялась і приділяється дружнім діловим відносинам деканату і кафедр з інститутами 
матеріалознавчого напряму НАН України: Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона, 
Фізико-технологічним інститутом металів і сплавів, Інститутом металофізики ім. 
Г.В.Курдюмова, Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля, Інститутом 
матеріалознавства ім. І.М. Францевича, Інститутом газу. Керівництво цих інститутів надає 
місця для проведення практики студентів, створює відповідні умови для підготовки до захисту 
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дипломних робіт, виконання науково-дослідних робіт. Тісні творчі і навчальні зв’язки з 
академічними інститутами підтверджуються відкриттям філій кафедри. 

Видатні вчені цих інститутів В.І. Трефілов, В.В. Скороход, В.В. Немошкаленко, Г.М. 
Григоренко, С.В. Ладохін, В.Т. Черепін, В.П. Бондаренко. С.П. Ошкадьоров, В.І. Дубоделов та 
інші поєднували і поєднують наукову діяльність і беруть участь у проведенні навчального 
процесу на факультеті. 

Д.Ф. Чернега, зав. каф. ФХОТМ, член-кореспондент НАН України, проф. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НТУУ «КПІ» 
 
 
Декан: д.т.н., професор Панов Євген Миколайович 

Адреса: 03056, Київ-56, вул. Політехнічна, 39, навчальний корпус 19, кiмн. 
506  
Телефон для довiдок: 454-21-27; 454-90-01 
e-mail: ixf@ntu-kpi.kiev.ua 
ОФіційний сайт ІХФ: http://ihf.kpi.ua 
День факультету: 29 квітня  

 
КАФЕДРИ IНЖЕНЕРНО-ХIМIЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  
• кафедра хiмiчного, полiмерного i силікатного машинобудування - 

ХПСМ, http://cpsm.kpi.ua, інформація  
• кафедра автоматизацiї хiмiчних виробництв – АХВ, http://ahv.kpi.ua, про кафедру АХВ 
• кафедра машин i апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв – МАХНВ, 

http://ci.kpi.ua 
• кафедра екології та технології рослинних полімерів – ЕтаТРП, http://eco-paper.kpi.ua, 

інформація  
Факультет було створено в 1938 році у зв’язку з розвитком хімічної та целюлозно-

паперової промисловості, промисловості будівельних 
матеріалів, а також завдяки розширенню наукових досліджень у 
напрямку тепломасопереносу, створенню нових технологій і 
устаткування. 

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв у галузi 
машинобудування, ресурсозбереження, екологiї та 
комп'ютерно-iнтегрованих технологiй, якi здатнi проектувати, 
дослiджувати та експлуатувати технологiчнi процеси, 
обладнання та системи керування на хiмiчних i 
нафтопереробних виробництвах, пiдприємствах будiвельних матерiалiв, целюлозно-паперових 
виробництвах, підприємствах з переробки полімерів, установах охорони навколишнього 
середовища.  

Випускники працюють керiвниками проектних розробок та провiдними спецiалiстами з 
експлуатацiї технологічних процесів, обладнання, систем автомати зован ого керування та 
програмних засобiв на пiдприємствах рiзних форм власностi.  

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки (нормативні терміни навчання на бакалавраті і в магістратурі). 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
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навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ІХФ  
• Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 

(б):  
o Екологія та охорона навколишнього середовища (с, м). 
• Хімічна технологія (б):  
o Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини (с, м). 
• Машинобудування (б):  
o Обладнання лісового комплексу (с, м); 
o Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (с, м). 
• Інженерна механіка (б):  
o Машини і технологія пакування (с). 
• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (б):  
o Автоматизоване управління технологічними процесами (с, м). 
При факультеті діє „Науково-дослідний центр ресурсозберігаючих технологій”. 
 
Про факультет 
 
Сімдесят років...  
І для людини це не так багато, а для такої великої структури в Національному технічному 

університеті України «Київський політехнічний інститут», як інженерно-хімічний факультет – 
це зовсім мало, це пройдений шлях напруженої творчої роботи і плани подальшого розвитку. 
Необхідно обернутися, подивитися, що зроблено корисного, а що зроблено не так, як хотілось 
би, проаналізувати все, що було, і що потрібно зробити для поступу вперед. Для нас 
основоположним постулатом є розвиток творчості при підготовці інженерних кадрів. Але без 
минулого немає майбутнього, і тому трохи історії…  

Початок 30-х років минулого століття в СРСР був періодом індустріалізації. Основні 
класичні конструкційні та будівельні матеріали – метал, металеві сплави, цегла, дерево тощо – 
вже не задовольняли потреб народного господарства за умов стрімкого технічного прогресу. 
Виникла потреба в нових матеріалах і, звичайно, у створенні відповідних машин і апаратів як 
для існуючих, так і для нових хімічних технологій. Вирішувати ці проблеми треба було в 
комплексі й на сучасному технічному рівні. 

Подолати цей комплекс проблем без розвинутого машинобудування було б неможливо. В 
1928 році у складі хіміко-технологічного факультету КПІ було створено кафедру хімічного 
машинобудування, а в 1931 році – відкрито вечірнє відділення спеціальності «Хімічне 
машинобудування» під керівництвом доцента О.С.Плигунова – у подальшому багаторічного 
ректора КПІ, професора. Зважаючи на потреби господарства, в 1938 році було засновано 
факультет хімічного машинобудування та ливарної справи. Деканом факультету призначили 
чл.-кор АН УРСР, проф. В.С.Васильєва. До складу новоствореного факультету, окрім кафедри 
хімічного машинобудування, увійшли кафедри: загальної хімічної технології і гідравліки, 
насосів та компресорів, технології металів та металознавства, ливарного виробництва, графіки, 
техніки безпеки. Сьогодні ці кафедри входять до складу інших факультетів.  

Перший випуск інженерів-механіків на факультеті відбувся в 1935 році і нараховував 16 
осіб, а в 1940 році – 98 осіб.  

З початком Великої Вітчизняної війни частина студентів і викладачів їде на фронт, а 
інститут евакуюється до м. Ташкент. Після повернення КПІ до Києва в 1944 році, підготовка 
фахівців кафедри хімічного машинобудування ведеться у складі механічного факультету. У 
1954 році в КПІ відтворюється факультет хімічного машинобудування, до нього приєднується 
кафедра силікатів.  

У повоєнні роки здійснювалася напружена самовіддана робота з оновлення та створення 
матеріальної бази, формування кадрового викладацького складу і навчально-допоміжного 
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персоналу. Велику роль у цьому відіграли недавні фронтовики-студенти і викладачі. Деканами 
були великі ентузіасти своєї справи доценти Г.М.Костенко, В.Ф.Дубовицький – колишній 
ректор Куйбишевського інженерно-будівельного університету.  

З 1961 по 1980 рік факультет очолював досвідчений, висококваліфікований інженер-
виробничник, у подальшому професор Д.Д.Рябінін. Було створено Спеціалізовану вчену раду із 
захисту дисертацій, на якій успішно захищено понад 50 кандидатських дисертацій аспірантами, 
працівниками КПІ та інших організацій.   

У 1978 р. з ініціативи ректора КПІ проф. Г.І.Денисенка, за участю міністерств хімічного і 
нафтового машинобудування та активною участю колективу факультету було збудовано новий 
корпус №19 площею понад 5 тис м 2 . У будівництві корпусу взяли активну участь доценти 
Б.Б.Булгаков, В.В.Гончаренко, А.І.Кубрак, М.З.Кваско, С.В.Сидоренко, В.В.Доброногов, 
Я.М.Корнієнко, ст. викл. П.Г.Глаз та інші викладачі, співробітники та студенти.  

У 1981 році факультет очолив проф. В.С.Коваленко – відомий фахівець у галузі лазерної 
техніки й обробки матеріалів. У цей час до складу факультету ввійшла кафедра технічної 
механіки, яку очолював член-кореспондент АН УРСР Ф.К.Іванченко. Професор В.С.Коваленко 
зробив вагомий внесок щодо популяризації факультету на міжнародному рівні і згодом очолив 
кафедру лазерної технології та конструкційних матеріалів. Ці дві кафедри у 2000 році ввійшли 
до складу сучасного механіко-машинобудівного інституту.  

Новий етап на початку третього тисячоліття почався з приходом на посаду декана 
професора Є.М.Панова. За пропозицією ректора академіка НАН України М.З.Згуровського та за 
підтримки колективу факультет було перейменовано на інженерно-хімічний. Факультет почав 
зміцнюватись фінансово завдяки договорам, які виконувались під науковим керівництвом 
Є.М.Панова в галузі виробництва кольорових металів України та Росії. Сформувався новий 
науковий напрямок із дослідження теплофізичних властивостей процесів графітації і 
виробництва кольорових металів. На факультеті за участю провідних фахівців НАН України 
створено Спеціалізовану вчену раду із захисту докторських дисертацій, оновилося видання 
збірника наукових праць. До складу факультету увійшли кафедра екології та технології 
рослинних полімерів і кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів. Згодом остання 
знову повернулась на хіміко-технологічний факультет.  

Нині до складу факультету входять чотири кафедри: автоматизації хімічних виробництв; 
хімічного, полімерного та силікатного машинобудування; машин та апаратів хімічних і 
нафтопереробних виробництв; екології та технології рослинних полімерів, а також науково-
дослідна лабораторія інтенсифікації та автоматизації процесів сушіння; лабораторія екологічно-
чистих технологій; науково-інженерний центр «Хімічна інженерія»; Науково-дослідний центр 
«Ресурсозберігаючі технології»; філія університетського інституту довузівської підготовки; 
відділення заочної форми навчання.  

Нині колектив факультету поєднує більш як 1300 студентів стаціонару, понад 350 осіб 
заочного відділення, 250 викладачів (в т. ч. 12 професорів), наукових співробітників і 
працівників навчально-допоміжного складу, тобто є потужною структурою, яка готує 
бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів, науковців, виконує науково-дослідні бюджетні і 
госпдоговірні роботи. Успішно впроваджується Болонська система підготовки кадрів, що є 
умовою для входу в Європейський освітній простір.  

Родовід факультету почався з кафедри хімічного машинобудування, яка була 
перейменована в 1979 році на кафедру хімічного, полімерного і силікатного машинобудування. 
Назва відповідає напрямкам наукових досліджень і профілям фахової підготовки, а саме: 
Хімічне машинобудування і апаратобудування; Обладнання підприємств будівельних 
матеріалів, виробів та конструкцій; Машини і технологія переробки полімерних матеріалів у 
вироби та деталі; Машини та технологія пакування (цю спеціальність було відкрито в 2004 
році). 

У повоєнні роки кафедру очолювали професори В.Ф.Дубовицький, Д.Д.Рябінін, 
І.М.Федоткін.  



 

 393 

Особливий імпульс в розвитку кафедри пов'язаний з приходом у 1986 році лауреата 
Державної премії України професора О.С.Сахарова, який широко впровадив у навчальний 
процес обчислювальну техніку та сприяв відкриттю нових спеціалізацій з комп'ютерного 
проектування і розширенню напрямків наукових досліджень кафедри, зокрема в галузі механіки 
деформованого тіла.  

З приходом професора Є.М.Панова, який очолив кафедру в 2001 році, відкрито нові 
спеціалізації з напрямків ресурсоенергозбереження і діагностики обладнання, а також 
спеціальність «Машини і технологія пакування». Розширюється науково-дослідна частина 
кафедри, обсяг госпдоговірних та бюджетних робіт зріс у декілька разів.  

За роки існування кафедри ХПСМ підготовлено близько 5 тисяч фахівців. Випускники 
кафедри працюють на керівних посадах та є провідними науковцями. Серед них: член-
кореспондент НАН України Т.О.Прихна, професори Ю.Ю.Лукач, В.В.Ванін, В.Г.Герасимчук, 
І.І.Назаренко, А.В.Пахаренко та інші. Сьогодні на кафедрі успішно працюють її вихованці: 
професори В.І.Сівецький, доценти В.В.Малиновський, Г.О.Насонкін, Д.Е.Сідоров, 
В.В.Гончаренко, І.В.Коваленко, О.М.Тимонін, С.О.Пристайлов, В.Ю.Щербина, 
О.Л.Сокольський, с.н.с. О.Є.Колосов та інші.  

У 2000 році під керівництвом проф. Є.М.Панова створено НДЦ «Ресурсозберігаючі 
технології», до якого ввійшли доценти Г.М.Васильченко, І.Л.Шилович та інші науковці, які 
перейшли на кафедру та до названого центру з теплоенергетичного факультету. Починаючи з 
середини 80-х років і дотепер колектив постійно співпрацює з такими гігантами кольорової 
металургії, як Красноярський алюмінієвий завод, Братський, Саяногорський, Іркутський, 
Запорізький алюмінієві комбінати. Не залишається поза увагою науковців і така важлива для 
металургів галузь, як електродне виробництво – ВАТ «Український графіт». Фахівці центру 
мають великий авторитет серед виробничників та науковців.  

Старшою сестрою кафедри ХПСМ та провісником факультету можна вважати кафедру 
машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв. На кафедрі працювали відомі 
вчені: член-кореспондент АН УРСР В.Ф.Васильєв, професори Й.І.Чорнобильський, А.А.Кіров, 
О.С.Плигунов, А.Г.Бондар, Р.Я.Ладієв. Ними створена і плідно працює наукова школа, яка має 
великий авторитет в Україні та за її межами. Наукові дослідження кафедри відображені в 
численних підручниках і посібниках, які є класичними при підготовці інженерів і науковців.  

Значний поштовх у розвитку кафедри було здійснено в період, коли завідувачем став 
проф. Ю.Ю.Лукач. Під його керівництвом понад 50 співробітників, аспірантів факультету та 
інших установ захистили докторські та кандидатські дисертації. Згодом його учні 
М.І.Павліщев, О.Н.Півень, Л.Б.Радченко отримали звання професорів і успішно продовжили 
його справу.  

З 1999 року кафедру очолює професор Я.М.Корнієнко. За його участю широко 
впроваджується обчислювальна техніка, відкриті нові спеціалізації. Кафедра готує фахівців за 
двома спеціальностями: «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 
матеріалів» та «Обладнання лісового комплексу» (це єдина спеціальність в Україні, за якою 
готують інженерів-механіків целюлозно-паперового виробництва).  

На кафедрі плідно працюють професор О.Н.Півень, доценти О.Г.Зубрій, С.В.Сидоренко, 
М.П.Швед, І.О.Мікульонок, А.Р.Степанюк, Г.Л Рябцев та ін. Окремо потрібно відзначити 
роботу професора В.М.Марчевського зі створення і впровадження цілої низки машин для 
сушіння. Кафедрою підготовлено більш як 4,5 тис. фахівців, якими по праву пишається 
факультет і які принесли славу НТУУ «КПІ». Великою є роль кафедри в залученні коштів ряду 
міністерств для будівництва корпусу №19. Під керівництвом Я.М.Корнієнка для професійно-
орієнтованої підготовки молоді була організована філія доуніверситетської підготовки, яка 
користується авторитетом серед абітурієнтів. Випускники кафедри займають керівні посади в 
господарстві, бізнесі. Кафедра перебуває в невпинному динамічному русі, має добрі 
перспективи для розвитку. Лабораторна база постійно оновлюється, лекційні курси спираються 
на науково-дослідні роботи кафедри.  
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У 1960 році з ініціативи ректора КПІ проф. О.С.Плигунова на хіміко-технологічному 
факультеті було створено кафедру теоретичних основ автоматики, і першим її завідувачем став 
проф. Ю.Г.Корнілов – лауреат Сталінської премії, автор першого в СРСР підручника з цієї 
дисципліни, який переїхав до Києва з Ленінграда, де тривалий час працював у Центральному 
котлотурбінному інституті. 

Колектив кафедри у стислий термін створив лабораторну базу, займаючись одночасно 
підготовкою курсів лекцій і навчанням студентів. Через рік кафедру перейменували на кафедру 
теоретичних основ автоматики і автоматизації хімічних виробництв, а згодом – на кафедру 
автоматизації хімічних виробництв. Перший випуск підготовлених кафедрою інженерів 
відбувся у 1962 році. Через рік кафедру було переведено на факультет хімічного 
машинобудування.  

Кафедра доволі швидко посіла гідне місце на факультеті поряд з базовими 
спеціальностями-старожилами: вже невдовзі конкурс за поданими заявами абітурієнтів сягнув 
4–5 осіб на місце.  

У 1964 році завідувачем кафедри став доцент Р.Я.Ладієв, який створив у колективі 
творчу, доброзичливу атмосферу, організував підготовку захисту кандидатських дисертацій 
молодими співробітниками кафедри. Протягом кількох років дисертації захистили М.З.Кваско, 
А.К.Плесконос, Ю.О.Остапенко, Б.Б.Булгаков, А.І.Кубрак, Ю.В.Крекотень, Ю.К.Олійник, а 
також інші пошукачі й аспіранти, які не були членами кафедри. На хвилі цього підйому 
Р.Я.Ладієв у 1973 році захищає докторську дисертацію і стає професором. Залучаються до 
навчального процесу професори О.М.Крижанівський і А.З.Грищенко, академік АН УРСР 
В.М.Кунцевич.  

Після передчасної смерті Р.Я.Ладієва в 1977 році кафедру очолив Ю.О.Остапенко. 
Необхідно було освоювати новозбудований 19-й корпус, оновлювати лабораторну базу.  

У 1984 році кафедру очолив проф. В.С.Коваленко, який, привнісши в її життя лазерний 
«струмінь», продовжив традиції своїх попередників.  

У складний історичний час – з 1990 року – кафедру очолив професор М.З.Кваско. Це був 
час невизначеності, непевності, докорінної перебудови не тільки системи освіти в Україні, але й 
держави в цілому. Втім, традиції кафедри було збережено, а набір студентів на 1-й курс навіть 
вдалося збільшити вдвічі. Кафедра зміцнилась у кадровому відношенні, було видано цілу низку 
монографій, навчальних посібників і методичних матеріалів, організовано навчання та випуск 
іноземних студентів.  

У січні 2007 року на посаду зав. кафедри було обрано випускника кафедри АХВ доктора 
технічних наук, професора А.І.Жученка. Він енергійно взявся за модернізацію навчального 
процесу та оновлення матеріальної бази кафедри. Організовано філію доуніверситетської 
підготовки, набір студентів-іноземців. Це дало можливість підняти авторитет кафедри на 
міжнародному рівні, поліпшити фінансовий стан кафедри і її окремих працівників. Було 
проведено ремонт приміщень, організовано наукові семінари.  

Серед випускників кафедри професори Л.М.Шкарапута, Г.О.Статюха, Д.О.Аветисян; 
державний діяч О.Ф.Крамар, політик І.М.Салій, бізнесмен Г.А.Садовий та інші.  

Випускники факультету працюють в США, Німеччині, Ізраїлі, Росії – це показник якості 
фахової підготовки.  

Для підготовки фахівців з проблем охорони навколишнього середовища та технології 
целюлозно-паперових виробництв у 2000 році до інженерно-хімічного факультету було 
переведено кафедру екології та технології рослинних полімерів – послідовницю кафедри 
технології паперу та целюлози. Підготовка інженерів-технологів целюлозно-паперового 
виробництва в КПІ здійснюється з моменту його заснування. Спочатку ця спеціальність була на 
кафедрі органічної технології, а з 1930 р. – на кафедрі технології паперу та целюлози. Цими 
кафедрами завідували професори М.М.Тихвинський, С.О.Фокін, В.Г.Шапошніков, 
І.К.Траубенберг, В.Ф.Осмульський, Ф.Ф.Бобров і доцент К.А.Долгов.  
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Велику роль у започаткуванні підготовки фахівців за спеціальністю «Промислова 
екологія та охорона навколишнього середовища» відіграв професор О.П.Шутько. Він очолив 
кафедру в 1988 році, а в 1990 році отримав звання професора.  

Разом з професором О.П.Шутьком одним із засновників спеціальності «Екологія та 
охорона навколишнього середовища» був доц. А.Д.Крисенко, який провів значну роботу щодо 
створення навчальних планів та лекційних курсів для нової спеціальності, а також з підготовки 
та організації лабораторних практикумів.  

З 1997 р. кафедру екології та технології рослинних полімерів очолює професор 
М.Д.Гомеля. За час існування кафедри вона стала монолітним колективом, який успішно 
вирішує завдання з підготовки фахівців-екологів та інженерів-технологів.  

Кафедрою підготовлено понад 1000 інженерів-технологів, серед яких В.А.Чуйко – 
заступник міністра паперової промисловості СРСР, А.М.Приступ, Г.А.Качачій – начальники 
управлінь цього міністерства, М.Т.Лозовик – директор УкрНДІП, О.Ф.Тищенко – директор 
УкрНДІП, К.Н.Меєрович – директор Рязанського картонно-рубероїдного комбінату, М.З.Кваско 
– директор Понінківського КБК, А.В.Вовк – директор Балахнінського ВО «Поліграфкартон» та 
багато інших висококваліфікованих керівників. 

За останні 5 років на кафедрі підготовлено 11 кандидатів та 1 доктора наук, видано 9 
навчальних посібників та підручників, 3 монографії, виконано науково-дослідних робіт на суму 
понад 1 млн грн. Кафедра екології та технології рослинних полімерів вважається провідною в 
Україні за цими напрямами підготовки і має значні перспективи для розвитку.  

На факультеті успішно працюють в напрямку створення і впровадження у промисловість 
нової техніки і технологій науково-дослідні лабораторії екологічно чистих технологій (керівник 
– доцент Б.Б.Булгаков) та інтенсифікації і автоматизації процесів сушіння (керівник – професор 
В.М.Марчевський).  

Факультет зустрічає своє 70-річчя значними успіхами. Натхненна праця колективу має 
великі перспективи для господарства незалежної України. Але найголовніше ще попереду.  

Нам тільки сімдесят... 
М.З.Кваско, професор 

  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МЕДИКО-ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НТУУ «КПІ» 
 
 
Декан факультету: Максименко Віталій Борисович 

Адреса: Київ-56, вул. Янгеля, 16/2, 5-й поверх поліклінічного відділення 
Телефон: (+38 044) 406-85-74, 454-96-84, 454-96-83 
e-mail: mmіf@ntu-kpі.kіev.ua 
Офіційний сайт факультета: http://mmif.kpi.ua  
День факультету: 29 грудня 

 
Кафедри міжуніверситетського медико-інженерного факультету 
• Кафедра медичної кібернетики та телемедицини – МКТМ 
• Кафедра біомедичної інженерії – БМІ 
• Кафедра лікувально-діагностичних комплексів – ЛДК 
• Кафедра теорії і методики фізичного виховання – ТМФВ, http://tmfv-mmif.kpi.ua 
• Кафедра фізичної реабілітації – ФР, http://kfr.kpi.ua 
• Кафедра фізичного виховання – ФВ 
• Кафедра спортивного вдосконалення – СВ 
До складу факультету також входять відділ магістерської підготовки, навчально-науковий 

медико-інженерний центр, студентська поліклініка НТУУ “КПІ”, санаторій-профілакторій 
НТУУ “КПІ”.  
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ММІФ заснований 24 грудня 2002 року спільним договором між Національним медичним 
університетом імені О.О. Богомольця та Національним технічним університетом України 
“Київський Політехнічний Інститут”. З 2008 р. у ММІФ влився факультет фізичного виховання 
і спорту. 

Випускники факультету готуються для роботи на 
теоретичних та клінічних кафедрах вищих медичних навчальних 
закладів МОЗ України, в науково-дослідних інститутах АМН 
України, державних закладах охорони здоров’я (клінічні лікарні, 
діагностичні центри), у приватних діагностичних центрах та 
клініках, у фармакологічних компаніях України, у спільних 
діагностичних закладах України та провідних країн світу. 

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; 
спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 2 роки. 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ММІФ  
• Комп’ютерні науки (б):  
o Інформаційні управляючі системи та технології (с, м). 
• Приладобудування (б):  
o Медичні прилади і системи (с, м). 
• Здоров’я людини (б):  
o Фізична реабілітація (с). 
• Біомедична інженерія (б) 
Кафедра медичної кібернетики та телемедицини (МКТМ НТУУ «КПІ»)  
Напрям бакалаврської підготовки: 6.050101 “Комп'ютерні науки”. Напрям підготовки 

спеціалістів та магістрів : 0804 “ Комп'ютерні науки”.  
Спеціальність: 7.080401, 8.080401“ Інформаційні управляючі системи та технології”.  

Спеціалізація : “Медична кібернетика та інформаційні технології в телемедицині”.  
Випускники кафедри готуються для роботи на теоретичних та клінічних кафедрах вищих 

медичних навчальних закладів МОЗ України, в науково-дослідних інститутах АМН України, 
державних закладах охорони здоров'я (клінічні лікарні, діагностичні центри), в приватних 
діагностичних центрах та клініках, в фармакологічних компаніях України, в спільних 
діагностичних закладах України та провідних країн світу на посадах: науковий співробітник 
обчислювальних систем, науковий співробітник в галузі обчислень, інженер-програміст, 
інженер з програмного забезпечення комп'ютерів, аналітик комп'ютерних систем, адміністратор 
системи, адміністратор баз даних, адміністратор комп'ютерних комунікацій, програміст 
прикладний, програміст системний, інженер із застосування комп'ютерів.  

 
Кафедра біомедичної інженерії (БМІ НТУУ «КПІ»)  
Напрям бакалаврської підготовки: 6.051003 “Приладобудування”. Напрям підготовки 

спеціалістів та магістрів : 0909 “Приладобудування”.  
Спеціальність: 7.090905, 8.090905 “Медичні прилади та системи”.Спеціалізація: “Системи 

штучного кровообігу, штучні органи і біоматеріали”  
Випускники кафедри готуються для науково-дослідної та практичної роботи: в науково-

дослідних інститутах АМН та НАН України; на кафедрах медичних та інженерно-технічних 
навчальних закладів; в закладах охорони здоров'я; на виробництві – за напрямками розробки та 
експлуатації медичної техніки, а також впровадження і інженерного супроводження 
техноємних методів діагностики, профілактики і лікування, які пов'язані з використанням 
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біоінженерних та медико-інженерних технологій. Вони можуть працювати на посадах наукових 
співробітників науково-дослідних та навчальних закладів, інженерами з виробництва, 
обслуговування та експлуатації медичної техніки, консультантами компаній-виробників 
медичної техніки.  

Докладно про напрямок “Біомедична інженерія” в Україні 
 

Кафедра лікувально-діагностичних комплексів (ЛДК НТУУ «КПІ»)  
Напрям бакалаврської підготовки: 6.050101 “Комп'ютерні науки”.Напрям підготовки 

спеціалістів та магістрів: 0804 “ Комп'ютерні науки”.  
Спеціальність: 7.080401, 8.080401“ Інформаційні управляючі системи та технології”.  

Спеціалізація : “Лікувально-діагностичні комплекси”.  
Випускники кафедри готуються для роботи в якості спеціалістів з обслуговування 

сучасних лікувально-діагностичних комплексів у медичних, науково-дослідних інститутах та 
лікувальних закладах України різних форм власності. Випускники кафедри можуть працювати 
керівниками інженерних служб, інженерами, науковими співробітниками, та консультантами в 
системі НАН, АМН та МОЗ України і комерційних вітчизняних та закордонних медичних та 
фармацевтичних організаціях, приймати участь у міждержавних науково-технічних програмах з 
впровадження нових інженерних технологій у практику охорони здоров'я.  

 
Кафедра фізичної реабілітації (ФР)  
Адреса: навчальний корпус 24, кiмн.319,212  

Телефони для довідок: 236-51-71, 454-96-80 
E-mail: ffvis@ntu-kpi.kiev.ua  

Напрям бакалаврської підготовки: 6.010203 “Здоров'я людини”. Напрям підготовки 
спеціалістів: 0102 “Фізичне виховання і спорт”.  

Спеціальність: 7.010202 “Фізична реабілітація”.  
Кафедра ФР здійснює підготовку фахiвцiв з оздоровлення людини та фізичної 

реабiлiтацiї. У процесі навчання вони набувають ґрунтовних знань i умінь з медико-бiологiчних 
та педагогiчних питань теорiї, методики та практики фiзичного виховання, нетрадицiйних видiв 
оздоровчої фiзичної культури i масажу, методiв фiзичної реабiлiтацiї, технічних засобів з 
оздоровлення, фізичної реабілітації, фізичного виховання і спорту.  

Випускники кафедри готуються для роботи в якості фахівців з фiзичної реабiлiтацiї i 
оздоровлення людини та плiдно працюють у державних та громадських установах з фiзичної 
культури та спорту, фiзкультурно-спортивних комплексах, оздоровчо-спортивних та 
реабiлiтацiйних центрах, середнiх i вищих навчальних закладах.  

 
До складу факультету також входять: відділ магістерської підготовки; навчально-

науковий медико-інженерний центр; студентська поліклініка та санаторій-профілакторій НТУУ 
“КПІ”. На базі факультету діють спортивні клуби з різних видів спорту та збірні команди з 
футболу, баскетболу, регбі, хокею, аеробіки, боксу, важкої атлетики, тенісу та інших видів, які є 
переможцями та призерами багатьох національних та міжнародних змагань у командному та 
індивідуальному заліках, а представники цих клубів і студенти факультету, переважна 
більшість яких майстри спорту та майстри спорту міжнародного класу, входять до складу 
різного рівня збірних команд України – від молодіжної до національної та олімпійської.  

Факультет співпрацює з багатьма спортивними федераціями, клубами та установами, 
провідними вищими навчальними закладами Міністерства освіти і науки України, інститутами 
та установами НАН України, науково-виробничими та методико-біологічними центрами й 
підприємствами, використовуючи новітні вітчизняні та закордонні технології і засоби у 
навчальному процесі підготовки фахівців. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НТУУ «КПІ» 
 
 

Декан: професор Тимчик Григорiй Семенович 
Адреса: 03056, Київ-56, пр-т Перемоги, 37, навчальний корпус 1, кiмн. 209, 
207  
Телефон для довiдок: 236-69-82, 454-96-17 
e-mail: pbf@ntu-kpі.kіev.ua 
Офіційний сайт ПБФ: http://pbf.kpi.ua 

 
КАФЕДРИ ПРИЛАДОБУДІВНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  
• кафедра приладобудування - ПБ, http://kaf-pb.kpi.ua, про кафедру ПБ, 

наукові здобутки кафедри ПБ 
• кафедра виробництва приладiв - ВП, http://kafvp.kpi.ua 
• кафедра приладiв i систем орiєнтацiї i навiгацiї – ПСОН, 

http://kafpson.kpi.ua, про кафедру ПСОН 
• кафедра оптичних та оптико-електронних приладiв – ООЕП, http://ooep.kpi.ua  
• кафедра приладiв i систем неруйнівного контролю – ПСНК, http://psnk.kpi.ua  
• кафедра наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем – НАЕПС, 

http://naeps.kpi.ua, про кафедру НАЕПС 
Приладобудівний факультет НТУУ “КПІ” засновано в 

1962 р. на базі кафедр гіроскопічних приладів та пристроїв і 
приладів точної механіки КПІ.  

Факультет готує фахiвцiв з розробки та обслуговування 
сучасних приладiв i систем рiзноманiтного призначення: 
вимiрювального обладнання бортових комплексiв, 
дiагностичних комплексiв медичного та загальнопобутового 
призначення, контролюючих приладiв енергозберiгаючих 
систем. Спецiалiсти набувають глибоких знань та навичок 
використання сучасних методiв побудови високоточних приладiв iз застосуванням 
мiкропроцесорної та комп'ютерної технiки, систем автоматизованого проектування та 
комп'ютерної графiки.  

Випускники працюють на приладобудiвних пiдприємствах авiацiйного та космiчного 
профiлю, пiдприємствах з впровадження енергозберiгаючих технологiй, iз розробки та 
впровадження сучасних медичних дiагностичних, тренажерних та лiкувальних комплексiв, 
транспортних та полiграфiчних пiдприємствах.  

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки. 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ПБФ  
• Приладобудування (б):  
o Прилади і системи точної механіки (с, м); 
o Інформаційні технології в приладобудуванні (с, м);  
o Прилади та системи екологічного моніторингу (с, м); 
o Прилади та системи орієнтації і навігації (с, м);  
o Прилади та системи неруйнівного контролю (с, м); 
o Технології приладобудування (с, м); 
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o Медичні прилади і системи (с, м). 
• Оптотехніка (б):  
o Оптико-електронне приладобудування (с, м);  
o Фотоніка та оптоінформатика. 
Прилади, які створюють на ПБФ, застосовуються в багатьох сферах людської діяльності, 

зокрема, в аерокосмічній та суднобудівній промисловості, автомобілебудуванні та нафтогазовій 
промисловості. Вони знаходять своє застосування в залізничному транспорті, в робототехніці, 
інженерній геодезії, гравіметрії, будуванні батискафів та яхтобудуванні, в побутовій сфері 
тощо. Це інерціальні датчики первинної інформації і побудовані на їх основі інерціальні 
системи, прилади і вимірювальні системи контролю різноманітних фізичних величин (тиску, 
температури, часу, витрат, розмірів у машинобудуванні), прилади і системи тепло- та нічного 
бачення, оптично-електронні датчики кутових і лінійних переміщень, прилади і системи для 
аналізу речовин у рідинах та газових середовищах тощо. 

Датчики первинної інформації і системи на їх основі створюються і виробляються в 
державах, які мають високорозвинений інтелектуальний потенціал. Приладобудування – галузь, 
де розвинені високі технології, наявність яких визначає інтелектуальний потенціал держави. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
РАДIОТЕХНIЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НТУУ «КПІ» 

 
 

Декан: професор Рибін Олександр Іванович 
Адреса: 03056, Київ - 56, вул. Політехнічна, 12, корпус №17, кімн.423 
Телефон для довідок: 454-96-77, 406-85-78, факс 406-83-42 
e-maіl: rtf@ntu-kpi.kiev.ua 
Сайт: http://rtf.kpi.ua  
День факультету: 7.05-25.05 

 
КАФЕДРИ РАДIОТЕХНIЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
• Кафедра теоретичних основ радіотехніки – ТОР, http://tor.kpi.ua 
• Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів – РОС, 

http://ros.kpi.ua 
• Кафедра радіотехнічних пристроїв і систем – РТПС, http://rtus.kpi.ua 
• Кафедра радіоконструювання і виробництва радіоелектронної апаратури – КіВРА, 

http://kivra.kpi.ua 
Радіотехнічний факультет було створено на базі 

радіолабораторії електротехнічного факультету Київського 
політехнічного інституту, яку заснував В.В. Огієвський у 1921 
році. У 1928 році відбувся перший випуск інженерів-електриків 
з радіоспеціальності. У 1930 році електротехнічний факультет 
було виділено та реорганізовано в Київський енергетичний 
інститут, в якому було створено радіотехнічний факультет і 
кафедру радіотехніки. Факультет і кафедру очолив проф. В.В. 
Огієвський. 1930 рік вважається роком народження 
радіотехнічного факультету КПІ. З 1931 року почався регулярний випуск радіоінженерів. 

У 1943 році кафедру радіоприймальних пристроїв очолив Н.П. Воллернер. У цей період 
факультет виконує важливі оборонні науково-дослідні роботи. Деканом радіотехнічного 
факультету і завідуючим кафедрою радіотехніки на той час був професор С.І. Тетельбаум, який 
пізніше у 1949 році створив науковий напрям з електроніки надвисоких частот. 

З 2004 року радіотехнічний факультет очолює д.т.н., проф. О.І. Рибін. 



 

 400 

Факультет готує висококваліфікованих фахівців, які розробляють, створюють, 
досліджують та експлуатують пристрої та системи передавання, приймання, обробки 
інформації, в тому числі радіо і мультимедійні мережі та інформаційно-комп'ютерні системи.  

Випускники працюють у науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, 
виробничих та банківських установах, фірмах різних форм власності інженерами, менеджерами 
проектів, адміністраторами радіо і мультимедійних інформаційно-комп'ютерних систем і 
мереж.  

Факультет надає можливість навчатися на денній та заочній формі навчання як за 
бюджетні, так і за позабюдженті кошти.  

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки. (нормативні терміни навчання на бакалавраті і в магістратурі) 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на РТФ  
• Радіотехніка (б):  
o Радіотехніка (с, м); 
o Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси (с, м); 
o Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення (с, м). 
• Радіоелектронні апарати (б):  
o Виробництво електронних засобів (с, м); 
o Біотехнічні та медичні апарати і системи (с, м); 
o Електронна побутова апаратура (с, м). 
Студенти факультету мають можливість здобути військову освіту, а також другу вищу 

освіту на пільгових умовах за спеціальностями “Менеджмент організацій”, “Економіка 
підприємства” і “Маркетинг” в інституті “Київський бізнес-коледж”, який входить до 
навчально-наукового комплексу при радіотехнічному факультеті. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НТУУ «КПІ» 
 

 
Декан: професор Письменний Євген Миколайович 

Адреса: м. Київ-56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.315 
Телефон: 406-80-98, 454-91-14  
e-mail: tef@ntu-kpi.kiev.ua 
Сайт: http://tef.kpi.ua 
День факультету: 27.12 
 
 
 

 
КАФЕДРИ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 
• кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем –  АПЕПС, 

http://apeps.kpi.ua, http://tef.kpi.ua/apeps.htm 
• кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики –  АЕС, 

http://tef.kpi.ua/aes.htm, про кафедру АЕСтаІТФ 
• кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів –  АТЕП, http://tef.kpi.ua/atep.htm 
• кафедра теоретичної та промислової теплотехніки –  ТПТ, http://tpt.tef.kpi.ua 
• кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій - ТЕУ та 

АЕС, http://tef.kpi.ua/teut.htm  
 

Як самостійний підрозділ ТЕФ народився в 1931 році, але своїм корінням сягає часів 
славетних імен відомих теплотехніків початку ХХ сторіччя – професорів О.О. Радцига та О.Я. 
Ступіна. Факультет готує фахiвцiв у галузі теплової та ядерної 
енергетики, дослідження та автоматизації теплоенергетичних 
процесів, комп'ютерних технологій в енергетиці, якi здатні 
проектувати, експлуатувати, налагоджувати енергетичне 
обладнання теплових та атомних електростанцій (ТЕС та АЕС) i 
промислових підприємств, сучасні комп'ютеризовані системи 
контролю та управління підприємств енергетичного комплексу.  

Випускники працюють на інженерних та керівних посадах 
енергетичних пiдроздiлiв промислових підприємств, ТЕС та 
АЕС, проектних i науково-дослідних iнститутiв НАН України, адмiнiстраторами iнформацiйних 
та комп'ютерних систем i мереж у державних, приватних, наукових, виробничих установах та 
фірмах.  

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки. 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ТЕФ  
• Теплоенергетика (б):  
o Теплоенергетика (с, м); 
o Теплові електричні станції (с, м); 
o Теплофізика (с, м). 
• Атомна енергетика (б):  
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o Атомна енергетика (с, м). 
• Енергомашинобудування (б):  
o Котли та реактори (с, м). 
• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (б):  
o Автоматизоване управління технологічними процесами (с, м); 
o Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (с, м). 
• Комп’ютерні науки (б):  
o Інформаційні технології проектування (с, м); 
o Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг (с, м). 
• Програмна інженерія (б):  
o Програмне забезпечення автоматизованих систем (с, м). 
Друга освіта.  
В межах роботи Міжгалузевого інституту післядипломної освіти (МІПО) на факультеті 

виконується підготовка спеціалістів за такими спеціальностями:  
• Спеціальність “Атомна енергетика” – кафедра АЕС та ІТФ, тел.: 454-96-04 
• Спеціальність “Котли та реактори” –  кафедра АЕС та ІТФ, тел.: 454-96-04 
• Спеціальність «Теплові електричні станції» –  кафедра ТЕУТ та АЕС, тел.: 454-96-04 
• Спеціальність «Теплоенергетика» –  кафедра ТПТ, тел.: 454-90-92 
• Спеціальність «Автоматизоване управління технологічними процесами» –  кафедра 

АТЕП, тел.: 454-96-04 
Термін навчання:  
• 2 роки на базі вищої освіти  
• 4 роки на базі середньої спеціальної освіти  
Інформація:  
 
До 80-річчя створення ТЕФ 

 
Підготовка фахівців з парових котлів і машин, паровозів та іншого 

теплотехнічного обладнання в Київському політехнічному інституті 
розпочалася з часу його заснування і проводилася на кафедрах 
прикладної механіки та механічної технології механічного відділення. 

Кафедру прикладної механіки з 1898 р. по 1909 р. очолював 
видатний учений, засновник теплоенергетики в Росії О.О. Радциг. Він 
створив навчально-наукову лабораторію парових машин на базі 
теплової електростанції КПІ (1902 р.), написав навчальні посібники з 
термодинаміки та парових машин, які до 20-х років XX століття 
витримали декілька видань (одне – українською мовою). О.О. Радциг 
обіймав також посаду декана механічного відділення.  

Лекції з паровозів і локомобілів читав проф. Ю.В. Ломоносов – 
відомий фахівець у галузі паровозобудівництва, один із створювачів першого вітчизняного 
магістрального тепловоза. 

Велику увагу теплотехнічній підготовці студентів приділяв перший декан механічного 
відділення, а в 1904-1905 роках ректор КПІ проф. К.О. Зворикін, який видав навчальний 
посібник з теплотехніки. З його ініціативи в 1899 р. у КПІ був запрошений відомий теплотехнік 
того часу О.Я.Ступін, який створив кафедру котельних установок та навчально-наукову 
лабораторію парових котлів на базі котельної теплової електростанції КПІ. Проф. О.Я.Ступін 
керував створеною ним кафедрою з 1903 р. по 1928 р. К.О. Зворикін керував навчально-
науковою лабораторією двигунів внутрішнього згоряння, також створеною на базі 
електростанції КПІ. Згадані лабораторії та електростанція були кращими серед таких у вищих 
технічних закладах Росії того часу. 

Теплотехніка викладалася і на інших відділеннях КПІ. На інженерному та хімічному 
відділеннях лекції з промислових печей викладав проф. К.Г.Дементьєв – декан інженерного 
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відділення з 1907 р., ректор КПІ у 1908-1911 рр., автор монографії «Теплота и промышленные 
печи» (1911 р.). З 1901 р. лекції з опалення та вентиляції на механічному та інженерному 
відділеннях читав проф. П.Ф.Єрченко, ректор КПІ з 1917 р. по 1919 р. Його підручник «Курс 
отопления и вентиляции» було видано в 1909-1910 рр.  

Одним із основоположників підготовки в КПІ спеціалістів з двигунобудування був проф. 
В.В.Фармаковський, який працював на механічному відділенні з 1898 р. по 1918 р. 

Негативний вплив на розвиток інституту, на навчальний процес, на викладацьку та 
наукову діяльність, на викладацький склад справили політичні події в країні в період з 1906 р. 
по 1914 р., потім Перша світова війна, революція і громадянська війна. 

На початку листопада 1920 р. КПІ було переведено на державне забезпечення і 
розпочалося поступове відродження інституту. Створюються ради факультетів і предметні 
комісії за напрямами підготовки фахівців. Раду механічного факультету і предметну комісію з 
теплотехніки очолив проф. О.Я.Ступін. Завдяки спільним зусиллям колективу інституту та 
студентів був виконаний великий обсяг відновлювальних робіт, що дозволило навесні 1921 р. 
оголосити перший за радянської влади в Україні набір студентів. 

У лютому 1922 р. було створено науково-дослідну кафедру теплотехніки, завідувачем 
якої став проф. Т.Т.Усенко. У тому ж році на механічному факультеті було створено три відділи 
зі спеціалізації студентів старших курсів, і серед них – спеціалізація з теплотехніки. На 
теплотехнічному відділі готували спеціалістів з парових котлів, теплосилових установок (з 
паровими машинами, турбінами та двигунами внутрішнього згоряння) і паровозобудування. 

У 1923 р. на механічному факультеті були розроблені нові навчальні плани та програми 
підготовки інженерів-механіків з парових котлів і двигунів на рівні, який відповідав вимогам 
планового розвитку господарства України і досягненням у галузі паротехніки на той час. 

Вагомий внесок у підготовку фахівців з паротехніки зробив декан механічного 
факультету і завідувач кафедри парових двигунів (1919-1929 рр.) проф. Г.С. Жирицький – автор 
багатьох підручників, навчальних посібників і монографій з парових турбін. За його 
ініціативою був розпочатий випуск інженерів з паротурбінобудування в КПІ. Саме на цій 
кафедрі навчалися майбутні академіки С.В. Серенсен,  І.Т. Швець, А.Д. Коваленко, 
А.М.Люлька. 

У 1924 р. на науково-дослідній кафедрі механічної технології було створено окрему 
теплотехнічну секцію, яку очолив завідувач кафедри термодинаміки та загальної теплотехніки 
механічного факультету проф. Т.Т.Усенко. У вересні 1926 р. на базі цієї секції було створено 
науково-дослідну кафедру теплотехніки під керівництвом Т.Т.Усенка, на базі якої в 1927 р. був 
створений науковий філіал Теплотехнічного бюро Науково-дослідного управління Вищої ради 
народного господарства УРСР на чолі з Т.Т.Усенком. У складі бюро працювали як викладачі та 
інженери, так і студенти-теплотехніки старших курсів. Багато з цих працівників у майбутньому 
стали відомими вченими-теплотехніками (М.О.Кічигін, М.А.Кондак, І.Т.Швець, 
В.І.Толубінський, Е.І.Ромм та інші). 

Наприкінці 20-х років постала проблема модернізації електростанції КПІ, обладнання якої 
морально застаріло та фізично зносилося. Розробку проекту переобладнання теплової 
електростанції було доручено випускнику кафедри парових котлів КПІ В.І.Толубінському (в 
майбутньому – академік АН УРСР). Проект було затверджено, і в 1930 р. розпочалася 
реконструкція котельної, для якої був спеціально спроектований (автор – Е.І.Ромм) і 
виготовлений у 1932 р. котел. У 1933 р. до котла була поставлена імпортна турбіна. 
Відпрацьовану в турбіні пару використовували для теплопостачання корпусів інституту. На той 
час за параметрами пари це був один з кращих енергоблоків котел-турбіна в СРСР. 

У 1930 р. КПІ було поділено на низку галузевих інститутів, серед яких був і Київський 
енергетичний інститут (КЕІ). Саме в КЕІ у травні 1931 р. було створено теплотехнічний 
факультет у складі двох кафедр (теплових установок і загальної теплотехніки), першим деканом 
якого став проф. М.А.Кондак. У 1933 р. деканом теплотехнічного факультету КЕІ та одночасно 
завідувачем кафедри теплотехніки призначають проф. І.Т.Швеця. 
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У 1934 р. ряд галузевих інститутів об'єднали в один Київський індустріальний інститут 
(КІІ). При цьому теплотехнічний факультет було розформовано, а його кафедри – 
теплоенергетики та котельних установок – ввійшли до складу енергетичного факультету КІІ. 

Теплотехнічний факультет в КПІ було відновлено в 1938 р. Його очолив проф. І.Т. 
Швець. До складу факультету ввійшли чотири теплотехнічні кафедри: парових двигунів 
(завідувач – проф. І.Т. Швець); теплосилових установок (завідувач – доц. В.В.Тумасов); 
котельних установок (завідувач – доц. В.І. Толубінський); теоретичної та загальної 
теплотехніки (завідувач – проф. М.О. Кічигін), а також кафедра фізики (завідувач – проф. Г.М. 
Губарєв). 

Одночасно на кафедрах факультету було розпочато активну науково-дослідну роботу. 
У 1940 р. деканом факультету був призначений проф. М.О. Кічигін. За планом розвитку 

факультету на кінець 1941 р. передбачалося створення ще трьох профілюючих кафедр з 
відповідними навчально-науковими лабораторіями, кабінетами, розширення контингенту 
студентів. Факультет мав стати одним з найбільших підрозділів КПІ. Але цим планам не 
судилося бути здійсненими – 22 червня 1941 р. розпочалася Велика Вітчизняна війна. 

У липні-серпні 1941 р. КПІ було евакуйовано в м. Ташкент, де він увійшов до складу 
енергетичного факультету Середньоазіатського індустріального інституту (САІІ). Кафедри 
факультету були об'єднані з кафедрами САІІ. Завідувачами об'єднаних кафедр було призначено 
доцентів В.І.Толубінського, Б.П.Таранова та проф. М.О.Кічигіна. Заняття проходили переважно 
у вечірній час, оскільки вдень студенти, викладачі та співробітники працювали на монтажі 
евакуйованих до Узбекистана підприємств, промислових новобудовах, збиранні врожаю. 
Майже весь викладацький склад факультету  брав участь у проектуванні першого в Узбекистані 
металургійного заводу, першу чергу якого було введено в експлуатацію ще до закінчення війни. 
Майже всі викладачі та співробітники факультету в 1945 р. були нагороджені медалями «За 
доблесний труд у Великій Вітчизняній війні», а проф. І.Т.Швець був нагороджений орденом 
«Знак Пошани». 

6 листопада 1943 р. Київ було звільнено від окупантів, і з евакуації почали повертатися 
співробітники КПІ. Військові дії під час оборони Києва в 1941 р. та його звільнення в 1943 р., а 
також тимчасова німецька окупація міста (777 днів) спричинили великі руйнування та тяжкі 
втрати інституту, особливо в останні дні перед визволенням міста.  

Після повернення з евакуації колективу інституту новий навчальний рік розпочався 1 
жовтня 1944 р. До 1 листопада 1944 р. всі кафедри факультету відновили навчальний процес на 
своєму факультеті та інших, де викладалися теплотехнічні дисципліни. 

Навчальний процес здійснювався в тяжких умовах, за 
відсутності тепло- та електропостачання корпусів, гуртожитків, 
житлових будинків викладачів. Знадобилося майже десять років, 
поки самовіддана праця викладачів, співробітників і студентів 
КПІ повернула інституту вигляд, який він мав напередодні війни. 

У повоєнні роки деканами факультету були проф. М.О. 
Кічигін (1945-1951 рр.), доц. А.П. Орнатський (1951-1955 рр.), 
доц. О.І. Бутузов (1955-1962 рр.), доц. Ю.О. Бабенко (1962-1978 
рр.), проф. В.О. Христич (1978-1979 рр.), проф. О.М. Алабовський 
(1979-1989 рр.), доц. В.В.Босий (1989-2001 рр.), у 2001 роцi деканом ТЕФ обрано проф. Є.М. 
Письменного. 

У 1946 р. відновлюється тепло- та електропостачання інституту, а з ним активізується 
робота навчальних лабораторій, зокрема на тепловій електростанції, першу чергу якої було 
пущено в 1946 р. Відновлюється також науково-дослідна робота на факультеті.  

У 1951 р. за постановою Ради Міністрів СРСР на кафедрі теоретичної та загальної 
теплотехніки відкривається нова спеціальність «Промислова теплоенергетика». Кафедра 
отримує нову назву – «Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки», під якою працює 
донині. З появою нової спеціальності факультет став одним з найбільших в КПІ. 
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До середини 1950-х років на кафедрах сформувалися основні наукові напрями, які на 
багато років у майбутньому визначили наукову діяльність колективів кафедр, плани підготовки 
наукових і педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 

Суттєве розширення факультету відбулося в 1960-ті роки у зв'язку з реорганізацією 
факультетів і кафедр КПІ. У 1962 р. факультет було перейменовано в теплоенергетичний 
(ТЕФ), і до його складу ввійшли шість кафедр: парових і газових турбін (завідувач – проф. 
Б.П.Таранов); котельних установок (завідувач – член-кореспондент АН УРСР 
В.І.Толубінський); теплоенергетичних установок електричних станцій (завідувач – проф. 
М.А.Кондак); теоретичної та промислової теплотехніки (завідувач – доц. О.І.Бутузов); 
автоматизації теплових процесів промислових підприємств (завідувач – проф. В.С.Кочо); 
організації виробництва та економіки промисловості (завідувач – доц. М.П.Лич).  

У 1964 р. за ініціативою В.І.Толубінського та 
А.П.Орнатського на кафедрі котельних установок було відкрито 
підготовку інженерів за новою спеціальністю «Теплофізика», а в 
1965 р. кафедра отримала нову назву – «Кафедра 
парогенераторобудування та інженерної теплофізики» (ПГ та 
ІТФ). Випускники спеціалізувалися в галузі тепломасопереносу та 
дослідження теплофізичних властивостей нових конструкційних і 
технологічних матеріалів. 

У 1975 р. було введено в експлуатацію новий корпус ТЕФ площею понад 14 тис. кв. м. У 
його будівництві брав участь весь колектив ТЕФ. Великий внесок у своєчасне завершення 
будівництва зробив доц. В.Р.Шеляг.  

У 1975 р. спеціальність «Турбінобудування» було передано Харківському політехнічному 
інституту, а кафедру парових турбін перетворено на кафедру використання палив і захисту 
повітряного басейну. Кафедра розпочала підготовку спеціалістів з газотурбінних установок і 
теплоенергетичного обладнання компресорних станцій магістральних газопроводів. очолив її 
проф. В.О.Христич, якого в 1979 р. було призначено першим проректором КПІ. У1978 р. 
кафедру перейменували на кафедру промислових теплосилових установок і захисту 
навколишнього середовища. 

У першій половині 1980-х років на ТЕФ почала інтенсивно впроваджуватися в 
навчальний процес і наукові дослідження електронно-обчислювальна техніка. У 1985 р. на 
факультеті було відкрито нову кафедру автоматизації проектування енергетичних процесів і 
систем (АПЕПС) на чолі з проф. В.Г.Сліпченком. У 1986 р. кафедра стала випусковою та 
розпочала підготовку інженерів за спеціальністю «Інформаційні системи проектування», а з 
1989 р. – за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем». 

У 1998 р. вперше в Україні на кафедрі АПЕПС було відкрито нову унікальну 
спеціальність – «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг», за якою здійснюється 
підготовка висококваліфікованих програмістів у галузі проектування спеціалізованих 
інформаційних систем, планування систем захисту довкілля та економічного аналізу вартості їх 
запровадження, методів екологічної оптимізації виробництв.  

У зв'язку з потребою у фахівцях для атомної енергетики 
постановою Мінвузу УРСР в КПІ на ТЕФ у 1985 р. було 
припинено набір за спеціальністю «Парогенераторобудування» та 
відкрито набір за спеціальністю «Атомні електростанції та 
установки», яка була закріплена за кафедрою ПГБ та ІТФ. Після 
першого випуску інженерів за цією спеціальністю кафедра в 1991 
р. була перейменована на кафедру атомних електростанцій і 
інженерної теплофізики (АЕС і ІТФ). 

У 1996 р. на кафедрі було відновлено котлобудівельну спеціальність та поширено на 
галузь ядерного реакторобудування. За новою номенклатурою спеціальностей вона отримала 
назву «Котли та реактори». 
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Для здійснення навчального процесу кафедра має розвинену науково-виробничу базу: 
власні науково-дослідні лабораторії, філіали кафедри в Інституті ядерних досліджень, Інституті 
технічної теплофізики (обидва НАН України), на Рівненській, Хмельницькій, Запорізькій АЕС, 
а також використовує науково-технічну базу Національної компанії «Енергоатом», теплових 
електростанцій «Київенерго» та інших організацій, діяльність яких збігається з напрямами 
підготовки фахівців кафедрою. 

Сьогодні у складі ТЕФ п'ять випускових кафедр: АЕС і ІТФ (завідувач – проф. 
Є.М.Письменний; ТЕУТ і АЕС (завідувач – член-кор. НАН України, проф. Н.М.Фіалко); ТПТ 
(завідувач – проф. М.К.Безродний); АТЕП (завідувач – проф. Ю.М.Ковриго); АПЕПС (завідувач 
– проф. С.О.Лук'яненко). Підготовка фахівців усіх трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів 
здійснюється кафедрами за 10-ма спеціальностями висококваліфікованим професорсько-
викладацьким і учбово-допоміжним персоналом, серед якого більше 20 професорів і 70 
доцентів. 

Традиційними для факультету є міжнародні зв'язки. Викладачі факультету працювали в 
багатьох країнах Європи, Азії, Америки, Африки, де проводили навчальну роботу у вищих 
навчальних закладах цих країн. На кафедрах ТЕФ здобували і здобувають вищу освіту іноземні 
студенти, з успіхом захищали та готують кандидатські дисертації аспіранти та пошукачі з 
різних країн світу. 

На нинішньому етапі свого існування ТЕФ, не припиняючи роботи зі збереження та 
примноження традицій минулого, постійно працює над тим, щоб напрями підготовки за 
спеціальностями факультету відповідали пріоритетним напрямам науково-технічного прогресу 
у світі, щоб впроваджувалися інноваційні технології навчання, які дозволяють випускати 
сучасних фахівців, креативно мислячих, спроможних точно сформулювати проблему та 
віднайти її вирішення. 

Сьогодні ТЕФ – це гарно організований, технічно оснащений, 
укомплектований висококваліфікованим професорсько-викладацьким 
складом, багатий традиціями та науковими досягненнями підрозділ 
НТУУ «КПІ». Відзначаючи 80-річчя факультету, його колектив 
виявляє глибоку пошану своїм попередникам, підсумовує етапи 
розвитку, може з гордістю говорити про свій внесок у справу 
перебудови КПІ на сучасний університет європейського зразка, з оптимізмом дивитися в 
майбутнє і сподівається на те, що і в XXI столітті забезпечить своїм вихованцям професійний та 
кваліфікаційний рівень підготовки, який відповідає вимогам сучасного ринку праці, а також і 
далі буде надійним постачальником нового класу технічних і наукових фахівців у галузі 
теплової та атомної енергетики, енергозбереження, їх автоматизації та комп'ютеризації. 

В.М. Мінаковський 
Київський політехнік 

Фото: 
1. Зліва направо: академік АН СРСР А.М.Люлька, проф. В.О.Христич,  академік АН УРСР 

І.Т.Швець 
2. Зліва направо: О.І. Бутузов, О.М. Алабовський, М.А. Кондак, В.І. Толубінський 
3. Зліва направо: О.М. Алабовський, Ю.О. Бабенко, О.І. Бутузов, П.Т. Сердюков, 

С.Н.Файнзільберг 

Відкрито аудиторію ім. В.О. Христича 

Співробітники та студенти ТЕФ добре пам’ятають Володимира Олександровича 
Христича – імпозантного, рухливого та допитливого до всього чоловіка, який багато років у 
лабораторіях і на промислових об’єктах чаклував над процесами горіння. Його здібності як 
науковця й кипуча енергія організатора сприяли створенню наукової школи з проблем 
раціонального спалювання палива та зменшення забруднення навколишнього середовища 
токсичними продуктами горіння. 
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Сфера наукових інтересів проф. В.О. Христича була пов’язана з розробкою раціональних 
засобів організації горіння при високих та змінних надлишках повітря, створенням 
газотурбінних та парогазових камер згоряння, підвищенням ефективності процесів 
сумішоутворення, стабілізації горіння, надійності роботи паливо-спалюючого обладнання, 
зменшенням емісії в атмосферу токсичних продуктів згоряння, термічним знешкодженням 
шкідливих промислових викидів. 

Минуло майже два роки, як Володимир Олександрович пішов від нас. На ТЕФ 
започатковано наукові читання, названі його іменем, а 23 лютого на кафедрі теплоенергетичних 
установок теплових та атомних електростанцій (ТЕУТ та АЕС) в урочистій обстановці було 
відкрито аудиторію, що віднині носитиме ім’я видатного педагога, заслуженого діяча науки і 
техніки, д.т.н., професора В.О.Христича. 

На урочистостях з нагоди відкриття аудиторії виступили колеги та учні вченого. Зокрема 
Г.Б.Варламов, проректор з навчально-виховної роботи, зауважив, що Володимир 
Олександрович був жадібним до знань і надзвичайно працьовитою людиною. Кандидатську 
дисертацію він захистив на кафедрі парових і газових турбін КПІ у віці 25-ти років.  

Завідувачка кафедри ТЕУТ та АЕС чл.-кор. НАН України Н.М. Фіалко, зокрема, 
розповіла, що в середині 70-х років минулого століття, коли в СРСР бурхливо розвивався 
газопромисловий та газотранспортний комплекси, колектив кафедри на чолі з проф. 
В.О.Христичем за домовленістю з двома Міністерствами – газової промисловості і вищої освіти 
СРСР – створив на факультеті в рамках спеціальності “Промислова теплоенергетика” 
спеціалізацію з підготовки фахівців-газотурбіністів для газової промисловості і протягом 10 
років був єдиним у СРСР підрозділом, що готував таких спеціалістів.  

Декан ТЕФ проф. Є.М. Письменний нагадав, що Володимир Олександрович був мудрим 
наставником і вихователем молоді. Він підготував 4 доктори та 22 кандидати технічних наук, у 
т.ч. для зарубіжних країн: Польщі, Алжиру, Сирії, Лівії, Лівану, Куби, видав понад чотири сотні 
наукових праць, з яких 13 монографій та навчальних посібників, отримав 40 авторських 
свідоцтв і патентів.  

Спогадами про колегу поділився також проф. Г.М.Любчик. Він згадував 1972–1974 рр., 
коли В.О. Христич працював викладачем, керівником теплотехнічної секції Національного 
інституту нафти, газу і хімії у м. Бумердес (Алжир). Професор Л.О. Кесова розповіла про 
діяльність Володимира Олександровича на посаді проректора КПІ з навчально-методичної 
роботи (1979–1988 рр.).  

Дружина Володимира Олександровича – Алла Степанівна та його син подякували 
керівництву НТУУ “КПІ” й ТЕФ за пам’ять про чоловіка і батька. Алла Степанівна висловила 
впевненість, що учні Володимира Олександровича продовжать справу, якій він присвятив усе 
своє життя, і їх наукові здобутки дістануть визнання у світі, як свого часу і праці В.О.Христича. 
А молодші покоління політехніків навчатимуться за його підручниками та берегтимуть пам’ять, 
увічнену в назві аудиторії. 

Інф. “КП” 

ВЧЕНІ ТЕФ – ЕНЕРГЕТИЦІ. ДО ДНЯ НАУКИ 

Нещодавно відзначив 80-річчя теплоенергетичний факультет (ТЕФ) – один з найбільших і 
найстаріших факультетів нашого університету. Упродовж всього цього часу тут проводилися 
наукові дослідження, спрямовані на вдосконалення та розвиток теплоенергетичного та 
теплотехнічного обладнання і технологій.  

У 1905 р. на механічному відділенні КПІ О.О.Радціг захистив докторську дисертацію на 
тему «Математическая теория теплообмена в цилиндрах паровых машин». Вона була першою в 
Росії науковою роботою з практичного використання термодинаміки при дослідженні робочих 
процесів у теплових двигунах. У 1906 р. докторську дисертацію на тему «Приборы для 
искусственной циркуляции воды в паровых котлах» захистив О.Я.Ступін. Низку досліджень 
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теплотехнічного спрямування було виконано на інших відділеннях КПІ, але через війни і 
революції наукова робота в КПІ практично не проводилася до 20-х років ХХ століття. 

У 1922 році в КПІ були створені науково-дослідницькі кафедри, які мали вести підготовку 
наукових і викладацьких кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і були підпорядковані 
«Укрнауці». У 1927 р. на базі науково-дослідницької кафедри теплотехніки був створений 
науковий філіал Теплотехнічного бюро Науково-дослідного управління Вищої Ради народного 
господарства УРСР під керівництвом завідувача кафедри професора Т.Т.Усенка. Метою 
діяльності бюро було підвищення ефективності роботи теплоенергетичного та 
теплотехнологічного обладнання та устаткування теплових електростанцій (ТЕС) та 
промислових підприємств багатьох галузей промисловості, зокрема цукрової. Працюючи в 
бюро, у цей період захистили кандидатські дисертації М.О.Кічигін, М.А.Кондак, І.Т.Швець, 
В.І.Толубінський та інші відомі в майбутньому вчені. 

Після створення в 1934 р. Київського індустріального інституту (КІІ), в ньому було 
організовано науково-дослідний сектор. Науково-дослідницька робота КІІ була спрямована на 
підвищення кваліфікації наукових співробітників-членів кафедр і на надання конкретної 
допомоги промисловості. Лабораторії обладнувалися новим устаткуванням. У 1940 р. 
М.О.Кічигін захистив докторську дисертацію, а А.П.Орнатський – кандидатську. 

Велика Вітчизняна війна зруйнувала плани подальшого розвитку наукової роботи на 
факультеті. В евакуації викладачами та науковцями факультету була виконана велика кількість 
прикладних науково-технічних робіт. 

Відразу після повернення з евакуації на факультеті відновлюється науково-дослідна 
робота, встановлюються зв'язки з промисловими підприємствами, науковими та проектними 
інститутами. В 1945 р. на кафедрі парових двигунів її завідувач І.Т.Швець організує науково-
дослідні роботи з газодинаміки та реактивної техніки, які склали основу його докторської 
дисертації, захищеної в 1947 р. З цього часу визначився новий науковий напрям досліджень на 
кафедрі – вивчення процесів горіння при інтенсивному спалюванні рідинних і газоподібних 
палив і розробка ефективних пальників і високотемпературних камер згоряння реактивних і 
газотурбінних двигунів. 

У 1964 р. на факультеті згідно з постановою Ради Міністрів СРСР була створена науково-
дослідна лабораторія газотурбінобудування на чолі з доцентом В.О.Христичем (у майбутньому 
– д.т.н., професор, заслужений діяч науки та техніки УРСР), яка зробила суттєвий внесок у 
розвиток газотурбінної техніки СРСР, зокрема, у створення газових турбін потужністю 25 і 50 
МВт та більше. 

На кафедрі котельних установок проводилися дослідження теплообміну при кипінні в 
парових котлах і інших технічних об'єктах. За цією тематикою в 1950 р. В.І.Толубінський 
захистив докторську дисертацію. У 1951 р. він був затверджений у науковому званні професора 
і обраний членом-кореспондентом АН УРСР. Наукові роботи за цим напрямом виконувалися до 
кінця 1960-х років. 

Другий науковий напрям, який розвивається і сьогодні, склали дослідження теплообміну 
від газів до поверхні трубних пучків в газоходах котлів і інших об'єктів. 

У 1951 р. за ініціативою декана факультету А.П.Орнатського спільно з ІТЕ АН УРСР на 
кафедрі котельних установок була створена перша в Україні спеціалізована лабораторія для 
дослідження високофорсованого теплообміну та криз кипіння рухомих середовищ в умовах 
роботи систем охолодження об'єктів нової техніки. Керівником лабораторії був призначений 
А.П.Орнатський. Дослідження проводилися систематично до 1990-х років, а їх результати 
широко використовували при створюванні активних зон ядерних реакторів, потужних 
радіоелектронних устроїв НВЧ, спеціальних артилерійських систем, устаткування безперервної 
кристалізації сталі, ракетної техніки. 

На кафедрі теплосилових установок досліджувалися процеси горіння та теплообміну в 
топках котлів, можливості збільшення одиничної потужності пальників і вдосконалення систем 
автоматичного регулювання та керування процесами та обладнанням. Ці дослідження 
дозволили кафедрі розпочати з 1958 р. підготовку інженерів з автоматизації теплових процесів 
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на електростанціях. Через деякий час кафедру було перейменовано на кафедру 
теплоенергетичних установок і автоматизації електричних станцій (ТЕУ і АЕС). 

У 1945 р. доцент Б.П.Таранов отримав авторське свідоцтво СРСР, а згодом патенти США, 
Англії, Індії, Єгипту на вдосконалену теплофікаційну турбіну. Такі високоекономічні турбіни 
потужністю 50 і 100 МВт з 1958 р. почав випускати Уральський турбомоторний завод. На базі 
наукових результатів свого винаходу Б.П.Таранов захистив докторську дисертацію. 

У 1957 р. за постановою уряду СРСР при кафедрі котельних установок була створена 
Проблемна лабораторія теплообміну та газодинаміки (ПЛТГ), де було споруджено ряд 
унікальних установок. Зокрема, у 1963 р. було завершено будівництво установки з котлом ПК-
31 на закритичні параметри пари (тиск 40 МПа, температура 700о С). У 1965 р. ПЛТГ була 
перейменована в Проблемну лабораторію теплообміну та генерації пари (ПЛТГП). Дослідження 
за напрямом «Високотемпературна теплофізика» тривали в ПЛТГП до 1990-х років. За їх 
результатами до 1975 р. було захищено докторську дисертацію А.П.Орнатським (1969 р.) та 11 
кандидатських дисертацій. 

З другої половини 1970-х років в ПЛТГП був виконаний цикл важливих робіт з 
дослідження гідродинаміки та теплообміну в активних зонах енергетичних ядерних реакторів 
серії ВВЕР. За результатами цих робіт було захищено 6 кандидатських дисертацій. 

На початку 1970-х років з ініціативи професора А.П.Орнатського під керівництвом с.н.с., 
к.т.н. М.Г.Семени в ПЛТГП були створені нові теплопередавальні пристрої – теплові труби 
(ТТ) з металоволокнистою капілярною структурою (МВКС), які знайшли широке використання 
в енергетиці, системах охолодження технічного обладнання, радіоелектронної апаратури, 
роторів електричних машин, системах терморегулювання наукового обладнання космічних 
апаратів. За матеріалами досліджень були захищені докторські дисертації М.Г.Семеною (1983 
р.), В.М.Батуркіним (2011 р.) та майже 20 кандидатських дисертацій. 

З середини 1960-х років в ПЛТГП за пропозицією Міненерго УРСР були розпочаті 
дослідження причин підвищеного руйнування трубних поверхонь нагріву парогенераторів 
надкритичних параметрів енергетичних блоків потужністю 300 МВт, найсучасніших на той час. 
За результатами досліджень були розроблені рекомендації щодо підвищення надійності 
парогенераторів та створені системи оперативної діагностики їх технічного стану, а пізніше – 
одна з перших в СРСР система моніторингу управління процесами в парових котлах, яка в 
другій половині 1980-х років була впроваджена на потужних блоках ТЕС в Україні та Болгарії. 
За результатами цих робіт були захищені докторська дисертація Ю.Г.Дашкієвим (1983 р.) і 10 
кандидатських дисертацій. 

Наукова діяльність викладачів і науковців кафедри теоретичної та промислової 
теплотехніки (ТПТ), починаючи з 1960-х років, сконцентрувалася навколо проблеми 
вдосконалення та розробки високоефективного теплотехнічного обладнання промислових 
підприємств. 

Під керівництвом доцента І.Е.Венеракі з 1960 р. до другої половини 1980-х років 
виконувалися дослідження теплових процесів, які супроводжують отримання легких металів 
(алюмінію, магнію, натрію) методом електролізу розплавів. Використання отриманих 
результатів дозволило підвищити якість продукції, суттєво економити електроенергію. За 
результатами досліджень були захищені докторські дисертації доцентами В.І.Дешком (1993 р.) і 
Є.М.Пановим (1996 р.) та 12 кандидатських дисертацій. 

На кафедрі ТПТ у 1964-1990 рр. під керівництвом доцента О.І.Бутузова (до 1975 р.), 
професора О.М.Алабовського та с.н.с. В.І.Кравчука проводилися дослідження, метою яких була 
розробка та впровадження нових видів теплової ізоляції для безканальних теплопроводів, їх 
конструкцій та технологій прокладання. У 1987 р. Держбуд СРСР ухвалив постанову про 
широке впровадження цих розробок при будівництві теплотрас і мереж, що дозволяло суттєво 
зменшити тепловтрати та на 30-40% вартість будівництва трас і мереж. 

З 1966 р. до 1989 р. під керівництвом О.М.Алабовського виконувалися дослідження і була 
розроблена низка контактних теплообмінних апаратів з пальниками, зануреними в рідину, що 
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нагрівається. За матеріалами цих досліджень О.М.Алабовський у 1975 р. захистив докторську 
дисертацію, а його співробітники – 10 кандидатських дисертацій. 

У 1970 р. на кафедрі ТПТ під керівництвом с.н.с., к.т.н. М.К.Безродного (нині – д.т.н., 
професор, завідувач кафедри) розпочалися дослідження процесів гідродинаміки та теплообміну 
у двофазних випарних термосифонах (ТС). У другій половині 1980-х років під керівництвом 
М.К. Безродного на базі ТС була спроектована та впроваджена у виробництво серія 
термосифонних котлів-утилізаторів теплоти відхідних газів печей плавлення міді; 
рідинноплівкові сепаратори краплинного виносу кольорових металів з потоку відхідних газів 
пірометалургійних агрегатів; автономні теплогенератори повітря для систем повітряного 
теплопостачання та теплоспоживання різного призначення. Теплогенератори були 
впровадженні у виробництво також у Китаї. За результатами досліджень захищена докторська 
дисертація М.К. Безродним та 13 кандидатських дисертацій. 

Дослідження інтенсифікації теплообміну при кипінні та конденсації в плівках рідин за 
умов роботи термоопріснювачів розпочалися на кафедрі ТПТ в 1966 р. В.Г. Ріфертом під 
керівництвом О.І. Бутузова. Було виявлено, що при використанні відцентрових сил для 
видалення плівки конденсату з поверхні теплообміну інтенсивність теплообміну зростає в 5-8 
разів. Для подальших досліджень у цьому напрямі на кафедрі була створена науково-дослідна 
лабораторія, керована В.Г. Ріфертом, де до 1990 р. були розроблені та впроваджені у 
виробництво плівкові випарники та конденсатори для опріснювачів, дистиляторів і 
холодильників. За результатами цих досліджень були захищені докторська дисертація 
В.Г.Ріфертом (1987 р.) і 15 кандидатських дисертацій. У 1988 р. за цикл робіт «Дослідження та 
розробка відцентрових дистиляторів для регенерації води в космічних пілотованих комплексах» 
(система життєзабезпечення для персоналу космічної станції «Мир») В.Г.Ріферт, 
О.М.Алабовський, П.О.Барабаш, О.О.Мужилко, О.Б.Курилова були удостоєні Державної премії 
УРСР в галузі науки і техніки. 

Починаючи з 1978 р. з ініціативи професора кафедри ТПТ М.О. Дикого, і донині 
проводяться дослідження і розробка високоекономічної, екологічно чистої парогазової 
установки (ПГУ) «Водолій», єдиної ПГУ у світі, що сама забезпечує себе водою (вода 
утворюється при спалюванні природного газу). Дослідні зразки таких ПГУ потужністю 16 і 25 
МВт працюють на газоперекачувальних компресорних станціях в Україні, маючи технічні 
показники кращі, ніж показники кращих світових ПГУ. У 2000 р. за цикл розробок і 
впровадження у виробництво ПГУ «Водолій» М.О.Дикому була присуджена премія 
Міжнародної асоціації авіаційного моторобудування (АССАД). За результатами виконаних за 
цим напрямом робіт захищено 10 кандидатських дисертацій. 

За ідеями професора М.О. Дикого в 1980-х роках також була створена економічна та 
екологічно чиста двопаливна система живлення автомобільних двигунів, яка дозволяє суттєво 
знизити витрати високооктанового бензину за рахунок добавок низькооктанового або 
природного газу. За ці роботи в 1995 р. М.О.Дикому присуджена Державна премія України. 

На кафедрі ТЕУТ та АЕС, крім зазначених вище робіт, до середини 1960-х років були 
виконані під керівництвом професора М.А.Кондака дослідження фізико-хімічних процесів 
горіння палив, результати яких дозволили створити ефективні конструкції пальникових 
пристроїв з широким діапазоном теплових навантажень і коефіцієнта надлишку повітря. За 
матеріалами цих досліджень були захищені 4 кандидатські дисертації. Ще 4 дисертації були 
захищені за результатами досліджень з модернізації автоматичного регулювання основного та 
допоміжного теплоенергетичного обладнання електростанцій та вдосконалення експлуатації 
цього обладнання в перехідних режимах його роботи. 

У 1967 р. на Київській ТЕЦ-3 під керівництвом к.т.н. Л.О.Кесової розпочалися 
дослідження, на основі яких була розроблена та створена нова система транспортування під 
підвищеним тиском пилоповітряних потоків з великою концентрацією паливного пилу. 
Система була впроваджена до 2000 р. на 4-х пиловугільних блоках Трипільської ТЕС і 
підтвердила свої високі техніко-економічні та експлуатаційні властивості. За матеріалами цих 
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досліджень була захищена докторська дисертація Л.О.Кесовою (1992 р.) та 4 кандидатські 
дисертації. 

У 1976 р. на базі науково-дослідних лабораторій та студентського конструкторського 
бюро ТЕФ спільним наказом Міненерго та Мінвузу УРСР на кафедрі ТЕУ та АЕС була 
створена галузева науково-дослідна лабораторія теплоенергетичних установок під 
керівництвом Ю.О.Бабенка, а з 1978 р. – професора О.Т.Ільченка. Основним напрямом роботи 
лабораторії було підвищення ефективності та експлуатаційної надійності теплоенергетичного 
обладнання ТЕС і АЕС. Результати досліджень були впроваджені у виробництво, за ними до 
початку 1990-х років захищено 5 кандидатських дисертацій. 

Наукові дослідження на кафедрі АТЕП після реорганізації металургійного факультету і 
приєднання її до ТЕФ були спочатку пов'язані з автоматизацією теплових процесів і роботи 
обладнання металургійних виробництв і виконувалася під керівництвом завідувача кафедри 
професора В.С.Кочо. За період до 1980 р. був виконаний великий обсяг теоретичних та 
експериментальних досліджень, конструкторських робіт, результати яких були впроваджені в 
металургійне виробництво. В період з 1980 р. до 1983 р. кафедру очолював професор 
В.В.Ажогін. Разом з ним на кафедру прийшов майбутній академік НАН України 
М.З.Згуровський, на той час с.н.с., к.т.н. Він зробив значний внесок у розвиток прикладної 
теорії оптимального керування та розробку методів машинного проектування керуючих систем 
складних технічних об'єктів. 

Під керівництвом В.В.Ажогіна, а з 1983 р. під керівництвом доцента О.П.Мовчана 
сформувався та суттєво розвинувся науковий напрям зі створення теоретичних основ, методів і 
засобів побудови автоматизованих систем керування технологічними процесами. За 
результатами робіт з цього напряму до 2000 р. захищено 8 кандидатських дисертацій. 

Завідувачем кафедри АТЕП в 1983 р. був призначений д.т.н., професор Ю.П.Зайченко, 
який продовжив на кафедрі подальшу розробку проблем моделювання та автоматизації систем 
керування. Кафедрою з 1991 р. і донині керує професор Ю.М.Ковриго. Результатом наукових 
робіт, виконаних на кафедрі за роки її існування, є 3 докторські і 73 кандидатські дисертації, 
захищені її співробітниками, більше 200 винаходів, 10 монографій, 12 розробок, впроваджених 
у виробництво. В останні роки кафедра працює над науковою проблемою, пов'язаною з 
розробкою систем керування технологічними процесами ТЕС та АЕС, промислових 
підприємств, об'єктів малої енергетики на основі мікропроцесорних керуючих комплексів і 
тренажерних систем навчання оперативного персоналу. 

У 1976 р. на кафедрі обчислювальної техніки КПІ професором В.Г.Сліпченком була 
заснована наукова школа з автоматизації процесів керування. Розпочаті там роботи 
виконувалися і після переходу В.Г.Сліпченка на кафедру АПЕПС ТЕФ, на якій у 1988 р. в 
рамках державної програми «Буран» було створено математичне забезпечення та інтерфейс для 
трьох випробних стендів орбітального літака «Буран». Ця розробка була відзначена Державною 
премією УРСР в галузі науки і техніки за реалізацію космічного проекту «Буран». Лауреатами 
Премії стали В.Г.Сліпченко, Г.М.Єлізаренко, О.В.Гагарін, О.В.Коваль, О.О.Ясько, 
Р.В.Сенченко. 

У 1992 р. у структурі ТЕФ створюється самостійний підрозділ – науково-дослідний відділ 
«Комп'ютерні технології в енергетиці» на чолі з доцентом кафедри ТПТ Г.Б.Варламовим. 
Відділ працював над створенням концепції регіонального енергоекологічного моніторингу 
паливоспалюючих об'єктів промислових підприємств і автоматизованої системи контролю та 
діагностики об'єктів енергетики, аналогів якої в Україні та СНД на той час не існувало. Нині 
цей відділ трансформувався в окремий підрозділ університету: «Екотехнології та технології 
енергозбереження» (НТЦ «ЕКОТЕЗ») на чолі з д.т.н., професором Г.Б.Варламовим. 

В останні роки на ТЕФ виконуються наукові та науково-технічні дослідження за 
пріоритетними державними напрямами і ініціативні науково-дослідні роботи. 

До фундаментальних наукових досліджень належить робота «Розробка та дослідження 
перспективних мініатюрних енергозберігаючих пристроїв на основі випарно-конденсаційного 
циклу» (керівник – с.н.с. В.Ю.Кравець). 
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За напрямом «Енергетика та енергоефективність» можна назвати такі роботи, як 
«Створення наукових і технологічних основ для розробки перспективних оребрених поверхонь 
теплообміну» (керівник – д.т.н. В.О.Туз) і «Розробка і дослідження рівнорозвинених 
теплообмінних поверхонь для регенераторів теплоти ГТУ газотранспортної системи України» 
(керівник – проф. Є.М.Письменний). У цій роботі розроблено нові конструкції гвинтоподібних 
труб із рівнорозвиненою поверхнею з різними геометричними характеристиками та спосіб їх 
виготовлення. При використанні таких труб зокрема зменшується маса металу труб на 30-40%. 

У роботі «Розробка системи висококонцентрованої пилоподачі під тиском для 
високореакційних палив та енергозберігаючих газових пальників для котлоагрегатів» (керівник 
– чл.-кор. НАН України Н.М.Фіалко) вперше у світовій практиці розроблено рекомендації зі 
створення системи пилоподачі з високою концентрацією під тиском високореакційного 
пожежо- і вибухонебезбечного вугілля. Створено оригінальні мікрофакельні пальники 
стабілізаторного типу, перевагою яких є низька чутливість до коливань тиску газу в магістралі. 

Серед найкращих прикладних науково-дослідних робіт, які закінчено в 2011 р. в нашому 
університеті, визнано роботу «Автоматичне керування теплоенергетичними об'єктами у 
змінних режимах роботи» (керівник – проф. Ю.М.Ковриго), в результаті якої досягнута 
стабільна робота систем керування при зміні динамічних властивостей об'єктів керування до 
50%. Результати роботи впроваджено на Трипільській ГРЕС. 

Продовжується робота зі створення космічного сегмента за проектом «Наносупутник 
НТУУ «КПІ»« (керівник проекту –  к.т.н. Б.М.Рассамакін). 

До Комплексної програми «Енергетика сталого розвитку» (керівник –  чл.-кор. НАН 
України Н.М.Фіалко) належить робота «Зменшення витрат природного газу у великій і малій 
енергетиці та компресорних станціях України на основі впровадження замкнених газотурбінних 
і термодинамічно форсованих двопаливних монарних технологій». 

Результати плідної роботи науковців і викладачів факультету в період з 2003 до 2011 року 
були висвітлені в 43 монографіях, більше ніж 900 наукових статтях, близько 1900 доповідях на 
республіканських і міжнародних наукових конференціях і семінарах. У 2005-2011 рр. 
науковцями та викладачами факультету захищено 7 докторських і 20 кандидатських дисертацій. 

Можна навести ще багато прикладів, але і наведених, мабуть, достатньо (хай у першому 
приближенні), щоб виразніше уявити, якими ми були і якими стали через 80 років, зрозуміти, 
що зроблено нашими попередниками і нами, замислитися над тим, що успадкують та як на 
основі цього будуть міркувати про нас нащадки, для яких наше сьогодення буде історією. 

В. М. Мінаковський 
КП: 2012, 18  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ 
 

 
Декан: професор Збруцький Олександр Васильович 

Адреса: вул. Боткіна, 1, навчальний корпус 28, кiмн. 212  
Телефони: 406-82-24, 454-96-65 
e-mail: faks@ntu-kpi.kiev.ua  
Cайт: http://faks.kpi.ua 

 
КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ АВIАЦIЙНИХ I КОСМIЧНИХ 

СИСТЕМ  
• кафедра приладів та систем керування літальними апаратами – 

ПСКЛА, http://pskla.kpi.ua 
• кафедра автоматизації експериментальних дослiджень – АЕД, 

http://faks.kpi.ua/aed 
• кафедра інформацiйно-вимiрювальної техніки - ІВТ, http://imt.kpi.ua 
• кафедра теоретичної механіки - ТМ, http://tm.kpi.ua, про кафедру ТМ 
ФАКС, один із наймолодших факультетів НТУУ «КПІ», 

створено для вирішення потреб України, як суверенної 
авіаційної та космічної держави згідно рішення Ради 
університету в травні 1993 року. 

Ініціатором та фундатором факультету були Національне 
космічне агенство України в особі його Генерального директора 
– академіка В.П. Горбуліна. Одним із засновників та першим 
деканом ФАКС був професор, доктор технічних наук Михайло 
Антонович Павловський. 

Таким чином, до свого сторіччя НТУУ «КПІ» відродив на новому рівні традиції по 
розвитку літальних апаратів, що були започатковані на початку ХХ століття в працях 
професора М.Б. Делоне на кафедрі теоретичної механіки КПІ, розробках авіаконструктора 
І.І.Сікорського та конструктора космічних кораблів С.П.Корольова – студентів механічного 
факультету КПІ. 

До складу факультету входять чотири кафедри, три науково-дослідних інститути, 
один науковий центр та філія інституту доуніверситетської підготовки.  

Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами (спеціальності “Літаки 
і вертольоти” та “Системи керування літальними апаратами і комплексами”) готує фахівців з 
розробки, проектування, дослідження та експлуатації систем керування рухомими об'єктами, 
конструювання та виробництва ракетно-космічної та авіаційної техніки. Фахівці кафедри 
ведуть наукові дослідження та проектно-конструкторські розробки за різними авіаційно-
космічними тематиками: інерціальні датчики; навігаційні прилади та системи; системи 
керування літальними апаратами; надлегкі та безпілотні літальні апарати. На кафедрі працюють 
студентські конструкторські бюро малої авіації і бортового обладнання та безпілотних 
літальних апаратів. Створена наукова школа в галузі сучасних навігаційних систем.  

Кафедра автоматизації експериментальних досліджень (спеціальність “Інформаційно-
вимірювальні системи”) готує ІТ-спеціалістів з програмування, комп'ютерної техніки та 
інформаційних вимірювальних технологій для розробки і експлуатації комп'ютерних систем 
вимірювань, наукових досліджень і комплексних випробувань складних об'єктів. Фахівці 
кафедри займаються комп'ютеризацією наукових та технічних експериментів, комп'ютерними 
системами випробувань і досліджень зразків нової техніки та нових технологій, комп'ютерним 
контролем та діагностуванням складних технічних систем, комп'ютерними системами 
спостереження, прогнозування та моделювання технічних, біологічних і природних об'єктів. 

Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки (спеціальність “Метрологія та 
вимірювальна техніка”) готує фахівців для виконання робіт в сфері експериментальної 
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інформатики (вимірювання, контроль, діагностика, випробування). Фахівці кафедри 
займаються Інтернет-вимірювальними технологіями; інформаційними і Інтернет-технологіями 
в наукових дослідженнях і в освіті; віртуальними приладами, системами і лабораторіями; 
сертифікацією різноманітної продукції; комп'ютерними вимірювальними системами і 
експертними системами контролю, моніторингу, прогнозування, діагностики. 

Випускники факультету займаються організаційно-управлінською, дослідною, 
виробничо-технологічною та проектно-конструкторською діяльністю в наукових і 
конструкторських організаціях, на промислових підприємствах, у банках і комерційних 
структурах, в авіаційній, судно- і приладобудівній, машинобудівній, електронній та 
споріднених галузях промисловості, у сфері автоматизації різних галузей народного 
господарства. 

Випускники факультету працюють інженерами-дослідниками, інженерами-
наладчиками і випробувачами електронного, комп'ютерного та автоматичного обладнання, а 
також спеціалістами з електроніки та комп'ютерної техніки, комп'ютеризованих систем 
керування, обробки даних та програмування, захисту інформації, розробки та експлуатації 
комп'ютерних систем вимірювань, наукових досліджень і комплексних випробувань, 
адміністраторами комп'ютерних мереж, менеджерами проектів.  

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки. (нормативні терміни навчання на бакалавраті і в магістратурі) 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФАКС  
• Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології (б):  
o Інформаційно-вимірювальні системи (с, м); 
o Метрологія та вимірювальна техніка (с, м). 
• Авіа- та ракетобудування (б):  
o Літаки і вертольоти (с, м). 
• Авіоніка (б):  
o Системи керування літальними апаратами і комплексами (с, м) 
 
Про ФАКС НТУУ «КПІ»  
Факультет сьогодні  
Авіаційна промисловість сьогодні – одна із пріоритетних галузей економіки України. 

Тому на ринку праці в сучасних умовах потрібні фахівці з вищою технічною освітою в галузі 
ракето – та авіабудування.  

Саме таких фахівців готує факультет авіаційних і космічних 
систем НТУУ “КПІ” - одного з найвідоміших та найавторитетніших 
вищих навчальних закладів України. Навчальний процес ведеться на базі 
навчально – наукових комплексів, утворилися як об’єднання кафедр та 
науково – дослідних інститутів. На факультеті працюють 15 професорів, 
37 доцентів та 8 старших викладачів.  

Факультет готує бакалаврів та магістрів за напрямками: авіація та космонавтика, 
метрологія та вимірювальна техніка з термінами навчання відповідно 4 роки та 6 років.  

Студенти здобувають спеціальності:  
 Літаки та вертольоти 
 Системи керування літальними апаратами та комплексами  
 Інформаційно – вимірювальні системи  
 Метрологія та вимірювальна техніка.  
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Кожного року на факультет приймається на навчання 150 студентів 
за державним замовленням. Ліцензований обсяг набору на перший курс 
становить 320 чоловік. Підготовка спеціалістів ведеться на денній 
формі навчання та без відриву від виробництва.  

Умови зарахування на факультет визначаються рівнем знань 
абітурієнтів та державним замовленням. Також існує можливість 
навчання на контрактній основі. Незважаючи на суттєві зміни на ринку праці та в структурі 
підприємств – замовників, всі випускники факультету отримують направлення на роботу.  

 
Підготовка фахівців для аерокосмічної галузі в НТУУ «КПІ» 

 
Постійне вдосконалення космічної техніки вимагає підготовки висококваліфікованих 

фахівців, які володіють сучасними знаннями в різних галузях науки і техніки та мають навички 
самостійної роботи. У багатьох країнах цьому питанню приділяють велику увагу, що дозволило 
накопичити великий досвід підготовки таких фахівців. При цьому на перше місце виходить 
проблема мобільності, що дозволяє випускникові знайти застосування своїм силам не лише у 
своїй країні, але й за її межами. Програма Європейського союзу «ТЕМПУС» спрямована на 
модернізацію вищої освіти і створення єдиного освітнього простору європейських країн.  

Нині одним з найбільш перспективних напрямів наукових і технічних досліджень є 
космічна тематика, де актуальним є завдання цільового використання надмалих космічних 
апаратів, до яких відносяться нано- та пікосупутники. Використання таких апаратів дозволить 
прискорити, спростити і здешевити проведення наукових і технологічних експериментів. Це 
дозволяє значною мірою підвищити якість підготовки кадрів вищою школою, залучити до 
наукових досліджень молодь середньої школи, інших навчальних і наукових закладів.  

У 2009 році в рамках програми «ТЕМПУС» розпочався трирічний проект «Реформування 
освітніх програм в галузі космічних технологій в Казахстані, Росії, Україні» (CRIST). У ньому 
беруть участь українські університети: Дніпропетровський національний університет ім. О. 
Гончара, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», в 
якому головним виконавцем проекту є факультет авіаційних та космічних систем, 
Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут», а також 
університети Казахстану, Росії, Німеччини, Бельгії і Нідерландів. В Україні підтримку проекту 
надають Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Державне космічне агентство, Державне 
підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля.  

Головна мета проекту CRIST –  розробка та впровадженні модернізованих навчальних 
програм вищої освіти в галузі космічних технологій для розробки теоретичних і практичних 
принципів виготовлення і використання таких космічних апаратів на базі вищих навчальних 
закладів, визначення низки завдань, які вони можуть вирішувати, а також принципів створення 
інформаційного середовища, що дозволяє брати участь в таких дослідженнях широкому колу 
користувачів. Для цього заплановано створення і впровадження в навчальний  процес 
лабораторій проектування мікросупутників, комп'ютерних  класів, мережі наземних станцій 
контролю малих супутників. 

Космічний напрям є одним з основних в діяльності КПІ. Зокрема, в нашому університеті 
затверджена і реалізується Програма зі створення університетського мікросупутника, 
координатором і основним виконавцем якої є факультет авіаційних та космічних систем.  

У ході виконання проекту на основі матеріалів, переданих нам за програмою «ТЕМПУС», 
затверджено нові навчальні плани підготовки бакалаврів і магістрів, у яких передбачені 
наступні дисципліни: 

• системи управління космічних літальних апаратів; 
• проектування мікропроцесорних систем (CAD/CAM/САЕ); 
• інформаційні технології аерокосмічних систем; 
• пілотажно-навігаційні комплекси літальних апаратів; 
• конструювання і проектування літальних апаратів (у системах CAD/CAM/САЕ); 
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• менеджмент космічної діяльності; 
• маркетинг космічної діяльності. 
Підготовка з нових дисциплін уже проводиться, чому значною мірою сприяв переданий 

нам з програмним забезпеченням для CAD/CAM/САЕ проектування  комп'ютерний клас, 
заняття в якому почалися у вересні 2010-го. На основі цього програмного забезпечення вже 
захищено кілька магістерських робіт. Прискоренню підготовки фахівців сприяло стажування 
студентів, аспірантів  і співробітників КПІ в Німеччині і Бельгії в 2010 році. Комп'ютерний клас 
і програма «ТЕМПУС» в цілому зацікавили вищі навчальні заклади України. Зокрема, укладено 
договір з Інститутом електроніки і систем управління Національного авіаційного університету 
України про підготовку фахівців авіаційного університету на базі комп'ютерного класу. 
Аналогічні договори планується укласти і з іншими вищими навчальними закладами України. З 
цією метою створено базу організацій, що цікавляться проектом, до якої входять Черкаський 
державний технічний університет, Харківський університет повітряних сил, Університет 
«Львівська політехніка», Національний авіаційний університет. 

Успішному впровадженню програмного забезпечення в навчальний процес сприятимуть 
випущені в НТУУ «КПІ» три навчальні посібники з тематики проекту «ТЕМПУС». Цей напрям 
розвиватиметься й надалі: планується видання посібників і монографій.  

Великий інтерес у студентів викликає робота з наземною станцією, поставленою нам 
влітку 2011-го в рамках проекту. Її освоєння буде новим кроком у навчанні студентів КПІ – 
вони вперше матимуть можливість в реальному часі отримувати і обробляти інформацію з 
супутників. Для Київської політехніки, у зв'язку з розробкою в нашому університеті 
мікросупутника масою до 20 кг, це особливо актуально. 

Цьому сприяє використання на факультеті авіаційних та космічних систем лабораторії 
супутникобудування, де відпрацьовуються схемно-технічні рішення систем управління 
мікросупутників.  

Використання в навчальному процесі і наукових дослідженнях сучасної техніки має 
первинне значення для підвищення інтересу молоді до космічної тематики, вміння 
застосовувати отримані знання для розв'язання актуальних наукових і технічних задач. Для 
посилення зв'язку факультету з ринком праці, ринком освітніх і інженерних послуг 
організовано роботу координаційно-технологічного бюро з використанням університетської 
лабораторії «Соціо-плюс». Пропаганді космічної тематики  сприяє залучення до проекту 
іноземних студентів – як тих, що навчаються в КПІ, так і представників інших держав, які 
приїжджають на стажування. В останньому нам допомагає діючий в КПІ осередок Ради 
студентів технічних університетів Європи (BEST). 

З 24 по 27 жовтня 2011 року в  Євразійському національному університеті в м. Астана 
(Казахстан) проходила підсумкова конференція проекту, де були проаналізовані результати 
виконання проекту, а також намічені шляхи подальшої співпраці.  

Результат показав, що проект виконано успішно. На зустрічі головну увагу було 
зосереджено на подальших кроках в поліпшенні якості навчання. Як пріоритет було вибрано 
відпрацювання підготовки фахівців найвищого рівня, а саме – PhD. Нагальність розв'язання цієї 
проблеми є вкрай актуальною, що визнали всі учасники зустрічі. Водночас є суттєві 
розбіжності в шляхах реалізації існуючих проблем. Наприклад, в Казахстані вже відмовилися 
від захисту кандидатських та докторських дисертацій. В Росії та Україні такі захисти 
збереглися, саме тому знаходження шляхів порозуміння вишів різних країн у цьому питанні є 
необхідним. 

Результати проекту будуть використані надалі при вдосконаленні підготовки фахівців в 
аерокосмічній галузі за рахунок: 

• подальшого вдосконалення навчальних планів; 
• введення в навчальний процес нових лабораторій і комп'ютерних класів; 
• налагодження обміну студентами і викладачами між різними вищими навчальними 

закладами України і навчальними закладами інших держав (для цього НТУУ «КПІ» планує 
укласти низку двосторонніх договорів); 
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• залучення студентів і викладачів до наукової діяльності, у тому числі до участі у 
виконанні науково-дослідних робіт на замовлення міністерств і підприємств. Для цього 
планується укладення відповідних договорів.  

За минулий час сформувався колектив, до якого входять студенти, викладачі, 
співробітники інституту, здатний розв'язувати актуальні навчальні та наукові завдання. 
Представники Державного космічного агентства України, що зустрілися з учасниками проекту 
«ТЕМПУС», залишилися задоволеними рівнем робіт у КПІ в напрямі створення космічної 
техніки. На цей колектив покладається перспективне завдання участі у створенні малих 
супутників в Україні, актуальність яких є незаперечною.  

О.В. Збруцький, проф., декан ФАКС, координатор проекту, Л.М. Рижков, проф., 
учасник проекту 

КП: 2012, 2  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОТЕХНІКИ НТУУ «КПІ» 

 
 
Декан: доктор біологічних наук, професор Дуган Олексій 

Мартем'янович 
Адреса: м. Київ - 56, проспект Перемоги, 37, корпус 4 
Приймальна: кімната 169; тел. 454-94-52, 406-83-12. 
Деканат: кімната 170; тел. 454-90-35. 
Офіційний сайт факультету: http://www.biotech.kpi.ua  
e-mail: biotech@ntu-kpi.kiev.ua 
День факультету: кінець травня 

 
КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОТЕХНІКИ  
• кафедра промислової біотехнології - ПБТ, інформація про кафедру 

ПБТ  
• кафедра екобіотехнології та біоенергетики – КЕБ, кафедра екобіотехнології та 

біоенергетики – перший етап становлення, http://keb.kpi.ua 
• кафедра біотехніки та інженерії – БТІ  
• кафедра біоінформатики – КБІ  
Факультет організовано у січні 2001 року на базі кафедри 

біотехнології, яка розпочала підготовку спеціалістів-
біотехнологів ще в 1992 році на кафедрі загальної та 
біоорганічної хімії у складі хіміко-технологічного факультету. 

Факультет здiйснює пiдготовку висококваліфікованих 
фахiвцiв для роботи в найсучаснiших галузях бiотехнологiї: 
мiкробний синтез бiологiчно активних сполук, 
iмунобiотехнологiя, генно-iнженерна бiотехнологiя, 
бiотехнологiя фармацевтичних препаратiв, екобiотехнологiя, біоенергетика, біодеструкція 
відходів, біотестування забруднень, iнженерне забезпечення бiотехнологiчних та 
фармацевтичних виробництв. Наші випускники здатнi розробляти та впроваджувати новiтні 
технологiчнi процеси та конструювати обладнання для бiотехнологiчних i фармацевтичних 
виробництв, грамотно та науково обґрунтовано здійснювати контроль та захист довкілля від 
техногенних впливів, моделювати бiотехнологiчнi процеси з метою визначення оптимальних 
умов проведення бiосинтезу, біодеструкції забруднень та оптимізації порушених екосистем 
завдяки широкому застосуванню найсучаснiших математичних методiв та комп'ютерних 
технологiй.  
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Випускники працюють на керiвних та iнженерних посадах пiдприємств мiкробiологiчної, 
фармацевтичної, харчової промисловостi, в проектно-конструкторських органiзацiях, установах 
екологiчного спрямування та науково-дослiдних iнститутах України.  

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки.  Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфіка-
ційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФБТ 
• Біотехнологія (б): Промислова біотехнологія (с, м); Екобіотехнологія (с, м). 
• Машинобудування (б):Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 

(с, м). 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ НТУУ «КПІ» 
 
 
Декан: професор Яндульський Олександр Станiславович  

Адреса: 03056, Київ-56, вул. Політехнічна, 37, навчальний корпус 20, 
кiмн.238, 322  
Деканат денної форми навчання: 454-92-39, деканат заочної форми 
навчання: 454-92-40 
e-mail: fea@ntu-kpі.kіev.ua 
Сайт: http://fea.kpi.ua 

 
КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНIКИ ТА 

АВТОМАТИКИ  
• кафедра електромеханіки – ЕМ, http://em.fea.kpi.ua  
• кафедра електричних станцій – ЕС, http://et.fea.kpi.ua  
• кафедра автоматизації енергосистем – АЕ, http://ae.fea.kpi.ua 
• кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу - АЕМС-ЕП, 

http://epa.kpi.ua, http://epa.fea.kpi.ua (стара назва - кафедра електроприводу і автоматизації 
промислових установок), інформацію про кафедру 

• кафедра електричних мереж і систем – ЕМС, http://es.fea.kpi.ua  
• кафедра техніки і електрофізики високих напруг – ТЕВН, http://tevn.fea.kpi.ua  
• кафедра відновлювальних джерел енергії – ВДЕ, http://vde.fea.kpi.ua 
• кафедра теоретичної електротехніки - ТЕ, http://toe.fea.kpi.ua 
Історія факультету електроенерготехніки та автоматики 

починається з перших днів існування Політехнічного інституту 
створенням лабораторії електротехніки і одночасно наукової школи з 
електротехніки професорів М.А. Артем’єва та А.А. Соколова. 

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв для сучасної 
технологiчно розвиненої галузi електроенергетики та електротехнiки, 
якi здатнi розробляти, проектувати та експлуатувати сучаснi 
електроенергетичнi та електромеханiчнi системи, здiйснювати 
управлiння технологiчними процесами електроенергетичних 
пiдприємств та їх автоматизацiю на основi широкого застосування 
iнформацiйних та комп'ютерних систем.  

Термiни пiдготовки: бакалавр – 4 роки; магiстр – 2 роки.  
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Випускники працюють керiвниками та провiдними спецiалiстами структурних пiдроздiлiв 
енергопостачальних компанiй, енергооб'єднань та систем, науково-дослiдних та проектно-
конструкторських закладiв, електротехнiчних промислових установ рiзних форм власностi в 
Українi та за її межами.  

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки. (нормативні терміни навчання на бакалавраті і в магістратурі) 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФЕА  
• Електротехніка та електротехнології (б):  
o Електричні станції (с, м); 
o Електричні системи і мережі (с, м); 
o Техніка і електрофізика високих напруг (с, м); 
o Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії (с, м); 
o Нетрадиційні джерела енергії (с, м). 
• Електромеханіка (б):  
o Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (с, м); 
o Електричні машини та апарати (с, м). 
Наукова діяльність факультету зосереджена на трьох напрямах: 
1. Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних та 

гуманітарних наук; 
2. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці; 
3. Нові комп’ютерні засоби та технології інформації суспільства. 
На факультеті працює науково-дослідна лабораторія Мінпаливенерго України, яка 

займається розробкою і впровадженням сучасних інформаційних технологій в управління 
електромережами вищих класів напруги з метою енергозбереження, підвищенням якості 
електроенергії та проблемою упорядкування ринкових взаємовідносин між споживачами, 
електропередавальними і електропостачальними організаціями в Україні. 

Історія факультету електроенерготехніки та автоматики 
(1918-1998 pp) 
100-річний ювілей Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») в 1998 р. співпадає з 80-річчям заснування в КПІ 
першого в Україні електротехнічного факультету (ЕТФ), який мав суттєвий вплив на 
формування інших факультетів КПІ, інституту в цілому, на розвиток електротехнічної 
промисловості та науки в Україні, насамперед в Києві. 

В процесі свого розвитку факультет декілька разів змінював назву: електротехнічний , 
електроенергетичний (ЕЕФ) , після поділу на два факультети — електротехнічний факультет і 
електроенергетичний факультет , а у 1988 р. ці факультети знову об'єднані у факультет 
електроенерготехніки та автоматики (ФЕА) . 

Рішення про відкриття електротехнічного факультету було оприлюднено у вигляді 
постанови уряду гетьмана П. Скоропадського 31 серпня 1918 р. В цей час в КПІ функціонувало 
лише три електротехнічні лабораторії, що входили до складу механічного факультету, та 
працювала невелика кількість викладачів-електротехніків. Це зумовило необхідність розвитку 
матеріально-технічної бази та посилення викладацького складу. 

Факультет в період 1918—1940 pp . 
У вересні 1918 р. приймається рішення про прибудову до го ловного корпусу (корпус № 

1) лівого крила, яке одержало назву електротехнічного. Першим деканом електротехнічного фа 
культету був обраний професор А. В. Круковський. 
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В роки громадянської війни та інтервенцій неодноразово виникала загроза закриття 
факультету і руйнування його матеріально-технічної бази. Лише після закінчення воєнних дій 
1920 p. почався справжній розвиток факультету. Потреба термінової відбудови народного 
господарства, зруйнованого війною, зумовлювала гостру необхідність розширення підготовки 
інженерів-електриків. Цьому сприяло прийняття відомого плану електрифікації країни (план 
ГОЕЛРО). 

В 1920/21 навчальному році на факультеті було п'ять лабораторій: електричних машин, 
електричних мереж, світло техніки, електричних вимірів, радіотехніки. 

На першому етапі створення електротехнічного факультету навчання студентів 
проводилось за загальним учбовим планом, а профілізація починалася лише під час дипломного 
проектуван ня. Підготовка інженерів-електриків передбачалась у двох основних напрямах — 
електроенергетичному (в галузі елект ричних станцій, електричних мереж і систем, електро-
техніки високих напруг) та електромеханічному (електричні машини, електрообладнання та 
електрозабезпечення промислових під приємств). 

В учбовому плані 1928/29 року загальним дисциплінам виділялось близько 16% всього 
часу навчального процесу. На загальнотехнічні виділялось близько 35%, на теплотехнічні — 
7%, на електротехнічні і спецкурси — близько 42%. Майже 16% загальною часу учбового 
плану відводилось на лабораторні роботи, на графічні роботи — близько 8%, на лекції, 
семінари та аудиторні заняття — приблизно 76%. 

В подальшому на ЕТФ були введені спеціалізації і відповідні предметні комісії, які були 
підготовчим кроком для створення cпеціальних профілюючих кафедр. Перехід від предметних 
комісій до формування окремих кафедр почався у 1921—1922 pp. 

На початку 20-х років на факультеті вже працювало багато висококваліфікованих 
викладачів і наукових співробітників, серед яких були професори О. О. Скоморохов, Г. М. 
Городецький, О. П. Котельніков (декан факультету), О. Г. Гольдман, інже нери В. В. 
Огієвський, С. І. Іноземцев та ін. Після закінчення робфаку при КПІ до складу факультету були 
зараховані Ю. П. Гизила, М. Л. Кал- ніболотський (в подальшому професори, завідувачі 
кафедр) та ін. 

В 1921/22 навчальному році на факультеті визначились основні наукові напрями і були 
організовані спеціальні кафедри: електричних машин, електричних мереж і радіотехніки, а в 
наступному 1922/23 на вчальному році була відкрита ще одна кафедра — електричної тяги зі 
спеціальною лабораторією. В той же час були отримані значні кошти для організації 
лабораторії техніки високих напруг. До кінця 1923 р. кількість лабораторій на факультеті 
збільшилась до дев'яти: загальної електро техніки, електричних вимірювань, світлот ехніки, 
електричних машин, змінних струмів, електричної тяги, радіотехніки, слабких струмів, техніки 
високих напруг. У 1923-1926 pp. деканом факультету був проф. О. О. Скоморохов, який багато 
зробив для розвитку факультету. 

Подальший розвиток факультету визначався побудовою до даткових приміщень, 
організацією нових лабораторій, зміц ненням матеріально-технічної бази і викладацького 
складу; зрос тала також кількість Інженерних спе ціальностей. Так, в 1928 р. випуск інженерів 
було проведено за п'ятьма спеціальностями: електричні станції, електрифікація про мислових 
підприємств, електричні мережі і лінії, електрична тяга, радіотехніка. За перші 10 років 
існування електротехнічного фа культету було підготовлено 155 інженерів- електриків. 

Будівельні роботи, які почались у 20-і роки, закінчились у 1930 р. Загальна площа 
факультету становила 3745 м 2, що створювало сприятливі умови для подальшого його 
розвитку. В 1930 р. деканом факультету призначено проф. П. В. Окулова, який керував ЕТФ до 
1938 р. 

В наступні роки були відкриті інженерні спеціальності теплотехнічного спрямування, 
поява яких призвела до переван таження факультету і необхідності організації в КПІ нових 
факультетів. 

У 1933/34 учбовому році на основі виділення зі складу електротехнічного факультету 
відповідних спеціальностей в КПІ виникли два нових факультети — радіотехнічний та 
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теплотехнічний. В цьому учбовому році на ЕТФ продовжувалась підготовка інженерів-
електриків за двома спеціальностями: електротехнічна зі спеціалізаціями — електричні станції, 
елект ричні мережі га системи, техніка високих напруг; електромеханічна зі спеціалізаціями — 
електрообладнання та електропостачання промислових підприємств, електричні машини та 
електрична тяга. 

В наступні роки для підготовки інженерів за окремими спеціалізаціями на факультеті 
виникають відповідні спе ціалізовані кафедри. Так, підготовка за спеціалізаціями (згодом за 
спеціальностями) електричні мережі та техніка високих на пруг (перший керівник кафедри — 
проф. Г. М. Городецький) здійснювалась до 1954 р. на кафедрі електричних мереж, систем і 
техніки високих напруг. 

У 1936 р. була організована окрема кафедра електрифікації промислових підприємств, на 
якій провадилась підготовка інженерів за спеціальністю електрообладнання та електропоста 
чання промислових підприємств. Першим керівником кафедри був проф. М. М. Васильєв. 
Підготовка інженерів за спеціалізацією електричні машини та електрична тяга провадилась 
спочатку на загальній кафедрі «Електричні машини», першим ке рівником якої був проф. О. О. 
Скоморо хов. У 1937 р. спеціальність з електричної тяги була переведена в Харків. 

В 1938 р. в складі факультету було 8 ка федр: електричних станцій (керівник — проф. В. 
І. Доманський); електричних мереж, систем і техніки високих напруг (проф. Г. М. 
Городецький); електромеханіки (проф. М. М. Васильєв); теоретичної електротехніки (проф. 
Горбачевський); електричних машин (проф. А. К. Ринкевич); електротермії, 
електроматеріалознавства та світлотехніки (проф. П. В. Окулов); математики. У професорсько-
викладацькому складі факультету налічувалося 9 професорів. 16 доцентів, 16 асистентів (32 з 
них були вихованцями КПІ). 

В 1938/39 навчальному році на факультеті навчалось 476 студентів, а щорічний випуск 
становив 173 інженера. Серед викладачів і наукових співробітників були випускники і 
аспіранти КПІ: доценти М. Л. Калніболотський, І. К. Федченко, В. Г. Холмський, Ю. П. Гизила, 
С. Є. Ходоров, А. Б. Будницький, В. Л. Уласик, а також спеціалісти промисловості, які 
перейшли на викладацьку роботу: проф. М. М. Васильєв, інж. С. О. Ребров та ін. У 1938—1941 
pp. деканом факультету був проф. Г. М. Городецький. 

В цей час відбувається подальший розвиток і вдосконалення учбово-лабораторної і 
дослідницької бази факультету. Велика увага приділялася вдосконаленню лабораторій 
електричних машин, електричних вимірювань, електропривода, техніки високих напруг, 
розвитку яких значною мірою сприяли проф. П. В. Окулов, проф. О. А. Нестеренко, доц. М. М. 
Морозов, доц. І. К. Федченко, к. т. н. В. А. Гай, проф. М. М. Васильєв, доц. В. Л. Іносов та ін. 

Подальший розвиток електротехнічного факультету був перерваний нападом фашистської 
Німеччини на нашу країну. 

В наступні роки для підготовки інженерів за окремими спеціалізаціями на факультеті 
виникають відповідні спе ціалізовані кафедри. Так, підготовка за спеціалізаціями (згодом за 
спеціальностями) електричні мережі та техніка високих на пруг (перший керівник кафедри — 
проф. Г. М. Городецький) здійснювалась до 1954 р. на кафедрі електричних мереж, систем і 
техніки високих напруг. 

У 1936 р. була організована окрема кафедра електрифікації промислових підприємств, на 
якій провадилась підготовка інженерів за спеціальністю електрообладнання та електропоста 
чання промислових підприємств. Першим керівником кафедри був проф. М. М. Васильєв. 
Підготовка інженерів за спеціалізацією електричні машини та електрична тяга провадилась 
спочатку на загальній кафедрі «Електричні машини», першим ке рівником якої був проф. О. О. 
Скоморо хов. У 1937 р. спеціальність з електричної тяги була переведена в Харків. 

В 1938 р. в складі факультету було 8 ка федр: електричних станцій (керівник — проф. В. 
І. Доманський); електричних мереж, систем і техніки високих напруг (проф. Г. М. 
Городецький); електромеханіки (проф. М. М. Васильєв); теоретичної електротехніки (проф. 
Горбачевський); електричних машин (проф. А. К. Ринкевич); електротермії, 
електроматеріалознавства та світлотехніки (проф. П. В. Окулов); математики. У професорсько-
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викладацькому складі факультету налічувалося 9 професорів. 16 доцентів, 16 асистентів (32 з 
них були вихованцями КПІ). 

В 1938/39 навчальному році на факультеті навчалось 476 студентів, а щорічний випуск 
становив 173 інженера. Серед викладачів і наукових співробітників були випускники і 
аспіранти КПІ: доценти М. Л. Калніболотський, І. К. Федченко, В. Г. Холмський, Ю. П. Гизила, 
С. Є. Ходоров, А. Б. Будницький, В. Л. Уласик, а також спеціалісти промисловості, які 
перейшли на викладацьку роботу: проф. М. М. Васильєв, інж. С. О. Ребров та ін. У 1938—1941 
pp. деканом факультету був проф. Г. М. Городецький. 

В цей час відбувається подальший розвиток і вдосконалення учбово-лабораторної і 
дослідницької бази факультету. Велика увага приділялася вдосконаленню лабораторій 
електричних машин, електричних вимірювань, електропривода, техніки високих напруг, 
розвитку яких значною мірою сприяли проф. П. В. Окулов, проф. О. А. Нестеренко, доц. М. М. 
Морозов, доц. І. К. Федченко, к. т. н. В. А. Гай, проф. М. М. Васильєв, доц. В. Л. Іносов та ін. 

Подальший розвиток електротехнічного факультету був перерваний нападом фашистської 
Німеччини на нашу країну. 

Факультет в період війни і відбудови (1941—1950 pp.) 
З початку війни багато викладачів і студентів факультету були призвані до лав діючої 

армії і воювали на різних фронтах. Серед них - І. М. Чиженко, І. К. Федченко, М. Л. 
Калніболотський, С. О. Ребров, М. Ю. Ієрусалімов, Л. О. Радченко та ін. Багато з них загинули 
смертю хоробрих (доц. В. А. Гай, аспіранти П. Ю. Шумський, К. М. Чунтулов, М. П. Пінес, С. І. 
Нежен цев та ін). 

З наближенням фронту до Києва факультет у складі інституту було евакуйовано в 
Середню Азію в м. Ташкент. Разом із співробітниками інституту було евакуйоване найбільш 
цінне лабораторне обладнання. Під час перебування в м. Ташкенті співробітники і студенти 
факультету, крім учбової роботи, брали активну участь у сільськогосподарському і 
промисловому виробництві, в побудові Північно-Ташкентського каналу та Са ларської ГЕС. 

У 1944 р. факультет разом з іншими під розділами КПІ повернувся до Києва. Почалась 
напружена робота, спрямована на відновлення приміщень факультету, на вчальних лабораторій 
в головному корпусі інституту. Факультет відновлюється в складі таких профілюючих кафедр: 
електричних станцій, електричних мереж і систем, техніки високих напруг, елек тричних 
машин, електрообладнання про мислових підприємств, а також загальноте оретичних кафедр — 
теоретичних основ електротехніки, електричних вимірювань світлотехніки, електроматеріалів. 
Деканом ЕТФ в цей час був проф. А. В. Орловський, який керував факультетом до 1952 р. 
Важливу роботу виконував заст. декана А. І. Вишневський. 

З розвитком в Києві електробудівної промисловості в 1944 р. на факультеті організовано 
нову кафедру електроприладобудування і прийнято перших студентів на цю спеціальність 
(кафедра функціонувала на факультеті до 1962 p., після чого була переведена на факультет 
автоматики та приладобудування). За відувачем кафедри став д. т. н., проф. А. Д. Нестеренко (з 
1955 р. — д. т. н., проф. П. П. Орнатський). В цьому ж році кафедру електричних машин із 
загальнонаукової було реорга нізовано в профілюючу і проведено перший прийом студентів на 
спеціальність «Електричні машини і апарати». Керівником кафедри став проф. О. О. 
Скоморохов, якому в цьому ж році за багаторічну плідну учбово-педагогічну і наукову 
діяльність було присвоєне почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки. 

В 1945 p. у зв'язку зі зростаючим значенням автоматизації виробництва на ЕТФ засновано 
кафедру автоматики і телемеханіки. Керівником її було призначено проф. Й. І. Гребня, який 
раніше очолював кафедру електричних станцій, а завідувачем кафедри електричних станцій 
став проф. А. В. Орловський. 

Після закінчення війни на факультеті провадилася напружена робота з метою відновлення 
лабораторій і кафедр. Працівники і студенти брали активну участь у відбудові зруйнованих 
об'єктів м. Києва. До 1948 p., в якому відзначалось 50-річчя КПІ, факультет в основному був 
відбудований і почався його інтенсивний розвиток. 

 



 

 423 

Факультет в період 1950—1974 pp. 
Характерна особливість факультету в цей час — поступове збільшення кількості 

студентів на денній, вечірній та заочній формах навчання. В 1950 р. та в наступні роки кількість 
студентів, прийнятих на перший курс, становила щорічно не менше 250 осіб і продовжувала 
збільшуватись, започатковувались нові спеціальності. Так, у зв'язку з бурхливим розвитком 
обчислювальної техніки, на факультеті було відкрито нову спеціальність (а з 1956 р. ; 
профілюючу кафедру) обчислювальних машин її очолив випускник факультету доц. К. Г. 
Самофалов (в подальшому д. т. н., проф., член - кореспондент АН України). З березня по 
грудень 1952 р. деканом ЕТФ був проф. М. Л. Калніболотський, а з грудня 1952 р. до кінця 1962 
р. факультет очолював проф. С. О. Ребров. 

Після 1958 р. у зв'язку зі зростанням потреби в фахівцях в галузі автоматизації 
виробництва на факультеті відкрита нова спеціальність «Автоматизація процесів виробництва і 
розподілу електричної енергії» та відповідна профілююча кафедра релейного захисту та 
автоматизації енергосистем , яку очолив доцент (в подальшому — професор) Ю. П. Гизила. 

В 1962 р. на перший курс ЕТФ було прийнято 300 осіб, а за гальна кількість студентів 
збільшилась до 1800. Тому керівництво КПІ прийняло рішення про поділ електротехнічного 
факультету на два окремих факультети: електроенергетичний та факультет автоматики і 
приладобудування . В складі електроенергетичного факультету залишилось дев'ять кафедр: 
електричних станцій , електричних мереж і систем , техніки високих напруг , електричних 
машин , електропривода та автоматизації промислових установок , релейного захисту і 
автоматизації енергосистем , теоретичних основ електротехніки та електричних вимірювань, 
електричних матеріалів та світлотехніки , яку після проф. Г.Т. В. Окулова у 1956 -1969 рр. 
очолював к.т.н., доц. Л. В. Свєчніков. В період 1969-1971 рр. - к.т.н., доц. К. А. Товаренко, а у 
1971-1975 рр. — д.т.н., проф. М. Ю. Ієрусалімов. Деканом електроенергетичного факультету 
було обрано доц. В. М. Павлова, який керував факультетом у 1962—1975 рр. 

В 1962 р. на кафедрі електричних мереж і систем відкрито нову спеціальність «Елект- 
ропостачання міст і промислових підприємств». 

З впровадженням обчислювальної техніки і принципів кібернетики в керуванні 
енергетичними системами виникла потреба у відповідних спеціалістах. У зв'язку з цим в 1965 р. 
на факультеті відкривається нова спеціальність «Кібернетика енергосистем» . Підготовку 
інженерів з цієї спеціальності до ручено кафедрі електричних мереж і систем, якою керував 
проф. В. Г. Холмський-Лукашенко. 

В цей період відбувається і наукове зростання викладацького с кладу факультету. 
Докторські дисертації захистили І. К. Федченко, В. Г. Холмський-Лукашенко, І. М. Чиженко, 
М. Ю. Ієрусалімов; кандидатські – Л. О. Радченко, С. О. Ребров, В. М Павлов, Г. М. Блавдзевич, 
К. А. Товаренко, О. Г. ІІІаповаленко, А. В. Новіков, Є. П. Красовський та багато ін. Доц. К. А. 
Товаренко в 1962—1974 рр. виконувала обов'язки заст. декана з учбово-методичної та виховної 
роботи. 

Вчені факультету в 1972 р. виконали госпдоговірних робіт приблизно на 0,5 млн. крб. У 
1945—1972 pp. вченими факультету захищено шість докторських і більше 100 кандидатських 
дисертацій. Найбільше кандидатів технічних наук (понад 52) підготував чл.-кор. АН України І. 
М. Постніков. 

Зі зростанням складу факультету і потребами кафедр у розвитку науково-дослідної бази 
на факультеті все гостріше відчувається брак площі в енергетичному крилі головного корпусу. 
В зв'язку з цим керівництвом інституту приймається рішення про початок підготовчих робіт з 
проектування окремого нового учбово-ла- бораторного корпусу № 20 та гуртожитку №18 на 
1268 місць. У прийнятті цих важливих для розвитку факультету на далеку перспективу рішень 
важливу роль відіграв новий ректор КПІ — д. т. н., чл.-кор. АН України Г. І. Денисенко (за 
фахом інженер-електрик), який керував КПІ у 1971 — 1987 pp. Вольовий, впливовий, з 
видатними організаторськими здібностями, новий ректор зробив великий, один з найбільших на 
ректорському рівні КПІ, внесок у розбудову інституту та його складової — учбово-
лабораторної бази електротехнічного факультету. Безпосередню участь в житті факультету 
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проф. Г. І. Денисенко брав як член кафедри електричних мереж і систем. Він очолював 
науково-дослідні роботи в галузі нетрадиційної енергетики (вітроенергетичні установки, 
процеси використання енергії морських хвиль, сонця та ін.), керував роботою аспірантів, 
досліджував можливості одночасної передачі по електричній лінії постійного та змінного 
струмів тощо. 

Побудова нового учбово-лабораторного корпусу факультету почалась у 1973 p., а в 
1974—1975 pp. на факультеті почався період кадрових і структурних змін в деяких його 
підрозділах. 

Факультет в період 1975 — 1988 pp. 
Основна особливість цього періоду функціонування факультету – підготовка до 

проектування нового учбово-лабораторного корпусу № 20, участь в його побудові та 
перебазуванні кафедру нові приміщення з одночасною перебудовою та розширенням учбово-
лабораторної бази кафедр. 

На початку цього періоду кафедру електричних вимірювань, матеріалів та світлотехніки 
було перейменовано на кафедру електроізоляційної і кабельної техніки , яка повинна була 
забезпечувати підготовку інженерів з однойменної спеціальності при кількості прийому — 50 
осіб. 

Кафедру електричних станцій очолив доц. В. Д. Лепорський, а кафедра релейного захисту 
і автоматизації енергосистем була перетворена у кафедру автоматизації енергосистем , 
завідувачем якої було обрано доц. В. Ф. Скриля. 

В 1975 р. деканом факультету і завідувачем кафедри електропривода та автоматизації 
промислових установок обрано д. т. н., проф. М. Г. Поповича, який до 1978 р. керував 
електроенергетичним , а у 1978—1988 pp. — електротехнічним факультетами . 

В 1976 р. завідувачем кафедри техніки високих напруг став проф. М. Ю. Ієрусалімов; 
кафедру електроізоляційної і кабельної техніки в 1975 р. очолив к. т. н., доц. С. О. Лабудєв, а у 
1976 р. — д. т. н., проф. М. С. Ільченко, який також був першим проректором КПІ. 

В цей період колектив факультету на чолі з деканом М. Г. Поповичем, завідувачами 
кафедр за участю громадських організацій брав активну участь в узгодженні та вирішенні 
питань проектування, побудови учбово-лабораторного корпусу і гуртожитку № 18. Керівництво 
факультету велику увагу при діляло співпраці з галузевими міністерствами з метою виділення 
ними пайових коштів, одержанню будівельних матеріалів, різного обладнання, вирішувало 
багато інших питань, які виникали в процесі проведення будівельних робіт. Студентський 
колектив та обслуговуючий персонал кафедр брав безпосередню участь в будівельних роботах. 
Слід відзначити велику роботу в цьому напрямі доцента кафедри електричних станцій С. Я. 
Свірена, ст. наукового співробітника кафедри TOE А. Ш. Немировського, зав. лабораторіями 
факультету С. М. Ушарової, заступників декана В. Ю. Гуріна, А. О. Кривака та багатьох інших 
співробітників факультету. Важливу роль в побудові нового корпусу факультету відіграв 
«громадський керівник робіт» В. В. Тимченко. 

Одночасно з напруженою роботою, пов'язаною з будівництвом нового корпусу і 
підготовкою підрозділів факультету до переходу в нові приміщення, на факультеті в повному 
обсязі проводилась учбова, методична та наукова робота. 

В 1978 р. закінчилось будівництво першої черги учбово-лабораторного корпусу, фактична 
робоча площа якого становила 8500 м2 при загальній корисній площі 15000 м2, що більше ніж у 
2 рази перевищувало площі факультету, які він займав в го ловному корпусі КПІ. Кожна 
кафедра одержала в корпусі № 20 достатню кількість приміщень з урахуванням перспектив 
свого подальшого розвитку. В цьому ж році електроенергетичний факультет перетворився в 
найбільший факультет КПІ зі щорічним прийомом на 1 курс 350 студентів. Загальна 
чисельність студентського колективу стала більше 2000 чоловік. Кількісний склад науково-
дослідної частини та обслуговуючого персоналу досяг 350 осіб. У зв'язку з цим за поданням 
декана факультету керівництво КПІ в 1978 р. прийняло рішення про організацію двох окремих 
факультетів: електроенергетичного (7 груп прийому) та електротехнічного (7 груп прийому) з 
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розміщенням їх у новому корпусі № 20. До складу електротехнічного факультету (декан — д. т. 
н., проф. М. Г. Попович) увійшли кафедри: 

• Електропривод та автоматизація промислових установок (ЕПА). Завідувач — д. т. н., 
проф. М. Г. Попович; 

• Електричні машини (ЕМ). Завідувач — к. т. н., доц. Л. В. Новіков, в подальшому — 
д. т. н., проф. Ю. А. Шумілов; 

• Електроізоляційна і кабельна техніка (ЕКТ). Завідувач — д. т. н., проф. І. С. Ільченко, 
а після його смерті з 1979 р. — доц. В. М. Кириленко, 

• Проблемна лабораторія електроприводів з лінійними асинхронними двигунами 
(науковий керівник — проф. С. О. Ребров). 

На електротехнічному факультеті в 1978 р. навчалось близько 1100 студентів, в тому 
числі іноземці, та працювали 45 осіб про- фесорсько-викладацького складу, серед яких: три д. т. 
н., професори, три к. т. н., професори, 27 к. т. н., доцентів, п'ять старших викладачів, дев'ять 
асистентів. 

У складі електроенергетичного факультету (ЕЕФ) залишилось чотири профі- люючі 
кафедри (декан — доц., в подальшому д. т. н., проф. В. Д. Лепорський): 

• Електричні станції (ЦЕС, а потім EC). Завідувач — к. т. н., доц. В. Д. Лепорський; 
• Автоматизація енергосистем (АЕ). Завідувач — к. т. н., доц. В.Ф.Скриль (в 

подальшому професор); 
3. Техніка високих напруг (ТВН). Завідувач — д. т. н., проф. М. Ю. Ієрусалімов; 
4. Електричні мережі і системи (ЕМС). Завідувач — к. т. н., доц. В. М. Сулейманов (в 

подальшому професор). 
До складу ЕЕФ також увійшла загально технічна кафедра теоретичних основ 

електротехніки, зав. кафедри — чл.-кор. АН України, д. т. н. І. М. Чиженко. 
На електроенергетичному факультеті в 1978 р. навчалося близько 1000 студентів (в тому 

числі іноземці). Викладацький персонал факультету, враховуючи загальну кафедру — 
теоретичних основ електротехніки, викладачі якої читали лекції і на інших факультетах КПІ і 
яка була найбільш чисельною (22 викладача),— 63 особи: три доктори технічних наук, 32 к. т. 
н., доцента, інші без вченого ступеня. У складі учбово-допоміжного персоналу — 33 особи. 

Факультет в період 1988-1998 pp. 
Нова назва факультету — факультет електроенерготехніки та автоматики (ФЕА) — 

точніше відповідала профілю об'єднаних факультетів, а також враховувала той факт, що дві 
кафедри (автоматизації енергосистем та електроприводу і автоматизації промислових 
установок) профілювали своїх випускників в галузі автоматики. 

Деканом об'єднаного факультету електроенерготехніки та автоматики на 
безальтернативній основі було обрано д. т. н., проф. В. Д. Лепорського, який до цього керував 
електроенергетичним факультетом. В жовтні 1988 р. на факультеті створено кафедру цільової 
підготовки — «Електроенергетики та електротехніки», яка, згідно з рішенням Президії АН та 
Колегії Міносвіти України, мала об'єднати зусилля викладачів факультету та Інституту 
електродинаміки АН України у справі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для 
наукових установ і вузів зі складу студентів ФЕА на основі індивідуальних учбових планів. 
Викладачами на кафедрі цільової підготовки працювали дев'ять відомих вчених, д. т. н. 
Інституту електродинаміки та п'ять к. т. н., доцентів цієї кафедри. 

Керівником кафедри було призначено акад. АН України, д. т. н., проф. А. К. 
Шидловського. Серед викладачів, які забезпечували електроенергетичний напрям підготовки 
студентів, входили: акад. АН України, проф. Б. С. Стогній, чл.-кор. АН України, проф. В. Г. 
Кузнєцов, д. т. н., проф. О. В. Кириленко та ін. 

Електротехнічний напрям підготовки, який вимагав до кладних знань електроніки, 
електромеханіки, забезпечувався: академіком АН України А. К. Шидловським, д. т. н., проф. Е. 
М. Чехетом, д. т. н., проф. В. М. Ісаковим, д. т. н., проф. М. М. Юрченком, д. т. н., проф. К. О. 
Липківським та ін. 
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Щорічно на кафедрі цільової підготовки навчалось близько 20 студентів III—VI курсів 
ФЕА, які, не тільки займалися основною учбовою роботою на кафедрах ФЕА, а й слухали 
додаткові курси в ІЕД АН України, проводили там лабораторно-практичні заняття, 
використовуючи науково-дослідну базу Інституту електродинаміки. 

В 1989 р. до складу ФЕА з гірничого факультету переведена кафедра електропостачання, 
якою керував д. т. н., проф. А. В. Праховник (у 1984—1989 pp. він був проректором КПІ з 
учбово-методичної роботи). 

На початок 1997 p. кадровий склад факультету характеризували такі дані: загальна 
кількість співробітників — 282; професорсько-викладацький склад - 140; навчально-
допоміжний персонал — 78; штатні науковці — 64; загальна кількість студентів із за всіма 
формами навчання - 2230 осіб. 

Серед викладачів 18 д. т. н., професорів; 96 к. т. н., професорів, доцентів, ст. викладачів та 
асистентів; 26 асистентів, ст. викладачів та доцентів без ученого ступеня. 

На розвиток матеріальної бази ФЕА в 90-ті роки майже не виділялося бюджетне 
фінансування. Разом з тим кафедри факультету достатньою мірою забезпечені необхідним 
приміщенням: загальна площа учбово-науково-лабораторного комплексу факультету на 1996 р. 
становила 8317 м2, в тому числі: в корпусі № 20 — 5800 м2; в корпусі № 1 (кафедра техніки та 
електрофізики високих напруг) — 1300 м2; в корпусі № 22 (кафедра електропостачання) — 
1157 м2. 

Велика увага приділяється обладнанню лабораторій сучасними засобами обчислювальної 
техніки. Тільки в 1996 р. на факультеті були обладнані два комп'ютерні навчальні класи, 
оснащені сучасними ЕОМ типу ІВМ-586. Одночасно зміцнювалась лабораторна база 
спеціальних кафедр. 

Розвиток матеріальної бази кафедр і факультету в цілому здійснювався за рахунок 
позабюджетних коштів, які кафедри одержували за навчання студентів і аспірантів-іноземців на 
контрактній основі, за рахунок виконання контрактів з наукової та іншої діяльності. 

Завдяки роботі кафедр з метою розвитку учбово-лабораторної бази отримано: 
• на кафедрі ЕПА (контракт з фірмою «СІМЕНС») – сучасне обладнання світового рівня. 

Це стенди «Сімоверт» та «Сіморег», а також система «Сіматік-С5», призначені для 
мікропроцесорного керування електроприводів змінного та постійного струмів та для 
забезпечення автоматизації керування технологічними процесами в різних галузях 
промисловості; 

• на кафедрі ЕМ — технологічний процесор «ТЕМП», а також модеми системи АРВ 
синхронного двигуна та електромашинного вентильного перетворювача; 

• на кафедрі ЕСН — інформаційно-вимірювальну систему «ІТЕК-1», що широко 
застосовується в електроенергетиці; 

• на кафедрі ЕМС — лабораторію на базі перехідних пристроїв змінного струму (УРМОС-
2М), а також розробку кафедри - стенд з новим класом пристроїв контролю та діагностики 
режиму силових трансформаторів, захищених патентами в країнах Європи та США; 

• на кафедрі ТВН — стенд для моделювання та дослідження дій космічних факторів на 
обладнання, стенд для вимірювання високих напруг на рівні Державних еталонів та інші 
установки; 

• на кафедрі ЦЕС — комплексну електродинамічну фізичну мо дель електричної станції; 
• на кафедрі АЕ – обладнання диспетчерсько-технологічного керування електричними 

системами, а також багато іншого су часного технічного обладнання. 
В кінці 80-х – на початку 90-х років кафедри факультету продовжували виконання 

науково-дослідних робіт відповідно до своїх наукових напрямів. Заступниками декана з 
наукової роботи були к. т. н., доц. С. О. Яндульський, а з 1994 р. - доц. М. П. Макаренко. 

До наукових досліджень в цей період залучалось до 350-400 фахівців на рік, а результати 
наукових робіт впроваджувались в енергосистемах України, Росії, Північного Кавказу, 
Туркменистану, на атомних електростанціях (Чорнобиль, Рівне, Воронеж), на Трипільській 
ГРЕС, київських ТЕЦ, на під приємствах Держконцерну «Укргазпром» (Харківтрансгаз, 
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Черкаситрансгаз, Шебелинкагазпром та ін.), на найпотужніших в той час імітаційних і 
діагностичних комплексах системи енергопостачання і навігаційного устаткування автономних 
об'єктів (у науково-виробничих об'єднаннях Москви, Києва, Ленінграда, Новосибірська, 
Томська). Тісні наукові контакти підтримувались з закордонними вузами: політехнічні 
інститути Харбіна і Чунціна (КНР), політехнічний університет м. Хошімін (В'єтнам), Вища-
технічна школа м. Лейпціг (НДР), з канадськими науковцями. 

Загальний обсяг держбюджетних асигнувань на 15.12.96 становив 46621 грн (відповідно 
по лінії Міносвіти — 36259 грн, Міннауки — 10362 грн). Обсяг госпрозрахункових робіт — 
164692 грн (разом з послугами сторонніх організацій). Держбюджетне фінансування складало 
всього 22% віл повного обсягу фінансування наукових досліджень факультету. 

Серед наукових робіт факультету, спрямованих на вирішення актуальних 
народногосподарських проблем, слід відзначити такі: 

• оптимальне управління режимами роботи електростанцій і електромереж, а також 
електромеханічних систем промислових установок; 

• створення високоефективних алгоритмів і програм аналізу перехідних процесів в 
електроенергетичних та електромеханічних об'єктах; 

• діагностика технічного стану і надійності електротехнічного устаткування; 
• розробка нових електротехнічних матеріалів і виробів на їх основі; 
• розробка й впровадження теоретичних методів і технічних засобів алгоритмічного, 

програмного та інформаційного забезпе- чення процесів автоматичного та автоматизованого 
керування складними енергетичними системами; 

• дослідження нейронних мережевих алгоритмів для вирішення задач прогнозу в 
електроенерготехніці; 

• розробка та дослідження автоматизованих електроприводів на основі двигунів 
поступального та обертового рухів, а також систем автоматичного керування об'єктами зі 
складними електромеханічними зв'язками; 

• теоретичне обґрунтування, розробка та створення спеціальних типів джерел живлення 
сучасних технологій; 

• розробка і дослідження аналогових і цифрових електромеханічних багаторушійних 
систем змінного і постійного струму, оптимальних за динамічністю, точністю і швидкодією: 

• розробка комп'ютерних систем екологічного контролю газового середовища цехів 
промислових підприємств; 

• підвищення якості віброакустичних властивостей електричних машин; 
• розробка і виробництво дослідних зразків асинхронізованих генераторів для живлення 

газоперегонних станцій; 
• дослідження теплових полів у потужних турбогенераторах; 
• дослідження автоматизованих систем обліку та управління енерговикористанням; 
• комплексні розробки в галузі управління енергоефективністю; 
• енергетичний аудит; 
• дослідження і оптимізація потужних випрямлячів, інверторів, компенсаторів реактивної 

потужності, перетворювачів частоти і напруги, систем автоматизованого керування 
енергетичними пристроями; 

• розробка і впровадження випробувальних установок, вимірювальних пристроїв та 
метрологічного забезпечення об'єктів високої напруги; 

• економіко-організаційні проблеми функціонування енергетики України. 
Співробітники факультету кожного року подавали в середньому не менше 30 заявок на 

винаходи, ряд з них патентувався за кордоном. На компенсаційній основі діяло п'ять прямих 
договорів з зарубіжними партнерами. 

Науково-технічна інформація про проведені на факультеті наукові дослідження була 
оприлюднена в багатьох наукових статтях (в українських та закордонних журналах), у 
доповідях, зроблених на науково-технічних конференціях, симпозіумах та семінарах, в 



 

 428 

захищених докторських і кандидатських ди сертаціях, підручниках та учбових посібниках, 
виданих з грифом Міністерства освіти. 

Наукова діяльність ФЕА отримала суспільне визнання в Україні і на міжнародному рівні. 
Серед співробітників факультету дев'ять лауреатів Державних премій, вісім академіків НАН 
України, Нью-Йоркської та Європейської академій наук. За до помогою Європейського 
Співтовариства (згідно з програмою TACIS) з метою підготовки кадрів з енергозабезпечення та 
підвищення ефективності енерговикористання в Україні на базі кафедри електропостачання у 
1996 р. створено Національний центр підготовки енергоменеджерів. Приміщення Центру 
обладнані сучасними енергозберігаючими приладами та устаткуванням, діючими 
демонстраційними та навчальними моделями тощо. 

Наукові співробітники факультету К. А. Кучинський та В. П Герасимчук отримали 
персональні стипендії Президії НАН України, крім того, К. А. Кучинський одержав премію 
Президента НАН України за кращу науково-дослідну роботу серед молодих учених. 

ФЕА, як один з найбільших факультетів НТУУ «КПІ», має розгалужені міжнародні 
зв'язки. Це, насамперед, договори про співробітництво з університетом м. Пуебла (Мексика), 
університетом м. Бірмінгем (Велика Британія), університетами м. Мюнхена та м. Ільменау 
(ФРН), Другим Римським університетом, Магдебурським технічним університетом (ФРН), 
Вищим технічним училищем м. Брно (Чехія), фірмою «Сіменс», Політехнічним інститутом м. 
Лодзь (Польща), Північно-Китайським енергетичним та Харбінським політехнічним 
інститутами (КНР), Хошімінським політехнічним інститутом (В'єт нам). У рамках цих 
договорів провадяться обміни фахівцями, стажування студентів, викладачів та співробітників 
ФЕА за кор доном. Заст. декана з питань роботи з іноземцями в цей період був к. т. н., доц. В. К. 
Петровський. 

Факультет завжди проводив велику роботу з підготовки кадрів для зарубіжних країн і був 
одним з лідерів КПІ за цим показником. Достатньо сказати, що в 1990/91 і 1991/92 навчальних 
роках на факультеті навчалось більше 300 студентів-іноземців з 64 країн світу. До 1990 р. всі 
студенти-іноземці на правлялися в КПІ Міністерством освіти СРСР на підставі різного роду 
міжурядових угод та договорів, а також по лінії гро мадських організацій. 

Основні результати роботи факультету з часу його заснування по 1998 р 
За всіма формами навчання (денна, вечірня, заочна) факультет підготував за період свого 

функціонування більше 18500 інженерів-електриків і електромеханіків, в тому числі майже 
1000 іноземців. 

Кількість підготовлених інженерів кафедрами ФЕА за всіма формами навчання 
Кафедра Кількість Функціонування
Електричні станції (ЦЕС, EC) 2500 з 1922 
Електричних мереж та систем (ЕМС) 4500 з 1921 
Електричних машин (електромеханіки) (ЕМ) 2500 з 1921 
Електропривода та автоматизації промислових установок (ЕПА.) 5000 з 1936 
Техніки високих напруг (ТВН) 900 з 1954 
Автоматизації енергосистем (АЕ) 1400 з 1962 
Електроприладобудування (ЕПБ) 240 1944-1962 
Автоматики та телемеханіки (AT) 240 1945-1962 
Ізоляційно-кабельної техніки (ІКТ) 300 1976-1988 
Приладів та систем неруйнівного контролю (ПСНК) 120 1981-1988 
Електропостачання (ЕП) 820 1988-1997 
Всього 18520   

 
Серед випускників факультету багато видатних діячів науки та виробництва: Президент 

НАН України, академік Б. Є. Патон; Академік НАН України, директор Інституту елек 
тродинаміки А. К. Шидловський (керівник відділення «Енергетика» НАН України); академіки 
НАН України: С. В. Свєчніков , Г. Г. Счастливий , І. М. Чиженко, Б. С. Стогній, В. М. Кунцевич 
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; чл.-кор. НАН України /. В. Волков , А. Д. Нестеренко , К. Г. Самофалов , В. Ю. Тонкаль, В. Г. 
Кузнєцов , М. Кулик , академік AH CPCP Б. М. Вул та багато інших докторів технічних наук та 
кандидатів технічних наук. 

Серед випускників факультету - колишній мер міста Києва (1979—1990 pp.), д. є. н. В. А. 
Згурський , колишні міністри В. 3. Борисовський (Мінмонтажспецбуд), К. І. Побегайло, А. В. 
Гриценко (Міністерство енергетики та електрифікації України); директори організацій 
(об'єднань), заводів: М. 3. Котляревський, В. А. Згурський, Л. Л. Никифоров (Радіозавод), В. А. 
Пономарьов (ВО «Реле і автоматики»), П. А. Шило («Точелектроприлад»), В. М. Ярмола (завод 
ім. Петровського), А. Г. Баталов (Національний диспетчерський центр України), 

В. С. Кириченко (Центральний регіональний диспетчерський центр), В. М. Каневський 
(ВО «Укренергоатом»), М. М. Морозов (завод «Конденсатор»), С. Д. Сердюк (Київська ТЕЦ-5), 
В. А. Єрмаков (Укрдіпроенерго), Р. І. Гринюк (ОДУ Півдня), Ю. Е. Струговщиков (Київські 
міські мережі), П. М. Мельник (перший директор Київського Інституту автоматики), В. О. 
Гурєєв (генеральний директор НВО «Інфотех-ЛТД») та багато інших видатних особистостей. 

Через аспірантуру факультету підготовлено більше 260 кандидатів наук. За час існування 
факультету співробітниками захищено 21 докторську дисертацію. Надруковано близько ПО 
монографій, підручників та учбових посібників з грифом Мінвузу (Міносвіти) України та 
СРСР. Одержано більше 430 авторських свідоцтв і 27 патентів. 

Викладачами факультету одержано 11 урядових почесних звань: дев'ять Заслужених 
діячів науки, Заслужених діячів науки і техніки, Заслужених працівників вищої школи; Герой 
СРСР; Герой Соціалістичної Праці. Дев'ять членів колективу факультету відзначені 
Державними преміями в галузі науки; науки і техніки. Сформовано висококваліфікований 
науково-педагогічний колектив, у складі якого (на 1997 р.) — 18 професорів, докторів та 96 
кандидатів наук. 

Наукові школи і напрями ФЕА дістала визнання в Україні та за її межами. В складі 
науково-педагогічного колективу вісім представників НАН України, галузених AH України, 
Нью-Йоркської та інших академій наук; 11 членів міжнародної спільноти інженерів-електриків 
та електронщиків (ІЕЕЕ). 

Факультету період з 1998р по сучасний час... 
Новим етапом розвитку факультету слід вважати період з 1998 р. З цього часу деканом 

факультету обрано д.т.н., проф. О.С. Яндульського. Сучасний ФЕА – це науково-учбовий 
комплекс на базі якого здійснюється: 

• впровадження нової ступеневої системи вищої освіти відповідно сьогоденним 
вимогам підготовки фахівців 

• підготовка наукових кадрів високої кваліфікації 
• підвищення кваліфікації 
• виконання науково-дослідних робіт та ін. 
Декани факультету 
проф. Круковський Анатолій Володимирович (з вересня 1918 р. — перший декан 

факультету); 
проф. Котельніков Олександр Петрович (початок 20-х років); 
проф. Скоморохов Олександр Олександрович (1923- 1926 pp.); 
проф. Окулов Петро Володимирович (1930 -1938 pp.); 
проф. Городецький Герасим Моісеєвич (1438 - 1941 рр ); 
проф. Орловський Аркадій Вікторович (1944-1932 рр) 
проф. Калніболотський Максим Леонідович (03.03.52 — 22.12.52); 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ НТУУ «КПІ» 
 
 
Декан: професор Жуйков Валерій Якович 

Адреса: 03056, Київ-56, вул. ак. Янгеля 16/9, навчальний корпус 12, кiмн.115  
Телефон: 454-94-32, 454-94-40, 406-83-06  
e-mail: fel@kpі.ua 
Офiцiйний сайт факультету: http://fel.kpi.ua 
День факультету: передостання п'ятниця травня 

 
КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕЛЕКТРОНIКИ  
• кафедра мікроелектроніки – МЕ, http://me.kpi.ua  
• кафедра електронних приладів та пристроїв – ЕПтаП, http://ed.kpi.ua  
• кафедра промислової електроніки – ПЕ, http://kaf-pe.kpi.ua  
• кафедра фізичної та біомедичної електроніки – ФБМЕ, 

http://phbme.kpi.ua 
• кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури – КЕОА, 

http://keoa.kpi.ua 
• кафедра акустики і акустоелектроніки – ААЕ, http://acoustic.kpi.ua 
• кафедра звукотехніки і реєстрації інформацiї – ЗТРІ, http://kaf-ztri.kpi.ua 
Факультет електроніки у складі кафедр «Електронні та іонні прилади», «Діелектрики та 

напівпровідники» та «Промислова електроніка» був створений наказом ректора КПІ № 619 від 
24.10.1962 року. З 1962 до 1974 року мав назву «Факультет радіоелектроніки» ( ФРЕ ), з 1974 до 
1996 року — «Факультет електронної техніки» ( ФЕТ ), з 1996 він має сучасну назву ( ФЕЛ ).  

Біля витоків факультету стояли відомі вчені, організатори 
науки і вищої школи професори А.І. Вишневський, М.М. 
Некрасов, В.С. Руденко. Першим деканом факультету було 
призначено професора А.І. Вишневського. У наступні роки 
деканами були: 1963-1966 роки, 1970-1975 роки — проф. М.С. 
Ільченко, 1966-1970 роки — проф. Г.Б. Сердюк, 1975-1983 роки 
— проф. Ю.М. Калніболотський, 1983-1992 роки — проф. Ю.І. 
Якименко, 1992-2003 роки — проф. Л.Д. Писаренко. З 2003 
року факультет очолює проф. В.Я. Жуйков.  

У 1974 році на факультеті було створено загальноінженерну кафедру теоретичної 
електроніки, завідуючим якої став відомий вчений професор В.П. Сігорський. У 1996 році до 
факультету приєднались три кафедри електроакустичного факультету, який на той час 
очолював проф. В.Г. Абакумов.  

Факультет готує фахiвцiв у галузях наноелектронiки, біомедичної електроніки, акустики 
та акустоелектронiки, телекомунiкацiйних систем та промислової електроніки, якi впевнено 
володiють сучасними комп'ютерними технологiями проектування, розробляють та 
експлуатують електроннi та акустичнi прилади, пристрої та системи широкого дiапазону 
призначення.  

За час навчання студенти отримують гуманiтарну, економiчну, загальноiнженерну та 
спецiальну пiдготовку, мають змогу пройти вiйськову пiдготовку та отримати офiцерське 
звання, на контрактнiй основi отримати другу вищу освiту. Всi студенти проходять практику, а 
кращi - стажування за кордоном. До послуг студентiв бiблiотека, спорткомплекс, їдальня, 
студентам з iнших мiст надається гуртожиток.  

Працевлаштування спецiалiстiв забезпечене держзамовленням, iндивiдуальним 
замовлення та вiльним вибором. Випускники працюють керiвниками та провiдними 
спецiалiстами програмних розробок i технiчних проектiв з електронiки, медичного 
приладобудування, акустотехнiки та iнформатики у науково-дослiдних iнститутах, на 
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пiдприємствах електронної промисловостi, в установах держуправлiння i комерцiйних 
структурах України та за кордоном (в країнах СНД, США, Канадi, Нiмеччинi, Кореї та iн.)  

На факультеті підготовлено близько 21 тисячі інженерів та магістрів, понад 400 
кандидатів та 40 докторів наук, створені наукові школи, відомі в Україні та за її межами. 

Випускники факультету працюють у таких галузях:  
• Iнформацiйнi мiкроелектроннi системи  
• Мiкро – та наноелектроннi прилади та пристрої  
• Фiзична електронiка  
• Бiомедична електронiка  
• Комп'ютерні засоби медичної діагностики  
• Електронiка фiзико-технiчних систем  
• Електронiка iнформацiйних систем  
• Електронiка силових та мiкропроцесорних систем  
• Електронiка комп'ютерних систем  
• Акустичнi мультимедiйнi технологiї  
• Комп'ютерна обробка та захист акустичної iнформацiї  
• Акустичнi методи дiагностики та контролю  
• Бiоакустичнi технологiї 
• Вiдео-, аудiо-, та кiнотехнiка  
• Системи формування, перетворення та реєстрацiї вiдеоконтенту  
• Iнформацiйно-обчислювальнi засоби електронного апаратобудування  
• Проблемно-орiєнтованi електронно-обчислювальнi засоби  
• Телекомунiкацiйнi системи та мережi  
• Системи передачi, перетворення та реєстрацiї iнформацiї  
• Системна iнтеграцiя телекомунiкацiйного обладнання  
Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 

2 роки. (нормативні терміни навчання на бакалавраті і в магістратурі) 
Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФЕЛ  
• Мікро- та наноелектроніка (б):  
o Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади (с, м); 
o Фізична та біомедична електроніка (с, м). 
• Електронні пристрої та системи (б):  
o Електронні прилади та пристрої (с, м); 
o Електронні системи (с, м). 
• Радіоелектронні апарати (б):  
o Виробництво електронних засобів (с, м). 
• Акустотехніка (б):  
o Акустичні засоби та системи (с, м); 
o Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати (с, м); 
o Відео-, аудіо- та кінотехніка (с, м). 
• Телекомунікації (б):  
o Телекомунікаційні системи та мережі (с, м). 
Про ФЕЛ / історія, досягнення, міжнародне визнання  
 
Факультет був створений у жовтнi 1962 р. в складi кафедр «Дiелектрики та 

напiвпровiдники», «Електроннi та iоннi прилади», «Промислова електронiка». До 1973 р. мав 



 

 432 

назву «Факультет радiоелектронiки», у 1973-1996 рр. – «Факультет електронної технiки», з 
вересня 1996 року - «Факультет електронiки». Першим деканом факультету був вiдомий вчений 
та педагог, професор, кандидат технiчних наук, завiдувач кафедрою «Електроннi та iоннi 
прилади» Вишневський Адольф Iванович.  

В 1963 р. на базi кафедри промислової електронiки були утворенi двi самостiйнi кафедри: 
промислової електронiки, яку очолив проф. Сiгорський В.П., та енергетичної електронiки пiд 
керiвництвом проф. Руденка В.С.  

В 1965 р. вiдбулася змiна назв: кафедра, керована проф. Сiгорським В.П., стала кафедрою 
технiчної електронiки, а кафедра пiд керiвництвом проф. Руденка B.C., як i спершу, кафедрою 
промислової електронiки  

1971 р. знову вiдбувається змiна назв: кафедра технiчної електронiки перейменовується в 
кафедру промислової електронiки, завiдувачем якої призначають проф. Петренка A.I., а 
кафедра, яку очолював проф. Руденко B.C., одержала назву енергетичної електронiки.  

1974 р. за iнiцiативою проф. Сiгорського В.П. та при активнiй пiдтримцi декана на 
факультетi виникає кафедра «Теоретичної електронiки». На кафедрi, яку очолював проф. 
Петренко А. I., було розпочато пiдготовку iнженерiв за фахом «Конструювання та виробництво 
електронно-обчислювальної апаратури», у зв'язку з чим кафедра 1977 р. набула назву 
«Автоматизацiї та проектування електронно-обчислювальної апаратури» (АПЕОА). А кафедру, 
яку очолював проф. Руденко B.C., було повернуто назву промислової електронiки, у 
вiдповiдностi до назви спецiальностi, з якої вона на протязi всiх попереднiх рокiв (з 1962 р.) 
готувала фахiвцiв для народного господарства.  

В 1985 р. на кафедрi АПЕОА було розпочато пiдготовку iнженерiв нової перспективної 
спецiальностi «Системи автоматизованого проектування», таку ж назву (САПР) одержала сама 
кафедра. А спецiальнiсть «Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної 
технiки», яку до цього забезпечувала кафедра, керована проф. Петренком A.I., передали на 
електроакустичний факультет, де було створено вiдповiдну кафедру пiд керiвництвом 
профессора, доктора технiчних наук Калнiболотського Ю.М.  

1991 р. на факультетi вперше в Українi було проведено набiр студентiв за формою 
подальшої ступеневої пiдготовки. Цього ж року кафедра теоретичної електронiки стає 
профiлюючою i починає пiдготовку фахiвцiв за спецiальнiстю «Фiзична електронiка». 1992 р. 
на факультетi вiдкрито нову спецiальнiсть - «Бiомедична електронiка», яку забезпечували 
кафедри теоретичної електронiки та мiкроелектронiки.  

1995 р. проведено перший в Українi випуск бакалаврiв з електронiки, а 1997 р. одержали 
дипломи першi 50 магiстрiв iз спецiальностей: «Мiкроелектронiка та напiвпровiдниковi 
прилади», «Електроннi прилади та пристрої», «Промислова електронiка», «Комп'ютернi 
технологiї проектування».  

Суттєвою подiєю у життi факультету стало приєднання до нього трьох кафедр 
колишнього електроакустичного факультету, пiсля чого вiн отримав назву «Факультет 
електронiки». 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАНОЇ ТЕХНІКИ НТУУ «КПІ» 
 

 
Декан: професор Павлов Олександр Анатолiйович  

Адреса: 03056, Київ-56, вул. Політехнічна, 41, навчальний корпус 18, кiмн. 
316, 317 
Телефони для довiдок: 454-98-27, 406-86-55, 406-83-50 
Деканат заочної форми навчання: 454-94-13 
e-mail: fiot@kpi.ua 
Cайт: http://fiot.kpi.ua 
День факультету – 7 грудня 2011 року 

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ IНФОРМАТИКИ ТА 
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНIКИ  

• Кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах - АУТС, 
http://auts.ntu-kpi.kiev.ua 

• Кафедра обчислювальної технiки – ОТ, http://comsys.kpi.ua, Першій в Україні кафедрі 
обчислювальної техніки – 50! [2010.04]  

• Кафедра технiчної кiбернетики – TK, http://tc.kpi.ua 
• Кафедра автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння – АСОІУ, 

http://asu.kpi.ua 
Усі кафедри, що входять до складу ФІОТ, беруть свій початок від електротехнічного 

факультету (ЕТФ), який було створено у 1918 р. і з якого у 1962 році виділився факультет 
автоматики та електроприладобудування. Цей факультет у 1975 році було розділено на два: 
факультет систем управління та факультет електроприладобудування і обчислювальної техніки. 
Окремі кафедри цих  факультетів у 1985 році були об'єднані у факультет з нинішньою назвою - 
«Інформатика та обчислювальна техніка» (ФІОТ).  

Факультет готує квалiфiкованих фахiвцiв з розробки та експлуатацiї програмних 
продуктiв i технiчних засобiв комп'ютерних i комп'ютеризованих систем, впровадження 
сучасних iнформацiйних технологiй загального та цiльового призначення для рiзноманiтних 
галузей науки та промисловостi. Вони здатнi створювати та експлуатувати комп'ютернi й 
комп'ютеризованi системи обробки iнформацiї та управлiння органiзацiйних, технiчних i 
органiзацiйно-технiчних об'єктiв.  

Випускники працюють керiвниками та розробниками програмно-апаратних комплексiв, 
менеджерами проектiв, адмiнiстраторами iнформацiйних, комп'ютерних та комп'ютеризованих 
систем i мереж у державних та приватних наукових, виробничих, банкiвських установах i 
фiрмах в Українi та за кордоном.  

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФІОТ  
• Комп’ютерні науки (б):  
o Інформаційні управляючі системи та технології (с, м).  
• Комп’ютерна інженерія (б);  
o Комп’ютерні системи та мережі (с,м).  
• Програмна інженерія (б).  
• Системна інженерія (б):  
o Комп’ютеризовані системи управління та автоматика (с, м);  
o Комп’ютеризовані та робототехнічні системи (с, м); 
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З 2000 року ФІОТ входить до складу навчально-наукового комплексу “Центр 
інформатики та управління” НТУУ “КПІ”, який створено з метою забезпечення високої якості 
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців у галузі інформатики та 
управління. 

Науковий потенціал факультету в основному зосереджений у двох науково-дослідних 
інститутах: “Системних технологій” та “Інформаційних процесів”. Науковці цих інститутів 
ведуть плідні фундаментальні та прикладні дослідження в галузі інформатики. 

Про ФІОТ  
Всі кафедри, що входять до складу ФІОТ, беруть свій 

початок від, створеного у 1918р., електротехнічного 
факультету, з якого у 1962р. виділився факультет автоматики та 
електроприладобудування. Цей факультет у 1975р. було 
розділено на два – факультет систем управління та 
електроприладобудування і обчислювальної техніки. Окремі 
кафедри цих факультетів у 1985 р. були об’єднані у факультет з 
нинішньою назвою “Факультет інформатики та обчислювальної 
техніки”. 

З 2000 року ФІОТ входить до складу навчально-наукового комплексу “Центр 
інформатики та управління” НТУУ “КПІ”, який створений 27.02.2000р. з метою забезпечення 
високої якості підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців в галузі 
інформатики та управління, голова Ради Центру ректор НТУУ “КПІ”, директор навчально-
наукового комплексу “Інститут прикладного та системного аналізу”, академік НАН України, 
професор, д.т.н. Згуровський М.З. 

Факультет має чотири випускаючі кафедри: автоматики та управління в технічних 
системах (АУТС, створена у 1945р.), обчислювальної техніки (ОТ, створена у 1960р.), технічної 
кібернетики (ТК, створена у 1969р.), автоматизованих систем обробки інформації і управління 
(АСОІУ, створена у 1978р.). Всі кафедри факультету є базовими кафедрами Міністерства світи і 
науки України і мають більш як 30-річний практичний досвід підготовки фахівців за 
закріпленими за ними напрямами та спеціальностями. 

На кафедрах працюють понад 116 кваліфікованих викладачів, з яких 18 мають наукові 
ступені докторів наук і 70 – кандидатів наук. 

У 2010/2011навчальному році на всіх курсах факультету навчаються 2196 студентів 
денної форми навчання (у тому числі – 69 іноземних студентів) та 505 студентів заочної форми 
навчання (без відриву від виробництва). 

Загальним для всього факультету є підготовка на фундаментальному рівні фахівців в 
області розробки, виробництва та експлуатації програмних і технічних засобів комп’ютерних та 
комп’ютеризованих систем, а також впровадження сучасних інформаційних технологій 
загального та цільового призначення для різноманітних галузей науки і промисловості з 
розробкою комп’ютерних та корпоративних мереж з відповідним програмним забезпеченням. 
Вони здатні проектувати, створювати та експлуатувати системи обробки інформації та 
управління організаційних та організаційно-технічних об’єктів. 

Підготовка фахівців здійснюється у два етапи. На першому етапі, після 4-х років 
навчання, випускник отримує диплом бакалавра про базову вищу освіту за вибраним напрямом. 
На другому етапі бакалаврам, за їх бажанням, надається можливість на конкурсній основі 
продовжити навчання і через 1,5 роки захистити диплом інженера за вибраною спеціальністю. 
Здібні до наукової діяльності бакалаври, за їх бажанням, через 2 роки підготовки можуть 
отримати кваліфікацію магістра за відповідною спеціальністю і одержати диплом державного 
зразку. 

Всі наші випускники не мають проблем з працевлаштуванням. Більшість успіваючих 
студентів вже з 3-го курсу (в неурочний час) співпрацюють з різними організаціями і фірмами. 
Випускники працевлаштовані в науково-дослідних установах, на промислових підприємствах, у 
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банках і комерційних структурах, державних установах, у сфері інформатизації різних галузей 
господарства України. Багато випускників факультету успішно працюють за кордоном. 

Декан факультету – Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, лауреат премії імені В.М.Глушкова НАН України в галузі 
інформатики, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедрою 
автоматизованих систем обробки інформації і управління, директор науково-дослідного 
інституту інформаційних процесів, професор, доктор технічних наук Павлов Олександр 
Анатолійович. Київ, просп. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, учб. корпус №18, кім. 317, тел./факс 
(044) 236-19-70. 

Історія 
Всі кафедри, що входять до складу ФІОТ, беруть свій початок від електротехнічного 

факультету (ЕТФ), який було створено у 1918 р. Диплом цього факультету у 1925 р. одержав 
майбутній перший завідувач кафедрою автоматики і телемеханіки (АТ) Йосип Ілліч Гребень. 

У післявоєнні роки деканами ЕТФ були проф. Орловський О.В. і доц. Ребров С.О. У 1945 
р. на ЕТФ створена кафедра АТ, яка разом з кафедрою вимірювальних пристроїв (ВП) 
здійснила перший випуск у 1949 р. (група ЕПБ-1), а у 1954 р. диплом уже захищали групи АТ-6 
і ВП-6 (у минулому група ЕПБ-6) . У 1984р. кафедра АТ перейменована в кафедру «Автоматика 
і управління в технічних системах» (АУТС). До 1984 року кафедра випускала інженерів за 
спеціальністю «Автоматика і телемеханіка», а з 

Наприкінці травня 2011 р. в НТУУ «КПІ» відбулася 
зустріч випускників – фахівців з обчислювальної техніки, яким 
випало навчатися у двох перших групах за спеціальністю 
«Математичні й лічильно-розв'язувальні прилади та 
обладнання» 

1984 року – за спеціальністю «Автоматика і управління в 
технічних системах». З 1993 року кафедра розпочала підготовку 
спеціалістів за двоступеневою системою: бакалаврів за 
напрямом «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління», інженерів за спеціальністю 
«Комп’ютеризовані системи управління і автоматики», магістрів за спеціальністю 
«Комп’ютеризовані системи управління і автоматики», а з 1998 року – бакалаврів за напрямом 
«Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління», інженерів і магістрів за спеціальністю 
«Системи управління і автоматики». 

В склад кафедри до 05.12.1995 року входили науково-дослідні лабораторії: автоматики і 
управління в технічних системах; систем управління; автоматизованих систем управління 
технологічними процесами радіоелектронної апаратури; автоматизації технологічних процесів, 
в яких працювали у 1994 році 58, а у 1995 році – 49 штатних працівників та сумісників. 

5 грудня 1995 року на базі науково-дослідної частини кафедри АУТС був створений 
Науково-дослідний інститут інформаційних процесів (НДІ ІП) при НТУУ «КПІ». До початку 
2000р. зав. кафедрою була академік Академії інженерних наук України, заслужений діяч науки і 
техніки України, професор, доктор технічних наук Краснопрошіна А.А. 

За наказом по КПІ №148 від 16 березня 1960 р. була організована перша на Україні 
кафедра обчислювальної техніки (ОТ), яка виділилась з складу кафедри АТ. Першим 
завідувачем цієї кафедри був член-кореспондент АН УРСР Івахненко О.Г., а з 1961р. – доц. 
Самофалов К.Г. Свій перший випуск ця кафедра здійснила у 1961 р. (групи ОМ-1 та ОМ-2). У 
1966 р. на кафедрі були фундаментально переглянуті всі учбові програми і учбовий план з 
метою більш повного відображення в учбовому процесі досягнень в галузі обчислювальної 
техніки. У 1969 р. набір студентів на кафедру був збільшений на 3 групи і була почата 
підготовка інженерів за спеціальністю 0647 «Прикладна математика» . З цього часу кафедра 
вела підготовку фахівців (інженерів-електриків і інженерів-математиків) із двох спеціальностей 
0608 «Електронні обчислювальні машини» та 0647 «Прикладна математика» . Починаючи з 
1990 р. кафедра провела велику роботу з переходу на трьох ступеневу систему підготовки 
кадрів (бакалавр-інженер-магістр) за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». 
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У 1962р. ЕТФ розділено на два факультети – автоматики та електроприладобудування 
(ФАЕПБ) та електроенергетичний (ЕЕФ). До складу ФАЕПБ ввійшли кафедри АТ, ОТ та ІВТ 
(інформаційно-вимірювальної техніки). Першим деканом ФАЕПБ був доц. Рожановський І.М. 
У наступні роки факультет очолювали доценти Костюк В.І., Винославський В.М., Зозуля В.Г., 
Туз Ю.М. У 1969 році здійснено перший набір на спеціальності: автоматизовані системи 
управління (АСУ) – на кафедрі ТК, та прикладна математика (ПМА) – на кафедрі ОТ. 

У 1969 р. з кафедри АТ виділено кафедру технічної кібернетики (ТК). Кафедру очолює 
академік Академії інженерних наук України, доктор технічних наук, професор Костюк В.І. З 
1969 року кафедра ТК випускала спеціалістів з «Автоматизованизх систем управління», а у 
1981 р. здійснила перший набір на спеціальність «Робототехнічні системи» (РС), а з 1997 року 
почала підготовку кваліфікованих кадрів з спеціальності 7.091402 «Гнучкі комп’ютеризовані 
системи та робототехніка». 

У 1990 р. з кафедри ОТ було виділено кафедру прикладної математики (ПМА) – зав. 
кафедрою проф. Вавілов Є.М. 

У 1975 р. ФАЕПБ було розділено на два факультети – систем управління (ФСУ) з 
кафедрами ТК і ПМА та електроприладобудування і обчислювальної техніки (ФЕПБІОТ) з 
кафедрами АТ, ОТ, ІВТ, АЕД. Деканами факультетів обрано, відповідно, доц. Акініна П.Й. та 
проф. Туза Ю.М. 

У 1983 р. деканом ФСУ був обраний доцент Ажогін В.В. Для підготовки інженерів-
системотехніків за спеціальністю 2202 «Автоматизовані системи обробки інформації і 
управління» у 1978 р. з складу кафедри ТК виділено кафедру автоматизованих систем 
управління виробництвом (АСУВ), завідувачем кафедри був призначений доцент Акінін П.Й., а 
з 1980 р. – професор Павлов О.А. 19 вересня 1992 р. кафедра АСУВ була перейменована на 
кафедру з нинішньою назвою “Автоматизовані системи обробки інформації і 
управління”(АСОІУ). 

З 1993/1994 навчального року почалась підготовка бакалаврів за напрямком 6.0804 
«Комп’ютерні інформаційні технології», з 1994/1995 навчального року – з напряму 
«Комп’ютерні науки», з 1995/1996 навчального року – інженерів-системотехніків за 
спеціальністю 7.080401 «Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління» , з 
1998/1999 навчального року – інженерів-системотехніків за спеціальністю 7.080401 
«Інформаційні управляючі системи та технології», з 1997\1998 навчального року – магістрів за 
спеціальністю 8.080401 «Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління» , з 
1998/1999 навчального року магістрів за спеціальністю 8.080401 «Інформаційні управляючі 
системи та технології». 

Кафедра АСОІУ є базовою в Україні за напрямом підготовки 0804 «Комп’ютерні науки» і 
спеціальності 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» 

Згідно з наказом Мінвузу УРСР за № 278 від 29.10.85р. «Про зміни в структурі вищих 
учбових закладів Мінвузу УРСР в 1985 році» створено факультет з нинішньою назвою 
факультет інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ), деканом якого понад 10 років була 
професор Краснопрошина А.А. 

З листопада 1995 р. факультет очолює професор Павлов О.А. 
У нинішньому складі факультет інформатики та обчислювальної техніки включає чотири 

випускаючі кафедри: 
- автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ); 
- автоматики та управління в технічних системах (АУТС); 
- технічної кібернетики (ТК); 
- обчислювальної техніки (ОТ). 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ 
 

 
Декан: професор Саєнко Наталія Семенівна 

Адреса: 03056, Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 618, 622 
Телефони: 454-94-18 (приймальна декана ), 454-92-69 (заочне відділення), 
406-83-57 (деканат) 
Сайт: http://fl.kpi.ua 
e-mail: fl@kpi.ua 

 
КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ ЛІНГВІСТИКИ  
Випускові кафедри: 
• кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови 

(профілююча) – КТППАМ, http://ktppam.kpi.ua 
• кафедра теорії, практики та перекладу французької мови 

(профілююча) – КТППФМ, http://ktppfm.kpi.ua 
• кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови (профілююча) – КТППНМ, 

http://ktppnm.kpi.ua 
 

• кафедра англійської мови технічного спрямування № 1 – КАМТС1, http://kamts1.kpi.ua 
• кафедра англійської мови технічного спрямування № 2 – КАМТС2, http://kamts2.kpi.ua 
• кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3 – КАМГС3, 

http://kamgs3.kpi.ua 
• кафедра української мови, літератури та культури - КУМЛК, http://kumlk.kpi.ua 
Факультет лінгвістики був заснований у 1995 році з 

метою підготовки висококваліфікованих перекладачів 
широкого профілю, підвищення якості підготовки з іноземних 
мов студентів технічних та гуманітарних факультетів 
університету. До складу факультету входять сім кафедр.  

Випускові: кафедра теорії, практики і перекладу 
англійської мови, кафедра теорії, практики і перекладу 
німецької мови, кафедра теорії, практики і перекладу 
французької мови. 

Кафедри англійської мови технічного спрямування № 1, кафедра англійської мови 
технічного спрямування № 2, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3, 
кафедра української мови, літератури та культури – забезпечують навчальний процес студентів 
університету (англійська мова) та лінгвістів зокрема (мовознавчі, літературознавчі та 
культурознавчі дисципліни).  

У процесі навчання студенти набувають знань з фундаментальних та професійних 
дисциплін, а також навичок вільного спілкування та перекладу двома 
обов’язковими іноземними мовами. Велика увага приділяється комп’ютерній підготовці, яка 
адаптована до вимог майбутньої професійної діяльності. Факультет готує висококвалiфiкованих 
перекладачів з іноземних мов (англійської, німецької або французької) рідною мовою i навпаки. 
Студенти  одночасно можуть отримати другу спецiальнiсть – викладача іноземних мов вищих 
навчальних закладів.  

Випускники працюють референтами-перекладачами, секретарями-перекладачами в 
управлiнських органiзацiях, виробничих, комерційних підприємствах та фірмах, iнформацiйних 
та рекламних агентствах, а також редакторами перекладу суспiльно-полiтичної, науково-
технiчної та художньої літератури, викладачами  iноземних мов.  

Термiни пiдготовки: бакалавр – 4 роки, спеціаліст – 1 рік, магістр – 1 рік  
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Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр».  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців 
• Філологія (б): 
o Переклад (с, м). 
Друга вища освіта  
Спеціалізація : бакалавр філології  

Форма навчання: вечірня  
Термін навчання: 2 роки  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ НТУУ «КПІ» 
 
 
Декан: професор Гавриш Олег Анатолійович 

Адреса: м. Київ, 03056, пр. Перемоги, 37, корпус №1, пов.2, кiмн.237  
Телефон для довiдок: 454-98-66, 454-98-67, 236-96-73  
Сайт: http://fmm.kpi.ua 
e-mail: fmm@ntu-kpi.kiev.ua, fmm@users.ntu-kpi.kiev.ua 
День факультету: 31 березня  

 
 

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ  
• кафедра менеджменту – КМ, http://management.kpi.ua  
• кафедра промислового маркетингу – ПМ, http://marketing.kpi.ua 
• кафедра математичного моделювання економічних систем – ММЕС, http://mses.kpi.ua 
• кафедра економіки і підприємництва – ЕП, http://keip.kpi.ua 
• кафедра міжнародної економіки – МЕ, http://ied.kpi.ua, про кафедру 
• кафедра теоретичної і прикладної економіки - ТПЕ, http://ktpe.kpi.ua  
З метою поглиблення економічної складової інженерної підготовки, а також враховуючи 

потреби народного господарства у кваліфікованих 
управлінських кадрах, у НТУУ “КПІ” в 1992 р. засновано 
факультет менеджменту та маркетингу. Такому рішенню сприяв 
багаторічний досвід організаційно-економічної підготовки 
студентів, значний творчий потенціал кафедр економіки та 
організації виробництва і політекономії, діяльність яких бере 
початок з 1934-1937 років. 

Факультет здійснює підготовку висококвалiфiкованих 
фахiвцiв з менеджменту, економiки i підприємництва, якi здатнi 
приймати обгрунтованi рiшення щодо управлiння персоналом, 
виробництвом, ринком, зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю та спроможнi забезпечити 
ефективне функцiонування нацiональної економiки.  

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; магістр, спеціаліст (с) – 1 та 1,5 року. 
Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (1 рік або 
1,5 навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  
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Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФММ 
• Економічна кібернетика (б):  
o Економічна кібернетика (с, м). 
• Міжнародна економіка (б): 
o Міжнародна економіка (с, м). 
• Економіка підприємства (б); 
o Економіка підприємства (с, м). 
• Маркетинг (б): 
o Маркетинг (с, м). 
• Менеджмент (б): 
o Менеджмент організацій (с, м); 
o Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (с, м); 
o Менеджмент інноваційної діяльності (с, м). 
• Специфічні категорії (м): 
o Управління інноваційною діяльністю (м). 
Денна форма навчання – к. 239, корп. 1, тел. 454-98-67 Форма навчання без відриву від 

виробництва, переведення та поновлення, друга освіта – к. 233, корп. 1, тел. 406-85-10  
На ФММ з 2004 року щорічно видається фаховий науковий збірник “Економічний вісник 

НТУУ “КПІ”. 
Про факультет 
Створенню факультету менеджменту та маркетингу сприяв багаторічний досвід 

організаційно-економічної підготовки студентів в КПІ, яка розпочалася у 1937 році, коли була 
заснована кафедра організації виробництва та економіки промисловості. 

 Враховуючи необхідність поліпшення економіко-управлінської підготовки інженерів, 
цільової підготовки економістів і менеджерів, 31 березня 1992 року в КПІ створено факультет 
менеджменту та маркетингу (ФММ). До його складу увійшли три профілюючі кафедри — 
менеджменту, промислового маркетингу, математичного моделювання економічних систем, 
а також кафедри, які обслуговували інженерні факультети КПІ: економіки та організації 
машинобудівного виробництва, економіки та організації радіоелектронного виробництва, 
економіки та організації промислових технологій і енергетики. 

 Впродовж 1992–2002 років ФММ очолював його засновник, к. х. н., професор, 
Заслужений працівник народної освіти України, академік АІН Віктор Дмитрович Нємцов. 
З 2002 по 2007 рік деканом був д. е. н., професор Василь Гнатович Герасимчук. З 2007 року 
по даний час очолює факультет д. т. н., професор Олег Анатольович Гавриш. 
  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА НТУУ «КПІ» 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФСП НТУУ «КПІ» 

 
 
Декан: проф. Новiков Борис Володимирович 

Адреса: 03056, Київ-56, просп. Перемоги, 37, корпус 7, кiмн.513, 521  
Телефон для довiдок: 454-90-22  
e-mail: fs@ntu-kpi.kiev.ua 
Cайт: http://fsp.kpi.ua 

 
 

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦIОЛОГIЇ І ПРАВА  
Випускові кафедри:  
• Кафедра полiтологiї, соціології та соціальної роботи – ПССР, 

http://politology.kpi.ua  
• Кафедра теорії права і держави - http://tdp.kpi.ua  
• Кафедра адміністративного, фінансового та господарського права – http://afgp.kpi.ua  
• Кафедра інформаційного та підприємницького права - http://ipp.kpi.ua  

 
• Кафедра фiлософiї – КФ, http://philosophy.kpi.ua  
• Кафедра психології і педагогіки – ПП, http://psy.kpi.ua  

 
• Кафедра історiї - КІ, http://kafhistory.kpi.ua 
Факультет засновано в 1996 році (до 2007 року – факультет 

соціології). Тут готують фахівців у сфері управління, соціальної роботи 
та права. Фахівці з адміністративного менеджменту та соціальної 
роботи займаються плануванням, організацією праці, збиранням та 
обробкою інформації, впровадженням інновацій, дослідженням 
соціальної структури, рівнів і форм життєдіяльності людей в різних 
соціокультурних, регіональних, національних умовах, здійсненням 
соціального обслуговування та захисту населення, наданням 
кваліфікованої допомоги різним соціальним, віковим, етнічним групам 
та окремим особам. Вони працюють у сфері соціального планування та 
соціальної політики в організаціях та установах усіх форм власності, а 
також у громадських організаціях. 

Студенти-правознавці у процесі навчання отримують ґрунтовні знання з кримінального, 
митного, адміністративного, цивільного, трудового, господарського, екологічного, фінансового 
та міжнародного права, права інтелектуальної власності, нотаріату та арбітражного процесу. 
Після випуску вони успішно працюють у правоохоронних органах, органах державного 
управління, адвокатурі, в установах банків та юридичних службах державних підприємств і 
комерційних установ.  

Випускники працюють у сферi соцiального планування та соцiальної полiтики, закладах 
вищої та середньої освіти, в органiзацiях та установах усiх форм власностi, а також у 
громадських органiзацiях. 

Терміни підготовки фахівців:  
Денна - бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1 рік; магістр (м) – 1,5 роки. 
Заочна - бакалавр (б) – 4,5 роки; спеціаліст (с) – 1 рік; магістр (м) – 1,5 роки. 
Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмою магістра (1,5  роки 
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навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФСП 
• Соціологія (б):  
o Соціальна робота (м). 
• Правознавство (б): 
o Правознавство (м). 
• Специфічні категорії: 
o Адміністративний менеджмент (м); 
o Педагогіка вищої школи (м); 
o Управління навчальним закладом (м). 
Про ФСП НТУУ «КПІ»  
Загальносвітова тенденція переходу до інформаційного суспільства виявляється, поряд з 

іншими, і в прискоренні динаміки змін способу життя  під впливом усе більших можливостей 
доступу до інформації. Це робить актуальними питання оперативності управління, соціальної 
діагностики та аналітики як необхідної складової прогнозного проектування в соціальному 
управлінні. Суттєво підвищується рівень професійних вимог до спеціаліста в галузі соціального 
управління та соціальних технологій, соціології, соціальної роботи та правознавства. 

Місію з підготовки висококваліфікованих спеціалістів бере на себе Факультет Соціології і 
Права Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут». 

Факультет Соціології і Права було засновано в 1996 році, а в 2007 з метою більш плідної 
співпраці у галузі гуманітарного знання він об’єднався з факультетом Правознавства. 

До структури факультету входять: 
•         кафедра філософії; 
•         кафедра політології, соціології та соціальної роботи; 
•         кафедра історії; 
•         кафедра психології і педагогіки; 
•         кафедра адміністративного, фінансового та господарського права; 
•         кафедра теорії права і держави; 
•         кафедра інформаційного та підприємницького права; 
•         науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціо+»; 
•         науково-дослідницька лабораторія з соціальної роботи; 
•         естетичний центр; 
•         4 методичних кабінети. 
•         центр технічної естетики та дизайну. 
При факультеті діють курси до вузівської підготовки. 
На факультеті працює: 
18 докторів наук і професорів, 
83 кандидатів наук і доцентів, 
38 старших викладачів, 
48 викладачів, 
Навчаються: 
827 студентів денної форми навчання (з них 248 — на держзамовленні) 
264 студентів заочної форми навчання (з них 257 — на держзамовленні). 
Активно ведеться наукова робота. Так, в 2010 році опубліковано: 
1 підручник з грифом МОН, 
11 навчальних посібників (з них 4 з грифом МОН), 
8 монографій, 
статей та тез наукових конференцій — 549, 
проведено 8 конференцій та семінарів, з яких 5 — міжнародних. 
При факультеті працює Наукове Товариство Студентів та Аспірантів. 
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У 2006 році на факультеті була відкрита спеціалізована Вчена рада з правом прийняття 
до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
філософських наук  — соціальна філософія та філософія історії (09.00.03); філософія освіти 
(09.00.10). 

Зараз на факультеті навчаються 45 аспірантів, протягом 2010 року була захищена 1 
дисертація на здобуття ступеня доктора наук і 8 — на здобуття ступеня кандидата наук. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ НТУУ «КПІ» 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФПМ НТУУ «КПІ» 

 
 
Декан: д.т.н., професор Дичка Іван Андрійович 

Адреса: 03056, м. Київ-56, вул. Політехнічна, 14-а, корп. №14 (каф. ПМА), 
корп. №15 (каф. СКС)  
Телефон для довiдок: 406-81-15, 454-91-13  
e-mail: fpm@ntu-kpі.kіev.ua  
Cайт: http://www.fpm.kpi.ua  
День факультету: 20 листопада  

 
КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 
• кафедра прикладної математики – ПМА, http://pma.fpm.kpi.ua 
• кафедра спецiалiзованих комп'ютерних систем – СКС, 

http://scs.fpm.kpi.ua 
• кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем – ПЗКС, http://pzks.fpm.kpi.ua 
Факультет засновано в 1990 р. з метою підготовки 

фахівців для тих напрямків життєдіяльності суспільства, що 
визнані світовою громадськістю як визначальні для початку 
постіндустріального ХХІ століття. Одним із цих напрямків є 
математизація науки, техніки, виробництва, суспільних 
відносин, що полягає в їх формалізації, структуризації й 
найбільш широкому застосуванні математичних методів 
розв’язування фізичних, технічних, інформаційних, 
управлінських та інших задач. Іншим важливим напрямом 
життєдіяльності є інформатизація суспільного життя, основними інструментальними засобами 
якої є комп’ютерна та програмна інженерія. При підготовці на факультеті фахівців з цих 
важливих напрямів використовуються новітні досягнення в галузі фундаментальних та 
прикладних наук.  

Факультет готує фахiвцiв у галузi iнформацiйних технологiй, проектування операцiйних 
систем, розробки системного та прикладного математичного забезпечення, систем 
автоматизацiї проектування, наукових дослiджень, експертних систем, розробки та 
застосування комп'ютерних систем i мереж загального призначення, спецiалiзованих 
комп'ютерних систем та мереж з оптимiзованими параметрами, засобiв захисту iнформацiї в 
комп'ютерних системах, локальних та розосереджених обчислювальних системах.  

Випускники факультету працюють в установах НАН України, галузевих науково-
дослiдних закладах, органiзацiях та на пiдприємствах, що займаються розробкою та 
впровадженням математичних методiв, комп'ютерних систем, а також iнших програмно-
технiчних засобiв автоматизацiї iнформацiйних, виробничих та проектно-дослiдних процесiв, 
забезпеченням iнформацiйних технологiй, захисту iнформацiї тощо.  
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Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки. 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФПМ 
• Прикладна математика (б):  
o Прикладна математика (с, м). 
•  Комп’ютерна інженерія (б):  
o Комп’ютерні системи та мережі (с, м); 
o Системне програмування (с); 
o Спеціалізовані комп’ютерні системи (с, м). 
• Програмна інженерія (б):  
o Програмне забезпечення автоматизованих систем (с, м). 
Про ФПМ НТУУ «КПІ»  
Факультет прикладної математики створений у 1990 році (Рішення Ради Київського 

політехнічного інституту від 25 червня 1990 р., протокол № 3; наказ ректора КПІ від 18.07.1990, 
№ 109-1) шляхом його виділення з факультету інформатики та обчислювальної техніки. 
Деканом новоствореного факультету був призначений академік АН УРСР І.М.Коваленко. 
   У 1990 році до складу ФПМ увійшли 3 кафедри:  

• кафедра прикладної математики,  
• кафедра математичних методів системного аналізу,  
• кафедра спеціалізованих обчислювальних засобів. 
На ФПМ покладалися завдання з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців зі спеціальності “Прикладна математика” в межах спеціалізацій:  
• математичне забезпечення систем автоматизації,  
• системний аналіз,  
• інформаційні технології,  
• інформаційні процеси в системах прийняття рішень,  
• математичне моделювання та процеси управління; 
зі спеціальності “Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі» в межах 

спеціалізації:  
• спеціалізовані мікропроцесорні засоби;  
а також з навчально-методичного забезпечення дисциплін цільової підготовки, що 

відповідали профілю кафедр ФПМ, за замовленнями інших факультетів. 
У створенні ФПМ та його становленні у різні роки брали участь відомі вчені, дійсні члени 

та члени-кореспонденти Національної академії наук України Згуровський М.З., Коваленко 
І.М., Самофалов К.Г., Далецький Ю.Л., професори НТУУ “КПІ” Вавілов Є.М., Молчанов 
О.А., Павлов О.А., Тарасенко В.П. 

За час існування ФПМ у структурі ФПМ відбулись деякі зміни:  
• У 1992 році кафедру спеціалізованих обчислювальних засобів перейменовано на 

кафедру спеціалізованих комп’ютерних систем;  
• У 1998 році на основі кафедри математичних методів системного аналізу створено 

Інститут прикладного системного аналізу;  
• У 2009 році на ФПМ засновано кафедру програмного забезпечення комп'ютерних 

систем.  
    На сьогоднішній день до складу ФПМ входять три кафедри:  
• кафедра прикладної математики (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор 

Молчанов О.А.),  
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• кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем (завідувач кафедри – доктор технічних 
наук, професор Тарасенко В.П.). 

• кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем (завідувач кафедри – доктор 
технічних наук, професор Дичка І.А.). 

 Декани ФПМ: 

1990-1994 р.р.: КОВАЛЕНКО Ігор Миколайович, доктор фізико-математичних наук, 
професор, академік НАН України 

1994-2005 р.р.: МОЛЧАНОВ Олександр Артемович, доктор технічних наук, професор 

з 2005 р.  ДИЧКА Іван Андрійович, доктор технічних наук, професор 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НТУУ «КПІ» 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФМФ НТУУ «КПІ» 

 
 
Декан: д. т. н., професор Ванін Володимир Володимирович 

Адреса: 03056, м. Київ-56, пр-т Перемоги, 37, навчальний корпус 7, кiмн.420  
Телефони для довiдок: 406-82-51, 406-82-43, 454-96-27 
URL: http://fmf.kpi.ua 
e-mail: fmf@ntu-kpi.kiev.ua 
День факультету: кінець квітня 

 
КАФЕДРИ ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  
• кафедра математичного аналiзу та теорiї ймовiрностей – МАтаТЙ, 

http://matan.kpi.ua 
• кафедра диференціальних рiвнянь – ДР, http://difur.kpi.ua 
• кафедра математичної фiзики – КМФ, http://kmf.kpi.ua  
• кафедра загальної фiзики та фiзики твердого тiла – ЗФтаФТТ, http://zfftt.kpi.ua 
• кафедра загальної та експериментальної фiзики – ЗтаЕФ, http://kzef.kpi.ua  
• кафедра загальної та теоретичної фiзики – ЗтаТФ, http://zitf.kpi.ua 
• кафедра нарисної геометрiї, iнженерної та комп'ютерної графiки – НГІтаКГ, http://ng-

kg.kpi.ua 
З перших років існування Київського політехнічного 

інституту освітянська та науково-дослідна робота в галузі 
фізико-математичних наук була пов'язана з іменами таких 
видатних вчених як Г.Г. Де-Метц, В.Я. Букреєв, Л.І. Кардаш, 
В.П. Єрмаков. У подальшому наукові школи фізико-
математичного напрямку створювали та очолювали: В.І. 
Лошкарьов, О.Г. Гольдман, Н.М. Герцрикен, М.П. Кравчук, 
О.С. Смогоржевський, В.А. Зморович, Ю.А. Далецький та 
багато інших. Потужна наукова база, кадровий потенціал дали 
можливість в 1996 році створити фізико-математичний факультет, який очолив видатний 
вчений академік НАНУ, директор Інституту магнетизму, лауреат Державних премій, проф. В.Г. 
Бар'яхтар.  

Факультет веде підготовку спеціалістів з фундаментальних та прикладних проблем у 
різних галузях сучасної фізики — від аеро- та гідродинаміки до фізики атомного ядра та 
елементарних частинок з використанням методів, математичного та комп'ютерного 
моделювання, підготовк у спеціалістів з аналізу та прогнозуванню економічної діяльності 



 

 445 

суб'єктів ринкової економіки, побудови та розрахунку математичних моделей комерційних та 
фінансових структур.  

Студенти мають можливість оволодіти комп'ютерним моделюванням фізичних процесів, 
числовим моделюванням; методами наукового експерименту; методами обчислювальної 
фізики, синергетики та теорії катастроф; теорією самоорганізації складних систем та 
дитермінованого хаосу; теорією нелінійних явищ; вивчити моделі динаміки фінансових активів 
і показників для дискретного та неперервного часу; імовірнісно-статистичні ідеї та методи 
стохастичного числення під час аналізу ринкового ризику; проблеми розробки математично-
алгоритмічного забесбечення інформаційних систем страхування.  

Випускники отримують фундаментальну пiдготовку з основних напрямiв сучасної фiзики 
та математики, поглиблену комп'ютерну пiдготовку та досвiд використання сучасного 
iнструментарiю iнформацiйних технологiй, що дає їм змогу на високому рiвнi займатися 
теоретичними та експериментальними дослiдженнями, викладати курси фiзики, математики та 
iнформатики, створювати й аналiзувати математичнi та комп'ютернi моделi процесiв, явищ i 
об'єктiв.  

Випускники працюють науковцями, викладачами навчальних закладiв усiх рiвнiв 
акредитацiї, керiвниками розробок математичних моделей у наукових, виробничих, 
комерцiйних та банкiвських установах України та за кордоном.  

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки (нормативні терміни навчання на бакалавраті і в магістратурі). 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФМФ  
• Фізика (б):  
o Фізика (с, м). 
• Математика (б):  
o Математика (с, м). 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НТУУ «КПІ» 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХТФ НТУУ «КПІ» 

 
 
Декан : професор Астрелiн Iгор Михайлович 

Адреса : 03056, м .Київ, пр-т Перемоги,37, корпус №4, кімнати 226, 245  
Тел/ф (044) 236-97-74  
e-maіl: xtf@ntu-kpі.kіev.ua  
Cайт : http://xtf.kpi.ua  
День факультету : 25 травня (святкування дня хіміка на факультеті)  

 
КАФЕДРИ ХIМIКО-ТЕХНОЛОГIЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
• кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної 

технології - ТНРтаЗХТ, http://tnr.xtf.kpi.ua, http://xtf.kpi.ua/z/tnr 
• кафедра органічної хімії та технології органічних речовин - 

ОХтаТОP, http://orgchem.xtf.kpi.ua 
• кафедра технології електрохімічних виробництв – ТЕХВ, http://electrochemistry.kpi.ua 
• кафедра загальної та неорганічної хімії – ЗНХ, http://kznh.xtf.kpi.ua 
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• кафедра фізичної хімії - ФХ, http://fx.xtf.kpi.ua  
• кафедра хімічної технології композиційних матеріалів – ХТКМ, http://htkm.xtf.kpi.ua/, 

про кафедру 
• кафедра хімічної технології кераміки та скла – ХТКС, http://htks.xtf.kpi.ua 
• кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів – КХТП, http://kxtp.kpi.ua, про 

кафедру 
Хіміко-технологічний факультет народився разом з 

Політехнічним інститутом у 1898 році. З перших днів і дотепер 
факультет завдяки праці на ньому видатних учених належить до 
найавторитетніших у світовій хімічній науці навчальних 
закладів. І зараз колектив викладачів і науковців факультету 
зберігає і продовжує найкращі традиції викладацької 
майстерності і творчого наукового пошуку. 

Фундаментальну хімічну підготовку студентів ХТФ та ще 
15 факультетів здійснює одна з найбільших в університеті 
кафедр – ровесниця КПІ – кафедра загальної та неорганічної хімії. Ця кафедра відома своїми 
науковими розробками в галузі хімії комплексних сполук, перспективних матеріалів для 
електрохімічних перетворювачів енергії, виданням двотомного україномовного підручника 
“Загальна та неорганічна хімія”, новітніми напрацюваннями з методики навчання тощо.  

Факультет готує фахiвцiв з багатьох напрямiв теоретичної та прикладної хiмiї, якi можуть 
вести дослiдження з тонкого або крупнотонажного синтезу нових органiчних i неорганiчних 
сполук рiзноманiтного призначення – вiдлiкiв, iнгiбiторi в корозiї до матерiалiв електронної та 
космiчної технiки, здатнi розробляти i проектувати новiтнi екологiчно чистi хiмiчнi технології, 
виробництва катал i заторiв, реактивiв, коагулянтiв, керамiчних, силiкатних, 
кремнiйорганiчних, еластомерних, полімерних та багатьох i нших матерiалiв, металiв i захисних 
покриттi в електрохiмiчної чистоти. Випускники вмiють створювати математичн i моделi цих 
процесiв i керувати ними за допомогою комп'ютерної технiки, впроваджувати екологiчнi заходи 
для захисту довкiлля вiд забруднень, вести екологiчний аудит.  

Випускники працюють у хiмiчних установах НАН України, галузевих науково-дослiдних 
iнститутах, фiрмах хiмiчного та суміжного профiлю, установах державної влади, на 
пiдприємствах хiмiчної та сумiжних галузей, у санепiдемстанцiях, закладах екологiчної 
iнспекцiї i монiторингу, науково-технiчних пiдроздiлах державних органiв захисту 
правопорядку, на станцiях пiдготовки питної води i очищення стiчних вод.  

Студенти мають можливість отримати другу вищу освіту – з менеджменту, маркетингу, 
права, банківської справи, з філології (іноземна мова) – за бажанням в індивідуальному 
порядку.  

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 
2 роки. 

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) 
випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки 
навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити 
навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.  

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ХТФ  
• Хімічна технологія (б):  
o Хімічна технологія органічних речовин (с, м); 
o Хімічна технологія неорганічних речовин (с, м); 
o Технічна електрохімія (с, м); 
o Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (с, м); 
o Технологія переробки  полімерів (с, м). 
• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (б):  
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o Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (с, м). 
Хіміко-технологічний факультет гарантує випускникам реальне працевлаштування. 

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.  
На факультеті підготовлено більше 10 тисяч молодих спеціалістів. Нині це керівники 

підприємств і цілих галузей промисловості, визначні вчені, державні діячі, кандидати (понад 
1000) і доктори наук (близько 300), академіки і члени-кореспонденти академій наук (більше 20). 

Інформація:  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НТУУ „КПІ” 
 

 
Декан: д.т.н., професор Власюк Ганна Григорівна  

Адреса: 03056, м. Київ-56, вул. Металістів 7-а, корпус 31 НТУУ 
«КПІ» 
Телефон: (+38 044) 406-86-59, 406-86-58  
Телефон-факс: (+38 044) 236-10-63  
URL: http://inter.kpi.ua  
E-mail: avig@mf.ntu-kpi.kiev.ua, nabor@mf.ntu-kpi.kiev.ua  

 
КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
• кафедра української та російської мов для іноземних студентів 
• кафедра мовної підготовки 
• кафедра фундаментальних дисциплін 
• кафедра природничо-економічних дисциплін підготовчого відділення для іноземних 

громадян 
Заснування  
Міжнародний факультет Національного технічного університету України „Київський 

політехнічний інститут” створено в грудні 2005 року Наказом ректора університету № 1-162 від 
20.12.2005 року шляхом реорганізації Відділення підготовки фахівців для іноземних країн 
Департаменту міжнародних зв'язків НТУУ „КПІ” з метою вдосконалення системи підготовки 
фахівців для іноземних країн.  

Мета  
Створення системного інформаційно – методичного середовища для забезпечення 

високого рівня організації навчального процесу з використанням сучасних методів навчання, 
забезпечення високої якості освітніх послуг для іноземних громадян, формування єдиного 
інтернаціонального студентського середовища в НТУУ „ КПІ”.  

Напрями діяльності  
• організація прийому студентів-іноземних громадян усіх форм навчання з числа найбільш 

підготовленої і здібної молоді зарубіжних країн до НТУУ „КПІ”; 
• формування плану прийому іноземних громадян на навчання на підготовче відділення та 

зведеного плану прийому студентів, аспірантів, докторантів, стажистів за пропозиціями 
факультетів;  

• організація роботи щодо реєстрації паспортів студентів-іноземних громадян;  
• організація доуніверситетської підготовки ( підготовче відділення) студентів – іноземних 

громадян;  
• супроводження на факультетах НТУУ „КПІ” підготовки бакалаврів, магістрів – 

іноземних громадян за ліцензованими спеціальностями;  
• контроль діяльності факультетів, інститутів НТУУ „КПІ” щодо виконання учбових 

планів та програм для студентів – іноземних громадян;  
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• організація контролю за ходом навчального процесу студентів – іноземних громадян;  
• аналіз навчального та навчально-виховного процесу з метою його вдосконалення у 

напрямку реалізації сучасних освітніх програм.  
• методичне забезпечення навчального процесу факультету;  
• співробітництво з земляцтвами щодо навчання та виховної роботи зі студентами – 

іноземними громадянами;  
• здійснення заходів з соціальної адаптації студентів – іноземних громадян, що 

навчаються в університеті, сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, клубів по 
інтересам;  

• культурне та правове виховання студентів – іноземних громадян.  
Підготовче відділення  
В складі міжнародного факультету працює підготовче відділення для іноземних громадян. 

Навчання ведеться українською, російською та англійською мовами.  
Викладання здійснюється на високому професійному рівні. Серед викладачів кафедр 

підготовчого відділення є доценти та професори.  
Міжнародна діяльність  
У галузі підготовки кадрів для зарубіжних країн міжнародний факультет плідно працює з 

Радою вищої освіти Туреччини, Головною компанією нафти і газу „Петров'єтнам” , компанією 
”Інтербудмонтаж” з Туркменистану та багатьма іншими.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

СПІЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

 
Декан: к.т.н. Халімон Олександр Павлович  

Адреса: корпус 1, НТУУ „ КПІ”, пр. Перемоги, 37, к.301а  
Телефон-факс : +38(044) 406-83-01  
Офіційний сайт cпільного факультету машинобудування НТУУ 
«КПІ»: http://gfm.kpi.ua 
Контактний e-mail: gfm@kpi.ua  

 
Напрямки підготовки  
• інженерна механіка;  
• інженерне матеріалознавство;  
• зварювання.  
Заснування  
27 травня 2002 року створено Спільний факультет машинобудування Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут» і Отто-фон-Геріке 
університету Магдебурга.  

Мета  
Мета створення Спільного факультету машинобудування – удосконалення підготовки 

фахівців для задоволення потреб підприємств України та спільних українсько-німецьких 
підприємств. Фахівців, які володіють сучасною технікою, науково місткими технологіями, 
європейськими стандартами, німецькою мовою.  

Засновниками виступають: з боку ОфГУ Магдебург – факультет машинобудування 
(http://www.fmb.ovgu.de), з боку НТУУ «КПІ» – механіко-машинобудівний інститут 
(http://mmi.kpi.ua), інженерно-фізичний факультет (http://iff.kpi.ua) та зварювальний факультет 
(http://weld.kpi.ua). 

Навчання студентів здійснюється на платній основі з компенсацією витрат на додаткові 
освітні послуги та поглиблене вивчення німецької мови.  
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Концепція  
Підготовка, післядипломне підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців з 

урахуванням досвіду НТУУ «КПІ» та Отто-фон-Геріке університету Магдебурга проводиться за 
трьома освітньо-кваліфікаційними напрямами: інженерна механіка, інженерне 
матеріалознавство і зварювання. Навчання студентів на Спільному факультеті 
машинобудування починається в Києві, в навчальній групі, яка формується зі студентів 
механіко-машинобудівного інституту, зварювального та інженерно-фізичного факультетів. 
Протягом перших чотирьох навчальних років студенти Спільного факультету навчаються у 
спільних потоках зі студентами відповідних факультетів НТУУ «КПІ». Додатково вони 
поглиблено вивчають німецьку мову (10-12 навчальних годин на тиждень). Починаючи з 3-го 
курсу, частина дисциплін за фахом викладається німецькою мовою за участю професорів Отто-
фон-Геріке університету Магдебурга. Наприкінці четвертого року навчання, після підготовки та 
захисту атестаційної роботи студенти одержують дипломи бакалавра українського державного 
зразка. Їх подальше навчання в магістратурі відбувається в університеті Магдебурга. 
Необхідною умовою для цього є успішне складання іспиту DSH (іспит з німецької мови для 
іноземних абітурієнтів). Після захисту магістерської роботи в Німеччині студенти отримують 
диплом Магістра наук німецького зразка, а після захисту в Україні - аналогічний диплом 
українського зразка. Окрім знань та навичок за базовим фахом, навчання на Спільному 
факультеті дає змогу досконально оволодіти німецькою мовою, вивчити європейські стандарти, 
системи сертифікації та управління якістю продукції, вміти працювати з міжнародною 
технічною документацією тощо.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

СЛАВУТИЦЬКА ФІЛІЯ НТУУ «КПІ» 
 
Передумови створення  
Сьомий рік здійснює освітню діяльність філія НТУУ 

“КПІ” в м.Славутич Київської області. Її відкрито на виконання 
Доручення Президента України відповідно до указу “Про 
заходи, пов'язані з Актом закриття Чорнобильської атомної 
електростанції”. Ідея створення в місті енергетиків системи 
вищої освіти народилася у зв'язку з необхідністю вирішення 
ряду соціально-економічних проблем, які виникли у зв'язку із 
закриттям Чорнобильської АЕС, та необхідністю виведення її з експлуатації. 

Зокрема, це проблема підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців – 
мешканців міста. “Відомо, що успіхи господарської, економічної і науково-технічної діяльності 
прямо залежать від наявності кадрового потенціалу, здатного розробляти і впроваджувати нові 
ідеї, – вважає мер Славутича д.е.н. В.П.Удовиченко. – На жаль, в Україні в останні роки 
відбувався процес відпливу умів, що зруйнувало наявні наукові школи і сприяло кризі 
економіки. Місто Славутич потрібно наситити не тільки новими підприємствами, 
організаціями, технологіями і сучасним устаткуванням, але, у першу чергу, – грамотними, 
освіченими фахівцями. Саме це завдання і покликана вирішувати Славутицька філія НТУУ 
“КПІ”. Ми зупинили свій вибір на Київській політехніці, тому що НТУУ “КПІ” є одним із 
найстаріших і найповажніших вищих навчальних закладів України, тут готують 
висококваліфіковані кадри”.  

Підготовка фахівців  
У 2002 році у Славутицькій філії започатковано підготовку бакалаврів з напряму 0804 

“Комп'ютерні науки” за спеціальністю 6.080400 “Інформаційні управляючі системи та 
технології”, а перший їх випуск відбувся у 2006 році. Випускники зазначеного напряму 
підготовки є розробниками та користувачами програмних продуктів, технічних засобів і 
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комп'ютеризованих систем, впроваджують сучасні інформаційні технології загального та 
цільового призначення для різноманітних галузей науки і промисловості. Вони здатні 
створювати та експлуатувати комп'ютерні й комп'ютеризовані системи обробки інформації та 
управління організаційних, технічних і організаційно-технічних об'єктів.  

У 2004 році у філії ліцензовано підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
“бакалавр” з напряму 0102 “Фізичне виховання і спорт” за спеціальністю 6.010200 “Фізична 
реабілітація” (за переліком напрямів 2006 року вона віднесена до напряму 6.010203 “Здоров'я 
людини”), що зумовлено велінням часу в умовах загострення проблеми оздоровлення 
населення України, а особливо мешканців Славутицького регіону. Звісно, що наслідки аварії на 
Чорнобильській атомній станції ще довго будуть впливати на долі мешканців міста як у 
фізичному, так і психологічному відношенні. В таких умовах засоби фізичного виховання та 
спорту стають одним із найважливіших напрямків підвищення рівня працездатності та стану 
здоров'я людей. Особливого значення в цьому набуває кваліфіковане застосування засобів і 
методів фізичної реабілітації оздоровчої та лікувальної дії. Поєднання медико-біологічних і 
дидактичних знань дає змогу випускникам з фізичної реабілітації розробляти та 
запроваджувати оздоровчі та профілактичні програми.  

Рішенням Міської ради м. Славутич філії було виділено навчальні приміщення, на умовах 
довгострокової оренди, загальною площею 2000 кв.м. За час роботи на зазначених площах 
обладнано 2 комп'ютерних класи на 15 робочих місць кожний, у яких комп'ютери об'єднані в 
локальну мережу, лінгафонний кабінет на 15 робочих місць, 12 навчальних і спеціалізованих 
аудиторій, лекційний зал на 70 місць, методичний кабінет, бібліотеку, читальний зал, 
викладацьку, кімнату для студентського самоврядування, бухгалтерію, деканат. Придбано 
аудіо-, відео- та мультимедійну техніку, копіювальне обладнання, засоби доступу до мережі 
Інтернет. Філія НТУУ “КПІ” є одним із співзасновників проекту, що реалізується в Славутичі 
міжнародною організацією World ORT за підтримки компанії “Hewlett-Packard”, щодо 
створення Технологічного центру “Digital Community Center”. Використання сучасних 
інформаційних технологій, передових методів та програм навчання підносить навчальний 
процес на новий рівень, розширює можливості викладачів та студентів, додає ваги та якості 
професійній підготовці майбутніх фахівців і забезпечує високу конкурентоспроможність на 
ринку праці.  

На базі філії також реалізується міжнародна міжуніверситетська угода щодо підготовки 
фахівців зі сталого розвитку.  

Можливості навчання  
“З кожним роком у філії поліпшуються умови для навчання 

студентів, – розповідає директор філії д.т.н., професор Анатолій 
Володимирович Носовський. – Забезпечується доступ студентів і 
викладачів до джерел інформації як основної складової в навчанні. 
Нині бібліотечний фонд налічує понад 7000 екземплярів сучасної 
літератури, 300 періодичних видань, а також підручники в 
електронному вигляді. Бібліотека здійснює обслуговування читачів 
з використанням новітніх інформаційних технологій.  

Навчальний процес з обох напрямів підготовки запезпечують штатні викладачі філії, 
викладачі кафедр НТУУ “КПІ”, а також висококваліфіковані фахівці відповідних галузей. 
Професорсько-викладацький склад характеризується достатнім рівнем кваліфікації. На сьогодні 
у філії працює 4 професори, 3 доктори наук, 12 кандидатів наук і 16 викладачів.  

У Славутицькій філії навчається понад 100 студентів денної та заочної форм навчання. 
Тут здобувають знання не лише славутчани, а й студенти з різних областей України: Київської, 
Чернігівської, Миколаївської, Житомирської, Донецької, Запорізької та інших.  

В умовах динамічного розвитку соціально-економічної системи особлива увага 
приділяється вдосконаленню організації і змісту навчального процесу та 
конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Головною метою діяльності філії є 
забезпечення високої якості підготовки фахівців, здатних до постійного самовдосконалення та 
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оновлення своїх професійних знань і навичок згідно з вимогами сьогодення. З метою 
підвищення якості підготовки фахівців у філії значна увага приділяється організації методичної 
роботи та створенню методичної бази навчального процесу. Для організації та координації 
навчально-методичної роботи створені і діють Науково-методична рада, методичний кабінет. 
Значна увага приділяється розробці комплексу заходів щодо переходу від традиційних 
інформаційно-репродуктивних методів навчання до інноваційних, які засновані на активізації 
творчого потенціалу молоді, стимулюють самостійну роботу, забезпечують індивідуалізацію 
навчання.  

Студентське самоврядування  
Достатня увага приділяється виховній роботі зі студентами, розвитку органів 

студентського самоврядування. Протягом п'яти років у філії працює студентська рада, 
діяльність якої сприяє гармонійному розвитку особистості, розкриттю творчого потенціалу 
студентів, формуванню в них навичок майбутнього організатора та керівника. Важливого 
значення у виховній роботі набуває система соціального захисту студентів, надання їм різних 
видів допомоги: правової, з працевлаштування”.  

За ініціативою студентської ради організовано студентський театр, створено редакційну 
колегію літературно-інформаційної газети “Студентський вісник”, а також організовано роботу 
студентського клубу КВК, команда якого під назвою “Рейс-243” досягла перших успіхів, 
посівши призове місце на щорічному обласному чемпіонаті.  

За особисті досягнення, успіхи в навчанні та участь у громадській роботі студенти 
Славутицької філії – Денис Колесников, Ірина Панкрашина, Анастасія Рябченко та Ольга 
Лазаренко нагороджені персональною стипендією облдержадміністрації.  

Наукова діяльність  
Значна увага у філії приділяється науково-дослідній роботі. За підтримки компанії 

“Hewlett-Packard” її представники змогли взяти участь у міжнародних форумах: семінарі 
викладачів навчальних комп'ютерних центрів ORTa і організацій-партнерів із країн СНД і 
Балтії на тему “Графіка в технологічній освіті”, м. Київ; семінарі викладачів навчальних 
комп'ютерних центрів ORTa і організацій-партнерів із країн СНД і Балтії з проблем 
використання відеотехнологій в освіті, м. Москва; семінарі викладачів навчальних 
комп'ютерних центрів ORTa і організацій-партнерів із країн СНД і Балтії на тему “Проблеми 
використання сучасних технологій для вивчення природознавчих наук”, м. Казань; семінарі з 
технології ім. Хаттера, Лондон; семінарі викладачів навчальних комп'ютерних центрів ORTa і 
організацій-партнерів із країн СНД і Балтії на тему “Технологічна освіта в Ізраїлі”, Єрусалим – 
Тель-Авів – Карміель.  

З метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з 
обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку й реалізації творчих 
здібностей студентів, залучення їх до активної науково-дослідної роботи, пошукової діяльності 
в процесі навчання у вищому навчальному закладі, участі у вирішенні актуальних проблем 
сучасності у філії створюються студентські наукові об'єднання. Одне із таких об'єднань – 
студентське наукове товариство “Модуль”, яке очолює кандидат біологічних наук 
А.Т.Бабинець. Головним напрямком роботи товариства стало ведення активного пошуку 
прогресивних форм реформування соціальної інфраструктури міста шляхом гарантованого 
забезпечення доступу до освіти, культури, спорту, медичного обслуговування та інших послуг, 
які сприяють гармонійному розвитку суспільних відносин. Проект, який розробили студенти у 
цьому напрямі, на сьогодні є однією зі складових частин Стратегічного плану соціально-
економічного розвитку м. Славутича до 2020 р.  

Уже стало традицією щорічно проводити конкурси студентських науково-дослідних 
робіт, за результатами яких проходять науково-практичні конференції. Зокрема, за останні три 
роки проведено конференції: “Місто майбутнього”, “Реформи в Україні – виклик часу”, 
“Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів”.  

У рамках міжнародного співробітництва у 2007 р. підписано договір про співпрацю між 
Славутицькою філією НТУУ “КПІ” та Фондом Перспектива Освіти Польщі у сфері обміну 
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молоді і студентів. У рамках договору передбачається обмін інформацією про можливості 
навчання на території другої сторони; проведення науково-дослідних і науково-практичних 
конференцій із запрошенням студентів та викладачів, а також фахівців з інших організацій; 
взаємодія в організації стипендіальних програм, що буде спрощувати обмін студентами і 
науково-педагогічними кадрами, працівниками України та Польщі.  

З 1 вересня 2007 р., у рамках цього договору, випускниця Славутицької філії Анастасія 
Рябченко, яка отримала диплом бакалавра комп'ютерних наук, вступила до магістратури 
Вроцлавського політехнічного університету.  

З відкриттям філії славутчани одержали можливість здобути вищу освіту не тільки без 
відриву від виробництва, але й без відриву від місця проживання, а це значно скорочує 
фінансові витрати на навчання, що для багатьох славутчан відіграє не останню роль у виборі 
місця навчання.  

Підготувала Н.Вдовенко  
КП: 2009, 4  
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Розділ 7. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ІНСТИТУТИ  І СТРУКТУРНІ 
ПІДРОЗДІЛИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ ТА ІННОВАТИКИ 
 

Департамент науки та інноватики є науковим комплексом університету, що об’єднує 
навчально-наукові, науково-дослідні і впроваджувальні структурні підрозділи та підрозділи 
управління і забезпечення наукової діяльності університету, які виконують науково-дослідні, 
дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи в інтересах органів управління державою, 
відомств, підприємств і організацій України та інших держав.  

У своїй діяльності Департамент керується Законами України “Про освіту”, “Про наукову і 
науково-технічну діяльність” та іншими чинними нормативно-правовими актами України, 
наказами та постановами Міністерства освіти і науки, наказами ректора. 

Департамент здійснює свою діяльність через взаємодію навчального процесу, науки і 
виробництва з метою здобуття нових знань, які є базою для навчальної діяльності; розв’язання 
комплексних задач у сфері наукового, технологічного та інноваційного розвитку; впровадження 
та використання в Україні і на світовому ринку наукової продукції, створеної в університеті. 

Очолює Департамент проректор з наукової роботи. 
Основні завдання Департаменту: 
• організація та проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень та 

розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, 
наукоємних технологій і освіти відповідно до профілю підготовки спеціалістів університету як 
основи для створення і опанування нових технологій, становлення та розвитку наукових шкіл і 
провідних наукових колективів на важливіших напрямах розвитку науки і техніки;  

• широка участь вчених у формуванні та вирішенні соціально-економічних проблем на 
основі пропозицій національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та 
міжвузівських науково-технічних програм;  

• підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру;  
• розвиток докторантури на базі наукових шкіл університету;  
• використання досвіду і потенціалу провідних вітчизняних та закордонних шкіл при 

підготовці кандидатів і докторів наук;  
• удосконалення системи підготовки кадрів вищої кваліфікації з метою збереження та 

нарощування їхньої чисельності;  
• широке залучення до науково-технічної діяльності талановитої студентської молоді;  
• створення необхідних економічних, виробничих та соціальних умов для найбільш 

повного використання, розвитку і реалізації науково-технічного і навчально-методичного 
потенціалу університету, які стимулюють розробку технічних і технологічних нововведень, 
забезпечують скорочення інноваційного циклу “наука – виробництво” при підвищенні 
конкурентоспроможності створюваної продукції;  

• розвиток перспективних форм науково-технічного співробітництва з промисловими 
підприємствами з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних задач, 
створення високих технологій і розширення використання розробок університету з 
урахуванням кінцевої потреби промисловості та суспільства в їх результатах;  

• розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції 
і конкурентоспроможних зразків нової техніки та матеріалів, орієнтованих на ринок високих 
технологій;  

• розвиток взаємовигідних міжнародних науково-технічних зв’язків з навчальними 
закладами і фірмами, виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та 
захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-технічною інформацією, 
технологіями, спільне опублікування наукових статей, монографій, проведення виставок-
ярмарок тощо для підтримки високого рейтингу університету у світовій системі науки і освіти;  
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• розвиток фінансової основи досліджень і розробок за рахунок використання 
позабюджетних коштів та інноваційної діяльності;  

• організаційне та методичне забезпечення винахідницької та патентно-ліцензійної 
роботи, забезпечення захисту інтелектуальної власності університету;  

• організація й проведення конкурсів на кращу науково-технічну розробку, кращий 
підручник, навчальний посібник, монографію та ін.;  

• поновлення експериментальної та матеріально-технічної бази за рахунок 
централізованих капітальних вкладень, коштів, які передають підприємства та організації, 
наукової діяльності, продажу ліцензій тощо;  

• проведення науково-технічних конференцій, семінарів, виставок, презентацій тощо;  
• організація сучасних форм реклами науково-технічної продукції університету, створення 

банку даних, підготовка та поширення рекламних матеріалів НДДКР;  
• метрологічне, нормативно-методичне, юридичне та інформаційно-довідкове 

забезпечення наукової і технічної діяльності;  
• розвиток інфраструктури наукової діяльності.  
Департамент проводить дослідження у співробітництві з іншими вищими навчальними 

закладами України, науковими організаціями НАНУ, галузевими академіями наук, з науковими 
організаціями та підприємствами різних форм власності.  

Департамент здійснює в установленому порядку наукове та науково-технічне міжнародне 
співробітництво. 

Фінансування науково-дослідних робіт здійснюється за рахунок коштів державного 
бюджету різного рівня, позабюджетних асигнувань. 

Науково-дослідні інститути  і структурні підрозділи 
До складу наукових структурних підрозділів входять наукові частини кафедр, 

факультетів, навчально-наукових інститутів (ННІ), науково-дослідні інститути (НДІ), науково-
дослідні центри (НДЦ), науково-інженерні центри (НІЦ), конструкторські бюро (КБ) та інші 
наукові структури.  

Наукові структурні підрозділи діють за дорученням ректора університету та на основі 
положень, що їх затверджує ректор. 

1. Науково-дослідний інститут автоматизації експериментальних досліджень 
2. Науково-дослідний інститут автоматики та енергетики «Енергія» 
3. Науково-дослідний інститут прикладної електроніки 
4. Науково-дослiдний iнститут телекомунiкацiй 
5. Науково-дослiдний iнститут прикладних проблем гiдроаеродинамiки та теплообмiну 
6. Науково-дослідний інститут експериментальної інформатики та метрології 
7. Науково-дослiдний iнститут iнформацiйних процесів 
8. Міжгалузевий науково-дослідний інститут проблем механіки «Ритм» 
9. Науково-дослiдний iнститут системних технологій 
10. Особливе конструкторське бюро «ШТОРМ» 
11. Науково-аналiтичний центр критичних технологiй навiгацiйного приладобудування 
12. Науково-випробувальний центр «Надiйнiсть»  
13. Науково-дослідний центр систем технічного захисту інформації «Тезiс» 
14. Науково-iнженерний центр фінішних технологій «Квалiтет» 
15. Науково-iнженерний центр «Хімічна інженерія» 
16. Науково-дослiдний центр мiждисциплiнарних дослiджень 
17. Орган сертифiкацiї метало- та деревообробного обладнання та продукцiї 

машинобудування і систем якості 
18. Науково-технічний центр «ДIАТОС» 
19. Технічний комітет із стандартизації «АКУСТОТЕХНІКА» 
20. Науково-дослiдний центр „Ресурсозберігаючі технології” 
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21. Науково-дослiдний центр Прикладної соціології «Соціо+»  
22. Науково-технічний центр „ЕКОТЕЗ” 
23. Науково-дослiдний центр „ПРІСЕ” 
Інші науково-дослідні структури 

1. Національний центр більш чистого виробництва НТУУ «КПІ» 
2. Науково-дослідний центр «Прилади і системи енергозбереження» 
3. Науково-інформаційний центр «НаукаІнформ» 
4. Науково-аналітичний центр критичних технологій навігаційного приладобудування 
5. Науково-технічний центр «Діатос» 
6. Навчально-науковий центр «Енергетика сталого розвитку» 
7. Навчально-науковий центр «Світовий цент даних з геінформатики та сталого розвитку» 
8. Навчально-науковий центр інформаційно-комунікаційних технологій НЕТКРЕКЕР-НТУУ 
«КПІ» 
9. Науково-навчальний центр «Наноелектроніка і нанотехнології» 
10. Науково-навчальний центр «Серцево-судинної інженерії» НТУУ «КПІ». 
11. Молодіжний науково-технічний центр «Бізнес-інкубатор «Політеко». 

Конструкторські бюро 
Конструкторські бюро створюються для проведення дослідно-конструкторських та 

технологічних розробок проектів нової техніки та технологій. КБ є науковим структурним 
підрозділом, яке створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора університету. КБ 
мають свої Положення, круглі печатки із своїм найменуванням без ідентифікаційного коду, 
штампи, бланки. КБ очолює директор, який є висококваліфікованим фахівцем, доктором або 
кандидатом наук. Директор обирається колективом КБ та затверджується на посаду ректором. 
Структуру КБ затверджує проректор з наукової роботи за поданням директора КБ. 

• Конструкторське бюро Інформаційних систем - http://kbis.kpi.ua  
• Конструкторське бюро «Шторм»  
• Конструкторське бюро «Політехнік»  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 
НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДОСЛІДНИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 
Минулий рік був рекордним за кількістю прийнятих у 

країні нормативно-правових актів у сфері науки, освіти та 
інноваційної діяльності. Що стосується якісних ознак діяльності 
нашого університету в 2011 р., то цей рік практично завершив 
перетворення КПІ від моделі великого політехнічного інституту 
часів централізованої економіки до технічного університету 
європейського зразка, який сьогодні, за незалежною оцінкою 
авторитетної міжнародної рейтингової організації, увійшов до 4 
% кращих університетів світу. За минулий рік наш колектив 
продовжував нарощувати свій науково-технічний, кадровий потенціал і наповнював 
адекватним змістом вимоги до дослідницького університету за зразками кращих вишів світу. 
Наведу деякі цифри. 

Підготовка наукових кадрів. На початок 2012 р. в аспірантурі та ад'юнктурі університету 
навчаються 855 осіб, і разом із 181 здобувачем кількість тих, хто готує кандидатські дисертації, 
складає 1036 осіб; у докторантурі проходять підготовку 33 докторанти плюс 18 здобувачів 
ступеня доктора наук – загалом 51 особа. У 2011 р. співробітниками, здобувачами і 
випускниками аспірантури та докторантури університету захищено 17 докторських і 110 
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кандидатських дисертацій, вперше за останні 20 років подолано 100-й рубіж щорічної 
підготовки кандидатів наук. Ефективність випуску з аспірантури (ад'юнктури) в 2011 р. 
становить 23 %. ЇЇ можна збільшити як мінімум удвічі, зокрема за рахунок забезпечення 
якісного наукового керівництва, створення дієвого механізму заохочення кращих керівників 
аспірантів, підвищення вимог до аспірантів і прийняття адекватних рішень за результатами 
їхніх атестацій.  

У 2011 р. плідно працювали 28 спеціалізованих вчених рад нашого університету, в тому 
числі 21 докторська та 7 кандидатських спецрад, на яких упродовж року захищено 95 
кандидатських і 11 докторських дисертацій.  

Наукова робота студентів. Проектом змін до Закону України «Про вищу освіту» 
передбачається введення в Україні триступеневої освіти: бакалавр – магістр – доктор філософії. 
У навчальних планах підготовки магістрів усіх випускових кафедр 30 % годин від загального 
обсягу виділено на виконання дослідницької роботи в університеті, завдяки цьому здійснюється 
високоякісна підготовка магістрів через поєднання і взаємодію навчального процесу з 
проведенням наукових досліджень та інноваційної діяльності.  

Чудовим прикладом міжфакультетської співпраці, що об'єднує студентів і молодих 
учених кількох факультетів під керівництвом ст. наукового співробітника ТЕФ 
Б.М.Рассамакіна, є розробка наносупутника НТУУ «КПІ». За цикл доповідей за цією тематикою 
на ХІІІ Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції «Людина і космос» студентів 
Катерину Єлісєєву (ТЕФ), Тараса Цюка (ТЕФ), Євгена Коваленка (ФЕЛ), Олега Тарануху 
(РТФ), Назарія Бендасюка (РТФ) нагороджено дипломами. 

93 студенти НТУУ «КПІ» взяли участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. 26 стали переможцями: 10 
зайняли перше місце, 12 – друге та 4 – третє. За відмінну навчальну та науково-дослідну 
діяльність молоді науковці університету отримали в 2011 р. 15 стипендій Президента України, 
241 іменну стипендію, премію і грант, 203 наукових роботи відзначено нагородами, відзнаками 
різних рівнів нагороджено 490 студентів. 

Наука як базис удосконалення змісту освіти. Результати наукових досліджень знайшли 
застосування в циклах лабораторних і практичних робіт, розроблено 385 нових лабораторних 
робіт і 91 практикум. Розроблено 51 лабораторну роботу (віртуальні та з віддаленим доступом), 
більшість з яких сертифіковано.  

За останні три роки майже вдвічі збільшилася кількість захистів бакалаврських і 
магістерських робіт з використанням наукових розробок. Усього в 2011 р. з використанням 
результатів наукових досліджень опубліковано 38 підручників і 248 навчальних посібників, з 
грифом МОНмолодьспорту України – 32 та 57 відповідно. 

Ректоратом продовжується підтримка та стимулювання наукової діяльності 
провідних викладачів у рамках щорічного конкурсу «Викладач-дослідник» і «Молодий 
викладач-дослідник». У конкурсі 2011 р. взяли участь 108 викладачів, серед них віком до 35 
років – 47, завідувачів кафедр – 20 осіб. Переможцями стали 22 молодих викладачі, 19 
викладачів та 9 завідувачів кафедр. Аналізуючи результати шести конкурсів, слід зазначити, що 
кількість учасників має тенденцію до зменшення. Серед молодих викладачів-дослідників 
змінюваність щороку становить 5-7 осіб, серед двох інших груп – лише кілька осіб. Тому 
важливо вдосконалити вимоги Положення про цей конкурс, зокрема, враховувати досягнення 
претендентів не за три попередні роки, а лише за останній.  

Виконання держбюджетних і госпдоговірних тем. У 2011 р. виконувалось 173 
науково-дослідні роботи за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, в т. ч. 68 
фундаментальних робіт, 105 прикладних досліджень і розробок. Завершено 76 робіт. 19 НДР, 
результати яких мають інноваційну складову, рекомендовано для подальшого тиражування в 
Науковому парку «Київська політехніка». У рамках Державної цільової науково-технічної та 
соціальної програми «Наука в університетах» започатковано науково-дослідну роботу 
«Медико-інженерна розробка технічних засобів керованого термічного впливу та його 
контролю для хірургічного лікування серцево-судинних захворювань» (керівник проф. 
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В.Б.Максименко). Торік загальна кількість госпдоговірних науково-дослідних робіт становила – 
134. Науковими підрозділами виконувалось також 990 договорів на надання науково-технічних 
послуг. Загальний річний обсяг госпдоговорів збільшився порівняно з 2010 роком на 15 %. 
Підприємств-замовників – 104. 

Протягом 2011 р. продовжувались роботи в рамках шести комплексних програм 
університету: «Сталий розвиток» (голова координаційної ради М.З. Згуровський);  «Енергетика 
сталого розвитку» (голова координаційної ради А.В. Праховник); «Розбудова інформаційного 
суспільства» (голова координаційної ради Ю.І. Якименко); «Нові матеріали і технології» 
(голова координаційної ради С.І.Сидоренко);  «Медико-інженерні проблеми охорони здоров'я» 
(голова координаційної ради В.Б. Максименко); «Системи спеціального та подвійного 
призначення» (голова координаційної ради М.Ю. Ільченко). Наказом міністра оборони України 
прийнято на озброєння програмно-технічні комплекси, комплекси засобів зв'язку 
автоматизованої системи управління повсякденною діяльністю Збройних сил України 
«Дніпро». Ця розробка проводилася упродовж 5 років колективами ІТС, ФІОТ, ФТІ, ФПМ, 
НДЦ «ТЕЗІС» (РТФ). Як головний конструктор цієї розробки вважаю своїм обов'язком 
висловити подяку членам Ради головного конструктора ДКР «Ситуація-1» професорам 
С.Ф.Теленику (ФІОТ), Л.С.Глобі (ІТС), С.О.Воронову (ФТІ), доц. П.П.Маслянку (ФПМ) та 
директору НДЦ «ТЕЗІС» М.І.Прокоф'єву (РТФ).  

Ініціативні науково-дослідні роботи. Згідно з тематичним планом науково-дослідних 
робіт університету, що виконуються на кафедрах інститутів і факультетів викладачами в межах 
робочого часу, в 2011 р. виконувалася 181 науково-дослідна робота: 65 робіт заплановано до 
виконання на 3 роки, 24 роботи – на 4 роки, 92 – на 5 років. У виконанні робіт було задіяно 
понад 1500 викладачів, з використанням результатів даних робіт 200 аспірантів готують свої 
дисертаційні роботи, до виконання залучено 950 студентів. З використанням результатів 
ініціативних НДР у 2011 р. захищено 2 докторські дисертації, (5 підготовлено до захисту), 26 
кандидатських (21 підготовлено до захисту). Опубліковано 29 монографій, 3 підручники з 
грифом МОНмолодьспорту, 46 навчальних посібників. Захищено 342 магістерських роботи та 
250 дипломних робіт спеціалістів, понад 1000 магістерських робіт. Оновлюються та 
доповнюються новими матеріалами навчальні курси. 

Традиційно продуктивною була співпраця з НАН України. Президент НАН України 
академік Б.Є.Патон разом з представниками ректорату КПІ вирішували питання взаємодії 
академії та університету, зокрема прийнято конкретні рішення щодо вдосконалення в 2012 р. 
діяльності Відділення цільової магістерської підготовки. 

З установами НАН України сьогодні активно працюють більшість факультетів і 
інститутів. Лідерами тут є професори М.І.Бобир (ММІ), П.І.Лобода (ІФФ), Є.М.Письменний 
(ТЕФ), Н.Д.Панкратова (ІПСА), А.В.Праховник (ІЕЕ) та інші.  

Пошук і формування пропозицій нових розробок. За завданням ректорату започатковано 
роботи з підготовки угод про стратегічне співробітництво та планування спільних науково-
технічних робіт з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Національним 
агентством екологічних інвестицій України, Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, Київською міською державною 
адміністрацією. На запрошення МНС наші науковці взяли участь у підготовці 
Загальнодержавної цільової соціальної програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012-2016 рр.  

На замовлення ТОВ «ДЖІЕФТІ» науковій групі під керівництвом д.т.н. О.В. Лінючевої 
було запропоновано провести дослідження можливостей переробки мідної руди та розробку 
технології отримання з рудного матеріалу порошкової та електролітичної міді. Науковці ХТФ 
успішно справилися із завданням. Усього впродовж року підрозділам було передано понад 20 
пропозицій для виконання. 

У 2011 р. тривало активне міжнародне і науково-технічне співробітництво. Зокрема, 
відповідно до контракту з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку для 
виконання проекту ЮНІДО створено Національний центр більш чистого виробництва. До 
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участі в проекті залучено підприємства Вінниці та Запоріжжя. Результатом такої діяльності 
стало підписання наприкінці 2011 р. нового п'ятирічного проекту з більш чистого виробництва 
вартістю 3,7 млн євро, виконавцем якого знову обрано НТУУ «КПІ». Хочу подякувати 
основним менеджерам і безпосереднім виконавцям цього проекту  доц. І.Л.Шиловичу (ІХФ) та 
керівнику відділу НДЧ В.М.Павшуку. 

За міжнародними програмами у 2011 р. виконувалося 45 науково-технічних контрактів 
та 29 контрактів на замовлення закордонних фірм.  Недостатня кількість міжнародних 
контрактів зумовлена, зокрема, відсутністю англомовних сайтів підрозділів і журналів, 
достатнього досвіду та знань фахової англійської термінології науковців, слабою взаємодією із 
науково-організаційними структурами 7-ї РП Європейського Союзу.  

Публікаційна активність учених. Дані щодо цитування наукових праць можна знайти в 
декількох міжнародних наукометричних базах, зокрема Web of Sciences і Scopus. За даними 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, науковці і викладачі НТУУ «КПІ» 
станом на 26.07.11 р. опублікували в журналах, що входять до наукометричної бази даних 
Scopus, 3445 статей, на які є 5157 посилань. Привертає увагу значний відсоток (74 %) 
нецитованих статей науковців нашого університету. Ми маємо детально проаналізувати 
причини такого стану і вжити адекватних заходів. 

До 100 найбільш цитованих у Scopus науковців – працівників українських інституцій 
входять двоє співробітників НТУУ «КПІ»: завідувач кафедри органічної хімії ХТФ А.А.Фокін 
(86 статей, 1202 посилання, індекс Гірша – 17) і професор ФЕА С.М.Пересада (39 статей, 1094 
посилання, індекс Гірша – 14). До того ж проф. А.А. Фокін першим із українських хіміків 
опублікував у 2011 р. статтю в найбільш авторитетному науковому журналі «Nature». В ній 
висвітлено дуже важливі для хімії результати, які мають значення фундаментального відкриття. 
За 10 років українські вчені стали співавторами майже 20 статей у найбільш рейтингових 
журналах світу «Science» і «Nature». І це свідчить про наявність в Україні дослідників 
найвищого рівня. До бази даних Scopus станом на жовтень 2011 р. входять 30795 журналів, з 
них 44 – українських, зокрема Radioelectronics and Communications Systems – англомовний 
переклад журналу, що видається НТУУ «КПІ». Тож у 2012 р. нам належить здійснити конкретні 
дії для підтримки тих наукових періодичних видань університету, які будуть відповідати новим 
вимогам щодо надання статусу фахового і матимуть реальні шанси для включення до 
міжнародних наукометричних баз даних.  

Науковим парком «Київська політехніка» в 2011 р. разом із вченими НТУУ «КПІ» та 
партнерами парку проводилась робота із впровадження в економіку України перспективних 
наукоємних розробок. Торік було укладено 7 договорів про партнерство з 
високотехнологічними підприємствами й організаціями. Всього у 2011 р. виконувалися проекти 
за 25 договорами на  загальну суму 4278,8 тис. грн. У роботі брали участь вчені багатьох 
факультетів та інститутів НТУУ «КПІ», зокрема ІЕЕ, ІХФ, ВПІ, ФЕА, ТЕФ. 

Науковий парк став учасником виконання Державної програми розвитку внутрішнього 
виробництва, долучившись до виконання п'яти інвестиційно-інноваційних проектів: 1) 
«Розробка і впровадження у виробництво технології із збагачення залізовмісних відходів 
гірничо-металургійних підприємств з одержанням концентрату» (2011-2013 рр.); 2) «Створення 
спільного підприємства з державним підприємством «Судмаш», концерном «Укрпожсервіс», 
науковим парком «Київська політехніка» з виробництва висотної та аварійно-рятувальної 
техніки» (2011-2012 рр.); 3) «Створення та освоєння серійного виробництва газопаротурбінних 
установок «Водолій» потужністю 4-25 МВт для виробництва механічної, електричної та 
теплової енергії» (2014-2016 рр.); 4) «Виробництво та реалізація безпілотних літальних апаратів 
(БПЛА)» (2011-2012 рр.); 5) «Будівництво заводів у Луганській області, що використовують 
комплексну технологію кондиціонування високомінералізованих вод для водозабезпечення 
населення та промислових об'єктів» (2011-2016 рр.). 

Охорона об'єктів права інтелектуальної власності. У 2011 р. співробітниками НТУУ 
«КПІ» було створено та подано до Укрпатенту від університету 245 заявок на видачу патентів 
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на винаходи та корисні моделі. У співавторстві зі студентами було подано 99 заявок. Отримано 
226 патентів, з них 13 – на винаходи. 

У 2011 р. реалізовано виключну ліцензію на право користування патентом ТЕФ на 
корисну модель «Теплообмінна труба». Продаж ліцензії супроводжувався відділом з питань 
інтелектуальної власності. В університеті створена і діє експертно-консультативна комісія з 
інтелектуальної власності (голова – заслужений винахідник, д.т.н., проф. Ю.М. Кузнєцов), яка 
сприяє кваліфікованому аналізу дій з організації охорони інтелектуальної власності та надає 
свої пропозиції.  

Зала постійно діючої виставки науково-технічних розробок учених НТУУ «КПІ» та 
Наукового парку «Київська політехніка» стала місцем, де зустрічаються представники 
державної влади, підприємницьких структур, спеціалістів, у т. ч. іноземних. У 2011 р. 
активізувалась участь науковців університету в організації та проведенні наукових і науково-
практичних конференцій і семінарів.  

Кадрове забезпечення наукової діяльності. Усього в університеті працює 2666 осіб 
науково-педагогічного складу, в тому числі 638 осіб до 35 років. Серед них 283 доктори наук 
(до 35 років 3) та 1258 кандидатів наук (до 35 років 197). Загальна кількість штатних 
працівників наукових підрозділів університету становить 666 осіб. Серед них 44 доктори наук, 
151 кандидат наук.  У виконанні науково-технічних робіт на умовах сумісництва брали участь 
98 аспірантів та 244 студенти. В університеті залишилися працювати 58 випускників 
аспірантури та 49 випускників університету.  

Упродовж 2011 р. відзнаками різних рівнів нагороджено понад 170 працівників 
університету. Конкретну інформацію наведено у збірці «Наука НТУУ «КПІ»-2011». 

Бюджет наукової діяльності. Згідно із законодавством України всі госпдоговірні 
надходження включені до спеціального фонду держбюджету НТУУ «КПІ». Тому використання 
коштів, які надходять на виконання науково-технічних розробок, здійснюється лише через 
установи Держказначейства. На жаль, створена в Україні система оподаткування та численних 
зовнішніх відрахувань є такою, що безпосередній виконавець отримує за свою роботу менше 
половини коштів, що їх виділяють замовники госптем, – усе це спричиняє до зменшення 
активності госпдоговірної діяльності.  

Не набагато кращими стають у 2011-му й наступних роках умови виконання 
держбюджетних тем. Про це свідчать результати конкурсу держбюджетних тем на 2012 рік.  
Міністерство здійснило такі процедури конкурсу, за якими нам відмовлено у фінансуванні 9 
тем. Серед цих дев'яти тем і роботи провідних науковців, що мають солідний індекс 
цитованості (7-9). Звісно, ми апелювали до міністерства.  Відповіді на наше звернення ми все 
ще очікуємо.  Але вже зараз бюджетна складова науки КПІ у 2 рази менша, ніж в університеті 
ім.Тараса Шевченка. 

У 2011 р. за науковими підрозділами були закріплені приміщення площею 12 497,58 кв. м, 
що становить 50,87 % від площі, яку мали наукові підрозділи в 1997 р. (24960 кв. м). На жаль, 
ми маємо негативну тенденцію до зменшення площ приміщень наукових підрозділів. 
Загрозливими  до їх подальшого зменшення є пропозиції щодо збільшення  в три (!) рази оплати 
за використання приміщень науковими підрозділами університету. 

Вважаю, що оскільки наша наука працює винятково на зароблені нею кошти і одночасно є 
безпосереднім учасником освітнього процесу, готуючи аспірантів, докторантів, оновлюючи сам 
зміст освіти, то ми маємо відмовитися від внутрішніх відрахувань на її утримання і робити це за 
рахунок загального бюджетного фонду університету, як це було в минулі часи. 

Інформаційно-телекомунікаційне забезпечення. Важливим результатом 2011 р. щодо 
розвитку магістрального сегмента кампусової телекомунікаційної мережі університету є 
впровадження сучасної високошвидкісної технології передачі даних, яка забезпечує швидкість 
передачі даних 10 Гб/с. Ми маємо схвалити роботу НТО «КПІ-Телеком» щодо розвитку на 
випередження нашої телекомунікаційної мережі, адже вже сьогодні здійснюємо завантаження 
до 2 Гб/с каналу в українську мережу обміну трафіком і до 1,5 Гб/с – у мережу УРАН, GEANT і 
в світовий Інтернет. Постійно розвивається і бездротова мережа доступу, яка є одним із 
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складників телекомунікаційної мережі університету. Сьогодні загальна кількість точок доступу 
Wi-Fi на території кампусу становить 56 одиниць.  

На сьогодні у восьми з 20-ти гуртожитків уже створено сучасну високопродуктивну 
мережу. Ведуться роботи у 8-му і 18-му гуртожитках. На часі проведення модернізації мережі 
ще в 12 гуртожитках, що потребує близько 4 млн грн. Інших коштів, ніж ті, що «КПІ-Телеком» 
бере за надання послуг Інтернет, у нас немає. За умов такої ситуації модернізація мереж у 12 
гуртожитках, що залишилися, буде здійснюватися ще близько 4-х років. 

Проведення комплексу заходів щодо включення у звіти підрозділів даних по рейтингу та 
проведене фахівцями НТО «КПІ-Телеком» навчання представників підрозділів університету 
дало можливість отримати не тільки більш високий Webometrics-рейтинг НТУУ «КПІ» (перехід 
з 2428 місця у світі на 1325 та на 2-ге місце серед ВНЗ України), але й активізувати роботу 
підрозділів НТУУ «КПІ» в Інтернеті. 

До визначних подій, що відбулися в 2011 р. у бібліотеці, належить введення в 
експлуатацію маятника Фуко. По цьому об'єкту оформлюється пропозиція до 
МОНмолодьспорту України щодо надання йому статусу національного надбання. Другим 
об'єктом, який оформлюється для надання йому такого самого статусу, є інформаційний фонд 
рідкісних книг XVIII-початку XX ст. науково-технічної бібліотеки. Важливою подією минулого 
року було відкриття на всіх поверхах бібліотеки експозиції з 840 портретів народжених 
Україною видатних особистостей – «Українці у світі». 

У 2011 р. відбувався стабільний розвиток бібліотеки. Її фонд налічує 2 613 459 
примірників, із них 1,5 млн – підручники та навчальні посібники. Кількість читачів – 37 401. 
Кількість відвідань за єдиним читацьким квитком – 325 180, на всіх пунктах обслуговування – 
609 251. Кількість відвідувачів сайту бібліотеки складає 72 830, відвідувань – 110 095. 
Надходження до бібліотеки становлять 5 625 назв, 20 887 примірників. 

Надання наукових послуг. У 2011 р. роботи з сертифікації й метрологічного забезпечення 
наукових досліджень виконував Центр «Система», який спрямовував свою діяльність на 
забезпечення реалізації державної політики зі стандартизації, метрології, якості науково-
технічної продукції, ремонтно-технічного обслуговування. У межах ліцензійної діяльності в 
галузі криптографічного та технічного захисту інформації НДЦ Інституту спеціального зв'язку 
та інформатизації на договірних засадах проведено 46 експертних досліджень засобів за 
дорученнями Адміністрації Держспецзв'язку. 

Органом сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції 
машинобудування по госпдоговірній тематиці за заявками підприємств у 2011 р. надано 420 
науково-технічних послуг. Науково-випробувальним центром «Надійність» у 2011 р. по 
госпдоговірній тематиці за заявками підприємств виконувалось 350 робіт. НДЦ «ТЕЗІС» у 2011 
р. виконано 60 робіт у галузі технічного захисту інформації, в т.ч. апартаменти Президента 
України. Усього за надання послуг вищеназваними підрозділами зароблено понад 6 млн грн. 

Розвиток музейної справи. У 2011 р. музей відвідало близько 14 тис. екскурсантів, серед 
яких більшість – студенти перших курсів КПІ. Було проведено близько 300 екскурсій, у тому 
числі для 70 іноземних делегацій з 25-ти країн світу. У 2011 р. пройшли наукову обробку та 
поставлені на музейний облік 1169 одиниць збереження. Розпочато роботу з метою отримання 
для музейно-історичного комплексу статусу «національне надбання».  

З успіхом пройшли традиційні наукові читання з циклу «Видатні конструктори України», 
присвячені 105-й річниці видатного конструктора бронетехніки Л.І. Горлицького; 135-й річниці 
засновника вітчизняного тепловозобудування, ординарного професора КПІ Ю.В. Ломоносова; 
90-й річниці організатора військової промисловості, генерального директора НДІ 
радіоелектроніки (НВО «Квант») І.В. Кудрявцева; 100-річчю видатного конструктора ракетно-
космічної техніки М.К. Янгеля. За матеріалами наукових читань продовжується видання 
багатотомника «Видатні конструктори України». У 2011 р. вийшов третій том. 

На завершення. Якось мою увагу привернув коментар голови Держагентства з питань 
науки, інновацій та інформатизації академіка В.П.Семиноженка: «Сьогоднішній стан науки в 
Україні нагадує таку картину: зоряне небо, на якому ще виблискують поодинокі зірки окремих 
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учених і наукових колективів, але між ними – порожнеча!» Звісно, це алегорія, але ми маємо 
підстави вважати, що однією з таких зірок за інтегральними результатами науки є в цілому 
Київська політехніка. До речі, ми маємо офіційне підтвердження, що одна із зірок на небосхилі, 
що  знаходиться в сузір'ї Діви, дійсно названа на честь КПІ. Тож з урахуванням алегорії 
академіка Семиноженка за підсумками 2011 року яскравість зірки КПІ підсилює зірочка 
М.З.Згуровського, який за визнанням журналу «Публичные люди», очолив десятку найбільш 
авторитетних діячів освіти України у 2011 р., поруч знаходяться зірочки наших колег 
професорів А.А.Фокіна і С.М.Пересади, що зайняли відповідно 48 і 62 позиції у списку 100 
найбільш цитованих учених України в 2011 р. Наближаються до них зі своїми високими 
індексами цитування Т.Є.Шубіна, М.В.Новіков, В.А.Єрошенко, Б.Ю.Корнілович, В.М.Горшков, 
а також  професори С.Ф.Теленик, Л.С.Глоба, С.В. Горобець та інші провідні науковці КПІ. 

Тож хочу висловити побажання, щоб у 2012 р. зірка КПІ світила все яскравіше, а 
порожнечу навколо неї заповнювали нові зірочки провідних учених Київської політехніки. 

М.Ю. Ільченко, проректор з наукової роботи 
КП: 2012, 3  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОСЛІДНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ | ПОСТАНОВА від 17 лютого 2010 р. N 163 | Київ 
Про затвердження Положення про дослідницький університет 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 786 (786-2010-п ) від 27.08.2010)  
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
1. Затвердити Положення про дослідницький університет, що додається. 
2. Установити, що вищі національні навчальні заклади, яким надано статус дослідницьких 

до 1 квітня 2010 р., підтверджують наданий статус через один рік з дня прийняття цієї 
постанови у порядку, передбаченому зазначеним Положенням. { Пункт 2 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 786 ( 786-2010-п ) від 27.08.2010 }  

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 163 
ПОЛОЖЕННЯ про дослідницький університет  
1. Це Положення визначає порядок надання національному університету статусу 

дослідницького (підтвердження або позбавлення такого статусу), основні засади його 
діяльності, особливості кадрового забезпечення, фінансування, матеріального забезпечення 
наукових і науково-педагогічних працівників, права та обов'язки дослідницького університету. 

2. Дослідницький університет - національний вищий навчальний заклад, який має вагомі 
наукові здобутки, провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію 
освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм. 
Статус надається зазначеному закладу з метою підвищення ролі університету як центру освіти і 
науки, підготовки висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, 
упровадження в практику наукових досягнень, технічних і технологічних розробок, реалізації 
разом з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами спільних програм за 
пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень для розв'язання 
важливих соціально-економічних завдань у різних галузях економіки. 

3. Дослідницький університет у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і 
законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України, а також 
актами Кабінету Міністрів України, Статутом університету, іншими нормативно-правовими 
актами, цим Положенням та дотримується рекомендацій і стандартів, визначених документами 
Болонського процесу. 

4. Основними завданнями дослідницького університету є: 
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1) у навчальній діяльності: 
розроблення та впровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій і 

засобів навчання з метою підготовки фахівців з питань інноваційного розвитку; 
реалізація інноваційних програм підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів для 

університетів, наукових установ, наукоємних виробництв; 
створення умов для обміну студентами, аспірантами, докторантами, науковими і науково-

педагогічними працівниками; 
забезпечення участі студентів у здійсненні наукових і науково-технічних досліджень та 

впровадженні в практику результатів досліджень як необхідної складової навчального процесу; 
підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ та організацій, які 

впроваджують у практику результати прикладних наукових досліджень університету; 
2) у науковій та інноваційній діяльності: 
здійснення разом з Національною та галузевими академіями наук фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень за визначеними пріоритетними напрямами наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності; 

реалізація інноваційних проектів розроблення, впровадження та виробництва нової 
високотехнологічної продукції; 

інтеграція освіти та науки з виробництвом шляхом створення навчально-науково-
виробничих об'єднань, базових кафедр, лабораторій разом з інститутами Національної та 
галузевих академій наук і підприємствами, установами та організаціями; 

випуск та реалізація експериментальних зразків нової техніки, технологій та малосерійної 
наукоємної продукції; 

забезпечення охорони об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема інноваційних 
розробок університету; 

3) у міжнародній діяльності: 
участь у реалізації міжнародних проектів і програм, у науково-практичних конференціях, 

семінарах та виставках; 
створення спільних з іноземними партнерами наукових центрів, інститутів, інших 

об'єднань для виконання освітніх і науково-дослідницьких програм з видачею студентам, 
аспірантам та докторантам відповідних документів про освіту. 

5. Дослідницький університет відповідно до законодавства у галузі освіти і науки має 
право: 

визначати тематику та проводити за рахунок власних коштів фундаментальні та 
прикладні наукові дослідження за новими науковими і технічними напрямами; 

розробляти наукові, науково-технічні, соціально-економічні прогнози розвитку галузей 
економіки за найважливішими напрямами; 

здійснювати за рахунок бюджетних і власних коштів трансфер технологій, розроблених 
університетом; 

використовувати кошти, отримані в результаті здійснення трансферу технологій, для 
розвитку власних наукових досліджень, модернізації наукової матеріально-технічної бази, 
заохочення наукових і науково-педагогічних працівників університету; 

випускати та реалізувати, в тому числі за кордоном, власну наукоємну продукцію, 
отриману за результатами наукових і науково-технічних досліджень; 

здійснювати за рахунок коштів державного бюджету і власних коштів капітальне 
будівництво, реконструкцію та облаштування баз практики, які належать університету, 
створювати машини, устатковання, матеріали, прилади; 

установлювати у передбаченому законодавством порядку нормативи співвідношення 
чисельності студентів, аспірантів і докторантів та науково-педагогічних працівників 
університету; 

установлювати нормативи забезпечення структурних підрозділів університету 
матеріальними цінностями та ресурсами; 
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підвищувати в межах бюджетного фінансування розмір оплати праці наукових і науково-
педагогічних працівників університету шляхом встановлення подвійних посадових окладів і 
ставок заробітної плати, у тому числі погодинної; 

зберігати статус неприбуткової установи;  
{ Абзац дванадцятий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 786 ( 786-2010-п ) 

від 27.08.2010 }  
визнавати дипломи про здобуту в зарубіжних університетах кваліфікацію магістра, 

доктора філософії, доктора наук та вчені звання доцента, професора для призначення на посаду 
наукового чи науково-педагогічного працівника в установленому законом порядку; 

направляти щороку наукових і науково-педагогічних працівників для стажування, а 
студентів, аспірантів і докторантів - для навчання до зарубіжних університетів і навчально-
наукових центрів в установленому законом порядку у визначеній для університету кількості в 
межах бюджетних коштів, передбачених на зазначену мету. 

6. Фінансування наукових досліджень і розробок дослідницького університету 
здійснюється відповідно до програм розвитку університету у розмірі не менш як 25 відсотків 
бюджетних коштів, що виділяються на його утримання. 

Програми розвитку дослідницького університету фінансуються протягом перших п'яти 
років його діяльності за рахунок коштів державного бюджету. 

Подальше фінансування дослідницького університету, в тому числі наукових досліджень, 
розробок і програм розвитку університету, здійснюється за умови забезпечення університетом 
надходжень до спеціального фонду державного бюджету у розмірі не менш як 50 відсотків 
обсягу бюджетних коштів, передбачених на наукові дослідження і розробки. 

7. Для надання університету статусу дослідницького (підтвердження або позбавлення 
такого статусу) МОН утворює комісію з числа працівників Міністерства (далі - комісія), інших 
центральних органів виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні національні університети, 
Національної та галузевих академій наук, ВАК, відповідних громадських організацій (за 
згодою). 

8. Надання статусу дослідницького університету здійснюється в установленому законом 
порядку Кабінетом Міністрів України за поданням МОН у разі відповідності університету 
критеріям діяльності, викладеним у додатку. 

Строк, на який університету надається статус дослідницького, становить п'ять років. 
Підтвердження статусу дослідницького університету здійснюється в установленому 

законом порядку Кабінетом Міністрів України кожні п'ять років за поданням МОН на підставі 
висновків комісії. 

Позбавлення університету статусу дослідницького здійснюється в порядку, що 
передбачений цим Положенням для надання такого статусу. 

9. Університет протягом шести місяців від дня надання йому статусу дослідницького 
розробляє на підставі затверджених МОН загальних вимог програми розвитку дослідницького 
університету, які затверджує комісія. 

Дослідницький університет щороку подає МОН звіт про стан виконання програм 
розвитку університету.  

Додаток до Положення 
КРИТЕРІЇ діяльності університету, за якими надається (підтверджується) статус 

дослідницького  
1. Отримання не менш як двох премій міжнародного та національного рівня за останні 

десять років (за списком МОН). 
2. Захист не менш як 300 кандидатських дисертацій за останні п'ять років. 
3. Захист не менш як 50 докторських дисертацій за останні п'ять років. 
4. Видання не менш як 200 наукових монографій та підручників з грифом МОН за останні 

п'ять років. 
5. Наявність не менш як 150 штатних докторів наук у середньому за останні п'ять років. 
6. Наявність не менш як 500 штатних кандидатів наук у середньому за останні п'ять років. 
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7. Отримання не менш як 50 патентів і ліцензій за останні п'ять років. 
{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 786 ( 786-2010-п ) від 27.08.2010 } 

8. Наявність не менш як одного наукового об'єкта, що становить національне надбання. 
9. Наявність не менш як 20 міжвідомчих (галузевих) наукових структурних підрозділів. 
10. Функціонування не менш як одного науково-навчального центру університету. 
11. Функціонування не менш як одного центру колективного користування наукоємним 

обладнанням. 
12. Наявність не менш як 300 штатних наукових працівників університету. 
13. Опублікування у середньому протягом року не менш як 150 статей у фахових 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS), за 
останні п'ять років. 

14. Здійснення підготовки кандидатів і докторів наук не менш як за 70 науковими 
спеціальностями. 

15. Здійснення підготовки не менш як 500 аспірантів та докторантів. 
16. Наявність не менш як одного видавництва.{ Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 786 

( 786-2010-п ) від 27.08.2010 } 
17. Функціонування не менш як 15 спеціалізованих рад із захисту кандидатських і 

докторських дисертацій. 
18. Створення книжкового фонду наукової бібліотеки в обсязі не менш як 1 млн. 

примірників. 
19. Функціонування не менш як одного інтернет-центру. 
20. Облаштування не менш як одного комп'ютерного навчального місця для трьох 

студентів денної форми навчання. 
21. Наявність не менш як десяти видань, що входять до переліку фахових видань, 

затвердженого Вищою атестаційною комісією, у тому числі не менш як одного фахового 
наукового журналу. { Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 786 ( 786-
2010-п ) від 27.08.2010 } 

22. Функціонування не менш як 20 загальноосвітніх навчальних закладів, що входять до 
навчально-наукових комплексів університету. 

23. Проведення на базі університету не менш як десяти міжнародних, всеукраїнських та 
регіональних студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт протягом року. 

24. Проведення на базі університету не менш як десяти міжнародних, всеукраїнських та 
регіональних студентських науково-практичних конференцій протягом року. 

25. Проходження стажування у вітчизняних та зарубіжних університетах і наукових 
центрах не менш як 50 студентами, аспірантами і молодими вченими протягом року. 

26. Отримання молодими вченими не менш як п'яти державних премій, премій та грантів 
Президента України, премій Кабінету Міністрів України, премій Національної та галузевих 
академій наук України за останні п'ять років. 

27. Навчання не менш як 50 іноземних громадян за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра та в аспірантурі. 

28. Участь не менш як в одній міжнародній або європейській асоціації університетів чи 
участь у Великій хартії університетів. 

29. Функціонування не менш як одного технопарку, наукового парку. { Додаток 
доповнено пунктом 29 згідно з Постановою КМ N 786 ( 786-2010-п ) від 27.08.2010 } 

30. Отримання протягом року бюджетних призначень у розмірі не менш як 20 млн. 
гривень для проведення університетом та його структурними підрозділами науково-дослідних 
робіт.  { Додаток доповнено пунктом 30 згідно з Постановою КМ N 786 ( 786-2010-п ) від 
27.08.2010 } 

31. Отримання протягом року бюджетних призначень спеціального фонду державного 
бюджету в розмірі, що становить не менш як 50 відсотків обсягу бюджетних призначень, 
передбачених у загальному фонді для проведення науково-дослідних робіт. {Додаток 
доповнено пунктом 31 згідно з Постановою КМ N 786 ( 786-2010-п ) від 27.08.2010}  
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НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ІНСТИТУТИ   
 
Науково-дослідний інститут автоматизації експериментальних досліджень 
Науково-дослідний інститут автоматики та енергетики «Енергія» 
Науково-дослідний інститут прикладної електроніки 
Науково-дослiдний iнститут телекомунiкацiй 
Науково-дослiдний iнститут прикладних проблем гiдроаеродинамiки та теплообмiну 
Науково-дослідний інститут експериментальної інформатики та метрології 
Науково-дослiдний iнститут iнформацiйних процесiв 
Міжгалузевий науково-дослідний інститут проблем механіки «Ритм» 
Науково-дослiдний iнститут системних технологiй 
Особливе конструкторське бюро «ШТОРМ» 
Науково-аналiтичний центр критичних технологiй навiгацiйного приладобудування 
Науково-випробувальний центр «Надiйнiсть»  
Науково-дослідний центр систем технічного захисту інформації «Тезiс» 
Науково-iнженерний центр фінішних технологій «Квалiтет» 
Науково-iнженерний центр «Хімічна інженерія» 
Науково-дослiдний центр мiждисциплiнарних дослiджень 
Орган сертифiкацiї метало- та деревообробного обладнання та продукцiї машинобудування і 
систем якості 
Науково-технічний центр «ДIАТОС» 
Технічний комітет із стандартизації «АКУСТОТЕХНІКА» 
Науково-дослiдний центр „Ресурсозберігаючі технології” 
Науково-дослiдний центр Прикладної соціології «Соціо+»  
Науково-технічний центр „ЕКОТЕЗ” 
Науково-дослiдний центр „ПРІСЕ” 
 

Науково-дослідний інститут автоматизації експериментальних досліджень 
(організований у 1993 р).  

Директор - д.т.н., професор Туз Ю.М. 
тел. 241-76-20 

Головні напрямки діяльності: 
• проведення наукових досліджень та проблем виявлення, ідентифікації, аналізу, 

створення та ефективного використання технічних систем високої складності;  
• створення технічних засобів сертифікації продукції та мiжсистемних випробувань на 

стійкість та вiдповiднiсть вимогам електромагнітної сумісності;  
• дослідження процесів забруднення атмосфери та водоймищ, моніторинг екосистем;  
• розробка концепції та створення відкритих iнформацiйно-вимiрювальних систем, 

розробка дослідження та впровадження методів, алгоритмів та програмного забезпечення 
оптимізації наукового експерименту;  

• роботи в галузі розробки та створення вольтметрів та генераторів змінної напруги, 
трансформаторів R-типу, вимірювальних тензомодулiв та газоаналізаторів, модулів цифрової 
обробки сигналів.  

 
Науково-дослідний інститут автоматики та енергетики «Енергія» 
Opганізований у 1991 р. 

Директор к.т.н. Калiнчик В.П. 
тел.241-77-21  

Головні напрямки діяльності :  
• розробка експертних систем у галузі енерговикористання;  
• розробка методів прогнозування i управління енергоспоживанням;  
• розробка тарифів на електричну енергію;  
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• розробка технічних засобів вимірювання параметрів енергоспоживання, контролю, 
витрати енергоносіїв (теплова енергія, газ, вода та iн.)  

• контроль показників якості електроенергії, телекомунікації;  
• проектні роботи iз впровадження технічних засобів;  
• розробка державних стандартів України в галузі енергетики. 
 
Науково-дослідний інститут прикладної електроніки 
(організований у 1994 р.)  

Директор - член-кор.НАНУ,д.т.н.,проф. Якименко Ю.I. 
тел. 241-76-91, 454-92-30 

Головнi напрямки дiяльностi :  
• розробка та впровадження енергозберiгаючого обладнання для комунального 

господарства; 
• розробка та впровадження приладiв функцiональної електронiки на основi сегнето- та 

п'єзоматерiалiв;  
• розробка та впровадження п'єзоелектричних двигунiв;  
• розробка та впровадження фотоелектричних перетворювачiв енергiї;  
• розробка та впровадження сенсорiв та датчикiв фiзичних величин на основi досягнень 

мiкроелектронної технологiї;  
• розробка та впровадження перетворювачiв, компресорiв, систем управлiння та захисту 

для пристроїв силової електронiки. 
 
Науково-дослiдний iнститут телекомунiкацiй 
Oрганiзований у 1990 р. 

Директор - член-кор.НАНУ,д.т.н.,проф. Iльченко М.Ю. 
Тел. 454-98-21 

Головнi напрямки дiяльностi :  
• Телекомунікаційне забезпечення найважливіших національних програм розвитку 

інформатизації, науки, освіти та економіки України. 
• Розробка та обґрунтування пропозицій та рекомендацій щодо вибору найбільш 

перспективних для умов України телекомунікаційних комплексів, систем та технологій, їх 
впровадження для вирішення задач інформатизації суспільства, у тому числі, засобів 
управління інформаційними процесами, термінального обладнання для роботи з неоднорідними 
інформаційними потоками в умовах інтеграції різних послуг: мультимедійних, Інтернет та інш. 

• Розвиток критичних та економічно-ефективних телекомунікаційних технологій, здатних 
забезпечити конкурентноспроможність вітчизняного обладнання на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, у тому числі розробка науково-технічних основ створення нових 
високошвидкісних мікрохвильових систем широкосмугового радіодоступу й розподільних 
радіосистем на їх основі. 

• Cтворення наукових основ побудови нових класів твердотільних резонаторів і 
фільтруючих пристроїв, а також монолітних планарних інтегральних частотно-вибіркових 
структур. 

• Cтворення умов для впровадження прогресивних форм навчання та підвищення 
кваліфікації, у тому числі методик дистанційного навчання. 

 
Науково-дослiдний iнститут прикладних проблем гідроаеродинаміки та теплообміну 
організований у 1994 р.,  

Директор - д.т.н.,проф. Яхно О.М. 
тел.441-18-38, 241-76-54  

Головні напрямки діяльності:  
• проектування технологічного обладнання для переробки полімерних матеріалів у вироби 

методом екструзії;  
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• розробка високоефективних змішувачів кавітаційного типу для змішування багатоком-
понентних рідких середовищ;  

• розробка кавітаційної технології та обладнання для регенерації відпрацьованих мастил, 
приготування та збереження водомазутних сумішей та інших багатокомпонентних систем;  

• розробка методів та технічного обладнання для очищення поверхні резервуарів та 
трубопроводів від забруднень;  

• розробка методів захисту гідросистем від корозії та пониження в них гідравлічних втрат;  
• розробка урівноважених, безватних, економічних всепаливних дизель-електрогенера-

торів потужністю 5, 50, 100 кВт;  
• експериментальні та теоретичні дослідження течій дисперсних та полімерних систем та 

біологічних рідин, застосовуючи до проблем хімічної технології, біомеханіки, медицини;  
• експериментальні та теоретичні дослідження, направлені на розробку методів зниження 

гідродинамічного опору та інтенсифікацію теплообміну в елементах технічного обладнання;  
• розробка вітроенергетичних устаткувань;  
• розробка систем управління підйомних механізмів на АЕС. 
 
Науково-дослідний інститут експериментальної інформатики та метрології 
органiзований у 1993 р.,  

Директор - д.т.н.,проф. Цiделко В.Д. 
Тел. 241-86-16 

Головні напрямки діяльності: 
• розвиток теоретичних основ експериментальної інформатики;  
• розвиток теорії вимірювання та практичних досліджень багатовимірних процесів 

та фізичних полів (акустичних, віброакустичних, електромагнітних, теплових);  
• відтворення характеристик джерел фізичних та біологічних полів для емісійної 

реконструктивної обчислювальної томографії;  
• розвиток метрологічної атестації алгоритмів обробки інформації в засобах 

експериментальної 
інформатики;  

• розвиток та розробка інтелектуальних обчислювальних систем для контролю, 
діагностики 
та випробувань; 

• розробка методів підвищення точності, чутливості і завадозахищеності та розширення 
частотного діапазону засобів експериментальної інформатики.  

 
Науково-дослiдний iнститут iнформацiйних процесiв 
(органiзований у 1995 р.)  

Директор - д.т.н.,проф. Павлов О.А. 
тел.236-19-70 

Головнi напрямки дiяльностi:  
• розробка та створення теоретичних основ та технiчних засобiв iнтелектуальних 

систем управлiння;  
• розробка теоретичних питань та створення технiчних засобiв перетворення i 

передачi iнформацiї по каналам зв'язку;  
• розробка методiв та технiчних засобiв контролю якостi кам'яного вугiлля;  
• розробка методiв i технiчних засобiв контролю та управлiння технологiчними 

процесами;  
• розробка теоретичних питань та технiчних засобiв iнтелектуальних систем обробки 

спецiальних сигналiв та зображень.  
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Міжгалузевий науково-дослідний інститут проблем механіки «Ритм» 
Організований у 1990 р. 

Директор - проф. Збруцький О.В. 
тел.236-20-17, 241-76-21  

Головні напрямки діяльності:  
• фундаментальні науково-дослідні роботи в галузі проблем прикладної механіки; 
• науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в галузі iнерцiальної 

навігації і автономного управління рухом об’єктів авiацiйно-космiчної, ракетної 
та морської техніки;  

• створення дистанційно-керованих комплексів та роботів для виконання робіт 
в умовах небезпечних для життя та здоров’я людини; 

• розробка інформаційних систем та технологій в галузях контролю товарно - грошового 
обігу та запобігання фінансовим зловживанням;  

• розробка та впровадження енергозберігаючих технологій в сільському господарстві; 
• підготовка науково-педагогічних кадрів в галузях механіки та приладобудування. 
Науково-дослiдний iнститут системних технологiй 
органiзований у 1991 р.,  

Директор - д.т.н., проф. Костюк В.I. 
тел.241-77-19, 274-69-66  

Головнi напрямки дiяльностi :  
• Роботи по створенню iнтелектуальних технологiй для автоматизованих систем 

обробки iнформацiї, включаючи:  
• моделювання i побудову складних систем;  
• створення iнтегрованих систем роботизованого виробництва;  
• розробка програмно-технологiчних засобiв автоматизованих робочих мiсць;  
• cтвореня баз даних i знань загального призначення;  
• iнформацiю вищої школи;  
• впровадження науково-технiчних розробок, у тому числi випуск малих серiй 

розроблених 
виробiв.  

Особливе конструкторське бюро «ШТОРМ» 
Oрганiзований у 1974 р. 

Директор - д.т.н., проф. Мачуський Є.А. 
тел.226-23-96  
e-mail: storm@uap.ntu-kpi.kiev.ua 
Головнi напрямки дiяльностi:  

• теоретичнi та експериментальнi дослiдження з розробки методiв i засобiв цифрової 
просторово-часової та спектральної обробки гiдроакустичної iнформацiї;  

• розробка комплексних методiв, створення технiчних гiдроакустичних та бiотехнiчних 
стацiонарних i мобiльних комплексiв пошуку пiдводних об'єктiв;  

• створення систем монiторизацiї пiдводних робiт та водолазного спорядження;  
• розробка методiв i засобiв акустичного дистанцiйного зондування морського 

середовища та пошуку джерел акустичного шуму, вiбрацiї рiзноманiтного походження 
та iншi.  

 
Науково-аналiтичний центр критичних технологiй навiгацiйного приладобудування 
органiзований у 1994 р.,  

Директор - д.т.н.,проф.Збруцький О.В. 
тел. 241-76-22  

Головнi напрямки дiяльностi:  
• дослiдження нових фiзичних принципiв та розробка на їх основi сучасних навiгацiйних 

приладiв, гiроскопiв та акселерометрiв;  
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• розробка теорiї та побудова систем керування, орiєнтацiї та стабiлiзацiї;  
• дослiдження та розробка iнтегрованих та супутникових навiгацiйних систем, 

їх застосування;  
• розробка методiв та програмного забезпечення розрахунку пружних систем;  
• розробка методiв дослiдження динамiки лiтальних апаратiв та навантажень в 

умовах польоту;  
• автоматизацiя проектування та розрахунку легких лiтальних апаратiв. 
Науково-випробувальний центр «Надiйнiсть» 
органiзований у 1995 р.,  

Директор - Грабовський А.П., 
Тел. 241-76-22 

Головнi напрямки дiяльностi: 
• випробування нових матерiалiв та елементiв конструкцiй на мiцнiсть, витривалiсть 

та повзучiсть у складних умовах /температура, вологiсть, агресивнi середовища/;  
• розрахунки елементiв конструкцiй на мiцнiсть, жорсткiсть i вiбромiцнiсть, 

автоматизоване проектування конструкцiй, обчислювальне моделювання технологiчних 
процесiв.  

Науково-дослідний центр систем технічного захисту інформації «Тезiс» 
Директор - с.н.с. Прокоф'єв М.I. 

тел. 241-72-98;  
e-mail: pmi@tesis.kiev.ua;  
URL: http://www.tesis.kiev.ua 
Адреса: вул.Політехнічна 12, корпус 17 (Oрганізований у 1996 р.) 
Головні напрямки діяльності:  

• розробка нормативних документів в галузі технічного захисту інформації; 
• проведення експертизи автоматизованих систем за критеріями технічного захисту 

інформації; 
• розробка та виготовлення радіоелектронних пристроїв для приймання та генерації 

радіосигналів; 
• дослідження, атестація та сертифікаційні випробування технічних та допоміжних 

засобів і систем, призначених для передавання, обробки, зберігання мовної інформації 
з обмеженим доступом; 

• атестація та перевірка об’єктів інформаційної діяльності на наявність технічних 
каналів витоку мовної інформації з обмеженим доступом;  

• установка, монтаж та наладка захищених засобів, засобів технічного захисту 
інформації з обмеженим доступом на об'єктах замовника;  

• надання консультативних послуг в галузі технічного захисту інформації.  
Науково-iнженерний центр фінішних технологій «Квалiтет» 
організований у 1990 р., 

Директор - професор Джемелiнський В.В.  
тел. 236-61-53 

Головні напрямки діяльності:  
• розробка прогресивних технологiчних процесiв фiнiшної обробки виробiв iз 

металiчних та неметалiчних матерiалiв;  
• розробка технологiй отримання та використання твердих і рідинних наповнювачiв, 

паст для обробки та дезактивацiї поверхонь, реагентiв для очистки стiчних вод 
у машино- та приладобудуваннi. 

Науково-iнженерний центр «Хімічна інженерія» 
(організований у 1996 р.)  

Директор - к.т.н.,доц.Корнiєнко Я.М. 
тел.241-86-35  

Головні напрямки діяльності :  
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• теоретичні дослідження основних процесів хімічних виробництв з метою їх 
iнтенсифiкацiї 
та підвищення ефективності;  

• математичне моделювання процесів хімічних виробництв та розробка алгоритмів 
керування ними;  

• розробка технічних проектів установок, ліній, цехів та систем хімічних виробництв; 
• розробка екологічно безпечних технологій утилізації промислових відходів 

і апаратів для їх здійснення. 
Науково-дослiдний центр мiждисциплiнарних дослiджень 
органiзований у 1998 р.,  

Директор - д.т.н.,проф.Румбешта В.О. 
Тел. 241-76-62, 454-93-85 

Головнi напрямки дiяльностi:  
• виконання науково-дослiдних та проектно-конструкторських робiт за замовленням 

держави з прiоритетних напрямкiв науки i технiки;  
• впровадження науково-технiчних розробок, в т.ч. випуск малих серiй розроблених 

виробiв iз використанням сучасних форм органiзацiї, а також авторський нагляд 
за використанням науково-технiчних розробок;  

• iнженерна реалiзацiя науково-дослiдних розробок Центру в рiзних галузях 
промисловостi 
з урахуванням потреб внутрiшнього та зовнiшнього ринку. 

Орган сертифiкацiї метало- та деревообробного обладнання та продукцiї 
машинобудування і систем якості 

органiзований у 1997 р.,  
Директор - д.т.н.,проф.Бобир М.I. 
тел. 236-10-43 
е-mail: sertif@users.ntu-kpi.kiev.ua 
Головнi напрямки дiяльностi:  

• відпрацювання загальнодержавних методів та методик з сертифікації продукції, 
систем управління якістю та атестації виробництв, зокрема метало - та деревообробного 
обладнання та продукції машинобудування, наукового обґрунтування шляхів вдосконалення 
національної системи сертифікації продукції, систем управління якістю та атестації 
виробництв,  

• розробки галузевих стандартів, проведення сертифікації продукції, систем управління 
якістю та атестації виробництв в межах галузі акредитації, встановленої Національним 
агентством з акредитації України та в межах номенклатури продукції, на яку призначено 
орган з сертифікації Національним органом з сертифікації України. 

Науково-технічний центр «ДIАТОС» 
організований у 1995 р.,  

Керiвник - проф.,д.т.н.,чл.-кор.АТНУ Петренко В.Є. 
тел.241-70-94  

Головнi напрямки дiяльностi:  
• наукове та методичне забезпечення розробок в областi вiбромонiторинга та дiагностики 

технологiчного обладнання АЕС. Є галузева програма створення українськими 
органiзацiями Комплексної системи дiагностики обладнання АЕС з блоком ВВЕР-1000. Роботи 
по цiй програмi в тому чи iншому ступенi курiруються, а окремi пiдсистеми розробляються 
нашим Центром.  

• рецензування пропозицiй по оснащенню АЕС вiбровимiрювальною, вiбровипробу-
вальною та вiбродiагностуючою апаратурою.  

• розробка нормативних документiв, якi регламентують проведення вимiрiв вiбрацiї та 
оцiнювання технiчного стану обладнання.  

• iнформацiйне обслуговування АЕС.  
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• пошук дiлових партнерiв для вирiшення проблем, якi виникають на Українських АЕС в 
областi дiагностики та вiбровимiрювань. 

 
Технічний комітет із стандартизації «АКУСТОТЕХНІКА» 
організований у 2000 р. 

Директор -д.т.н., проф.Дідковський В.С. 
тел.241-76-94, 454-90-72 

Головнi напрямки дiяльностi:  
• дослідження джерел акустичного забруднення та розробка методів його зменшення; 
• розробка методів вимірювання звукоізоляції будівельних конструкцій та видача 

рекомендацій по її підвищенню; 
• архітектурна та будівельна акустика приміщень складної форми; 
• дослідження електроакустичних характеристик приміщень 
Науково-дослiдний центр „Ресурсозберігаючі технології” 
Директор Панов Є.М. 

Тел. 236-40-52, 241-68-70 
URL: http://rst.kpi.ua 
е-mail: admin@rst.kiev.ua 

НДЦ «РТ» вже понад 20 років плідно співпрацює з різними підприємствами кольорової, 
чорної металургії, а також вогнетривкої, силікатної, харчової та паперової промисловості. 
На поточний момент НДЦ «РТ» має великий досвід роботи з різними тепловими агрегатами і 
необхідне для їх обстеження обладнання.  

Співробітниками НДЦ «РТ» розроблено безліч чисельних моделей фізичного стану 
промислових агрегатів, а для проведення розрахунків використовується власний потужний парк 
обчислювальної техніки і сучасного програмного забезпечення. Основний напрям діяльності 
центру - виконання науково-дослідних робіт спрямованих на підвищення теплової та 
енергетичної ефективності різних промислових агрегатів, і включає такі аспекти:  

• розробка і впровадження регламентів випалу і сушки подіни електролізерів;  
• розробка та впровадження методик розрахунку енергобалансу алюмінієвих 

електролізерів великої та малої потужності;  
• розробка програмного забезпечення для математичного моделювання технологічних та 

режимних показників алюмінієвих електролізерів, пекоприємників, ливарних міксерів, печей 
графітації, прокалочних, випалювальних печей і електрокальцінаторів, виконання відповідних 
чисельних розрахунків за розробленими програмами;  

• визначення теплової ефективності обладнання для виробництва картону, розрахунково-
експериментальне визначення параметрів таких машин при переведенні їх на підвищену 
продуктивність;  

• дослідження захисних покриттів і розробка термозондів з тривалим терміном служби для 
виміру температури розплаву і динамічних характеристик футеровочних матеріалів 
електролізерів з моменту їх пуску;  

• розробка та впровадження вимірювальних комплексів та програмного забезпечення для 
дистанційного контролю температур і теплових потоків на високотемпературному обладнанні;  

• експериментальні дослідження температурно-теплових показників роботи електролізерів 
різних типів і конструкцій, пекоприємніків, ливарних міксерів, печей графітації, прокалочних 
печей, електрокальцінаторов і випалювальних печей; проведення енергоаудиту і розробка 
ресурсо-, енергозберігаючих заходів на різних підприємствах з метою зменшення споживання 
пари та гарячої води;  

• складання енергетичних паспортів підприємств.  
Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс» 
Директор: Мельниченко Анатолій Анатолійович 

Адреса: проспект Перемоги, 37, корпус 7, кімната 09, Київ, Україна, 03056 
Телефон/факс: +38 044 456-81-87 
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E-mail: socioplus@socioplus.com.ua 
Сайт: http://www.socioplus.com.ua 

Якість підготовки випускників НТУУ «КПІ» крізь призму оцінок роботодавців 
Сьогодні успішність ВНЗ визначається багатьма чинниками, однак велике значення має 

рівень підготовки випускників, їхній адаптивний потенціал, багаж знань і навичок, які 
сприяють у подальшому працевлаштуванні та роботі. Цей показник впливає на загальний імідж 
навчального закладу і у роботодавців, і серед абітурієнтів, що є дуже важливим. Уже шість 
років НДЦ «Соціоплюс» проводить дослідження з метою вивчення думки роботодавців щодо 
якості підготовки студентів НТУУ «КПІ» всіх спеціальностей та відповідність їх освітньо-
кваліфікаційного рівня вимогам ринку праці.  

Результати останнього дослідження випуску 2010 року засвідчили досить високий рівень 
підготовки молодих фахівців, які отримали свою освіту в НТУУ «КПІ». Переважна більшість 
оцінок є позитивними з усіх параметрів, що вимірювались у дослідженні. Але для того щоб 
зберегти сьогоднішні високі позиції та одночасно не зупинятися в розвитку, треба послідовно 
впроваджувати заходи з підвищення якості освіти.  

У ході організаційного етапу дослідження були виявлені недоліки, що перешкоджають 
встановленню зворотного зв'язку між університетом та ринком праці. Зокрема, робота 
підрозділів НТУУ «КПІ», відповідальних за надання необхідної інформації для успішного 
проведення дослідження, не завжди була достатньо ефективною. Так, процес проведення 
дослідження значною мірою ускладнювався через невиконання деякими кафедрами своїх 
обов'язків стосовно подання повної та достовірної інформації щодо працевлаштування 
випускників. 

Дослідження продемонструвало наростаючу тенденцію попиту на технічних фахівців, які 
володіють іноземною мовою. Справа в тому, що велику кількість перспективних робочих місць 
для випускників технічних ВНЗ пропонують іноземні компанії, що відкривають свої 
представництва в Україні. Тож переважна більшість випускників НТУУ «КПІ» постійно або 
часто використовують свої лінгвістичні навички у роботі. Варто зауважити, що рівень цих 
навичок є досить високим – так відзначила більшість роботодавців. Проте рівень володіння 
іноземною мовою випускниками НТУУ «КПІ» був оцінений відповідно до тих вимог, що 
висуваються конкретним роботодавцем. Часто ці вимоги є посередніми. Проте випускники 
деяких факультетів, в силу їх спеціалізації, частіше потрапляють на підприємства, де рівень 
вимог до мовних компетенцій співробітників є значно вищим. У таких випадках середні оцінки 
випускників дещо знижуються. Це свідчить про необхідність підвищення ваги мовної складової 
в навчальному процесі, адже ВНЗ невдовзі повинні будуть забезпечити задоволення цієї 
потреби у технічних фахівцях з високим рівнем володіння іноземною мовою на достатньому 
рівні, щоб не втратити конкурентні переваги випускників на ринку праці. 

Щодо таких особистісних якостей випускників, як чесність, комунікабельність, 
активність тощо, які також стали предметом оцінювання роботодавців, то вони зазвичай 
притаманні випускникам НТУУ «КПІ» на високому рівні, як засвідчило дане дослідження. Це 
передусім свідчить про те, що вищий навчальний заклад, як певне виховне середовище, 
ефективно забезпечує формування необхідних особистісних якостей у своїх студентів. З іншого 
боку, за формування таких навичок здебільшого відповідають гуманітарні дисципліни, 
кількість яких, на жаль, останнім часом на технічних факультетах скорочується. Це дається 
взнаки вже сьогодні: дослідження продемонструвало деяке відставання випускників НТУУ 
«КПІ» за такими показниками, як навички роботи зі службовими документами, а також, на 
жаль, за показником ініціативності та творчого підходу молодих випускників. 

Отримана інформація ще раз підкреслила важливість покращення практичної підготовки. 
Це можна здійснювати за рахунок відновлення зв'язків із виробництвами та переведення 
виробничої практики з формальної процедури в реальну.  

Аналізуючи дані, отримані за чотири роки, протягом яких проводився моніторинг, слід 
відзначити наявність зворотного зв'язку між ринком праці та ВНЗ, при якому неявною, проте 
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дуже важливою є участь роботодавців наших випускників у корегуванні їхньої підготовки. А 
такий інструмент, як соціологічний моніторинг ринку праці достатньо ефективно виконує 
функції посередника між цими двома ланками. Деякі з основних показників кваліфікації наших 
випускників (такі як оцінки професійної підготовки молодих інженерів, відповідність 
кваліфікації вимогам до роботи тощо) демонструють позитивну тенденцію, яка може свідчити 
про успішну співпрацю ВНЗ з роботодавцями. Проте зауважимо, що такі тенденції не є 
стрімкими, тобто ще занадто рано говорити про досягнення гармонії між системою освіти та 
ринком праці, але окреслені шляхи налагодження діалогу вже сьогодні дають свої плоди.  

За інф. НДЦ ПС «Соціоплюс»  
КП: 2011, 20  

 
Науково-технічний центр «Екотехнологій та технологій енергозбереження» 
Oрганізований у 2004 р. 

Директор центру: Варламов Г.Б. 
адреса: 03056, Київ, проспект Перемоги, 37 
телефон: (+380 44) 406-80-94, 454-99-48 
Сайт: http://ecotez.kpi.ua  
e-mail: varlamov@kpi.ua, ekotez@ukr.net 
Головні напрямки діяльності:  

• Енерго-екологічна експертиза роботи енергетичних об'єктів і утановок, спалюючих 
органічне паливо (ТЕЦ, районні котельні, промислові печі). 

• Техніко-економічний аналіз, аналіз ефективності впровадження сучасних теплових 
пунктів на реальних об'єктах. 

• Проектування, монтаж і впровадження автоматизованих систем контролю енергетичних 
об'єктів та систем (ТЕЦ, ТЕС, РК, промислові підприємства), а саме контроль робочих 
параметрів шкідливих викидів в реальному часі. 

• Розробка заходів по підвищенню енергетичної ефективності і екологічної безпеки 
роботи теплоенергетичного обладнання. 

• Розробка і впровадження автоматизованої системи контролю параметрів роботи 
теплоенергетичного обладнання (котли, ХВО, теплові пункти). 

• Обстеження, розробка та впровадження методів та заходів оптимізації загрузки 
технологічного обладнання різних підприємств. 

• Експертна оцінка стану, аналіз, розробка та впровадження заходів по підвищенню 
енергетичної ефективності та екологічної безпеки експлуатації ГТУ (в тому числі ГТУ у складі 
ГПА) за рахунок використання сучасної маловитратної технології спалювання газоподібного 
палива у камерах згоряння.  

• Проведення обстеження, розробка пропозицій та реалізація систем впровадження 
когенераційних установок, в тому числі систем допалювання палива на вихлопі ГТУ. 

• Обстеження, розробка, виготовлення та встановлення установок автономного 
теплопостачання на основі сучасних енергозберігаючих технологій. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БIБЛIОТЕКА ІМ. Г.І. ДЕНИСЕНКА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ  

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 
Історія бібліотеки 

 
У 1898 році в Київському політехнічному інституті імені імператора Олександра II 

було засновано Фундаментальну бібліотеку. Її 
першим директором і бібліотекарем в одній особі був 
майбутній академік Української Академії Наук 
Микола Федотович Біляшівський - відомий історик, 
етнограф і археолог.  

Сьогодні Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. 
Денисенка Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут» є однією 
з кращих вузівських бібліотек України і Європи. Її 
відвідали представники більш як із 90 країн світу. 

Читачами бібліотеки були тисячі видатних професорів, педагогів, студентів, 
письменників, співаків, спортсменів, визнаних діячів із світовим ім'ям. Це - В.Л. Кирпичов, Є.О. 
Патон, С.П. Тимошенко, М.І.  Коновалов, С.П. Корольов, В.Л. Челомей, А.М. Люлька, О.О. 
Мікулін, І.І. Сікорський, О.С. Кудашев, Д.П. Григорович, І.П. Бардін, Б.Є. Патон, О.В. Вінтер, 
Г.С. Писаренко, В.І. Трефілов, Іван Ле, Юрій Яновський, Натан Рибак, Володимир Чубинський, 
Анатолій Мокренко, Володимир Дубок, Валерій Лобановський, Лариса Латиніна і багато-багато 
інших. 

В 1965 році бібліотека отримала статус науково-технічної і була віднесена до другої 
категорії з оплати праці, а в 1983 році була віднесена до першої категорії з оплати праці. Із 1980 
року бібліотека працює в новому приміщенні, побудованому за індивідуальним проектом з 
ініціативи ректора інституту Г.І. Денисенка. Бібліотека була задумана як синтез книги, 
архітектури, мистецтва і нових технологій. Вона знаходиться в центрі навчальної зони – на 
головній площі університету – площі Знань. 

В дні святкування 100-річчя НТУУ «КПІ» Вчена рада університету присвоїла бібліотеці 
ім'я Григорія Івановича Денисенка – члена-кореспондента АН УРСР, Героя Соціалістичної 
праці, професора, доктора технічних наук, ректора інституту з 1971 по 1987 рік. 

Бібліотека обслуговує більше 45 тисяч читачів, із них 37 тисяч студентів. Щоденно 
бібліотеку відвідує від 1300 до 1800 користувачів. Бібліотека має 15 спеціалізованих читальних 
залів на 1500 місць і 5 абонентів: науково-технічної літератури, навчальної літератури, 
соціально-економічної і художньої літератури, періодики. 

Фонд бібліотеки налічує майже 3 млн. примірників видань, із них – половина 
підручники і навчальні посібники видання та інформаційні ресурси з профілю університету. У 
бібліотеці представлені нормативно-технічна документація, література з питань мистецтва, 
спорту, лінгвістики, культурології, народознавства. Бібліотека передплачує більше 1000 назв 
періодичних видань за профілем університету. Для задоволення потреб читачів бібліотека 
використовує МБА і Міжнародний міжбібліотечний абонемент. 

У бібліотеці користувачі можуть працювати з Інтернет і користуватись електронною 
поштою, а також безпровідним Інтернет. До послуг читачів – електронний каталог, де 
представлені книги, журнали, дисертації, звіти з НДР. Електронний каталог функціонує з 1987 
року. Створюється електронна бібліотека. Бібліотекою оцифровано майже 100 назв методичних 
видань університету, які користуються попитом серед студентів. В бібліотеці функціонує 
локальна комп'ютерна мережа на основі програмного забезпечення «ALEPH». Користувачі 
бібліотеки мають можливість працювати з повнотекстовими базами даних: компанії «EBSСO», 
Російської державної бібліотеки (дисертації), Української бази законодавчих актів «Ліга-Закон» 
тощо. 
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В бібліотеці працює Українсько-Японський Центр НТУУ «КПІ». Бібліотека співпрацює з 
культурними центрами різних країн: Гете-Інститутом, Британською Радою в Києві, 
Французьким культурним центром, Службою інформаційних ресурсів посольства США в 
Україні. Бібліотека підтримує тісні контакти з бібліотеками, книговидавничими і 
книготорговельними фірмами Німеччини, Австрії, Швейцарії, Голландії, США, Англії, Китаю, 
Росії, Білорусі, Польщі та ін. 

Кожну першу суботу в залі масових заходів проводиться засідання «Клубу фантастів» 
(керівник доцент механіко-машинобудівного інституту С.М. Лопачев), а кожну четверту суботу 
- засідання «Клубу пушкіністів», який очолює професор Л.О. Кесова. 

Бібліотека є базою практики студентів Київського національного університету культури і 
мистецтв і Київського обласного училища культури і мистецтв. Із 1998 року бібліотека є 
співорганізатором щорічної міжнародної конференції «Бібліотеки і асоціації в мінливому світі: 
нові технології і нові форми співробітництва». Бібліотека є активним членом Української 
бібліотечної асоціації: директор бібліотеки багато років був її президентом , а нині член її 
президії. В бібліотеці працюють представники десяти сімейних династій. Бібліотека веде 
велику науково-методичну роботу. 

Бібліотека на сьогодні є відкритою системою. З її фондом може працювати будь-який 
житель нашої планети. 

Література:  
1. Дригайло, В.Г. 100 років Науково-технічній бібліотеці НТУУ «КПІ» ім. професора Г.І. 

Денисенка / В. Г. Дригайло, С. В. Дригайло. - К. : НТУУ «КПІ», 2000. - 171 с.  
2. Науково-технічна бібліотека ім. проф. Г.І. Денисенка Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут» : буклет / Наук.-техн. б-ка НТУУ 
«КПІ»; В. Г. Дригайло, В. М. Волинець. - К. : Політехніка, 2008. - 17 с. ; іл. 

Сьогодення бібліотеки 
У дні святкування 100-річного ювілею бібліотеці було 

присвоєно ім'я професора Г.І. Денисенка – колишнього 
ректора інституту, члена-кореспондента АН УРСР, Героя 
Соціалістичної Праці, який був ініціатором будівництва 
нового приміщення бібліотеки. 

Науково-технічна бібліотека НТУУ «КПІ» була 
заснована в 1898 році. Вона є однією з кращих вузівських 
бібліотек України і Європи і втілює в собі синтез книги, 
архітектури, мистецтва і сучасних технологій. 

Ректорат університету завжди сприяв росту і розбудові бібліотеки. Вагомий внесок у 
розвиток бібліотеки в різні роки зробили ректори університету О.С. Кирпичов, В.Л. Плигунов, 
ПІ. Денисенко, М.З. Згуровський. 

Бібліотека університету побудована за індивідуальним 
проектом. Розташована вона на головному майдані навчальної 
зони Площі знань і разом із навчальним корпусом, де навчаються 
студенти перших та других курсів усіх факультетів та Центром 
культури і мистецтв складає основу композиції архітектурного 
ансамблю університету, створеного у 1975-1984 роках. 

Загальна площа 14 тис. квадратних метрів. Приваблює увагу 
планувальне вирішення бібліотеки з внутрішнім двориком. 
Навколо нього розташовано 15 читальних залів на 1500 місць, а 
також зали каталогів, інформаційної та довідково-бібліографічної 
роботи, 8 книгосховищ, 6 абонементів: навчальної, науково-
технічної, соціально-економічної і художньої літератури та 
періодики. Розташування функціональних підрозділів відзначається чіткістю і доцільністю, що 
разом із автоматизованою передачею читацьких вимог із залу каталогів у книгосховища, 
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забезпечує оперативне обслуговування кожного читача бібліотеки за 15-25 хвилин і оптимальне 
задоволення його потреб. 

Чотири холи бібліотеки розписані художником-монументалістом В.І. Пасивенком – 
лауреатом Державної премії ім. Т.Г. Шевченка. «Людина і природа» – така загальна тема 
розписів, кожен з яких має свою назву: «Людина і вогонь», «Людина і вода», «Людина і земля», 
«Людина і космос». Лейтмотивом цих розписів є думка про гармонію взаємин людини з 
природою.В холі бібліотеки відбуваються художні виставки майстрів мистецтв України, 
викладачів, співробітників і студентів університету.  

Бібліотека має чудовий зал для проведення масових заходів, де постійно проводяться 
міжнародні, республіканські, університетські науково-практичні конференції, олімпіади 
студентів, вечори, зустрічі з письменниками, діячами науки і культури, керівниками держави, 
міста, університету. 

Бібліотеку відвідують керівники держави, а також делегації з багатьох країн світу. 
Бібліотека підтримує дружні 

стосунки з культурними центрами 
зарубіжних країн і їх бібліотеками: 
Британською Радою, Інформаційною 
Службою Посольства Сполучених 
Штатів Америки в Україні, Центром 
інформаційних ресурсів Посольства 
США в Україні, Французьким 
культурним центром у Києві. 
Особливо тісний зв'язок встановлено з 
Німецьким культурним центром – 
Гете-Інсти-тутом в Україні, офіс якого 
з 1993 по 2005 рік розміщувався в 
стінах нашої бібліотеки. А нині тут 
функціонує офіс проекту Українсько-
Японський центр. Бібліотека неодно-
разово отримувала гранти від Міжнародного фонду «Відродження», Інституту Відкритого 
Суспільства.  

За сприянням Міжнародної програми «Tempus-
Tacis» за участю технічних університетів міст Аахена, 
Ільменау (Німеччина), Дельфта (Нідерланди), Відня 
(Австрія) (керівник проекту перший проректор НТУУ 
«КПІ» проф. Ю.І. Якименко) з 2000 по 2007 рік 
відбулося дев'ять міжнародних шкіл-семінарів на тему: 
«Сучасні інформаційні технології для бібліотек та 
менеджмент науково-освітніх мереж» та Міжнародна 
науково-практична конференція «Інформаційні 
технології в сучасних бібліотеках», де підвищили свою 
кваліфікацію більше 300 співробітників переважно 
технічних вузів України. Як підсумок проекту створено 
Навчальний центр підготовки менеджерів інформаційних технологій бібліотек. 

Партнерські відносини встановилися з книговидавничими та книготорговельними 
зарубіжними фірмами: «Springer», «Elsevier», «Karger», «Academic Press». 

Бібліотека є активним членом Української бібліотечної асоціації, асоціації регіональних 
бібліотечних консорціумів «Арбікон», спів-організатором другої за значенням в бібліотечному 
світі щорічної Міжнародної конференції «Бібліотеки і інформаційні ресурси в сучасному світі 
науки, культури, освіти і бізнесу». Укладено договір про співпрацю нашої бібліотеки з 
Міжнародним бібліотечним інформаційним і аналітичним центром (МБІАЦ). 

Бібліотека обслуговує 50 тисяч читачів, з них – 40 тисяч студентів. 
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Щоденно бібліотеку відвідує 1300-1800 
читачів, яким видається від 4,5 до 6 тисяч 
примірників видань, не враховуючи відвідування на 
сайті бібліотеки і використаних ними матеріалів на 
мікро- та електронних носіях. Щорічні надходження 
до бібліотеки складають 10 тисяч назв книг, стільки 
ж (10 тисяч) назв електронних видань, що складає 
100 тисяч примірників. У фонді бібліотеки 
зберігається 3 млн. примірників книг українською, 
російською, англійською, німецькою, французькою 
та іншими мовами. Широко використовуються як 
внутрішні, так і міжнародні можливості 
книгообміну з бібліотеками різних країн світу, а 
також МБА.  

Сьогодні бібліотека отримує більше 1000 назв друкованих періодичних видань. 
У фонді зберігаються кандидатські і докторські 

дисертації, захищені науковцями університету, і звіти про 
науково-дослідні роботи. Цінним і унікальним є зібрання 
праць викладачів університету з їх автографами, а також 
матеріали з історії університету: книги, фотоальбоми, звіти 
про діяльність університету. 

Розгалужений довідково-пошуковий апарат дає 
можливість зорієнтуватися у книжковому морі. Бібліотека 
має систему традиційних каталогів і картотек, електронний 
каталог, довідково-інформаційні видання і відділ з 
довідково-бібліографічної роботи. 

У бібліотеці створена локальна комп'ютерна мережа 
на 218 підключень з використанням інтегрованого 
бібліотечного пакету «ALEPH». Вона дає можливість автоматизованого опрацювання 
літератури (комплектування, каталогізація) і обслуговування читачів як на місці так і на 
відстані (онлайн-каталог). Над створенням електронного каталогу бібліотека працює з 1987 
року. Проводиться велика робота з ретроконверсії карткового каталогу в електронний. 
Створено базу даних періодичних видань, які одержує і зберігає бібліотека. На абонементі 
науково-технічної літератури започатковані роботи по створенню системи автоматизованої 
видачі і повернення бібліотечних матеріалів. На абонементах бібліотеки традиційне 
обслуговування читачів традиційними документами доповнюється електронними.  

Локальна комп'ютерна мережа бібліотеки підключена 
до мережі Інтернет, що забезпечує доступ до електронних 
каталогів бібліотек світу, а також до повнотекстових баз 
електронних журналів і дисертацій. Бібліотека є 
користувачем повнотекстових версій більш як 7500 назв 
електронних наукових видань. 

В бібліотеці функціонує Інтернет-клас, на базі якого 
діє навчальний комп'ютерний центр, де навчаються 
працівники бібліотек, студенти університету, користувачі 
бібліотеки та студенти Київського обласного училища 
культури та мистецтв. 

Започатковано проект по створенню електронної 
бібліотеки вузу, в якому бібліотека бере найактивнішу 
участь. 

У бібліотеці працює 150 висококваліфікованих спеціалістів, більшість яких є 
випускниками Київського національного університету культури і мистецтв і Київського 
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обласного училища культури, з якими бібліотека співпрацює у різних напрямках. Бібліотека 
проводить велику науково-дослідну і науково-методичну роботу у галузі бібліотекознавства і 
бібліографії. 

До послуг читачів відділи бібліотеки: 
•   комплектування; 
•   наукового опрацювання документів і організації каталогів; 
•   довідково-бібліографічної та інформаційної роботи; 
•   навчальної літератури; 
•   внутрівузівських видань; 
•   науково-технічної літератури; 
•   періодики; 
•   нормативно-технічної і технічної документації; 
•   соціально-економічної і художньої літератури; 
•   науково-методичний; 
•   механізації і автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів. 
Адреса: 
03056, Україна, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37 
Тел./факс +38 (044) 236-30-72 
E-mail: drig@ntu-kpi.kiev. ua 
Http ://www. library, ntu-kpi. kiev. ua 
Бібліотека пропонує: 
•   ксерокопіювання; 
•   сканування; 
•   робочі місця для роботи з офісними пакетами і доступом до Інтернету; 
•   спеціалізовані місця з доступу до віддалених електронних поштових скриньо 
•   консультації по УДК (індексація рукописів 
•   консультації із бібліографічного опису документів; 
•   видача документів під заставу (нічний абонемент, видача документів на вихідний 

день); 
•   підготовка тематичних бібліографічних списків документів; 
•   міжбібліотечний абонемент і міжнародний міжбібліотечний абонемент; 
•   електронну доставку документів; 
•   палітурні роботи; 
•   регулярні виставки художніх фотографій та живопису; 
•   буфет. 
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Дригайло Василь Герасимович 
 
Бібліотека – для студентів, викладачів, читачів і користувачів, – такий 

основний девіз у нашого шановного ювіляра директора НТБ НТУУ «КПІ» 
Дригайла Василя Герасимовича, якому 1 березня 2007 року виповнилось 70 
років. 

Завжди зібраний, як кажуть в повній бойовій готовності, він вже о 8-й 
ранку у своєму робочому кабінеті, двері якого завжди гостинно відчинені 
для відвідувача будь-якого рангу. 

Василь Герасимович уособлює в собі людину, яка живе працею, дихає 
нею. Він мобілізує колектив бібліотеки і дає добро на працю, акцент – не 
розхолоджуватись. У повсякденній багатогранній праці бібліотеки виникає 
багато різних складних ситуацій, і кожен працівник бібліотеки може вільно і спокійно 
потрапити до кабінету директора (незалежно від днів і годин прийому) і отримати вичерпну 
відповідь, фахову консультацію і пораду. 

Вимогливість до себе і до підлеглих, доведення розпочатої справи до її логічного 
завершення – теж справа честі, основне кредо Василя Герасимовича. Працелюбність і 
працездатність, високий професіоналізм, любов до книги і до людей – ці риси найповніше 
втілені в особі Василя Герасимовича.  

Талант керівника й організатора, глибокого знавця основ управління бібліотекою, 
наукової організації її роботи, технологічних процесів, опора на колектив однодумців 
допомогли Василю Герасимовичу вивести нашу бібліотеку на рівень передових бібліотек у 
нашій державі й за кордоном. 

Василь Герасимович є автором і співавтором наукових видань, бібліографічних, 
навчально-методичних посібників, довідників, виданих на Україні, в Росії, серед яких «Основы 
управления библиотекой высшего учебного заведения», «Научная организация труда в 
библиотеке», «Организация работы библиотеки», «100 років науково-технічній бібліотеці 
НТУУ «КПІ» ім. професора Г. І. Денисенка», «Провідні бібліотеки України. 2006-2007», 
публікується в періодичних виданнях. 

Він – учасник багатьох зарубіжних, а також у рамках СНД, міжнародних конгресів і 
конференцій в Криму, Російській Федерації, Республіці Білорусь, Болгарії, Німеччині, Швеції, 
Норвегії, інших країнах, де виступав з доповідями, вів круглі столи, секції з питань 
впровадження новітніх інформаційних технологій в практику роботи бібліотек. 

Василь Герасимович користується заслуженим авторитетом серед бібліотечної 
громадськості: обирався президентом Української бібліотечної асоціації, редагував і видавав 
інформаційний листок «Бібліотекар України», на сторінках якого піднімались важливі питання 
розвитку бібліотечної справи в державі. Він є членом науково-методичної бібліотечної комісії 
при МОН України, його прізвище занесено до міжнародного довідника «Who is who in the 
world» («Хто є хто у світі»). 

Заслуги Василя Герасимовича достойно оцінені. Йому присвоєні почесні звання 
«Заслужений працівник культури України», «Відмінник освіти України», він нагороджений 
медалями «В память 1500-летия Киева», «Ветеран труда», почесною відзнакою «Золота 
відзнака гонорова» Головної технічної організації Польщі за розвиток зв’язків з бібліотеками 
польських технічних вузів. 

Василь Герасимович яскравий, талановитий, натхненний, творчо організований, стратег і 
тактик зустрічає свій ювілей у колі друзів, однодумців, колег по роботі. Весь свій талант 
організатора, керівника, наставника, вчителя, педагога він віддає за покликом серця людям. 

Єство моє – це батьківський поріг,  Єство моє – це материнські руки,  Єство моє – це я 
серед людей,  І дякую за це своїй я суті. 

Колектив НТБ НТУУ «КПІ» 
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Жан Фуко і його маятник 

…Есть, однако, в этом маятнике нечто, 
заставляющее меня всматриваться  

в него внимательнее. 
Эдгар По  

 Не буду приховувати, що для мне стало великою честю мати 
можливість взяти участь і виступити під час цієї знаменної події, яка 
хоча і відбувалася в нашому рідному КПІ, але, без перебільшення, треба 
говорити про подію загальнодержавної ваги. Маю на увазі відкриття 24 
лютого 2011 року, повторю, в Україні, справжнього маятника Фуко. 

 Почну з того, що саме завдяки маятнику ім’я видатного 
французького фізика-експериментатора відомо, можна сказати, кожній 
освіченій людині. Але маятник, який прославив паризького професора, 
члена Паризької академії наук Жана Бернара Фуко, далеко не єдине, а з 
точки зору фахівців і не головне, що зробив у науці цей всесвітньо 
відомий учений. Нагадаю, що дослідження Фуко більше стосувалися не 
механіки, а оптики і електрики. Так, в оптиці він один з перших почав вимірювати швидкість 
світла і перший довів, що вона в повітрі і у воді різна, що було важливо для розуміння 
хвильової природи самого світла. Якщо торкнутися електрики, то навіть студентам технічних 
спеціальностей, упевнений, добре відомі так звані індукційні струми Фуко, які, спричиняючи 
паразитне нагрівання, шкодять роботі великої кількості пристроїв і з якими тому треба 
боротися. Фуко займався і приладобудуванням, і настільки вдосконалив гіроскоп, що саме після 
цього той став широко застосовуватись у мореплавстві і геодезії. І все це належить одному і 
тому ж досліднику, ім’ям якого названо кілька відомих фізичних явищ. Недарма Російська 
академія наук обрала Жана Бернара Фуко своїм іноземним членом! 

 Вважаю, про це обов’язково треба було нагадати, але сьогодні я пишу не для вшанування 
славетного імені Фуко, а зовсім з іншого приводу – відкриття і запуску в КПІ найпростішого 
приладу, який складається лише з двох елементів: досить важкого предмету, як правило, 
металевої кулі, та, хто як забажає, або відносно легкої мотузки, або тросу, або ланцюга, на яких 
ця куля висить. Усе разом, тобто куля на підвісі, як всі ми знаємо, називається маятником, 
точніше математичним маятником, який може здійснювати періодичний обмежений рух, що 
зветься коливним рухом, або просто коливаннями. І в школі, і в університеті подібні маятники є 
одними з головних приладів для вивчення законів Ньютона і проявів земного тяжіння, а також 
вимірювання різноманітних фізичних величин, як-то: частот або періодів коливань, їх 
залежності від довжини підвісу і маси кулі тощо. Цікаво, що всі ці властивості маятників були 
добре відомі і використовувалися задовго до власних досліджень Фуко. 

 Але знову ж таки не це головне в маятникові Фуко, про який йдеться. Головне, що 
вперше і зрозумів Фуко на предмет використання, – це те, що площина коливань маятника 
зберігається під час його руху. А отже, якщо коливання відбуваються в системі відліку, яка 
сама є нерухомою, то рух будь-яких об’єктів, що в ній рухаються, також можна простежити і 
виміряти. Таким чином, якщо, скажімо, Земля рухома, то вона змінюватиме своє положення в 
просторі відносно згаданої площини. 

 Ця дуже проста, на перший погляд, а насправді геніальна ідея до Фуко нікого з інших 
дослідників, образно кажучи, не відвідала. З неї ж негайно випливало, що при досить довгій 
довжині підвісу і якомога більшій вазі кулі, коли період коливань стає достатньо великим, 
можна наочно спостерігати обертальний рух Землі в реальному часі, бо маятник не є жорстко 
закріпленим відносно Землі. 

 Боюсь, звертаюсь насамперед до молодих людей, їх це не дивує, бо слова про 
обертальний рух Землі, скоріше за все, їм здаються майже тривіальними. Молодому і 
середньому поколінням це, як і кулеподібна форма Землі, відомо не з слів батьків або 
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викладачів, а завдяки, зокрема, телебаченню, де часто демонструються фото- і кінозйомки з 
космосу. Тому про такі банальні речі, здавалося б, годі й говорити – будь-хто заявить, що про 
таке давно і добре знає. Проте, закликаю, не треба бути настільки самовпевненими, оскільки 
модні і поширені тепер різні соціологічні опитування виявляють і дещо сумні речі. Так, за 
даними одного з них, що нещодавно відбулося в різних регіонах Росії, включаючи Москву і 
Санкт- Петербург, тільки 17% респондентів правильно відповіли на питання про причини зміни 
пори року. Не думаю, що наші дані були б набагато кращими. 

 Тому давайте згадаємо, що передувало появі маятника Фуко і в чому його роль, яка так 
сильно вразила людей. Справа в тому, що люди завжди цікавились світобудовою. Я кажу люди 
в множині, але це не зовсім відповідає істині, бо насправді про подібні глибокі речі думають 
лише окремі особи, а спроможних щось зрозуміти взагалі одиниці. Але вони, тобто такі, які 
хочуть розібратися у справжній природі речей, завжди присутні в масі людей. І на питання, як 
же організований світ у цілому, свою відповідь знайшов грецький мислитель Птоломей, який 
запропонував модель, що стала визнаною і отримала назву геоцентричної, або Птоломеєвої, 
системи світу. Спираючись на візуальні спостереження, вона проголошувала, що центром 
Всесвіту є нерухома Земля, навколо якої по кругових орбітах рухається Сонце, інші небесні 
тіла, а зорі утворюють сферичний небосхил, теж нерухомий. 

 Як не дивно, але такі уявлення проіснували майже півтора тисячоліття. Точніше, 1400 
років усіх людей Землі влаштовувало вчення, за яким Земля – центральний об’єкт світоустрою, 
і ніхто, або практично ніхто в цьому не сумнівався. Більше того, система Птоломея була 
канонізована церквою і на багато років стала основоположною складовою християнського 
віровчення. 

 Проте все ж залишались деякі диваки, які не вірили загальноприйнятим твердженням. 
Вірніше, навіть не стільки не вірили, скільки хотіли пересвідчитись, що геоцентрична система 
працює. Тим більше, що засоби спостережень постійно вдосконалювались.  

 Переворот у свідомості був викликаний польським астрономом Ніколя Коперніком, який 
під тиском незаперечних спостережних фактів, що не узгоджувались з розрахунками на основі 
Птоломеєвої системи щодо руху планет і Сонця, фактично був вимушений відкинути 
геоцентричну світобудову, де головним був постулат про центральне положення і нерухомість 
Землі, а складний характер рухів планет і Сонця пояснювався волею Творця, або Бога. Відмова 
від геоцентричної системи тягла за собою відмову від ідеї про людину як центральний у 
прямому і переносному розумінні елемент божественного устрою світу, що складало основні 
положення Священної книги – Біблії. Копернік же в центр помістив Сонце, припустивши, що 
всі планети, включаючи Землю, обертаються навколо нього. Це вводило в обіг уявлення про 
геліоцентричну систему світу, яка кардинально суперечила біблійним канонам, ламала їх. Саме 
тому трактат Коперніка «Про обертання небесних тіл», оприлюднений у 1543 році, церков 
суворо заборонила, і заборона тривала близько трьох століть, аж до 1828 року. Зроблене 
Коперніком інакше, ніж людським і науковим подвигом, назвати не можна. Додам, що 
поширення ідей Коперніка зазнавало великого опору з боку церковних діячів і церкви в цілому. 
Прибічника цього вчення Джордано Бруно було спалено на вогнищі інквізиції, і його власні 
праці про нескінченність простору у Всесвіті також спалено. І Галілео Галілей, щоб не бути 
покараним інквізицією, як ми знаємо, відмовився від деяких своїх переконань щодо руху Землі, 
але перед смертю промовив широко відомі слова: «І все-таки вона обертається!», які 
стосувалися Землі. 

 Треба при цьому розуміти, що всі ці драматичні події не доводили і не могли довести 
широкому загалу обертання Землі, бо само по собі обертання планет навколо Сонця ще не 
передбачає їх власного обертання. Тому, коли Фуко збагнув, як і заради чого можна 
використати звичайний маятник, він водночас також зрозумів, чим ризикує, і після 
демонстрації досліду імператору Франції, який тому сподобався, він все ж вирішив звернутися 
до Папи Римського за спеціальним дозволом. Останній, як не дивно, був отриманий через 
благословення, бо, як заявив Папа, відповідна демонстрація не тільки не відміняє Бога, а 
навпаки, доводить його могутність. І от рівно 160 років тому в Паризькому Пантеоні була 
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здійснена перша демонстрація того, що обертальний рух дійсно має місце і відбувається 
навколо осі, що відповідає напрямку нерухомого підвісу, або вертикалі в тій точці Землі, де цей 
підвіс знаходиться. Як писали тоді паризькі газети, люди, що зібралися на першу демонстрацію, 
були не стільки збуджені від побаченого, скільки приголомшені ним, а до того невідоме майже 
нікому, крім фахової спільноти, ім’я Фуко досить швидко здобуло всесвітню славу і тепер його 
знають навіть школярі, які з батьками або з шкільними вчителями відвідали той чи інший 
маятник Фуко. Маятники з високими підвісами стали модними і їх як незвичайну дивину, що, 
тим не менш, певною мірою зберігається дотепер, стали будувати багато країн, але відомих 
маятників Фуко не більше ніж півтора десятка. Наприклад, в СРСР найвідомішим був 
споруджений в колишньому Ленінграді, в Ісааківському соборі, і відкритий рівно 80 років тому, 
у березні 1931 року. Цікаво, що тоді там знаходився Державний антирелігійний музей, а запуск 
маятника в газеті «Правда» був названий тріумфом науки над релігією, що, звичайно, на жаль, 
не так. 

 Повертаючись власне до маятника Фуко, додам, що він дозволяє вимірювати широту 
свого географічного розташування, а також, що знають менше, такий феномен неінерціальних 
координатних систем відліку, як деяку силу інерційного походження, яку вперше розрахував 
французький фізик і інженер, теж член Французької академії наук Гюстав Коріоліс і яка вже 
150 років носить його ім’я. Вона визначає, як має зсуватися предмет, коли його рух описувати в 
неінерціальній системі, але інші деталі про цю силу виходять за межі цього мого повідомлення. 

 Таким чином, побудова маятника Фуко є, на моє переконання, визначною подією, а місце 
його спорудження і регулярні демонстрації стають, точніше – мають стати, важливим центром 
просвіти. І те, що для такого місця в Києві обрана науково-технічна бібліотека КПІ, теж 
правильно і глибоко символічно. 

 І останнє. Приблизно п’ять, а може шість, років тому одна з найвпливовіших газет світу 
«New York Times» провела опитування кількох тисяч фізиків багатьох країн з приводу 
найбільш важливих і красивих фізичних дослідів за всю історію людства. Так от, маятник Фуко 
посів серед перших десяти почесне 5-те місце. А це яскраво свідчить, що маятник Фуко робив і 
робить свою справу – незаперечно доводить усім, хто хоче в цьому переконатися, що Земля 
дійсно безперервно обертається. 

 Хотів би побажати всім нам, щоб маятник Фуко Київської політехніки виправдав наші 
спільні сподівання і завжди без будь-яких перешкод гармонійно коливався, несучи людям 
справжні знання.  

КП: 2011, 9  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ДЕРЖАВНИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ МУЗЕЙ 
 

 
Директор: Н.В. Писаревська 

Адреса: Україна, 03056, Київ, проспект Перемоги, 37, корп. 6 
Телефон: (+38044) 406-86-40 
E-mail: museum@ntu-kpi.kiev.ua 
Сайт: http://museum.kpi.ua 
Відчинений для відвідувачів: по робочих днях з 9:00 до 17:00 (обідня 
перерва - з 13:00 до 14:00).  

 
Державний політехнічний музей має статус самостійного структурного підрозділу 

науково-дослідної частини НТУУ “КПІ” згідно наказу Міністерства освіти України №191 від 
29.06.1995 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №360 від 29.05.1995 року 
“Про створення в м. Києві Державного політехнічного музею”. Відкритий музей був 11 
вересня 1998 року під час святкування 100-річчя КПІ. 

Музей розташований в учбовому корпусі №6 (колишні майстерні Київського 
політехнічного інституту). 

В семи залах розміщено експозиції з історії КПІ та різних напрямків техніки, що 
охоплюють стан та розвиток науки і техніки в Україні та світі в цілому, а саме: електроніка, 
приладобудування, радіотехніка, телекомунікації, інформатика, корисні копалини, промислові 
технології, машинобудування, авіація i космонавтика, транспорт, металургія, електрозварю-
вання, енергетика. Працює експозиція техніки військового зв'язку та стрілецької зброї. Також 
проводяться виставки, які розширюють рамки музейної діяльності. 

Облаштована експонатами прилегла до музею територія. На будинку музею встановлені 
меморіальні дошки І.І. Сікорському та А.М. Люльці, пам'ятники визначним вченим Є.О. 
Патону, С.О. Лебедєву, М.П. Кравчуку, С.П. Корольову.  

В музеї відбуваються оглядові лекції та екскурсії.  
З ініціативи Президента НАН України Б.Є.Патона та 

ректора НТУУ “КПІ” М.З. Згуровського на базі Державного 
політехнічного музею з 25 жовтня 2001 р. розпочато цикл 
наукових читань «Видатні конструктори України». 
Проведення наукових читань закріплене спільним наказом № 
256/1-108 від 12 липня 2001 р. по НАНУ та НТУУ “КПІ”. Це 
наукознавчі зібрання науковців, студентів, творчої технічної 
інтелігенції міста Києва та України. Їх головним завданням є 
збереження історичної пам'яті про визначні вітчизняні 
здобутки науково-технічної та інженерно-конструкторської думки, створення цілісної 
історичної картини розвитку науки й техніки в Україні, ознайомлення громадськості із 
видатними вітчизняними творцями-першопрохідниками в різних галузях техніки, виховання 
студентської молоді на прикладах високих досягнень попередніх поколінь інженерів та 
науковців.  

Читання проводяться регулярно один раз на квартал на 
території НТУУ “КПІ” на протязі одного-двох днів, і включають: 
доповіді та їх обговорення, ознайомлення учасників читань з 
Києвом, НТУУ “КПІ” та експозиціями музею, демонстрацію 
тематичних фото-, кіно та відеоматеріалів. В рамках читань на 
постійній основі проводяться конкурси наукових робіт членів 
Малої академії наук “Дослідник”. 

Здійснюється видання серії книг „Славетні імена 
Київського політехнічного інституту”. 
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Державний політехнічний музей та Центр пам'яткознавства НАНУ і Українського 
товариства охорони пам'яток історії та культури 25 січня 2002 р. ініціювали створення 
“Асоціації працівників музеїв технічного профілю”. Сьогодні її членами є понад п'ятдесят 
технічних музеїв. Асоціація сприяє активізації роботи технічних музеїв України, надає 
методичну допомогу при створенні нових технічних музеїв, проводить наукову роботу в цій 
галузі.  

 
Панорама.  Велика зала Державного політехнічного музею 

Інші панорами НТУУ «КПІ»  
Для перегляду панорам на Вашому комп'ютері має бути інстальований QuickTime. 

Панорами підготовлені відділом технічних засобів навчання Національного технічного 
університету «Київський політехнічний інститут» - http://tzn.kpi.ua/ 
 
Панорама Києва в сторону Дніпра з лівої башти головного корпусу 

 
Паркова алея перед головним корпусом університету 

 
Зала Вченої Ради НТУУ »КПІ» 

 
Вигляд з лівої башти головного корпусу в сторону учбово-лабораторного корпусу №7, 
ДК та бібліотеки 

 
Біля Державного політехнічного музею та пам'ятника  Є. О. Патону 
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В політехнічному музеї: зала електроніки і телекомунікацій 

 
В політехнічному музеї: зала корисних копалин 

 
В політехнічному музеї: кімната зброї 

 
Науково-технічна бібліотека НТУУ »КПІ» 

 
Бібліотека, читальний зал №5: математика, фізика та комп'ютерна техніка 

 
Відділ довідково-бібліографічної роботи та зал нових надходжень 
науково-технічної бібліотеки  НТУУ »КПІ» 

 
Конференц-зал науково-технічної бібліотеки 

 
Виставка творчості студентів та співробітників політеху «Таланти КПІ—2005» 
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Виставка творчості студентів та співробітників політеху «Таланти КПІ—2005» 

 
Приладобудівний факультет 
Лабораторія телевізійних інформаційно-вимірювальних систем 

 
В навчально-науковій лабораторії телевізійних інформаційно-вимірювальних систем 
розробляються унікальні вимірювальні прилади різноманітного призначення 
та проводяться дослідження характеристик телевізійних систем. 
Приладобудівний факультет 
Лабораторія науково-аналітичної наномеханотроніки 

 
В навчально-науковій лабораторії науково-аналітичної наномеханотроніки 
студенти вивчають основи нанотехнологій та технічного забезпечення клітинних досліджень. 
Лабораторія мікроелектроніки радіотехнічного факультету 

 
Навчальна лабораторія антен радіотехнічного факультету 

 
Комп'ютерний клас теплоенергетичного факультету 
(кафедра теоретичної та промислової теплотехніки) 

 



 

 487 

Навчальна лабораторія теплопередачі теплоенергетичного факультету 

 
Навчальні лабораторії кафедри технології неорганічних речовин та загальної 
хімічної технології 

 

 
У дворі оздоровчого комплексу «Маяк« 

 
 «Маяк», доріжка до моря 

 
 

Політехнічний музей у Київському політехнічному інституті – один з найбільших 
українських музеїв техніки та технології та найбільший університетський музей України. 

Окрім історії Університету, музейні експозиції покривають широкий діапазон технологій 
та інженерної діяльності людини: радіо, телебачення, обчислювальна техніка, електроніка, 
використання природних ресурсів, машинобудування, залізниця та мореплавання, вогнепальна 
зброя та військовий зв'язок, авіація та космонавтика. 

Музей розташований в автентичній індустріальній будівлі на території Політехнічного 
інституту імператора Олександра – Київського Політехнічного Iнституту – історичного місця, 
пов'язаного з іменами Iгоря Сікорського, Дмитра Менделєєва, Сергія Корольова, євгена Патона, 
історичними подіями Першої та Другої світових воєн, дослідженням космосу, створенням 
нових машин, приладів, інженерних ідей та навіть цілих галузей науки і техніки.  

Державна експертиза предметів техніки  
в державному політехнічному музеї 

Часто із засобів масової інформації ми дізнаємося про те, що 
така-то митниця затримала колекцію культурних цінностей, які хотіли 
вивезти через державний кордон України. Тут треба сказати, що до 
культурних цінностей відносяться не тільки письмові, образотворчі, 
кіно-, фото-, фонопам’ятки, але й так звані речові. 

Це предмети, які виготовлені людиною і мають певну 
утилітарність. Розподіляються вони за матеріалом – дерево, скло, 
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кераміка, тканина, шкіра, ріг, кістка, метал, каміння, у т.ч. коштовне; за функціональним 
призначенням – зброя, нумізматика, філателістика, фалеристика, археологічні, природничі, 
декоративно-ужиткові пам’ятки, музичні інструменти, транспортні засоби та ін. Наведений 
перелік є прийнятим у системі Міністерства культури і туризму України. 

Технічні вироби, які становлять інтерес для колекціонування, відносять до декоративно-
ужиткових пам’яток. До останнього часу їх експертизу, як культурних цінностей, робили 
музеєзнавці, які не мають відповідної технічної кваліфікації, і тому вони не могли дати 
кваліфіковану оцінку цих предметів з погляду наукової цінності (актуальність, пріоритет, 
технічна пам’ятка). 

Ситуація в царині експертизи культурних цінностей в Україні суттєво змінилася зі 
створенням у 1998 р. Державного політехнічного музею. Наказом № 647 від 15 листопада 2002 
р. по Міністерству культури і мистецтв України Державний політехнічний музей при НТУУ 
“КПІ” внесли до переліку державних установ, яким надається право проведення державної 
експертизи транспортних засобів як культурних цінностей. 21 березня 2006 р. Міністерство 
культури і туризму наказом № 138 закріплює за музеєм проведення державної експертизи 
холодної та вогнепальної зброї, пам’яток декоративно-ужиткового мистецтва. 

Зауважимо, що Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через 
державний кордон України не чекала затвердження цих наказів, а направляла до Державного 
політехнічного музею громадян та установи для проведення експертизи предметів техніки.  

Першим предметом техніки, експертизу якого робив музей, був 
мотоцикл марки BMW. Це було 1 листопада 2002 р. За час, що минув, 
Державний політехнічний музей виконав уже понад 100 державних 
експертиз предметів техніки стосовно їх культурної, історичної та 
наукової цінності, в тому числі в 2006 р. – 50 одиниць. 

Кожен предмет, який подається на експертизу, в основній масі є 
“свідком” відповідної технічної епохи в тій чи іншій галузі знань.  

Мозаїка предметів техніки, які проходять через музей, включає старовинні лампи, 
самовари, радіоприймачі, патефони, годинники (наручні, кишенькові, настінні, камінні), 
транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, паротяги, військова техніка), масогабаритні макети 
стрілецької зброї тощо. 

У листопаді 2006 р. музей навіть робив експертизу механічного преса для чеканки монет 
фірми Shuler (Німеччина) моделі PR/M/20, який виготовлено наприкінці ХІХ – початку ХХ 
ст.ст. Прес (розміри: висота 230 см, ширина – 180 см, глибина – 140 см) ввозився в Україну як 
дарунок Австрійського монетного двору Національному банку України. Прес PR/M/20 
поповнив музейну експозицію НБУ. 

А наприкінці 2006 р. на експертизу надійшов дуже цікавий 
камінний годинник з крутильним (торсіонним) маятником, 
виготовлений у Німеччині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.ст. відомою 
фірмою “Gustav Becker”. Крутильний маятник був розроблений у ХVIIІ 
ст. такими майстрами, як Томпіон (біля 1713 р.), Детандер (1721 р.), 
Камю (1722 р.), Кваре (1724 р.). Промисловий випуск годинників з 
крутильним маятником розпочався у 80-х роках ХІХ ст. Цікаво, що 
німецький конструктор Гарднер, незалежно від своїх попередників, теж 

винайшов торсіонний маятник. Йому ця ідея спала на 
думку, коли він спостерігав за рухом люстр у храмі. Гарднер з’єднав 
шпиндельний рух з маятником, який являв собою важку масу у вигляді диска, що 
був підвішений на короткій тонкій стрічці. Фактично це був зовсім і не маятник, а 
маховик, який робив періодичне поворотне обертання в горизонтальній площині з 
амплітудою 330-3500. При відповідному підборі довжини стрічки можна було 
встановити період руху маховика у 60 с. Конструкція крутильного маятника 
дозволяє дуже економно використовувати енергію пружини, і тривалість ходу в 
таких годинниках від однієї заводки може скласти біля 400 діб. З цієї причини ці 
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механічні годинники ще називають “годинниками з річним заводом”. Уперше годинники 
Гарднера з крутильним маятником та шпиндельним рухом почала виготовляти у 1870-ті роки 
німецька фірма “Вільман і К” у Фрайбурзі. Пізніше, наприкінці 1870-х років – інші німецькі 
фірми: “Густав Беккер”, “Август Шатц і син” в Трайберзі, “Фабрика водяних годинників” у 
Мюнхені, “Брати Юнганс” у Штрасберзі. 

В експертному висновку експерт стисло викладає факти, що свідчать про культурну, 
історичну та наукову цінність предмета для України. За лаштунками залишається історія 
створення та використання даного предмета техніки, життя конструкторів та винахідників, 
причетних до створення цього технічного виробу, які експерт, по можливості, відслідковує. 
Вагомість історичного матеріалу, з яким стикається фахівець під час проведення експертизи, 
для істориків техніки важко переоцінити. 

Л.С.Перелигіна, ст. наук. співробітник Державного політехнічного музею  
при НТУУ “КПІ” 

  

ІСТОРІЯ ОДНОГО ЕКСПОНАТА: ТРЬОХЛІНІЙКА 

У грудні 2003 року з військової частини міста Шепетівка в Державний політехнічний 
музей при НТУУ “КПІ” було передано унікальну колекцію стрілецької зброї. Серед 
різних зразків зброї виділялась своїми розмірами і виконанням одна гвинтівка. 

У нещодавно відкритій експозиції відвідувач обов’язково 
зверне увагу саме на цей експонат, що знаходиться в центрі 
експозиції гвинтівок. Його назва “7,62-мм гвинтівка Мосіна зразка 
1891/1930 року”, більш відома як “трьохлінійка”. 

У 80-х роках XIX ст. в усьому світі активно велись роботи з 
переходу на багатозарядну стрілецьку зброю та бездимний порох. 
В Росії теж розробляються подібні зразки зброї. Створена комісія з 
озброєнь розглянула їх більш як 150. Капітан Сергій Іванович 
Мосін представив конкурсній комісії магазинну гвинтівку власної 

розробки. Але чиновники вважали, що краще подібну зброю розроблять 
іноземці. Основним конкурентом Мосіна був відомий фабрикант Леон 
Наган. Після всебічних випробувань на озброєння була прийнята 
“Трилінійна гвинтівка зразка 1891 р.”, розроблена Мосіним, проте в бюрократичній тяганині 
ім’я конструктора з назви зброї було вилучено. За участь у конкурсі Наган отримав премію 200 
тис.крб, Мосін за гвинтівку – 30 тис. крб і орден Св.Володимира. Гвинтівка мала відмінні 
характеристики – прицільну дальність 3200 кроків, магазин на 5 набоїв та вагу біля 4 кг. 

Конструкція гвинтівки була проста і надійна. Затвор складався всього з семи деталей, 
розбирався і збирався без інструментів. 

Запобіжник відсутній, запирання ударно-спускового механізму через надання спусковому 
гачку особливого положення. Відокремлення затвора натисненням на гачок. Магазин легко 
наповнювався патронами, механізм подачі діяв надійно. В Російській армії завжди приділялась 
велика увага штиковому бою, тому гвинтівка мала з’ємний чотиригранний голчастий штик та 
пряму шийку приклада. На основі піхотної гвинтівки було розроблено драгунську, козачу 
гвинтівки та карабін, що незначно відрізнялись розмірами та виконанням. 

Конструкція гвинтівки була настільки вдалою, що за свою більш ніж півстолітню історію 
вона була вдосконалена незначною мірою. Після переходу на набої з гостроконечною кулею 
встановлено секторний приціл з позначками не в кроках, а в метрах. У Радянському Союзі 
прийнято на озброєння драгунський зразок, модернізований 1930 року. Змінено ложеві кільця, 
спрощено технологію виробництва. У 1931 році на основі піхотної розроблено снайперську 
гвинтівку з прицільною дальністю 2000 м. 

Трьохлінійка вперше об’єднала такі найнеобхідніші характеристики стрілецької зброї, як 
надійність, простота конструкції, потужність. Саме ці характеристики є основними для 
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стрілецької зброї і в наш час. Гвинтівка офіційно знаходилась на озброєнні в СРСР до переходу 
на автоматичну зброю. Проте ще до початку 60-х років використовувалась у військових 
частинах, а сьогодні знаходиться в арсеналах. Набій, розроблений для гвинтівки, 
використовується і в наш час в кулеметах та снайперській зброї. 

КП: 2006, 7  
 

П’ЄЗОДВИГУН – ІСТОРІЯ ОДНОГО ЕКСПОНАТА 
 

 
Експозиція кожного розділу Державного політехнічного 

музею тим цікавіша, чим більше містить в собі раритетних 
експонатів. В розділі “Електроніка” привертає до себе увагу 
перший у світі п’єзодвигун, який був розроблений в Україні і саме 
в Київському політехнічному інституті. Історія його така. 

Ще на початку 60-х років ХХ ст. завідуючий кафедрою 
діелектриків та напівпровідників факультету радіоелектроніки 
Київського політехнічного інституту Некрасов Михайло 
Макарович, вивуджуючи з великого потоку технічних і наукових 
новин найсуттєвіше, а саме те, що міг принести винахід на практиці, пропонував студентам 
старших курсів і аспірантам провести дослідженням тієї чи іншої ідеї. Але, як пише в своїй 
книзі спогадів Катерина Лубенець, “більшість його ідей, звісно, випаровувались, деякі засихали 
в курсових і дипломних роботах та проектах. Але бувало, що й проростали, пускали корінці в 
дисертаціях, які уже розросталися в наукові напрямки”. Саме в цей час у Михайла Макаровича 
виникла ідея створити п’єзодвигун. 

Зайнятись цією темою він пропонував багатьом аспірантам. Ті знайомились з 
літературою, робили пробні досліди – і відмовлялись. 

Нарешті знайшовся такий самий одержимий, як і Некрасов, – студент третього курсу 
В’ячеслав Васильович Лавриненко. Працював над цією темою і на четвертому, і на п’ятому 
курсах. Простудіював наукову літературу, підібрав потрібні компоненти, виготував у наших 
печах кераміку, сам виточив ювелірні механічні деталі і при захисті диплома продемонстрував 
діючий прилад. 

Ось так і народився двигун нового типу без жодної механічної деталі, де 
використовується властивість п’єзокераміки змінювати свої розміри під впливом електричного 
поля – це перший у світі п’єзодвигун. 

Великі його переваги порівняно з найбільш розповсюдженими двигунами в тому, що він 
відрізняється швидким запуском і зупинкою. В багатьох конструкціях п’єзодвигунів час цього 
параметра не перевищує 1 мілісекунди. Важливим при його роботі є те, що ним легко керувати, 
він точно фіксує необхідне положення при зупинці, не містить магнітів і не створює магнітного 
поля, може розвивати значні обертаючі (крутні) моменти – більше 10 Н•м. Номінальна частота 
повороту – 0-3000 хв-1. 

До його конструкції не входять обмотки, струмознімальні щітки та контакти, що 
перериваються. Він не має властивостей горіти та забруднювати атмосферу. При його зупинці 
не спостерігається перенавантаження в ланцюзі живлення. Високі частоти живлення 
забезпечують простоту, малі об’єми і масу електронних схем та схем керування частотою 
обертання. 

В основі побудови п’єзоелементів лежить полікристалічний матеріал – кераміка. 
Твердотільне виконання всіх деталей п’єзоелектричного двигуна забезпечує йому низьку 
вартість та ряд переваг порівняно з електро-магнітним аналогом: низьку трудоємність, 
виготовлення деталей методами штамповки, пресування, лиття; використання автоматів та 
автоматичних ліній. В конструкції п’єзодвигуна використовуються зносостійкі матеріали, що 
забезпечують надійну його роботу протягом 1000 год, а в деяких випадках, навіть 10 000 год. 
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П’єзоелектричний двигун – двигун нового типу і може використовува-тись в 
магнітофонах, кінофотоапаратурі, приладах, системах автоматичного керування і регулювання, 
в протезах, дитячих іграшках, побутовій техніці і т.д. Розроблений Лавриненком В’ячеславом 
Васильовичем у 1964 році. 

Патентний захист п’єзоелектричних двигунів забезпечений 27 патентами таких 
розвинутих країн, як США, Великобританія, Японія, Німеччина, Австрія та ін. 

Двигун, що демонструється в нашому музеї, передав до 100-річчя Київського 
політехнічного інституту 11 вересня 1998 р. факультет електроніки. 

May 31, 2006 || Автор: Т.І. Озоженко, ст.н.с. ДПМ 
КП: 2006, 19  

 
 

ІСТОРІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ВИСТАВЦІ 
 
В експозиції Державного політехнічного музею при НТУУ 

“КПІ” відкрито виставку “Історія залізничного транспорту – Як 
це було … Події – особистості – моделі – фотографії”. 

Виставка організована Асоціацією збереження історії 
залізниць України, громадською організацією, метою якої є 
створення Державного музею залізничного транспорту України в 
місті Києві з натурними зразками залізничної техніки, ведення 
бази даних одиниць рухомого складу, втрачених об’єктів залізниць України чи таких, що 
можуть бути втрачені. 

Доречно зазначити, що подібні музеї у світі дуже популярні і зробили туристичною 
меккою суто індустріальне місто Великобританії – Манчестер. 

Колекціонери України представили історію технічної еволюції локомотивів та рухомого 
складу Південно-Західної залізниці у фотографіях, ескізах, кресленнях та особистостях, які 
зробили вагомий внесок у її розвиток та діяльність яких пов’язана безпосередньо з Києвом. 
Серед них О.П. Бородін, що заклав основи локомотивної науки в царській Росії та організував 
першу у світі лабораторію для випробувань паровозів у стаціонарних умовах; Ю.В. Ломоносов 
– визначний конструктор локомотивів, громадський діяч та наймолодший викладач-професор 
КПІ; В.І. Лопушинський – інженер шляхів сполучення, конструктор декількох типів товарних 
та пасажирських паровозів, які широко використовувалися на 
залізницях Росії. 

На виставці представлена унікальна колекція проїзних 
квитків на поїзди дальнього сполучення та приміські поїзди, акцій, 
облігацій, посвідчень (колекціонер – О.М. Бойко), всього близько 
200 екземплярів. Найдавніший з них – документ, датований 1871 
роком, а найбільший за розмірами – єдиний квиток на військовий ешелон 1917 року. 

Надзвичайно цікава колекція фірмових знаків виробників локомотивів та вагонів, деякі з 
них навіть можна назвати витворами мистецтва (колекціонери – С.Д. 
Палієнко, О.М. Гопкало). Найдавніший екземпляр з пасажирського 
вагона, виготовленого у 1889 році Московськими залізничними 
майстернями. 

Поряд досить цікава колекція ліхтарів різноманітних конструкцій 
та інструментів періоду активної експлуатації паровозів з колекції 
Асоціації збереження історії залізниць України та Державного 
політехнічного музею при НТУУ  “КПІ”. 

“Родзинкою” виставки є стендові та ходові моделі локомотивів та 
рухомого складу залізниць – копії тих, що експлуатувалися на 
магістралях Російської імперії, Австро-Угорщини та СРСР (колекціонери 
Ю.Д. Гончаренко, Іржи Індра; Д.М. Семирог-Орлик, Ю.В. Дембовський 
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та О.М. Пархоменко). Близько 250 моделей виготовлено власноруч ентузіастами, патріотами 
залізниці, людьми, небайдужими до техніки, яка сьогодні знищується безповоротно. Життя цих 
залізних велетнів продовжується в маленьких моделях, виготовлених у масштабі 1:87; 1:100 та 
1:120 з відтворенням усіх деталей оригіналу. Моделі колекціонера І.А. Клочка, що 
представляють продукцію Луганського тепловозобудівного заводу, є ходовими – будь-яку з них 
можна поставити на колію діючого макета ділянки Південно-Західної залізниці, яка постійно 
працює на виставці. Стендові моделі з картону представили аматори А.А. Орєхов та Ю.О. 
Ковальчук. Такий спосіб виготовлення моделей є досить рідкісним явищем. 

Експозицію виставки супроводжують малюнки-проекції потягів та локомотивів періоду 
Австро-Угорщини, Польщі, Радянської України, виготовлені дизайнером, архітектором 
А.А.Орєховим, закоханим, як і інші учасники, у залізницю. 

Несподіваний експонат на виставці – дитяча іграшка “Електрична залізниця”, виготовлена 
заводом “Москабель” у 1953 році. Цю популярну іграшку, якою гралися діти 1950-60 років, 
надав для експонування Державний музей іграшки. Ця маленька залізниця, що керувалася 
електричним регулятором швидкості, оснащена залізничною станцією з пероном, переїздом, 
мостом, світлофорами, локомотивом та вагонами. Дитина, граючись, мала змогу набути 
навичок майбутньої професії. 

Л.С.Ільясова, головний зберігач фондів ДПМ 
 

1902: МИТЬ ІСТОРІЇ КПІ НА ФОТО 
 
Небагато фотографій Київського політехнічного інституту 

періоду перших років його існування збереглося до нашого 
часу. Більшість з них знаходяться в альбомах, що були 
подаровані першому ректору КПІ В.Л.Кирпичову в 1902 р. 
Тому кожна нова фотографія дуже цікава тим, хто вивчає 
історію Київської політехніки.  

Влітку 2008 року колекціонер Олександр Іванович 
Пересадько подарував Державному політехнічному музею при НТУУ «КПІ» фотографію. На 
звороті фотографії є напис: «На память многоуважаемому г-ну Вовченко. Д.Недзвецкий. 
22.VI.1903». Трохи нижче, іншим почерком написано: «Геодезические работы. «В поход». 
Июнь 1903». А ще нижче – список: «Георгий Николаевич Титаренко, Димитрий Иосифович 
Недзведский, Михаил Сигизмундович Сивицкий, Семен Диомидович Кравченко, Владислав 
Иванович Вовченко, Александр Александрович Кокурин, Станислав Родович».  

У списках студентів Київського політехнічного інституту, що зберігаються в 
університетській бібліотеці, є майже всі названі у цьому списку. У 1903 р. вони були 
студентами механічного відділення (окрім С.Д.Кравченка – студента хімічного відділення, та 
Б.П.Родовича – студента інженерного відділення). У списку вказано дати народження студентів 
– з 1876 по 1884 рр., їх соціальне походження, навчальні заклади, які вони закінчили до того, як 
вступили до КПІ.  

Зі списку можна дізнатися, що Вовченко, Кокурін, Титаренко – сини міщан, Кравченко, 
Недзведський – сини чиновників, Сивицький – син дворянина. Вовченко і Титаренко закінчили 
Черкаську гімназію, Кравченко і Недзведський – Одеське реальне училище, Кокурін – 
Нижегородське середнє механіко-технічне училище. Дати закінчення навчання – 1901 і 1902 рр. 
Найстарший за віком – Сивицький – закінчив у 1895 р. Олександрівське військове училище, 
поручик. Про Родовича відомостей нема.  

У 1903 р. всі ці молоді люди були студентами І та ІІ курсів КПІ, якому виповнилося на 
той час 5 років. Фото увічнило цікавий момент з життя студентів-політехніків початку ХХ ст. – 
розпочалась літня геодезична практика. Площа перед нещодавно збудованим Головним 
корпусом інституту ще не впорядкована, дерева ще не виросли, і попереду – велике цікаве 
життя... Як склалася подальша доля молодих людей – невідомо. Знаю тільки, що 
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Д.І.Недзведський працював викладачем КПІ, принаймні у 1914–1918 рр. Але завдяки тому, що 
хтось у 1903 році зробив фотографію, написав імена, нам стало відомо про цих людей.  

Останнім часом зростає популярність Державного політехнічного музею. Він стає 
відомим киянам та гостям міста, тому до музею все частіше передаються різноманітні цікаві 
матеріали, допомагаючи зберегти і відтворити історію нашого університету.  

Звертаємося до всіх, хто цікавиться історією Київської політехніки, із проханням 
приносити матеріали – фотографії, дипломи, інші документи (конспекти, креслення) – до 
музею. Всі вони будуть представлені в експозиції музею та збережені для нащадків.  

В.В.Татарчук, завідувач відділу «Історія КПІ» ДПМ /// Київський полiтехнiк.- 2008.- № 
39. (http://kpi.ua/839). 

 
ПЕРШИЙ КОСМОНАВТ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ  

ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Ю.О.ГАГАРІНА 
 
12 квітня 1961 р. у космос вперше злетіла людина. Це був 

громадянин Радянського Союзу Юрій Олексійович Гагарін.  
Він народився у селі Клушино, Гжатського району Смоленської 

області 9 березня 1934 р. А до школи пішов лише у 1943 р., коли село 
звільнили від німців. Далі навчався в ремісничому училищі м. Люберці, 
де отримав спеціальність формувальника-ливарника, та одночасно у 
школі робітничої молоді. У 1951–1955 рр. Гагарін навчався у 
Саратовському індустріальному технікумі за спеціальністю “Ливарне 
виробництво”, а у 1954–1955 рр. ще й в аероклубі. Закінчивши технікум 
і аероклуб, Ю.О.Гагарін у 1955 р. був направлений до Оренбурзького 
училища військових льотчиків. Училище він закінчив у 1957 р. та обрав 
службу на Півночі, куди через півроку приїхала і дружина Валентина.  

У 1959 р. Юрій Гагарін подав рапорт про вступ до загону космонавтів, куди був 
зарахований 7 березня 1960 р. У Центрі підготовки космонавтів розпочалися інтенсивні заняття 
– фізпідготовка, заняття у класах і на тренажерах, вивчення техніки та робота на ній. Потім 
екзамени та держкомісія, яка призначила Ю.О.Гагаріна пілотом космічного корабля, а 
Г.С.Тітова – дублером. 12 квітня 1961 р. о 9.07 за московським часом почався перший в історії 
людства космічний політ людини. Через 108 хвилин Ю.Гагарін приземлився поблизу м. 
Саратова. Дорогу у космос людству було відкрито.  

Після польоту у Юрія Гагаріна почалося нове життя. Він 
тепер – не тільки командир загону космонавтів. Його обрали 
депутатом Верховної Ради СРСР, головою або членом правлінь 
кількох товариств. А ще – навчання у Військово-повітряній 
інженерній академії ім. М.Є.Жуковського. Крім того, поїздки на 
запрошення багатьох країн, міст та підприємств. З грудня 1963 
р. він став заступником начальника Центру підготовки 
космонавтів. І готувався до польоту на космічному кораблі 
“Союз”.  

Дипломний проект Гагарін захистив 17 лютого 1968 р., а 
вже у березні почав тренувальні польоти, щоб поновити навички пілотування. Останню 
перевірку проводив 27 березня 1968 р. полковник В.С.Серьогін. Цей політ завершився трагічно. 
Причини катастрофи не з'ясовані і донині.  

Як депутат і як людина він був чуйним до проблем, які турбують людей. Я брав участь в 
обговоренні з Ю.О.Гагаріним та В.М.Комаровим проблем телецентру Байконуру. Це була 
серйозна ділова розмова. І не тільки розмова. Були й значні практичні наслідки. Зокрема – 
будівництво нової телевізійної вежі, що суттєво покращило якість передач на всій території 
космодрому. Під час розмови Ю.Гагарін був не усміхнений, як на більшості фотознімків, а 
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зосереджений та уважний. Він взагалі був різний за різних обставин – живою людиною. Таким 
він і залишиться у моїй пам'яті.  

А.Г. Дормідонтов, ст.н.с. ДПМ при НТУУ “КПІ”,  
заслужений випробувач Байконуру КП: 2009, 9  

 
 

 

 
АЛЬМА-МАТЕР ПАМ'ЯТАЄ [ДО ЮВІЛЕЮ І.І. СІКОРСЬКОГО] 

 
Ушанування. Університет «КПІ» з вдячністю і шаною 

пам'ятає про свого знаменитого вихованця – І.І. Сікорського: на 
його честь відкрито меморіальну дошку на території КПІ, до 115-ї 
річниці від дня його народження та 90-річчя першого у світі 
перельоту 4-моторного літака Сікорського «Ілля Муромець» за 
маршрутом С.-Петербург – Київ – С.-Петербург було проведено  
круглий стіл за участю науковців України та Росії.  

Рік тому на Музейній площі КПІ відкрито перший у світі 
пам'ятник І.Сікорському, коштами викладачів та студентів КПІ реставровано історичну будівлю 
авіагаража, в якій розмістився Відділ історії авіації і космонавтики ім. І.І.Сікорського 
Державного політехнічного музею. За рік роботи цього відділу з ним ознайомилося близько 4 
тисяч відвідувачів. Із задоволенням відвідують музей численні делегації, що приїздять до 
університету, з часу відкриття Відділу історії та космонавтики у ньому побували представники 
30 країн світу.  

Творець гелікоптерів. Народився І.І.Сікорський 25 травня 1889 року в Києві у родині 
професора-медика Київського університету.  

З 1903 по 1906 роки він навчався в Петербурзькому морському училищі, в 1906 році – у 
Паризькій технічній школі, а 1907 року вступив на механічне відділення Київського 
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політехнічного інституту. Навчаючись у Київському політехнічному інституті (1907-1911), 
Сікорський спроектував і побудував два гелікоптери та кілька літаків-біпланів.  

Влітку 1909 року на подвір'ї батьківського будинку в Києві по вул. Ярославів Вал 
(колишня вул. Велика Підвальна) Сікорський сконструював і збудував свій перший гелікоптер, 
а згодом захопився конструюванням літаків. Спільно з Федором Билінкіним, теж студентом 
КПІ, він у 1910 році будує літак БІС-2, що на той час був третім вітчизняним літаком 
оригінальної конструкції (після О.С. Кудашева та Я.М.Гаккеля). Саме на цьому літаку 
Сікорський уперше піднявся в повітря 3 червня 1910 року.  

Упродовж 1910-1911 років у Києві Ігор Сікорський будує цілий ряд літаків марки С. На 
літаку С-2 він встановив перший світовий рекорд швидкості – 111 км/год ., а на біплані С-5 – 
чотири рекорди: швидкості, висоти польоту, довжини маршруту та тривалості польоту. Під 
Фастовом (недалеко від Києва) він продемонстрував технічні можливості свого літака, що 
принесло вже тоді офіційне визнання його пріоритету в авіабудівній справі. «За полезные 
достижения в отрасли воздухоплавания» Сікорський був відзначений Імператорським 
Російським технічним товариством, а згодом отримав Велику золоту медаль на 
повітроплавальній виставці у Москві. У 1911 році Сікорський отримує диплом пілота за № 64 
від Імператорського Всеросійського аероклубу.  

У 1912-1917 роках Ігор Сікорський – уже головний конструктор авіаційного відділу 
Російсько-Балтійського заводу в Санкт-Петербурзі, де конструює цілу серію нових типів 
літаків, серед яких літаки-гіганти «Російський витязь» та «Ілля Муромець», під його 
керівництвом побудовано один з перших у світі багатомоторних літаків – «Гранд».  

1918 року І.Сікорський виїжджає до Франції, а звідти до США, де продовжує свою 
конструкторську діяльність. 1923 року він заснував авіаційну фірму, яка згодом переросла в 
корпорацію «Сікорські Ейркрафт» («Sikorsky Aircraft Corporation»). Він першим почав будувати 
турбінні вертольоти, вертольоти-амфібії; на вертольотах Сікорського вперше здійснено переліт 
через Атлантику. Гелікоптери Сікорського марки «S» прийняті на озброєння армії США в 
основному для вантажних, рятувальних, санітарних та транспортних робіт. Про високу 
гарантію польотів на гелікоптерах Сікорського свідчать факти постійного використання їх 
президентами США як VIP-транспортних засобів.  

У цілому фірма «Сікорські Ейркрафт» створила 17 базових літаків та 18 гелікоптерів. З 
придбанням ліцензій на виробництво машин цієї марки розпочався розвиток 
вертольотобудування у Великій Британії та Франції. На сьогоднішній день літаючі машини 
марки «Сікорські Ейркрафт» використовуються у 26 країнах світу.  

Оновлена експозиція . Рік тому коштами викладачів та студентів КПІ реставровано 
історичну будівлю авіагаража, в якій розмістився Відділ історії 
авіації і космонавтики ім. І.І. Сікорського Державного 
політехнічного музею.  

Нещодавно експозиція відділу поповнилася матеріалами, 
наданими сином видатного авіаконструктора – Сергієм 
Івановичем Сікорським і авіабудівною компанією «Sikorsky 
Aircraft Corporation», започаткованою його батьком. До музею 
передано близько 230 експонатів, це моделі вертольотів, 
сконструйованих Ігорем Сікорським, їх креслення, фотографії, 
книги, копії відзнак його досягнень, у тому числі від Уряду США. (За життя І.Сікорський був 
удостоєний більш ніж 80-ти відзнак Уряду США, різних фондів підтримки розвитку авіації 
Америки.) Серед 16 моделей, надісланих до музею, відомі на весь світ літаки «літаючі човни» 
S-38, S-40, S-42, S-44; гелікоптери – «літаючі крани» S-60, S-64, S-65; транспортні – «Сі Кінг», 
вертольоти обслуговування S-55, десантні та санітарні гелікоптери.  

Крім того, в експозиції представлені моделі літаків, що були на озброєнні протиборчих 
країн у Першій світовій війні: типи «Фоккер», «Альбатрос» з боку Німеччини; «Ньюпор», 
«Фарман», «Сопвіч» – з боку країн Антанти; російська армія використовувала «Фарман», 
«Блеріо», бомбардувальник «Ілля Муромець», сконструйований Ігорем Сікорським. Моделі 
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надані для експонування головою Галицького авіаційного історико-технічного товариства 
Я.Я.Янчаком.  

Н.В.Писаревська, директор ДПМ  
 

ГЕЛІКОПТЕР ПРИЗЕМЛИВСЯ В КПІ 
 
Музей техніки під відкритим небом НТУУ “КПІ” 15 

червня поповнився новим експонатом. На майданчику біля 
колишнього ангару, а нині відділу історії авіації і космонавтики 
ДПМ було встановлено вертоліт Мі-2 – подарунок Міністерства 
оборони України. Поряд – пам'ятник родоначальнику 
гвинтокрилої авіації І.І.Сікорському.  

Мі-2 – радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений 
ОКБ М.Л.Міля на початку 1960-х років. Він широко 
використовувався в цивільній і військовій авіації. Вертольоти 
Мі-2 і Мі-2М випускалися в пасажирському, транспортно-вантажному, санітарному, 
сільськогосподарському, аерофотознімальному, навчально-тренувальному й спортивному 
варіантах, у варіанті для контролю навколишнього середовища. Військові варіанти включали 
збройний розвідник, протитанковий вертоліт і вертоліт вогневої підтримки.  

Серійне виробництво було розгорнуто в Польщі (це єдиний вертоліт, який вироблявся за 
межами СРСР). Понад 5 400 крилатих машин піднімалися в небо чи не на всіх континентах 
світу. На Мі-2 було встановлено світові рекорди швидкості в 1963 та 1965 рр. Навіть Валіко 
Мізандарі з комедії “Міміно” літав на Мі-2. Максимальна швидкість вертольоту – 210 км/год ., 
дальність польоту – 580 км , злітна маса – 3,5 т, може перевозити 6-8 пасажирів, довжина 
лопатей несучого гвинта – 3 м , габарити 17,4 3,25 3,75 м , потужність – 2 400 к.с., витрати 
палива 0,235 т/год. За понад сорокарічну свою історію “двієчка” перетворилася в “навчальну 
парту” для десятків тисяч вертолітників і подарувала незрівнянне відчуття вільного польоту 
сотням тисяч, а можливо й мільйонам, землян.  

Завдяки ініціативі адміністрації університету, наполегливості співробітників ДПМ, 
особливо Михайла Єгоровича Шульги (в минулому головного інженера авіації погранвійськ 
України, учасника бойових дій в Афганістані, який упродовж півроку вирішував організаційні 
питання), ветеран Мі-2 після відновлення на Конотопському авіаремонтному заводі 
приземлився на території КПІ. Віднині – це не лише музейний експонат, візитівка університету, 
улюблене місце зустрічей та відпочинку політехніків, це свідчення втіленої мрії колишнього 
студента КПІ І.І.Сікорського – людини, яка розгадала загадку Леонардо да Вінчі і подарувала 
людям крила.  

Інф.“КП”  
 

До 50-річчя першого польоту людини в космос 
 
12 квітня 1961 року громадянин СРСР Юрій Олексійович 

Гагарін на космічному кораблі «Восток» уперше в історії людства 
здійснив космічний політ. Звістка про цю подію миттєво облетіла всю 
планету. Люди – незалежно від національності і політичних 
переконань – захоплено сприймали повідомлення про політ Гагаріна. 
Здається, не було ще такої події, яка б так об'єднала людей різних 
країн.  

І це було не випадково. Юрій Гагарін здійснив те, про що люди 
мріяли віками, чого чекали і що готували упродовж десятиліть. Його 
політ став яскравим виявом здатності людини пізнавати світ і її 
вміння використовувати свої знання для втілення найнеймовірніших 
задумів. 
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Напередодні 50-річчя цього польоту варто коротко згадати, як люди йшли до нього, як 
накопичували знання і створювали технічні засоби, необхідні для його здійснення. 

Передумовою космічного польоту є істинні знання про космос і місце людини в ньому. 
Перші такі знання з'явилися понад дві з половиною тисячі років тому, коли давньогрецький 
філософ Піфагор (VI ст. до н.е.) зробив висновок, що Земля, як і інші небесні тіла, має форму 
кулі. Піфагорійці стверджували, що Земля, Сонце, планети прикріплені до небесних сфер і 
обертаються навколо центрального вогню. Але згодом в астрономії утвердилася ідея 
Аристотеля про те, що Земля перебуває нерухомо в центрі Всесвіту. Ця ідея була покладена в 
основу геоцентричної системи світу Птолемея (ІІ ст. н.е.), яка панувала 1200 років. 

Польський учений Н. Копернік у першій половині XVI ст. запропонував нову 
геліоцентричну систему світу, згідно з якою планети обертаються навколо Сонця. Ґрунтуючись 
на ідеях Коперніка, італієць Джордано Бруно наприкінці XVI ст. робить висновок про 
безмежність Всесвіту і про те, що зорі – це далекі Сонця, навколо яких можуть обертатися 
планети, населені розумними істотами. Використавши ідеї Коперніка, німецький учений 
Й.Кеплер, обробляючи дані багаторічних астрономічних спостережень датчанина Тіхо Браге, на 
початку XVIІ ст. відкриває три закони руху планет, які нині називаються законами Кеплера. 
Ґрунтуючись на законах Кеплера, англієць І.Ньютон наприкінці XVIІ ст. формулює закон 
всесвітнього тяжіння, який і до сьогодні є основою розрахунків руху космічних апаратів  разом 
із законами ньютонівської механіки. Він же зробив висновок, що тіло, яке рухається 
горизонтально зі швидкістю 7,9 км/с, не впаде на землю.  

У зв'язку з бурхливим розвитком природознавства і техніки у ХІХ столітті розпочалося 
обговорення можливості польоту на інші планети, на супутник Землі Місяць. З'явилося багато 
фантастичних романів, де описувалися космічні польоти, засоби їх здійснення. Їхні автори 
(серед яких найбільш відомим є Жуль Верн) відправляли своїх героїв на небесні світила за 
допомогою гігантських гармат, метальних машин, речовин, які нейтралізують гравітацію (див. 
книгу: Н.А.Рынин «Космические корабли» (1928), що розміщена на сайті 
http://epizodsspace.airbase.ru). Хоча ці проекти були нездійсненні, але вони привертали увагу 
багатьох людей, насамперед молоді, до технічних проблем космічних польотів. 

Поступово люди усвідомили, що єдиним засобом польоту в космос може бути ракета. 
Звичайно, треба було мати велику уяву, щоб побачити в ракеті транспортний засіб, адже багато 
віків ракети використовувалися винятково у феєрверках. У ХІХ столітті з'явилися бойові 
ракети, що несли заряд запалювальної суміші або вибухівки, маса яких не перевищувала 10 кг, 
дальність польоту – 8 км, а швидкість – 20 м/с. А для польоту в космос необхідно було всі ці 
параметри збільшити в десятки і сотні разів. Але, як писав у 1898 році К.Е.Ціолковський, 
спочатку неминуче йдуть думка, фантазія, казка, за ними – наукові розрахунки.  

Наприкінці ХІХ століття з'явилися перші проекти апаратів з 
ракетними двигунами для польоту людини – М.І. Кібальчича, Г. 
Гансвіндта. Першим, хто докладно описав конструкцію космічної ракети і 
рідинного ракетного двигуна, висунув ряд пропозицій з питань 
практичної космонавтики (багатоступінчасті ракети, орбітальні космічні 
станції, космічні оранжереї та ін.), був великий російський учений 
К.Е.Ціолковський, якого по праву вважають основоположником світової 
космонавтики. Його праці дали потужний поштовх дослідницькій думці в 
різних країнах. Ф.А. Цандер, Ю.В. Кондратюк, М.О. Ринін (СРСР), Г. 
Оберт, М. Вальє, В. Гоманн (Німеччина), Р. Годдард (США), Р. Ено-
Пельтрі (Франція), Е. Зенгер і Г. Нордунг (Австрія), А.А. Штернфельд 
(Польща, з 1935 р. – СРСР) у своїх працях створювали теорію польоту 
ракети в космічному просторі і обговорювали різні аспекти польоту в космос: можливості 
застосування ракет, види ракетних палив, можливі траєкторії, системи життєзабезпечення, 
можливість перенесення людиною перенавантажень і невагомості. Щоб проект космічного 
корабля і космічний політ людини стали реальністю,  необхідно було уявити, передбачити, 
спланувати всі суттєві аспекти. 
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У 20-х роках ХХ ст. головними у справі підготовки космічного польоту стали ті, хто 
створював ракетні двигуни і ракети. 

З березня 1921 р. у Москві почала діяти лабораторія під керівництвом талановитого 
інженера-хіміка М.І. Тихомирова, де розробляли бойові порохові ракети. У 1928 р. лабораторія 
була розширена і отримала назву Газодинамічної лабораторії (ГДЛ), співробітниками якої були 
В.А. Артем'єв, Г.Е. Лангемак, В.П. Глушко (з 1929 р.). В ГДЛ займалися розробкою порохових, 
електричних та рідинних ракетних двигунів. 

У 1931 р. в Москві було створено на громадських засадах групу вивчення реактивного 
руху (рос.: Группа изучения реактивного движения – ГИРД), творче ядро якої склали 
Ф.А.Цандер, С.П.Корольов, М.К.Тихонравов, Ю.А.Побєдоносцев, В.П. Ветчинкін. Слід сказати, 
що хоча багато з тих, хто почав розробляти ракети, мріяли про космічні польоти, але ракетні 
двигуни і ракети створювалися передусім як бойові. 

17 серпня 1933 року на підмосковному полігоні в Нахабіно було запущено першу рідинну 
ракету 09  конструкції М.К. Тихонравова. Наприкінці 1933 року ГИРД і ГДЛ були об'єднані в 
Реактивний науково-дослідний інститут (РНДІ), який очолив І.Т. Клейменов. Успішний політ у 
1940 році ракетопланера РП-318-1 конструкції С.П. Корольова (у 1924-1926 – студента КПІ) з 
рідинним двигуном РДА-1-150 показав, що настав час практичного застосування ракетних 
двигунів. Величезний внесок у розвиток ракетного двигунобудування зробив наш земляк В.П. 
Глушко.  

Далі була Велика Вітчизняна війна, у ході якої фашистська Німеччина застосувала нову 
зброю – крилату ракету ФАУ-1 і балістичну ракету ФАУ-2. Це змусило й інші країни 
зосередити зусилля на розробці бойових ракет.  

У 1946 р. С.П. Корольов очолив розробку потужних рактних систем. Під його 
керівництвом були створені перші балістичні та геофізичні ракети. Під час їх запусків не тільки 
одержували дані випробувань, необхідні для їхнього вдосконалення, але й вивчали параметри 
навколоземного простору. 

У 1949 році розпочалося проведення регулярних геофізичних досліджень за допомогою 
приладів, установлених на експериментальних ракетах. У 1951 році радянські вчені почали 
проводити медико-біологічні дослідження на тваринах, поміщених у ракети, при польотах на 
висоту більше 100 км. Хоча найближчою метою розробників ракет було створення могутньої 
зброї для захисту Вітчизни, але вони дивилися в майбутнє і проводили дослідження, які 
готували космічний політ людини. 

27 серпня 1957 р. в СРСР було здійснено перший політ міжконтинентальної балістичної 
ракети. Розрахунки показували, що вона може вивести на навколоземну орбіту штучний 
супутник Землі. Оскільки запустити такий супутник уже пообіцяв президент США, було 
прийнято рішення прискорити підготовку і запустити найпростіший супутник. Цей запуск було 
здійснено 4 жовтня 1957 р., що й поклало початок космічній ері людства. Через місяць, 3 
листопада 1957 року, в космос полетіла собака Лайка. Вибір собак не був випадковим, вони 
найбільш легко піддавалися тренуванню і звикали до відведених їм місць у біоконтейнерах. 
Успішні польоти тварин наближали час польоту людини в космос. Перед ученими і 
конструкторами постали нові інженерно-технічні завдання, які ніде, ніколи і ніким не 
виконувалися: потрібно було створити ракету-носій, оснащену потужними двигунами, 
спеціальний космічний корабель, наземні вимірювальні пункти, випробувальний полігон, і весь 
цей комплекс всебічно випробувати.  

Академіки В.А. Енгельгардт, М.М. Сасакян, П.К. Анохін, В.В. Парин, В.М. Чернігівський 
взяли активну участь у детальному і всебічному обговоренні медико-біологічних проблем, 
пов'язаних з польотом людини в космос, і, в кінцевому підсумку, був сформульований науково 
обґрунтований висновок: політ людини в космос можливий і може бути організований з 
необхідним ступенем безпеки.  

За пропозицією С.П. Корольова, в середині 1959 р. почався відбір космонавтів серед 
льотчиків. Н.А.Гуровський, Є.А. Карпов, В.В. Парін розробили спеціальну інструкцію з відбору 
кандидатів серед льотчиків-винищувачів. В умовах секретності кандидатам пропонували взяти 
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участь у небезпечних випробуваннях новітньої техніки. Про політ у космос не говорили. З 250 
чоловік, які прибули до Москви на медичну комісію, було відібрано 20: Ю.О. Гагарін, Г.С. 
Титов, А.Г. Ніколаєв, П.Р. Попович, В.Ф. Биковський, В.М. Комаров, П.І. Бєляєв, О.А. Леонов, 
Б.В. Волинов, Є.В. Хрунов, Г.С. Шонін, В.В. Горбатко і ще 8 льотчиків, яким з різних причин 
не вдалося побувати в космосі. У січні 1960 р. було організовано загін космонавтів. 
Розпочалися заняття й інтенсивні тренування на різних стендах, в барокамері, сурдокамері, на 
центрифузі.  

19 серпня 1960 р. в космос був запущений корабель-супутник з собакою Чернушкою, 
морськими свинками, мухами, бактеріями і насінням рослин. У кріслі сидів манекен «Іван 
Іванович». Корабель облетів навколо Землі за 88 хвилин і благополучно приземлився.  

21 березня 1961 р. в космос запущено 5-й корабель-супутник з манекеном, одягненим у 
справжній скафандр. Разом з манекеном планету облетіла собака 
Зірочка, ім'я якій перед стартом дав Ю.О. Гагарін.  

Весь цей час керівники придивлялися до майбутніх 
космонавтів. Хто ж першим полетить у космос? Організатор і 
перший начальник центру підготовки космонавтів Є.А.Карпов 
згадував: «Основну увагу було вирішено звернути на високий 
моральний рівень людини, її духовний світ, на ідейну 
переконаність і глибоку свідомість. Тільки високо свідомі, а не 
автоматичні дії будуть потрібні від космонавта в наддалеких, 
надвисоких, надшвидкісних рейсах».  

Потрібна була людина з якостями першовідкривача, 
людина, на яку згодом стали б рівнятися інші. З першої «авангардної» шістки космонавтів було 
обрано  Ю.О.Гагаріна. Після довгих досліджень багатьох факторів були взяті до уваги 
незаперечні гагарінські чесноти: беззавітний патріотизм, непохитна віра в успіх польоту, 
відмінне здоров'я, невичерпний оптимізм, гнучкість розуму і допитливість, сміливість і 
рішучість, акуратність, працьовитість, витримка, простота, скромність, велика людська теплота 
і уважність до оточуючих його людей.  

... І настав час!  
12 квітня 1961 р. за 40 хвилин до старту Ю.О. Гагарін зайняв місце в космічному кораблі. 

Він був спокійний. «Прошу передати лікарям, що самопочуття у мене відмінне, пульс 
нормальний», – передав Ю.О.Гагарін операторові «Зорі».  

О 9 годині 07 хвилин за московським часом ракета-носій з космічним кораблем «Восток» 
стартувала і успішно вивела його на навколоземну орбіту з апогеєм 327 км і перигеєм 181 км. 
Під час орбітального польоту Ю.О.Гагарін, перебуваючи у стані невагомості, проводив 
спостереження і прості експерименти, робив записи олівцем, підтримував радіозв’язок з 
землею. Виконавши один оберт навколо Землі, через 108 хвилин після старту Ю.О.Гагарін 
приземлився поблизу міста Саратова.  

Здійснилася тисячолітня мрія людства – подолавши силу земного тяжіння перша людина 
планети Земля вирвалася в космічний простір. Весь світ аплодував першому «Колумбу 
Всесвіту». Він поклав початок пілотованого освоєння космічного простору. Його ім'я назавжди 
збережеться в пам'яті людей.  

Україна зробила вагомий внесок у розвиток ракетно-космічної техніки, давши світу цілу 
плеяду видатних учених і конструкторів. В Україні проживає більше тисячі ветеранів 
космодрому Байконур, серед яких і учасники запуску Ю.О.Гагаріна в космос. Це О.А. 
Березовий, В.Т.Гладченко, В.М.Миров, А.П.Завалішин, А.О.Давиденко, Г.П.Понамарьов, 
О.Г.Свириденко, О.П. Затона, В.О.Недобежкін, Е.С.Магельницький, О.О.Крівушко, 
В.В.Мірошник, С.Р.Солдатенко, В.М.Орєшкін, М.І.Старостін. Своєю участю в запуску 
Ю.О.Гагаріна вони вписали власні імена в епохальну подію світової космонавтики. Великий 
внесок у розробку та створення ракетно-космічних систем зробили вчені Київського 
політехнічного інституту.  
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У 1991 році в Києві руками ветеранів космодрому Байконур, які брали участь у 
будівництві космодрому, запусках штучного супутника Землі, пілотованих космічних кораблів, 
автоматичних міжпланетних станцій «Місяць», «Венера», «Марс», під керівництвом першого 
голови Федерації космонавтики України генерала О.М.Войтенка та голови Всеукраїнської ради 
ветеранів Байконуру генерала В.І.Катаєва був створений Музей історії космонавтики. У 2008 
році цей музей було розміщено в Державному політехнічному музеї при НТУУ «КПІ». Музей 
багатий унікальними експонатами, що викликають величезний інтерес у відвідувачів: спускний 
апарат серії «Восход» , що побував у космосі, спускний апарат АМС «Венера», двигунна 
установка бойової ракети 8К.63 (Р-12), глобус Місяця, тренажерний комплекс, привезений із 
Зоряного містечка та інші. Тільки за 2010 рік тут побувало більше 10 тисяч відвідувачів, 45 
представників зарубіжних делегацій, космонавти О.А.Леонов, В.А.Джанібеков, С.Є.Савицька, 
В.М.Жолобов, Л.К.Каденюк, а ще раніше в музеї були американські астронавти Р.Швейкарт, 
Брусмак-Кайделсе, Чарльз Дюк. 

У рік 50-річчя польоту в космос Ю.О.Гагаріна хочу висловити глибоку подяку всім 
учасникам космічних звершень і побажати міцного здоров'я! Вперед, на Марс! 

О.С.Болтенко, зав. відділу авіації і космонавтики ім. І.Сікорського ДПМ 
 при НТУУ «КПІ», голова Київської об'єднаної ради ветеранів космодромів, 

 заслужений випробувач Байконуру  
КП: 2011, 13  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ВЧЕНА РАДА НТУУ «КПІ» 
 

Положення про Вчену раду Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут» 

1. Загальні положення  
Вчена рада Національного технічного університету України „Київський політехнічний 

інститут» є колегіальним органом університету й утворюється строком до семи років.  
2. Функції Вченої ради  
До компетенції Вченої ради університету належать:  
• підготовка проекту статуту університету, а також змін і доповнень до нього та подання 

його до конференції трудового колективу університету;  
• ухвалення фінансового плану та звіту університету;  
• подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, 

головного бухгалтера, а також директора бібліотеки;  
• обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;  
• ухвалення навчальних програм і навчальних планів;  
• ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;  
• ухвалення основних напрямів наукових досліджень;  
• оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;  
• присвоєння вчених звань доцента та професора університету;  
• прийняття рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, 

старшого наукового співробітника;  
• визначення спеціальностей і спеціалізацій, напрямів підготовки фахівців, її рівнів та 

обсягів;  
• затвердження правил прийому до університету;  
• присвоєння почесних звань університету;  
• призначення іменних стипендій університету;  
• заслуховування звітів проректорів та інших керівників структурних підрозділів 

університету;  
• затвердження нормативів фінансових відрахувань інститутами, факультетами, 

науковими та інженерними центрами, іншими структурними підрозділами університету до 
централізованих університетських фондів.  

Вчена рада університету розглядає й інші питання діяльності університету відповідно до 
статуту університету.  

3. Склад Вченої ради  
Вчену раду університету очолює її голова – ректор університету.  
До складу Вченої ради університету входять за посадами: члени ректорату, начальники 

управлінь, директори інститутів, декани, начальник управління економіки та фінансів – 
головний бухгалтер, керівники органів студентського самоврядування університету 50 %, а 
також 50 % виборні представники, які обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, 
докторів наук. При цьому загальне співвідношення якісного складу Вченої ради має бути 
наступним: науково-педагогічні працівники університету – 75 % від загальної чисельності 
складу Вченої ради, 10 % – студенти, аспіранти, докторанти, 15 % – інші категорії працівників. 
Виборні представники обираються конференцією трудового колективу університету за 
поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють. Повний склад Вченої ради 
затверджується наказом ректора університету.  

4. Організація роботи Вченої ради  
Засідання Вченої ради університету відбуваються щомісячно. Проводить засідання Вченої 

ради ректор, а за його відсутності – проректор, який виконує його обов'язки.  
Рішення Вченої ради університету мають дорадчий характер і вводяться в дію наказом 

ректора університету. 
Додаток 2  
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до наказу № 1-30 від 10.03.2005 р.  
 

Закон України «Про вищу освіту»  
Розділ VI.  УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ  
Стаття 34  

Вчені ради  
1. Вчена рада вищого навчального закладу є колегіальним органом вищого навчального 

закладу третього або четвертого рівня акредитації і утворюється строком до п'яти років (для 
національного вищого навчального закладу – строком до семи років).  

До компетенції Вченої ради вищого навчального закладу належать:  
• подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту статуту, 

а також змін і доповнень до нього;  
• ухвалення фінансових плану і звіту вищого навчального закладу;  
• подання пропозицій керівнику вищого навчального закладу щодо призначення та 

звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади 
проректорів (заступників керівника), директорів інститутів та головного бухгалтера;  

• обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;  
• ухвалення навчальних програм та навчальних планів;  
• ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;  
• ухвалення основних напрямів наукових досліджень;  
• оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;  
• приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, 

старшого наукового співробітника.  
Вчена рада вищого навчального закладу розглядає й інші питання діяльності вищого 

навчального закладу відповідно до статуту вищого навчального закладу.  
Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова - керівник вищого навчального 

закладу. До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами заступники 
керівника вищого навчального закладу, декани, головний бухгалтер, керівники органів 
самоврядування вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють 
науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, 
докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого 
навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, 
визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної 
чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники вищого навчального 
закладу.  

Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського 
самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, в яких вони 
працюють.  

Рішення Вченої ради вищого навчального закладу вводяться в дію рішеннями керівника 
вищого навчального закладу.  

2. Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету вищого навчального 
закладу третього і четвертого рівнів акредитації.  

Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу вченої ради 
факультету входять за посадами заступники декана, завідуючі кафедрами, керівники органів 
самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-
педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні 
представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на 
постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При 
цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-
педагогічні працівники факультету.  

Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за 
поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.  
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До компетенції вченої ради факультету належать:  
• визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;  
• обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, 

доцентів, декана;  
• ухвалення навчальних програм та навчальних планів;  
• вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;  
• ухвалення фінансових плану і звіту факультету.  
Рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана факультету. Рішення 

вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою вищого навчального закладу.  
3. У вищому навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації можуть бути 

створені вчені ради інших структурних підрозділів. Їх повноваження визначаються керівником 
вищого навчального закладу.  

Склад Вченої ради Національного технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут” (2012 р.) 

1.  Згуровський Михайло 
Захарович (голова ради)  

в.о.ректора, академік НАН України, д.т.н., професор  

2.  Якименко Юрій Іванович 
(заст.голови ради)  

перший проректор, академік НАН України, д.т.н., професор  

3.  Ільченко Михайло Юхимович 
(заст.голови ради)  

проректор з наукової роботи, чл.-кор. НАН України, д.т.н., 
професор  

4.  Печеник Микола Валентинович  проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцент  
5.  Сидоренко Сергій Іванович  проректор з науково-педагогічної роботи, чл.-кор. НАН України, 

д.ф.-м.н., професор  
6.  Варламов Геннадій Борисович  проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор  
7.  Мельниченко Анатолій 

Анатолійович (учений секретар 
ради)  

доцент кафедри філософії, к.філос.н.,доцент  

8.  Мікульонок Ігор Олегович  начальник навчально-методичного управління університету, 
д.т.н., професор  

9.  Тимофєєв Володимир Іванович  заст. першого проректора, начальник управління, д.т.н., професор 
   
10.  Циганок Борис Архипович  керівник відділення міжнародної науково-технічної та 

зовнішньоекономічної діяльності, к.т.н., професор  
11.  Цимбаленко Я.Ю.  керуюча справами НТУУ “КПІ”  
12.  Шукаєв Сергій Миколайович  керівник відділу міжнародних проектів департаменту 

міжнародного співробітництва, д.т.н., професор  
13.  Ковальов Петро Володимирович головний інженер НТУУ „КПІ”  
14.  Масол Віталій Андрійович  співголова Асоціації випускників КПІ, к.т.н.  
15.  Повзик Анатолій Іванович  співголова Асоціації випускників КПІ, к.т.н.  
16.  Родіонов Михайло Кузьмич  директор Центру розвитку інформаційного суспільства, к.ф.-

м.н.,доцент  
17.  Румбешта Валентин 

Олександрович  
радник ректора з питань організації роботи рад, професор каф. 
виробництва приладів, д.т.н., професор  

18.  Астрелін Ігор Михайлович  декан хіміко-технологічного факультету, д.т.н., професор  
19.  Бобир Микола Іванович  директор механіко-машинобудівного ін-ту, д.т.н., професор  
20.  Ванін Володимир 

Володимирович  
в.о. декана фізико-математичного ф-ту, д.т.н., професор  

21.  Власюк Ганна Григорівна  декан міжнародного факультету, д.т.н., професор  
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22.  Гавриш Олег Анатолійович  декан ф-ту менеджменту та маркетингу, д.т.н., професор  
23.  Дичка Іван Андрійович  декан ф-ту прикладної математики, д.т.н., професор  
24.  Дуган Олексій Мартем'янович  декан факультету біотехнології і біотехніки д.біол.н., професор  
25.  Жуйков Валерій Якович  декан факультету електроніки, д.т.н., професор  
26.  Збруцький Олександр 

Васильович  
декан факультету авіаційних та космічних систем, д.т.н., 
професор  

27.  Киричок Петро Олексійович  директор видавничо-поліграфічного ін-ту, д.т.н., професор  
28.  Лобода Петро Іванович  декан інженерно-фізичного ф-ту, д.т.н., професор  
29.  Максименко Віталій Борисович  в.о.декана міжуніверситетського медико-інженерного 

факультету, д.мед.н., професор  
30.  Мачуський Євген Андрійович  декан ф-ту інформаційної безпеки, директор 

ОКБ“Шторм”,зав.каф.фізико-технічних засобів захисту 
інформації, д.т.н., професор  

31.  Міночкін Анатолій Іванович  начальник ВІТІ НТУУ “КПІ”, генерал, д.т.н., професор  
32.  Новіков Борис Володимирович  декан факультету соціології, д.філос.н., професор  
33.  Новіков Олексій Миколайович  директор фізико-технічного інституту, д.т.н., професор  
34.  Павлов Олександр 

Анатолійович  
декан факультету інформатики та обчислювальної техніки, д.т.н., 
професор  

35.  Панов Євген Миколайович  декан інженерно-хімічного факультету, д.т.н., професор  
36.  Письменний Євген 

Миколайович  
декан теплоенергетичного факультету, д.т.н., професор  

37.  Піскун Сергій Жанович начальник інституту спеціального зв'язку та захисту інформації 
України НТУУ„КПІ”, полковник  

38.  Праховник Артур Веніамінович  директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, 
д.т.н., професор  

39.  Рибін Олександр Іванович  декан радіотехнічного факультету, д.т.н., професор  
40. Саєнко Наталія Семенівна  декан факультету лінгвістики, зав.каф. англійської мови 

технічного спрямування № 1, к.пед.н, доцент  
41.  Тимчик Григорій Семенович  декан приладобудівного факультету, д.т.н., професор  
42.  Фомічов Сергій Костянтинович  декан зварювального факультету, д.т.н., професор  
43.  Яндульський Олександр 

Станіславович  
декан факультету електроенерготехніки та автоматики, д.т.н., 
професор  

44.  Ясінський Василь Васильович  директор Інституту моніторингу яості освіти, к.ф.-м.н., професор 
45.  Малюкова Інна Геннадіївна  директор навчально-методичного комплексу (інститут 

післядимпломної освіти), к.т.н., доцент  
46.  Дмитренко Валерій Іванович  помічник ректора з питань режиму, керівник РСО  
47.  Нестеренко Юрій Васильович  голова Ради ветеранів  
48.  Хільчевський Володимир 

Васильович  
представник Ради ветеранів, д.т.н., професор  

49.  Субботіна Людмила Григорівна  начальник департаменту економіки і фінансів – головний 
бухгалтер  

50.  Болієва Ольга Іванівна  заступник начальника департаменту з планово-фінансової 
діяльності  

51.  Дригайло Василь Герасимович  директор науково-технічної бібліотеки  
52.  Молчанов Віталій Іванович  голова профкому співробітників  
53.  Гаврушкевич Андрій Юрійович голова профкому студентів  
54.  Руденко Валентина Андріївна  директор Центру культури та мистецтв НТУУ “КПІ”  
55.  Єфименко Георгій Григорович  науковий керівник НДЛ, чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор  
Члени Вченої ради, обрані підрозділами  
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від військового інституту (ВІТІ) 
56.  Лоза Олександр Михайлович  ВІТІ, начальник факультету військової підготовки, полковник  
57.  Романюк Валерій Антонович  ВІТІ, заст. начальника з наукової роботи, полковник, д.т.н., 

професор  
від видавничо-поліграфічного інституту (ВПІ) 
58.  Григорова Зоя Валентинівна  ВПІ, зав.каф.організації видавничої справи, поліграфії та 

книгорозповсюдження, к.ек.н., доцент  
59.  Величко Олена Михайлівна  ВПІ, зав.каф. репрографії, д.т.н., професор  
60.  Осипова Тетяна Григорівна  ВПІ, зав.каф. графіки, к.т.н., доцент  
61.  Тріщук Ольга Володимирівна  ВПІ, зав.каф. видавничої справи та редагування, к.філол.н., 

доцент  
62.  Шостачук Юрій Олександрович  ВПІ, зав.каф. машин та агрегатів поліграфічного виробництва, 

к.т.н., доцент  
від зварювального факультету (ЗФ) 
63.  Кузнєцов Валерій Дмитрович  ЗФ, зав.каф. відновлення деталей машин, д.т.н., професор  
64.  Прохоренко Володимир 

Михайлович  
ЗФ, зав.каф. зварювального виробництва, д.т.н., професор  

від Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) 
65.  Дешко Валерій Іванович  ІЕЕ, зав.каф. енергозбереження та теплотехніки, д.т.н., професор 
66.  Єрошенко Валентин 

Андрійович  
ІЕЕ, д.т.н.,академік Академії технологічних наук України, 
професор кафедри теплотехніки та енергозбереження.  

67.  Константінов Сергій 
Михайлович  

ІЕЕ, проф. каф. енергозбереження та теплотехніки, к.т.н., 
професор  

68.  Кравець Віктор Георгійович  ІЕЕ, зав.каф. геобудівництва та гірничих технологій, д.т.н., 
професор  

69.  Крючков Анатолій Іванович  ІЕЕ, зав.каф. інженерної екології, к.т.н., доцент  
70.  Прокопенко Володимир 

Васильович  
ІЕЕ, заступник директора, доц. каф.електропостачання, к.т.н., 
доцент  

71.  Чермалих Валентин 
Михайлович  

ІЕЕ, проф. кафедри автоматизованого управління 
електромеханічними комплексами, д.т.н., професор  

72.  Шевчук Степан Прокопович  ІЕЕ, зав.каф. електромеханічного обладнання енергоємних 
виробництв, д.т.н., професор  

від Інституту прикладного системного аналізу (ІПСА) 
73.  Панкратова Наталія Дмитрівна  ІПСА, заступник директора з наукової роботи, д.т.н., професор  
74.  Петренко Анатолій Іванович  ІПСА, зав.каф. систем автоматизованого проектування, д.т.н., 

професор  
75.  Романенко Віктор Демидович  ІПСА, заступник директора з навчальної роботи, д.т.н., професор 
від Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації України (ІСЗтаЗГУ) 
76.  Корнейко Олександр 

Васильович  
ІСЗтаЗІУ, заступник начальника з навчальної та наукової 
роботи,к.т.н., доцент  

від інженерно-фізичного факультету (ІФФ) 
77.  Зауличний Ярослав Васильович  ІФФ, зав.каф.металознавства та термічної обробки, д.ф.-м.н., 

проф.  
78.  Могилатенко Володимир 

Геннадійович  
ІФФ, зав.каф. ливарного виробництва чорних та кольорових 
металів, д.т.н., доцент  

79.  Сиропоршнєв Леонід 
Миколайович  

ІФФ, заст. декана з навчально-методичної роботи, к.т.н., доцент  

80.  Чернега Дмитро Федорович  ІФФ, зав.каф.фізико-хімічних основ технології металів, чл.-кор. 
НАНУ, д.т.н., проф.  
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від Навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем (Н Н І Т С) 
81.  Бунін Сергій Георгійович  ННІТС, проф. телекомунікаційних систем, д.т.н., с.н.с.  
82.  Глоба Лариса Сергіївна  ННІТС, зав.каф. інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., 

професор  
від інженерно-хімічного факультету (ІХФ) 
83.  Гомеля Микола Дмитрович  ІХФ, зав.каф. екології та технології рослинних полімерів, д.т.н., 

професор  
84.  Жученко Анатолій Іванович  ІХФ, зав.каф. автоматизації хімічних виробництв, д.т.н., 

професор  
85.  Корнієнко Ярослав Микитович  ІХФ, зав.каф.машин та апаратів хімічних і нафтопереробних 

виробництв, д.т.н., професор  
від механіко-машинобудівного інституту (ММІ) 
86.  Данильченко Юрій Михайлович  ММІ, зав.каф. технічної механіки, д.т.н., професор  
87.  Крівцун Ігор Віталійович  ММІ, зав.кафедри лазерної техніки та фізико-технолдогічних 

технологій, д.т.н., професор  

88.  Пасічник Віталій Анатолійович  ММІ,завідувач кафедри інтегрованих технологій 
машинобудування , д.т.н., доцент  

89.  Петраков Юрій Володимирович  ММІ, зав.каф. технології машинобудування, д.т.н., професор  
90.  Равська Наталія Сергіївна  ММІ, професор кафедри інтегрованих технологій 

машинобудування, д.т.н., професор  
91.  Струтинський Василь 

Борисович  
ММІ, зав.каф. конструювання верстатів та машин, д.т.н., 
професор  

92.  Тітов Вячеслав Андрійович  ММІ, зав.каф. механіки пластичності матеріалів та 
ресурсозберігаючих процесів, д.т.н., професор  

93.  Яхно Олег Михайлович  ММІ, зав.каф. прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки, 
д.т.н., професор  

від міжуніверситетського медико-інженерного факультету (ММІФ) 
94.  Бойко Ганна Леонідівна  ММІФ, зав.каф. фізвиховання, к.пед.н., доцент  
95.  Новицький Юрій 

Володимирович  
ММІФ, зав.каф. спортивного вдоскона- лення, к.пед.н., доцент  

96.  Попадюха Юрій Андрійович  ММІФ, зав.каф. фізичної реабілітації, д.т.н., доцент  
97.  Настенко Євген Арнольдович ММІФ, зав.каф. медичної кібернетики та телемедицини,д.б.н., 

професор  
   
від приладобудівного факультету (ПБФ) 
98.  Бурау Надія Іванівна  ПБФ, зав.каф. приладів і систем орієнтації та навігації, д.т.н., 

професор  
99.  Гераїмчук Михайло Дем'янович  ПБФ, зав.каф. приладобудування, д.т.н., професор  
100. Колобродов Валентин 

Георгійович  
ПБФ, зав.каф.оптичних та оптико-елект- ронних приладів, д.т.н., 
професор  

101. Протасов Анатолій Георгійович  ПБФ, в.о. зав.каф. приладів та систем неруйнівного контролю, 
к.т.н., доцент  

102. Порєв Володимир Андрійович  ПБФ, зав.каф. наукових, аналітичних та екологічних приладів і 
систем, д.т.н., професор  

від радіотехнічного факультету (РТФ) 
103. Дубровка Федір Федорович  РТФ, зав.каф. теоретичних основ радіо-техніки, д.т.н., професор  
104. Зіньковський Юрій Францевич  РТФ, зав.каф.конструювання і виробництва радіоапаратури, 

д.т.н., професор  
105. Правда Володимир Іванович  РТФ, зав.каф. радіотехнічних пристроїв та систем, к.т.н., 

професор  
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від теплоенергетичного факультету (ТЕФ) 
106. Безродний Михайло 

Костянтинович  
ТЕФ, зав.каф.теоретичної та промислової теплотехніки, д.т.н., 
професор  

107. Ковриго Юрій Михайлович  ТЕФ, зав.каф.автоматизації теплоенергетичних процесів, к.т.н., 
професор  

108. Фіалко Наталія Михайлівна  ТЕФ, зав.каф. теплоенергетичних установок теплових та атомних 
електростанцій, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., професор  

від факультету авіаційних та космічних систем (ФАКС) 
109. Савін Віктор Гурійович  ФАКС, зав.каф. теоретичної механіки, д.т.н., професор  
110. Туз Юліан Михайлович  ФАКС,зав.каф.автоматизації експериментальних досліджень, 

д.т.н., професор  
від факультету біотехнології і біотехніки (ФБТ) 
111. Карачун Володимир 

Володимирович  
ФБТ, зав.каф. біотехніки та інженерії, д.т.н., професор  

112. Кузьмінський Євген Васильович ФБТ, зав.каф. екобіотехнології та біоенергетики, д.х.н., професор 
113. Горобець Світлана Василівна  ФБТ, зав.каф. біоінформатики, д.т.н., проф.  
від факультету електроенерготехніки та автоматики (ФЕА) 
114. Бржезицький Володимир 

Олександрович  
ФЕА, зав.каф. техніки та електрофізики високих напруг, д.т.н., 
професор  

115. Бардик Євген Іванович  ФЕА, зав.каф. електричних станцій к.т.н., доцент  
116. Кудря Степан Олександрович  ФЕА, зав.каф. відновлювальних джерел енергії, д.т.н., професор  
117. Пересада Сергій Михайлович  ФЕА, зав.каф. електропривода та автоматизації промислових 

установок, д.т.н., професор  
118. Кирик Валерій Валентинович  ФЕА, зав.каф. електричних мереж та систем, д.т.н., с.н.с.  
119. Шинкаренко Василь Федорович  ФЕА, зав.каф. електромеханіки, д.т.н., професор  
120. Щерба Анатолій Андрійович  ФЕА, зав.каф. теоретичної електротехніки, д.т.н., професор  
від факультету електроніки (ФЕЛ) 
121. Борисов Олександр Васильович  ФЕЛ, заст. декана факультету, к.т.н., професор  
122. Дідковський Віталій Семенович  ФЕЛ, зав.каф.акустики та акустоелектроніки, д.т.н., професор  
123. Лисенко Олександр 

Миколайович  
ФЕЛ, зав.каф. конструювання та вироб- ництва електронно-
обчислювальної апаратури, д.т.н., доцент  

124. Писаренко Леонід Дмитрович  ФЕЛ, зав.каф. електронних приладів та пристроїв, д.т.н., 
професор  

від факультету інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ)  
125. Луцький Георгій Михайлович  ФІОТ, зав.каф.обчислювальної техніки, д.т.н., професор  
126. Теленик Сергій Федорович  ФІОТ, зав.каф.автоматики та управління в технічних системах, 

д.т.н., професор  
від факультету лінгвістики (ФЛ) 
127. Височинський Юрій Іванович  ФЛ, зав.каф.теорії,практики та перекладу англійської мови, 

к.філол.н., доцент  
128. Лисенко Гелена Людвигівна  ФЛ, зав.каф.теорії,практики та перекладу німецької мови, 

к.філол.н., доцент  
129. Онуфрієнко Олена Петрівна  ФЛ,зав.каф.української мови, літератури, та культури, к.філол.н., 

доцент  
130. Полюк Ірина Станіславівна  ФЛ, доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької 

мови, доцент  
від факультету менеджменту та маркетингу (Ф М М) 
131. Капустян Володимир 

Омелянович  
ФММ, зав.каф. математичного моделювання економічних систем, 
д.ф.-м.н., професор  
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132. Круш Петро Васильович  ФММ, зав.каф. економіки і підприємництва, к.ек.н., професор  
133. Дергачова Вікторія Вікторівна  ФММ, зав.каф. менеджменту, д.ек.н., доцент  
134. Солнцев Сергій Олексійович  ФММ, зав.каф. промислового маркетингу, д.ф.-м.н., проф.  
135. Яловой Гаррі Кирилович  ФММ, зав.каф. теоретичної і прикладної економіки, д.ек.н., 

професор  
від факультету прикладної математики (ФПМ)  
136. Молчанов Олександр 

Артемович  
ФПМ, зав.каф.прикладної математики, д.т.н., професор  

137. Тарасенко Володимир Петрович  ФПМ, зав.каф. спеціалізованих комп'ю- терних систем, д.т.н., 
професор  

від фізико-математичного факультету (ФМФ)  
138. Булдигін Валерій 

Володимирович  
ФМФ, зав.каф. математичного аналізу та теорії ймовірностей, 
д.ф.-м.н., проф.  

139. Гермаш Людмила Павлівна  ФМФ, зав.каф. загальної фізики та фізики твердого тіла, д.т.н., 
професор  

140. Горобець Юрій Іванович  ФМФ, зав.каф. загальної та експериментальної фізики, чл.-кор. 
АПН, д.ф.-м.н., професор  

141. Локтєв Вадим Михайлович  ФМФ, зав.каф. загальної та теоретичної фізики, акад.НАНУ, д.ф.-
м.н., професор  

142. Дудкін Микола Євгенович  ФМФ, зав.каф. диференціальних рівнянь, д.ф.-м.н., доцент  
143. Івасишен Степан Дмитрович  ФМФ, зав.каф. математичної фізики, д.ф.-м.н., професор  
від факультету соціології і права (ФСП)  
144. Димитрова Людмила 

Михайлівна  
ФСП, зав.каф. соціології і політології та соціальної роботи, 
д.філос.н., професор  

145. Костилєва Світлана 
Олександрівна  

ФСП, зав.каф. історії, д.істор.н., професор  

146. Винославська Олена Василівна  ФСП, в.о. зав.каф. психології та педагогіки, к.психол.н., доцент  
147. Кузнєцова Лілія Олександрівна  ФСП, заступник декана, к.юр.н., доцент  
148. Чепульченко Тетяна Олексіївна  ФСП, зав.каф. теорії права і держави, к.юр.н., доцент  
149. Голосніченко Іван Пантелійович ФСП, зав.каф. адміністративного фінансового та господарського 

права,, д.юр.н., професор  
від фізико-технічного інституту (ФТІ)  
150. Воронов Сергій Олександрович  ФТІ,завідувач кафедри прикладної фізики, д.т.н.,професор  
151. Литвинова Тетяна Василівна  ФТІ, заст. директора з навчально-методичної роботи, к.т.н., 

доцент  
152. Савчук Михайло Миколайович  ФТІ, зав.каф. математичних методів захисту інформації, д.ф.-м.н., 

професор  
153. Халатов Артем Артемович  ФТІ, зав.каф. фізика енергетичних систем,  
від хіміко-технологічного факультету (ХТФ) 
154. Андрійко Олександр 

Опанасович  
ХТФ, зав.каф. загальної та неорганічної хімії, д.х.н., проф.  

155. Корнілович Борис Юрійович  ХТФ, зав.каф.хімічної технології кераміки та скла, чл.-кор 
НАНУ, д.х.н., професор  

156. Чигиринець Олена Едуардівна ХТФ, зав.каф. фізичної хімії, д.т.н., професор  
157. Свідерський Валентин 

Анатолійович  
ХТФ, зав.каф.хімічної технології в'яжучих, полімерних і 
композиційних матеріалів, д.т.н., професор  

158. Статюха Геннадій Олексійович  ХТФ, зав.каф. кібернетики хіміко-технологічних процесів, д.т.н., 
професор  

159. Лінючева Ольга Володимирівна ХТФ,зав.каф.технології електрохімічних виробництв, д.т.н., 
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доцент  
160. Фокін Андрій Артурович  ХТФ, зав.каф.органічної хімії та технології органічних речовин, 

д.х.н., професор  
Студенти та аспіранти  
161. Десятов Олег Михайлович  Голова Студентської ради НТУУ «КПІ»  
162. Грачова Олександра Геннадіївна заст голови Студентської ради НТУУ «КПІ»  
163. Барабошко Олександр 

Олександрович 
Заст. голови Студентської ради РТФ 

164. Коваленко Марк Борисович голова Студентської ради ММІ 
165. Легеза Богдан Вікторович голова студради ІЕЕ  
166. Солонуха Віталій Миколайович секретар студради НТУУ «КПІ» 
167. Беспалова Оксана Геннадіївна  голова профбюро студентів ІТС 
168. Веремійчук Юрій Андрійович заст.голови профкомітету студентів НТУУ «КПІ» 
169. Павлова Юлія Сергіївна голова профбюро студентів ІЕЕ 
170. Скачок Олексій Володимирович  заст. голови профкомітету студентів НТУУ «КПІ» 
171. Юрдига Євгеній Олександрович  Голова Студентської ради студмістечка НТУУ «КПІ»  
172. Немерюк Павло Андрійович перший заступник голови Студради студмістечка 
173. Кузьменко Євген Петрович секретар Студради студмістечка 
174. Пасічний Олексій Михайлович  Голова НТСА НТУУ»КПІ»  
175. Фендрі Мохамед Аймен голова ради земляцтв НТУУ “КПІ”  
176. Волокита Артем Миколайович докторант ФІОТ  
177. Кубасов Ілля Сергійович аспірант ІТС 
178. Шаповалова Олена Анатоліївна аспірант ФСП  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

НАУКОВИЙ ПАРК «КИЇВСКА  ПОЛІТЕХНІКА» 

Науковий парк “Київська політехніка” – інноваційне середовище 
 
Непересічна подія, яка відбулася 17 листопада й якою по 

праву пишаються київські політехніки, – відкриття в НТУУ 
“КПІ” Українського відділення Світового центру даних та 
Центру суперкомп’ютерних технологій. Обидва вони 
територіально знаходяться в середовищі Наукового парку 
“Київська політехніка”, презентація якого відбулася також цього 
дня.  

Що таке науковий парк 
Це новий термін не тільки для нашого університету. 

Науковий парк, коротко кажучи, – це певне інноваційне середовище, в якому є можливість 
створювати нові конкурентоспроможні технології, нові системи, нові високотехнологічні 
розробки тощо.  

У побудові нашого середовища “Науковий парк” є базовий принцип, який можна назвати 
принципом трьох “і”. Перше “і” – це інновація, інноватика, яка має вивести нашу країну в ряд 
провідних держав світу. Друге “і” – це інформація. Два центри – суперкомп’ютерних обчислень 
і відділення Світового центру даних – це доступ до інформації в загальносвітовому масштабі. 
Ну а третє “і” – це принцип інтеграції.  

Саме університет може бути джерелом інноваційної інфраструктури. Серед розмаїття 120 
університетів Міністерства освіти і науки України і ще два рази по стільки інших, у т.ч. 
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приватних, ВНЗ треба виділити групу провідних університетів. Ми їх назвали університетами 
дослідницького типу. Тобто ті, де навчання базується на наукових досягненнях. Ось саме ці 
університети я називаю джерелом нового знання і серед них, звісно, провідне місце посідає 
НТУУ “КПІ” як один із лідерів за всіма показниками. Тому не випадково саме на базі КПІ 
створюється інноваційне середовище, про яке сьогодні йде мова.  

Як назвати таку інфраструктуру? Ми вже два роки займаємось цим питанням і розпочали 
з терміну “Технополіс “Київська політехніка”. Цей термін пройшов навіть у деяких офіційних 
документах. Але останнім часом, розібравшись більш детально, з’ясували, що термін 
“технополіс” в українському законодавстві вже зайнятий. Це певний еквівалент – аналог вільної 
економічної зони. Але те середовище, що ми створюємо, не потребує умов вільної економічної 
зони. Хай-тек – високі технології – самі по собі спроможні працювати в 
конкурентоспроможному середовищі. Через це ми змінили назву і прийняли термін “науковий 
парк” (англійською – scienсе park), його використовують в інших країнах, де створені й успішно 
працюють інноваційні середовища.  

Учасники та партнери наукового парку 
Учасниками можуть бути навчально-наукові інститути, до речі, не обов’язково 

університети, – академічні інститути дуже добре вписуються, оскільки вони є джерелом знання, 
а ще – промислові підприємства, компанії, які виробляють продукцію. Також технопарки, 
бізнес-інкубатори, що вже існують чи тільки створюються, центри високих технологій, 
інноваційні компанії, маркетингові центри, центри трансферу технологій тощо.  

Партнерами наукового парку ми називаємо компанії, які надають послуги і підтримку 
інноваційному розвитку нашого об’єднання. Це фінансові компанії й інші бізнес-структури, які 
опікуються реалізацією наукоємної продукції. 

Схема Наукового парку “Київська політехніка” 
Базовим елементом наукового парку є, власне, університет, його наукові і навчальні 

підрозділи, які створюють нові знання, які готують кадри – вирішують кадрове забезпечення. Є 
невеличкий орган управління, який здійснює координуючі функції. Органічно до складу 
нашого Наукового парку входить Інноваційний бізнес-інкубатор, основним завданням якого є 
“вирощування” малих підприємств під ті наукові розробки, які створені науковцями нашого 
університету, їх супровід. А далі, через 3-4 роки, набувши досвіду та фінансово зміцнівши, ці 
підприємства зможуть працювати самостійно. Організаційно за цією структурою ми закріпили 
ще функції оформлення прав інтелектуальної власності на продукцію та розробки. 

До складу нашого парку входить також технопарк “Київська політехніка” – інноваційна 
структура, створена свого часу згідно з відповідним Законом України. Ця структура при 
входженні до наукового парку абсолютно нічого не втрачає, вона набуває лише функцій 
координації своєї діяльності в нашому інноваційному середовищі. 

Далі – компанії, які працюють з університетом, з Центром високих технологій. Сьогодні у 
нас є 15 компаній, з якими підписані відповідні угоди і які увійшли до нашого середовища.  

Інвестиційні компанії та венчурні фонди необхідні для фінансування великих проектів, а 
також для підтримки початкових інноваційних проектів, які створюються науковцями нашого 
університету. Ми не можемо не співпрацювати з місцевою владою (це Солом’янська районна 
державна адміністрація та Київська міська державна 
адміністрація) та передовими підприємствами району і міста, а 
також з державною владою, яка здійснює, по суті, політичну, 
законодавчу підтримку нашої діяльності. 

Поєднання інтересів  
У середовищі Науковий парк ефективно поєднуються 

інтереси всіх учасників. Ось приклад. Науковці університету 
створили ноу-хау, захистили його через Інноваційний бізнес-
інкубатор, передали в компанію. Це ноу-хау сприяє тому, що 
компанії виробляють нову продукцію, яка через бізнес виходить на зовнішній чи внутрішній 
ринок. Що потрібно науковцям університету? Оплата через роялті їх інтелектуальної власності 
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за створену продукцію. Все. І вони працюють далі над створенням нового ноу-хау. Що треба 
компаніям – конкурентоспроможна продукція. Вона з’явилась завдяки ноу-хау, яке прийшло з 
університету чи наукової установи.  

Фінансування, фінансова підтримка цих проектів також передбачається. І звісно, 
фінансові компанії не можуть бути в цьому середовищі, якщо спільна діяльність не вигідна для 
них.  

Для місцевої влади важливо щоб з’явились нові робочі місця, в тому числі для молодого 
покоління, причому не на базарі. А високоінтелектуальні робочі місця створюються в 
компаніях для виробництва нової продукції.  

Таким чином, усі приклади показують, що в цьому середовищі гармонійно поєднуються 
інтереси науковців, виробничників та органів місцевої влади.  

Законотворча діяльність 
Ми створюємо наше середовище вже два роки та намагаємося вирішити питання його 

юридичної легітимності. У 2004 р. Президент України підписав Указ, яким доручив Кабінету 
Міністрів України створити технополіс на базі “Київської політехніки”. Це був перший 
юридичний поштовх для нашої організаційної інноваційної діяльності. Народні депутати 
України Родіонов Михайло Кузьмич і Мартинюк Адам Іванович внесли на розгляд Верховної 
Ради законопроект № 9083 “Про Технополіс “Київська політехніка”. Кілька днів тому його було 
розглянуто на засіданні урядового комітету. Зараз дано ще два тижні на доопрацювання з тим, 
щоб винести його в другому читанні в грудні місяці на розгляд Верховної Ради.  

Виникає питання: навіщо нам потрібний законопроект? Ми не намагаємось розробити 
нове законодавство. Все, що вже напрацьовано, залишається в силі. Але нам треба заповнити ту 
прогалину, яка в ньому існує. Сьогодні провідний університет дослідницького типу, такий як 
КПІ, не має права створювати інноваційні підприємства, надавати пільгові умови новим 
інноваційним структурам, навіть умови для звичайної оренди для них. Сьогодні університет як 
бюджетна установа, як і академічні інститути, порівняно з університетами інших країн, має 
низку перепон тендерно-казначейського характеру, через які практично неможливо створювати 
конкурентну продукцію.  

Один маленький приклад. Два тижні тому я повернувся зі Сполучених Штатів Америки, 
де зустрічався з колегами із одного дослідницького центру. Я поцікавився: ось перелік 
комплектуючих, які потрібні для роботи: якщо ви їх сьогодні замовили, то коли отримаєте? Ви 
знаєте, яку я відповідь почув? Якщо їх замовлено до обіду, то завтра до кінця дня вони будуть у 
розробника... Як то кажуть – нашим науковцям про таке залишається тільки мріяти .  

Тож у названому законопроекті розглядаються питання про заснування Наукового парку, 
про відкриття рахунку в банківській установі, щоб працювати без тендерно-казначейських 
обмежень тощо. Сподіваємось, з прийняттям цього закону, він може бути поширений на інші 
дослідницькі університети, але їх в Україні, за нашою оцінкою, може бути не більше 10. 

Зарубіжний досвід 
Наукове місто Кіста – це район Стокгольма (Швеція). Усього 6 

років тому за сприяння районної влади там на базі Королівського 
технологічного університету було створено наукове місто за участю 
малих підприємств з дуже цікавою тематикою для розвитку сучасного 
інформаційного суспільства, де працюють сотні малих інноваційних 
структур.  

Технополіс, так він називається в Туреччині, в Середньосхідному 
технічому університеті в місті Анкара має товарообіг – 65 мільйонів 
доларів США на рік. 175 компаній працюють на сьогодні в цьому 
інноваційному середовищі столиці Туреччини.  

Силіконова долина. Думаю, тут коментарі не потрібні. Це 
середовище створено в 50-х роках, усі провідні компанії світу 
народились там і успішно зараз працюють. Народжуються нові компанії, і це сприятливе 
інноваційне середовище створено на базі Стенфордського університету США.  
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Висновки 
Як бачите, в усіх прикладах базовий елемент інноваційного середовища – університет.  
То ж як висновок – обґрунтований, на мій погляд, – можна сказати: досвід КПІ показує, 

що сьогодні університет такого масштабу, такого дослідницького рівня, як наш, може стати 
дієвим осередком, певним острівцем інноваційної діяльності в Україні і на практиці дати 
поштовх економічному розвитку нашої держави за принципом трикутника “знання – наука – 
інноватика”. І це має бути дійсно проривним проектом нашої держави. 

Автор: М.Ю.Ільченко, проректор з наукової роботи НТУУ “КПІ” 
КП: 2006, 37  

Закон про науковий парк «Київська політехніка» 
10 січня Президент України Віктор Ющенко підписав Закон України № 523-V «Про 

науковий парк «Київська політехніка». Цей закон був прийнятий Верховною Радою України у 
другому читанні 22 грудня 2006 року. Закон вже опубліковано і він набув чинності. Цим 
створюється принципово нова ситуація в проведенні науково-технічних досліджень в нашому 
університеті. Адже науковий парк може здіснювати розробку та виробництво наукоємної 
конкурентоспроможної продукції та її просування на внутрішні та зовнішні ринки, 
координувати наукову, інноваційну, виробничу та комерційну діяльності засновників і 
партнерів, залучати студентів та науковців університету до виконання робіт з реалізації 
проектів наукового парку. Науковий парк може здіснювати інформаційно-методичне, правове 
та консалтингове забезпечення засновників і партнерів наукового парку, надання патентно-
ліцензійної допомоги, використовувати у своїй діяльності венчурний капітал, сприяти 
залученню іноземних інвестицій. 

Науковий парк має право відкривати рахунки в національній та іноземній валютах в 
банківських та інших фінансових установах. Виконання проектів наукового парку, що не 
передбачає пільг з боку держави, здійснюється без їх державної реєстрації, без тендерних та 
казначейських обмежень. 

Наш університет як учасник наукового парку має певні особливості. Зокрема, НТУУ 
«КПІ» має право на строк виконання проектів наукового парку надавати суб’єктам 
господарювання, створеним науковими та науково-педагогічними працівниками університету, 
приміщення та обладнання згідно з відповідними договорами. НТУУ «КПІ» бере участь у 
формуванні статутного фонду наукового парку шляхом внесення до нього нематеріальних 
активів (майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності). 

Можна сподіватися, що створення наукового парку «Київська політехніка» дасть 
потужний імпульс у розвитку наукових прикладних досліджень в нашому університеті, Києві та 
державі в цілому. 

Автор: Інф. «КП» 
«Електропік» – альтернативне опалення 

 
Електричну теплоакумулюючу систему «Електропік», яка 

передбачає перехід на альтернативний вид опалення, на початку 
жовтня введено в дію у школі № 12 м. Луцька. Роботи здійснено 
в рамках проекту модернізації міського теплопостачання, що 
реалізується на підставі угоди між Науковим парком «Київська 
політехніка» та міською владою Луцька. Підготовку до 
реконструкції та проектні й будмонтажні роботи системи 
опалення проводило ЗАТ «Інформаційно-маркетингова служба» 
м. Кам'янця-Подільського у тісній співпраці з Науковим парком 
НТУУ «КПІ».  

Як діє «Електропік»  
Раніше цей навчальний заклад обігрівався за рахунок газової котельні, проте через її 

незадовільний стан, зношеність мереж температура повітря в приміщеннях становила 13-15°С 
узимку. Система опалення за технологією «Електропік» складається з кабельних 
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електронагрівачів, вбудованих у стіни споруди. Конструкція нагрівального кабеля гарантує 
відсутність у приміщеннях електричних та магнітних полів. Крім того, у складі системи 
опалення є апаратура управління, захисту та обліку спожитої електроенергії. Система працює 
переважно в нічний час, у період провалу навантаження в Об'єднаній енергосистемі.  

«Попередня експлуатація показала, – розповів заступник директора Наукового парку 
Сергій Каленикович Демиденко, – що нагріті стіни забезпечують комфортну температуру в 
приміщенні протягом доби. Система вмикається на 3-5 годин вночі, стіни нагріваються, а потім 
протягом дня поступово розряджаються, як теплоакумулятор. Завдяки системі «Електропік» 
температура в класах підвищилася до необхідної за санітарними нормами (18-20°С). Крім того, 
таке опалення споживає енергії на 25-30% менше, ніж конвективне, тобто водяне. Також 
додатково забезпечено опалення і частини підвалу, що дозволило збільшити загальну площу, 
яку можна використовувати для навчального процесу». Низька нічна ціна електроенергії 
дозволить зменшити витрати бюджетних коштів на опалення, а повністю автоматична робота 
системи та її висока надійність – на обслуговування. У підсумку собівартість альтернативного 
опалення в приміщеннях суттєво нижча, ніж централізованого.  

За технологією «Електропік» в Україні з 1996 року впроваджено близько півтори сотні 
систем опалення в різних закладах (переважно в бюджетних – школи, амбулаторії, дитячі 
садки). Але система опалення в Луцькій школі № 12 – це особливий випадок.  

Монтажні ноу-хау  
Для впровадження теплоакумулюючого електроопалення силові мережі, підведені до 

території школи, мали недостатню потужність. Реконструкція цих мереж була б надто дорогою. 
І тому проектувальники впровадили нове технічне рішення, заявлене ними як винахід за кілька 
місяців до початку проектування цієї системи. Воно полягало в тому, що систему 
теплоакумулюючого електроопалення в кожному приміщенні школи ділять на дві секції, при 
цьому одну секцію підключають до основного трансформатора, а другу – до резервного. 
Потужність кожної з половин достатня для опалення школи в режимі безперервного 
споживання електроенергії, що допустимо при виникненні потреб у завантаженні резервних 
ліній електропередачі під час аварій в електромережах. А спільної потужності обох підсистем 
достатньо для того, щоб опалювати школу за рахунок споживання електроенергії переважно в 
період провалу навантаження, що забезпечує високу економічність такого опалення.  

Виробничий експеримент, проведений у Луцькій школі № 12, сприятиме поширенню 
теплоакумулюючого електроопалення завдяки використанню для його енергопостачання 
пропускної спроможності резервних електромереж без зменшення надійності резервування.  

 
 
Трохи цифр  
Під час опалювального сезону 2007/2008 на Хмельниччині 

експлуатувалися 52 системи «Електропік». Ними опалювалися 29 
шкіл, сільрада, відділ та управління райдержадміністрації, 
будинок престарілих. Загальна потужність систем опалення 
становила 4,4 мегавата. Вони були змонтовані в закладах, що 
раніше опалювалися вугіллям, тож їх використання зекономило 3 
тис. тонн вугілля вартістю 1,3 млн гривень та 0,6 млн гривень на 
зарплату кочегарів. При цьому на опалення закладів було 
витрачено 4,3 млн кіловат-годин електроенергії загальною 
вартістю 0,6 млн гривень. Тобто – ще раз погляньте на цифри: вартість опалення 
електроенергією дорівнює зарплаті кочегарів. А вартість вугілля повністю економиться.  

Якби ці системи були змонтовані в установах, що раніше опалювалися газом, то їхнє 
використання зменшило б його споживання на 1,7 млн кубометрів за опалювальний сезон.  

Системи опалення вводилися в експлуатацію в різний час. На кінець опалювального 
сезону 2007/2008 вони встигли відпрацювати від трьох до семи опалювальних сезонів, у 
середньому – 6,5. За такої кількості відпрацьованого часу економія бюджетних коштів, 
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отримана в результаті їхньої експлуатації, становить 8,3 млн гривень. Враховуючи, що обсяг 
капіталовкладень у будівництво цих систем опалення становить (з урахуванням інфляції) 3,3 
млн гривень, можна стверджувати, що капіталовкладення в систему теплоакумулюючого 
панельно-променевого електроопалення за технологією «Електропік» за шість з половиною 
опалювальних сезонів окупилися два з половиною рази. Витрати бюджетних коштів на 
опалення цих закладів зменшилися на 38,9%.  

Прогнози і перспективи  
«Порівнюючи різні типи опалення, що використовуються в комунальному господарстві 

України, спеціалісти відзначають економічну ефективність «Електропіка», – повідомив 
директор Інституту енргозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» проф. Артур 
Веніамінович Праховник. – Його можна поєднувати з найпоширенішим сьогодні 
централізованим водяним опаленням – зменшуючи навантаження на нього. Це збільшує 
надійність теплозабезпечення і – що наразі надзвичайно актуально – дає можливість впливати 
на споживачів теплової енергії в разі несплати за спожите тепло». Не вдаючись у технологічні 
тонкощі, наведемо лише одну найбільш стимулюючу деталь: за невчасної оплати в квартирі 
встановлюється температура плюс 8-10°С – коли, звісно, жити можна, але важко. 
Найімовірніше, споживач таки побіжить платити за тепло.  

Економічні розрахунки свідчать: комбіноване опалення будинків – навіть без цього ноу-
хау в оплаті – вже сьогодні рентабельне. Однак рентабельність зросте в рази, якщо врахувати, 
що іншим шляхом забезпечення гарантованої оплати послуг є повна реконструкція внутрішніх 
будинкових систем опалення з установкою теплових лічильників, яка фактично є капремонтом 
будинку та коштуватиме для кожної квартири кілька тисяч гривень.  

«Електропік», звісно, не панацея. Як і будь-яка інша технологія, він не може замінити 
собою все. Але використовувати його поряд з іншими енергозберігаючими технологіями не 
просто можна, а й потрібно. В проекті для міста Луцька запроваджується комплексне 
використання різних джерел розосередженої генерації енергії для тепло- та електропостачання, 
включаючи когенераційні установки, технології «Електропік», теплові насоси та 
газогенератори, що використовують місцеве паливо (деревину, торф тощо). Впровадження 
«Електропік» – це тільки перший крок. Завдяки зусиллям Наукового парку «Київська 
політехніка» скорочується шлях новітніх технологій до споживача.  

Підготувала Н.Вдовенко 
 

 
Досвід кращих [міні-інтерв'ю з професорами Є.М.Пановим та О. М. Дуганом.] 
Пошук та впровадження ефективних форм і структур інноваційної 

діяльності, які зможуть підняти економіку країни до рівня передових 
держав, триває в Україні й, зокрема, в НТУУ «КПІ». Створено й успішно 
діє Науковий парк «Київська політехніка», де органічно поєднуються 
освіта, наука, високотехнологічне виробництво і бізнес. За підсумками 
минулого року найвищі питомі показники наукової й інноваційної 
діяльності в університеті мали ФБТ, ІХФ, ММІ й ІФФ. Редакція «КП» 
звернулася до керівників цих факультетів з проханням розповісти про 
свої досягнення. Нижче наводимо міні-інтерв'ю з професорами 
Є.М.Пановим та О.М.Дуганом.  

– Шановний Євгене Миколайовичу, протягом останніх років 
ІХФ займає провідні місця за рейтингами наукової й інноваційної 
діяльності. Охарактеризуйте, будь ласка, наукові напрями, за якими провадяться 
дослідження, та роботи, що виконуються на факультеті.  

– У 2008 році колективом ІХФ виконано 20 НДР, з яких 11 – держбюджетні та 9 – 
госпдоговірні. НДР проводилась за чотирма науковими напрямами: «Збереження 
навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток» (7 тем), «Новітні технології та 
ресурсозберігаючі технології в енергетиці» (10 тем), «Нові речовини і матеріали» (3 теми). 
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Загальний обсяг фінансування склав понад 2,5 млн грн, з яких понад 90% виконувалося 
власними силами.  

У виконанні НДР взяло участь 30 штатних співробітників, 66 осіб професорсько-
викладацького складу за сумісництвом, 138 студентів та 15 аспірантів.  

За результатами виконаних НДР у 2008 р. видано 4 монографії та 9 навчальних 
посібників. Опубліковано понад 129 наукових статей, у т.ч. 38 – зі студентами, а також 7 
самостійних публікацій студентів. Отримано 123 патенти на винаходи, корисні моделі і 
промислові зразки, 4 свідоцтва про реєстрацію прав автора, подано 88 заявок на видачу 
патентів, у т.ч. 14 – за межами НТУУ «КПІ». Зроблено понад 250 доповідей на конференціях. 
19 розробок представлено на виставках (вітчизняних та зарубіжних). Захищено 3 кандидатських 
дисертації.  

– Шановний Олексію Мартем'яновичу, які найважливіші НДР 
виконувалися на ФБТ? З яким результатом?  

– У 2008 році на факультеті виконувалися НДР за такими 
напрямами: «Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем 
природничих, суспільних і гуманітарних наук», «Збереження 
навколишнього середовища (довкілля) та його сталий розвиток», «Новітні 
біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших 
захворювань».  

Співробітниками факультету у 2008 р. опубліковано 204 наукові 
праці, з яких 4 монографії, 3 підручники, 5 навчальних посібників, 3 
методичні вказівки, 61 стаття (з них 15 – у зарубіжних виданнях) та 128 
тез доповідей. Отримано 18 патентів на винаходи. У НДР брали участь 75 студентів, якими 
опублікована 91 наукова праця, з яких 25 – самостійно. На факультеті функціонує 6 наукових 
гуртків. Студентами зроблено 56 доповідей на вітчизняних та міжнародних наукових 
конференціях. Спільно із викладачами студентами отримано 9 патентів. 11 студентів отримали 
нагороди різного рівня.  

У 2008 р. співробітниками факультету захищено одну докторську дисертацію та дві 
дисертації на здобуття ступеня кандидата наук, підготовлено до захисту 3 кандидатських 
роботи.  

– Євгене Миколайовичу, назвіть коротко найважливіші інноваційні розробки, 
виконані останнім часом.  

– Під науковим керівництвом к.т.н., проф. каф. МАХНВ, завідувача ГНДЛ ІАПС 
В.М.Марчевського в рамках наукового напряму «Збереження навколишнього середовища 
(довкілля) та сталий розвиток» теоретично обґрунтована, розроблена і впроваджена у 
виробництво на ВАТ «Новатор», м. Джанкой поточна лінія для упарювання, кристалізації і 
сушіння підсирної сироватки продуктивністю 100 т/добу. Уперше в СНД на основі теоретичних 
і експериментальних досліджень створена і впроваджена у виробництво поточна лінія соєвого 
білка на ВАТ «Новокаховський завод плавлених сирів». Результати експериментальних 
досліджень і конструкторських розробок використані в дипломних проектах і магістерських 
роботах студентів. Методи розрахунку випарних установок і сушарок використані в курсі 
лекцій з обладнання біохімічних виробництв. Прикладами інших значних інноваційних 
розробок ГНДЛ ІАПС є: млин пульсаційний; лінія для коагуляції і промивки молочного білка; 
лінія для виробництва соєвого молока 5 т/год; технологія виробництва соєвого молока; 
установка для утилізації підсирної сироватки; лінія соєвого білка продуктивністю 3 т/добу та ін.  

Під науковим керівництвом к.т.н., доц. Б.Б.Булгакова запропоновано технологічні схеми 
нових рибозахисних пристроїв. Очікуваний економічний ефект від впровадження розробки 
складає понад 0,5 млн грн на рік.  

Під науковим керівництвом к.т.н., доц. каф. ЕтаТРП В.А.Барбаша при виконанні НДР 
№2984-п створені нові ресурсозберігаючі екологічно більш чисті технології одержання та 
використання волокнистих напівфабрикатів. У рамках виконання НДР № М/167-2006 
розроблені нові технології переробки відходів деревообробних підприємств (тирса, стружка, 
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кора) та сільського господарства (лляна костриця, пшенична солома) у вогнестійкі будівельні 
плити. При виконанні г/д №69 (науковий керівник – д.т.н., проф. М.Д.Гомеля) проведено аналіз 
використання води на різних стадіях технологічного процесу отримання картону на Київському 
картонно-паперовому комбінаті, розроблено технологічний регламент при впровадженні нового 
обладнання.  

На кафедрі ХПСМ розроблено широкий спектр програмного забезпечення САПР 
хімічних, полімерних і силікатних виробництв, яке впроваджене в навчальний процес і 
передане на базові підприємства. Під науковим керівництвом д.т.н., проф. Я.М.Корнієнка на 
базі НІЦ ХІ розроблено устаткування для одержання гранульованих органо-мінеральних 
добрив.  

– Кого з виконавців Ви хотіли б особливо відзначити?  
– До Дня науки особливо хотілося б відзначити таких співробітників: к.т.н., професора, 

переможця конкурсу «Викладач-дослідник – 2008» В.М.Марчевського – за активну 
винахідницьку та інноваційну діяльність; к.т.н., доц. Б.Б.Булгакова – за активну винахідницьку 
та інноваційну діяльність; к.т.н., професора, переможця конкурсу «Викладач-дослідник – 2008» 
В.І.Сівецького – за кількість опублікованих монографій і навчальних посібників; переможця 
конкурсу «Викладач-дослідник – 2008», к.т.н., доц. І.О.Мікульонка за кількість поданих заявок і 
отриманих патентів України на корисні моделі й винаходи; к.т.н., с.н.с., патентного повіреного 
України О.Є.Колосова – за кількість поданих заявок і отриманих патентів України на корисні 
моделі й винаходи; переможця конкурсу «Викладач-дослідник – 2008» к.т.н., доц. 
В.Ю.Щербину – за міжнародне наукове співробітництво з КНР, к.т.н., с.н.с. А.Я.Карвацького – 
за впровадження чисельних методів розрахунків у виробництво та навчальний процес.  

– Олексію Мартем'яновичу, розкажіть, будь ласка, докладніше про інноваційні 
розробки на ФБТ.  

– За результатами науково-дослідної роботи аспірантки С.О.Старовойтової «Розробка 
композиції поліштамового пробіотику на основі бактерій роду Lactobacillus» (керівник – д.б.н. 
В.Ю.Горчаков) розроблена композиція поліштамового пробіотику, до якої увійшли 5 
біосумісних штамів молочнокислих бактерій. Дана композиція може бути рекомендована до 
складу нового вітчизняного пробіотику, який буде широко використовуватися для 
пробіотикопрофілактики та пробіотикотерапії населення України.  

Також розроблена поліваріантна біотехнологія отримання модифікованих ферментних 
препаратів різної специфічності. Дана технологія має суттєві переваги, такі як економічна 
доцільність: застосування ідеї спрямованого біосинтезу та вибір методів очищення, що 
дозволить отримувати ферментні препарати різної специфічності на базі однієї виробничої 
лінії; технологічна доцільність: можливість отримання різних готових форм продуктів на основі 
однієї або комбінованих одержаних субстанцій; практична доцільність: відсутність аналогічних 
впроваджених технологій та продуктів в Україні та обмежений їх асортимент на світовому 
ринку; соціальна доцільність: створення нових робочих місць при впровадженні розробки у 
виробництво, підтримка вітчизняного виробника.  

Співробітниками кафедри екобіотехнології та біоенергетики подано проект 
«Біотехнологія очищення стічних вод різноманітного походження з одночасним одержанням 
електроенергії» (науковий керівник – проф. Є.В.Кузьмінський). Запропонована технологія 
передбачає одночасно з процесом очищення мікроорганізмами води одержувати електоенергію, 
біоводень тощо.  

На основі результатів наукових досліджень у навчальний процес у 2008 році 
співробітниками факультету впроваджено 8 наукових розробок.  

Підготувала Н.Вдовенко // Київський полiтехнiк.- 2009.- № 17. (http://kpi.ua/917). 
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Зустріч у Науковому парку 
 

Через природні й антропогенні чинники в ряді регіонів 
України склалася неприпустима ситуація із забезпеченням 
населення питною водою – відсутність джерел водопостачання 
із задовільними характеристиками якості води та критичний 
стан у галузі водозабезпечення. На вирішення цих проблем 
спрямований проект, який уже більше року реалізовує 
Науковий парк “Київська політехніка”. Велику зацікавленість виявляють науковці, 
виробничники, органи місцевого самоврядування, закордонні компанії. 

На початку червня 2010 року на запрошення Наукового парку і його партнера ТОВ 
“Технології природи” наш університет відвідали представники компаній “H2O Inovation” 
(Канада) та “Inge” (США) – Дж.Петерсен і О.Ососков (на фото).  

Ректор НТУУ “КПІ”, президент Наукового парку “Київська політехніка” М.З.Згуровський 
розповів про досягнення вчених та про можливості інноваційних структур. Високу 
зацікавленість у гостей викликали розповіді про напрями досліджень і напрацювання провідних 
учених у сфері водоочистки та водопідготовки Н.Голуб, Н.Макарової, Т.Нижника, О.Хохотви. 
Партнери Наукового парку “Технології природи” в особі Г.Ю.Черноволова та В.В.Рисухіна 
ознайомили учасників зустрічі з поточними результатами підготовки проекту з будівництва 
підприємств з очистки води. 

За результатами зустрічі та проведених переговорів досягнуто попередніх домовленостей 
про участь канадської компанії “H2O Innovation” у реалізації інноваційного проекту із 
забезпечення якісною питною водою мешканців міст Луганської та Львівської областей. 

С. Гарбар, директор з маркетингу та впровадження Наукового парку  
“Київська політехніка” 

 
Реалізується інноваційний проект  
[за програмою «Питна вода України» на 2006-2020 рр.] 
Однією з найгостріших проблем ряду регіонів України є недостатнє забезпечення якісною 

водою підприємств та населення, що пов’язано з обмеженістю водних ресурсів та значною 
забрудненістю водойм. Вирішенню цих проблем присвячене наукове дослідження 
«Розроблення та реалізація комплексної технології кондиціонування високомінералізованих вод 
в маловодних регіонах України для водозабезпечення комунальних господарств та 
промислових об’єктів», що виконується в технопарку «Київська політехніка».  

Інноваційний проект із зазначеним науковим дослідженням формується з метою 
реалізації інноваційної моделі розвитку системи водопостачання в Україні, створення, 
використання високоефективного обладнання та технологій, що дозволяють ефективно 
вирішити проблеми водозабезпечення промисловості, енергетики та населення якісною водою, 
раціонального споживання водних ресурсів як в окремих регіонах, так і в цілому в державі. 
Тематика проекту відповідає вирішенню проблем загальнодержавного, регіонального або 
галузевого рівня, визначених, зокрема, Водним кодексом України і Загальнодержавною 
програмою «Питна вода України» на 2006-2020 рр.  

Підготовка проекту розпочалася 19 травня 2009 року, коли в Науковому парку «Київська 
політехніка» відбувся науково-практичний семінар «Стратегія розвитку водозабезпечення 
України». 

9 липня 2009 р. у м. Алчевську Луганської області під керівництвом представників 
органів місцевої влади пройшла конференція на тему «Водозабезпечення міст південно-
східного регіону України. Перспективи очищення і використання шахтних вод». У конференції 
взяли участь президент Наукового парку «Київська політехніка» академік НАН України 
М.З.Згуровський, проректор з наукової роботи НТУУ «КПІ» член-кореспондент НАН України 
М.Ю.Ільченко, директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН 
України, академік НАН України, В.В.Гончарук, генеральний директор Наукового парку 
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«Київська політехніка» В.С.Камаєв, завідувач кафедри екології та технології рослинних 
полімерів НТУУ «КПІ» М.Д.Гомеля, старший викладач кафедри менеджменту ФММ 
О.М.Савицька, генеральний директор ВАТ «АМК» Т.Г.Шевченко, голова правління ЗАТ 
«Аквасервіс» М.А.Павлик, директор компанії «Технології природи» Г.Ю.Чорноволов, директор 
ЗАТ «Аквасервіс» В.А.Чуприна, головний технолог ЗАТ «Аквасервіс» Д.О.Шацький та інші. 
Учасники конференції обговорили проблемні питання водозабезпечення та водокористування в 
Україні й можливість розроблення інноваційного проекту за відповідним науковим напрямом у 
рамках спільних договорів про партнерство і співпрацю між НТУУ «КПІ», державними 
науковими установами, промисловими підприємствами та організаціями.  

26 лютого 2010 року в Кризовому центрі Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України було проведено третю зустріч координаційної групи проекту 
«Реалізація Протоколу про воду та здоров’я ЄЕК ООН та Водної Рамкової Директиви ЄС в 
Україні завдяки дослідженню та розвитку управління водними ресурсами». Координатором 
даного проекту від НТУУ «КПІ» є М.Д.Гомеля, завідувач кафедри екології та технології 
рослинних полімерів НТУУ «КПІ».  

В період з 10 по 31 березня 2010 року дирекція Наукового парку  провела зустрічі-
презентації з керівниками факультетів (інститутів), завідувачами кафедр, керівниками наукових 
груп з метою визначення напрямів співпраці, роз’яснення механізмів взаємодії, обговорення 
можливостей впровадження інноваційної компоненти в навчально-науковий процес нашого 
університету. 

Розроблений співробітниками університетської інноваційної інфраструктури проект, 
відповідно до зазначеного наукового дослідження, і комерціалізація запатентованої технології 
очищення води дозволить: 

• суттєво розширити перелік джерел водопостачання, підвищити запаси водних ресурсів у 
маловодних регіонах за рахунок використання води з підвищеним рівнем мінералізації; 

• ефективно використовувати скиди шахтних вод, які на сьогодні є потужними джерелами 
забруднення природних поверхневих і підземних вод; 

• забезпечити підприємства, електростанції, енергетичні об’єкти одного з промислових 
регіонів України високоякісною прісною водою, що дозволить організувати замкнуті безстічні 
системи водокористування, сприяти різкому зменшенню об’ємів стічних вод та значному 
зниженню забрудненості природних водойм; 

• знизити енергоємність при водопостачанні за рахунок зменшення відстаней 
транспортування води; 

• забезпечити населення регіону водою високої якості в необхідній кількості за доступною 
ціною. 

Крім того, запропонована інноваційна технологія очищення води передбачає підтримку 
реалізації комплексу заходів, спрямованих на відродження й охорону річок та озер, зокрема, 
встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, удосконалення систем 
моніторингу стану водних ресурсів, попередження забруднення, засмічення  і вичерпання 
водних об’єктів, а також охорони земель від ерозії, підтоплення, забруднення відходами 
виробництва, хімічними й радіоактивними речовинами.  

Запропонований інноваційний проект сприятиме реалізації державної політики з питань 
управління водними ресурсами, їх охорони та відтворення, забезпечення галузей національної 
економіки та населення водними ресурсами належної якості та в необхідній кількості.  

Побажаємо наукових досягнень, успіхів і творчого натхнення всім організаторам і 
учасникам розвитку вітчизняної інноваційної діяльності! 

О. М. Савицька, ст. викл. ФММ 
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Виставка наукових та інноваційних розробок НТУУ «КПІ» 
 

Наприкінці 2010 року відбулося оновлення  виставки 
наукових та інноваційних розробок НТУУ “КПІ”, що розміщена 
на території Наукового парку “Київська політехніка”. Виставка 
є постійно діючою та  відкритою для всіх зацікавлених, що 
сприяє комерціалізації результатів наукової діяльності. 
Першими її оглянули учасники міжнародної конференції –  
науковці і практики, виробничники, підприємці та інвестори, 
представники посередницьких компаній, які спеціалізуються на 
об’єктах інтелектуальної власності.  

У ході модернізації було повністю оновлено виставкову залу, змінилась концепція 
виставки. Нині тут представлено наукові досягнення всіх структурних підрозділів університету, 
на відміну від попередньої експозиції, яка була побудована за галузевим принципом. Є окремий 
розділ – досягнення Наукового парку «Київська політехніка». Експозиція є більш 
інформативною,  кожен підрозділ має можливість представити свої інноваційні розробки та 
винаходи, що спонукає керівників виявляти більшу ініціативу при формуванні іміджу 
підрозділу. Партнери наукового парку представлені на окремо розташованих стендах.  

Експозиція  наукового парку складається з п’яти розділів, відповідно до інноваційної 
програми розвитку наукового парку, а саме: 

Розділ 1. Енергетика сталого розвитку. 
Розділ 2. Розвиток інноваційних складових інформаційного  суспільства. 
Розділ 3. Стратегічне планування розвитку систем життєзабезпечення великих міст та 

регіонів України. 
Розділ 4. Біотехнічні системи та технології. 
Розділ 5. Системи спеціального та подвійного призначення.  
Також представлені плакати Світового центру даних з 

геоінформатики та сталого розвитку та  Центру суперкомп’ю-
терних обчислень. На плакатах, що знаходяться на початку 
експозиції,  розповідається про НТУУ «КПІ», наведено основні 
положення Закону України  про науковий парк та  схематично 
представлено взаємозв’язок передової освіти, конкурентоспро-
можної науки та інноваційної діяльності. Усі плакати розроблені 
дизайнерами, вони мають уніфікований  вигляд, сучасний дизайн 
та яскраві  фотографії. Є роздрукований роздатковий матеріал, що 
дає можливість ознайомитись та отримати  повну інформацію стосовно кожного експонату. Є в 
залі спеціально відведений стенд для посібників та підручників, підготовлених факультетами та 
виданих ВПІ. Книги представлено українською, російською та англійською мовами. 

Які ж розробки викликають найбільший інтерес у відвідувачів?  
 Хіміко-технологічний факультет, зокрема, представив  «Модель технологічного 

комплексу для мікробного вилуговування мінералів». Розробка належить до сучасної 
наукоємної, екологічно безпечної та ресурсозберігаючої технології вилуговування 
(екстрагування) кольорових, дорогоцінних та рідкісноземельних металів з полімінеральної 
сировини (руди) – біогідрометалургії.  Діюча модель технологічного комплексу дозволяє 
оперативно провести дослідження ефективності вилуговування мінералів та оцінити  очікувану 
економічну доцільність використання мікробного вилуговування у промислових масштабах. 

Установка може використовуватися на збагачувальних фабриках та гірничо-
металургійних комбінатах, в наукових установах НАН України та на профільних кафедрах 
ВНЗ, що готують фахівців у галузі мінералогії, технології неорганічних речовин, промислової 
біотехнології, раціонального природокористування, екології та охорони довкілля. 

У 2010 році розробка пройшла успішні лабораторні випробування у хіміко-
бактеріологічній лабораторії кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної 
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технології ХТФ. Промислові випробування плануються у 2011 році на одному з 
біотехнологічних підприємств Вінницької області. Готується заявка на видачу патенту України 
на корисну модель. 

Теплоенергетичний факультет представив «Зразок автономної водонагрівальної 
установки  з сонячним колектором на основі теплових труб». Науковці факультету розробили 
технологію виробництва  сонячних водонагрівальних установок автономного типу для нагріву 
побутової та промислової води шляхом використання сонячної енергії  та для тривалого 
зберігання нагрітої води. Конструкція колектора установки краща за існуючі в Україні аналоги 
та не передбачає використання імпортного обладнання й комплектуючих елементів. Автономні 
сонячні установки на теплових трубах можуть використовуватись для систем гарячого 
водопостачання, забезпечення теплом житлових, виробничих та  комунально-побутових  
об’єктів, а також для підігріву води у басейнах. 

Приладобудівний факультет представив  «Мобільний ультразвуковий дефектоскоп».  
Цей прилад забезпечує легку адаптованість до нових об’єктів контролю та класів задач за 

рахунок того, що первинний перетворювач є функціонально закінченим агрегатом зі своїм 
живленням, алгоритмом роботи та системою контролю. Цей прилад дозволяє оператору-
дефектоскопісту працювати однією рукою в будь-якому просторовому положенні, забезпечує 
відсутність перешкод та зменшує спотворення даних, які виникають при проходженні 
електричного сигналу кабельними мережами. Фізико-математичний факультет представив 
«Металокерамічні  рентгенівські трубки нового покоління».  

Рентгенівські трубки на основі нанокераміки призначені для 
використання в діагностичних медичних рентгенівських апаратах 
(дентальних, мамографічних і т.д.), в апаратах технічної діагностики для 
неруйнівного контролю, в митних рентгенівських апаратах та моноблоках 
малогабаритної пересувної діагностичної апаратури, а також спектрометрії і 
можуть бути використані у відповідних пристроях замість існуючих 
традиційних трубок із скляним корпусом й аналогічними параметрами. 

Кафедрою теоретичної електротехніки виставлені зразки кабелю з 
твердою полімерною ізоляцією, які дозволяють на 30% збільшити 
потужність, що передається. Випуск кабельної продукції  налагоджено  для 
напруг 110, 220, 330 кВ на заводі «Південкабель» (м.Харків). Надійність лінії 
електропередач при цьому збільшується у 2-4 рази. Ця розробка виконана 
спільно з Інститутом електродинаміки НАНУ. 

Відвідавши виставку, ректор університету академік М.З. Згуровський серед іншого 
відмітив  спільні розробки вчених ММІ та ТЕФ зі створення ефективних теплообмінників, 
зварювального та інженерно-фізичного факультетів щодо розроблення принципово нового 
класу конструкційних матеріалів, а також роботу ІТС, виконану спільно з Київським заводом 
«Меридіан», що є прикладом успішної співпраці з комерціалізації наднових розробок. 

М. З. Згуровський також зауважив, що авторам потрібно конкретно займатись 
просуванням своїх розробок, потрібних суспільству, використовуючи  можливості наукового 
парку. Якщо цього не робити, розробки так і залишаться розробками, а підприємці будуть 
купувати в інших. Бізнес шукає, що потрібно споживачу, і він повинен знайти, що розробив 
учений. Саме тому така виставка  вкрай необхідна. Але бізнесу потрібен продукт, а не 
лабораторна установка. «Тут, на виставці,  – сказав М.З.Згуровський, – є близько сотні цікавих 
розробок, але вони зроблені для себе, а не для широкого вжитку. Кожному факультету, 
кожному вченому потрібно працювати з інноваційною структурою – науковим парком та 
захищати свою інтелектуальну власність». Подальша успішна робота над модернізацією 
виставки залежить не лише від працівників наукового парку, а й від розробників та 
співробітників підрозділів університету. Наша спільна робота є запорукою успіху в 
подальшому просуванні наукових та інноваційних розробок НТУУ «КПІ» . 

Л.Р. Слободян,  Д. Сітнікова.  КП: 2011, 3  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “КПІ-ТЕЛЕКОМ” 
 

Адреса дирекції: вул. Політехнічна, 6, корпус 5, АТС 
Режим роботи: з 9-00 до 18-00, понеділок-п'ятниця. Обідня перерва з 13-00 до 14-00 
Тел./факс: (044) 454-20-99 
E-mail дирекції: info@kpi-telecom.ntu-kpi.kiev.ua 
Служба підтримки Інтернет-послуг та мережі НТУУ «КПІ»: (044) 236-19-99, (044) 406-88-88 
Режим роботи центру інформатизації (7 корпус, 130а кімната): з 9-00 до 20-00 (нові 
користувачі та підрозділи КПІ), з 16-00 до 20-00 (існуючі користувачі) 
E-mail технічної підтримки: support@kpi.ua 
Офіційний сайт: http://kt.kpi.ua 

 
НТУУ “КПІ” У СВІТОВОМУ WEB-РЕЙТИНГУ 

 
Складання різноманітних рейтингів – надзвичайно популярна справа в усьому світі. 

Конкуренція зростає, інформація поглинає, а стислий список “найкращих” дозволяє заощадити 
час, а відповідно й гроші. До того ж, як зазначає Міністерство освіти і науки України, 
пропонуючи власну систему оцінювання, рейтинги сприяють відкритості та прозорості вищої 
освіти. “Ранжування вищих навчальних закладів потрібно абітурієнтам та їх батькам для вибору 
ВНЗ, адміністрації ВНЗ для ефективного адміністрування; роботодавцям для вибору якісної 
робочої сили; уряду та політикам для формування стабільної нормативно-правової бази...”, – 
говориться у звіті за 2007 рік.  

Особливо поширені рейтинги в мережі Інтернет. Достатньо підрахувати кількість 
відвідувань сайтів за Вашим списком, щоб скласти власний рейтинг популярності ресурсів. 
Місце в таких переліках відображає більше уподобання відвідувачів сайту, ніж реальний стан 
справ. Але існують мережеві проекти, розробники яких створюють цікаві рейтинги з 
важливими параметрами аналізу. Участь у них і, відповідно, отриманий результат мають 
спонукати учасників до покращення власної діяльності.  

Один з таких доволі відомих рейтингів запропонувала іспанська лабораторія Cybermetrics, 
яка належить до дослідницької групи CSIC – складової іспанського Міністерства освіти – 
“Webometrics Ranking of World Universities” (http://www.webometrics.info). З 2004 року двічі на 
рік здійснюється ранжування мережевої присутності ВНЗ зі всього світу. На даний момент 
аналізується близько 13000 установ вищої освіти з майже 18000 закладів, включених у 
Всесвітню базу вищої освіти (WHED). Серед них 11 українських ВНЗ ввійшли в опублікований 
перелік 4000.  

Одним із важливих компонентів рейтингу є вибір параметрів, за якими оцінюється ВНЗ. 
Для аналізу взято 4 параметри:  

* Розмір (Size) – число сторінок, регенерованих з чотирьох пошукових ресурсів – 
http://google.com, http://yahoo.com, http://live.com (http://msn.com), http://exalead.com. Відповідно, 
матеріали сайту мають бути публічними і досяжними із зовнішніх джерел, включаючи 
досяжність для пошукових роботів із зазначених ресурсів. Тобто, сайти з внутрішньої мережі 
НТУУ “КПІ”, ресурси FTP та бази з авторизованим доступом або неправильно оформленим 
файлом robots.txt не враховуються;  

* Видимість (Visibility) – число унікальних зовнішніх зв'язків (external links) на 
університетський домен. Дані беруться у Yahoo, Live Search, Exalead. Наприклад, у Вікіпедії 
(глобальній відкритій енциклопедії) є матеріал про наш університет і посилання на наш сайт до 
нього – маємо зовнішнє посилання. Чим частіше на сторонніх ресурсах вказують наші адреси – 
тим більше у нас зовнішніх зв'язків;  

* Цінні файли (Rich files) – файли у форматах, які зазвичай використовують автори для 
представлення та поширення власних робіт. Враховуються файли MS Word (*.doc), PowerPoint 
(*.ppt), Adobe Acrobat (*.pdf), PostScript ps, а також деякі інші (дані отримуються від Google). 
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Автори рейтингу вважають, що велика кількість таких документів засвідчує, що на сайті 
зберігаються не тільки адміністративні звіти, але й наукові матеріали;  

* Scholar – Google Scholar дозволяє оцінити кількість наукових матеріалів і їх цитованість 
для кожної академічної установи. Ці результати враховують публікації, звіти та інші академічні 
матеріали.  

Вага цих параметрів така: Розмір-0.2, Видимість-0.5, Цінні файли-0.15, Scholar-0.15.  
Окрім зазначених вище пошукових систем, використовуються дані ще від teoma.com, 

gigablast.com. Вважається, що всі вони мають великі, незалежні, створені власними силами бази 
даних, а їх система відновлення дозволяє фільтрувати результати в межах доменних зон.  

Як видно зі змісту наведених параметрів, здійснюється спроба оцінити наукову діяльність 
академічної установи. Можна назвати багато недоліків такої оцінки. Це і формалізм та 
просування програмного забезпечення певних комерційних компаній, і неможливість оцінити 
реальне значення результатів наукових досліджень, і пріоритетність англомовних публікацій та 
інше. Але ця оцінка охоплює важливі сторони діяльності наукових організацій і вимагає 
присутності цих організацій в Інтернет.  

Згідно з даними Webometrics, НТУУ “КПІ” зайняв 2205 місце з 4000 університетів 
світу , і попереду нас з України лише КНУ ім.Т.Г.Шевченка – 1481 місце.  

Фактично це не положення Web-сайтів, а стан оприлюдненої наукової роботи, оціненої за 
інформацією, що надано на сайтах університетів.  

Є цікава фраза в описі Webometrics: “Якщо Ви вважаєте, що отримали не гідне для Вас 
місце, то змініть мережну політику”. Аналізуючи стан Web-сайтів НТУУ “КПІ”, до цих слів 
варто додати вимогу змінити ставлення до електронних засобів інформації.  

Інформаційний простір НТУУ “КПІ”  
Основним джерелом інформації в сучасному глобалізованому світі є Web-сайт.  
Інформаційний простір НТУУ “КПІ” сьогодні створюють понад 150 Web-сайтів, і їх 

кількість постійно збільшується. Нагадуємо, що згідно з рішенням Адміністративної ради 
університету, НТО “КПІ-Телеком” безоплатно надає доменні імена та хостинг підрозділам, 
громадським організаціям та ініціативним групам нашого ВНЗ. Понад 100 з них цим уже 
скористалися.  

До мережі університету входять сайт НТУУ “КПІ”, сайти інститутів, факультетів, кафедр, 
наукових підрозділів, навчальні ресурси, міжнародні проекти та деякою мірою студентські 
сайти. “Міра” визначається використанням університетського доменного імені. Мережеві 
проекти, які не входять у зону ntu-kpi.kiev.ua (kpi.ua), вважаємо нашими тільки ми. Для 
Webometrics – це сторонні ресурси, які не враховуються рейтингом. Навіть якщо вони 
повністю присвячені КПІ або його підрозділам.  

Доступ до першого рівня навігації всіх сайтів інформаційного простору НТУУ “КПІ” 
забезпечує Web-портал за адресою http://kpi.ua/portal. Якщо Ви не знайшли свій сайт у переліку, 
скоріш за все, Ваш адміністратор забув чи не захотів його зареєструвати на сайті 
http://kpi.ua/registration 

Розвиток Web-порталу, який здійснює НТО “КПІ-Телеком”, включає роботи, що частково 
виконані і знаходяться в дослідній експлуатації – автоматичний аналіз можливостей серверів 
підрозділів та термін останнього їх поновлення, автоматичний аналіз змін на сайтах порталу, 
автоматизований аналіз інформаційного наповнення сайтів порталу, автоматизований аналіз 
застарілої інформації на сайтах порталу, пошук інформації на порталі. Ці роботи пов'язані з 
автоматичним аналізом сайтів і дозволяють глибше розуміти роботу Webometrics.  

Чому низький рейтинг?  
Обсяг інформаційного простору НТУУ “КПІ” достатньо великий і теоретично ми могли б 

випередити тих, хто обігнав нас у переліку. Але, якщо переглянути його вміст, то отримане 
місце можна вважати дуже високим. Пов'язано це з тим, що на багатьох сайтах інформація 
застаріла, не поповнюється, відсутні мовні версії. Досить часто замість повнотекстового 
матеріалу стоїть телефон відповідальної особи. Замість створення нової сторінки виправляється 
стара, а новинна інформація взагалі з часом видаляється (замість переведення в архів).  
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Розглянемо лише деякі найбільш вагомі причини.  
1. Недостатня увага до функціонування сайтів. Нині вже не можна зробити сайт – і 

забути про нього. Це не книга – це щоденна інтерактивна газета, яку користувач бачить 24 
години на добу і 7 днів на тиждень, і не можна кожний раз пропонувати користувачам номер за 
позаминулий рік. Інформацію потрібно оновлювати, розширювати, пропонувати нові послуги і 
постійно відслідковувати потреби Вашої цільової аудиторії – абітурієнтів, студентів, науковців 
або інших груп.  

2. Відсутність матеріалів, які оцінюються даним рейтингом. Мова йде про повнотекстові 
наукові роботи (найкращий випадок) або реферативні матеріали.  

3. Недостатнє анонсування заходів, подій, проектів на загальноуніверситетському сайті 
та сайтах підрозділів. Ми маємо більше співпрацювати. Наприклад, за рахунок експортування 
каналів новин (RSS).  

4. Практична відсутність сайтів наукових підрозділів (згідно з переліком за адресою 
http://kpi.ua/department їх більше 20) і держбюджетних тем;  

5. Поганий стан мовних версій сайтів.  
6. Відсутність практики оцінювання наукових досягнень за присутністю в Інтернет та 

зовнішніх посилань на роботи.  
Повноцінна присутність в мережі можлива лише за умови об'єднання зусиль багатьох 

підрозділів та авторів.  
Заходи для підняття рейтингу  
Багато університетів ставляться до всесвітніх рейтингів з часткою скептицизму – 

неможливо порівняти настільки різне. Проте, отримані нами результати чітко вказують, що 
присутність нашого ВНЗ в мережі недостатня. Потрібно терміново здійснити низку заходів, які 
дозволять покращити наші показники і до того ж будуть корисними для студентів та 
співробітників КПІ.  

Першочергові дії:  
1. Нагадати керівникам підрозділів про необхідність постійного супроводження сайтів – 

їх просування в мережі (в тому числі реєстрації) та розвитку. Адміністратор сайту має бути 
забезпечений робочим місцем, постійно контактувати із співробітниками підрозділу, 
університетськими колегами, налагоджувати зв'язки з дружніми сайтами України та світу. За 
відсутності комп'ютера та доступу в мережу не може бути й мови про ефективний сайт;  

2. Усебічно розширювати вміст сайтів. Це не тільки навчально-методична та наукова 
інформація, а й адміністративні й новинні матеріали. Webometrics радить розміщувати 
ретроспективні матеріали, включаючи історичну інформацію, відео- та фотозвіти. Можлива 
також конвертація важливих неелектронних ресурсів. Наприклад, приведення накопичених 
електронних статей та підручників до вигляду, який сприймається Webometrics;  

3. Провести комплекс заходів щодо зміни ставлення до електронних засобів інформації 
(доповнення до оцінки рейтингу викладачів та науковців, корекція штатних обов'язків, 
обов'язкова наявність сайтів журналів, наукових підрозділів, держбюджетних тем та інше);  

4. Упорядкувати надання інформації про ВАКівські поліграфічні видання на відповідних 
Web-сайтах університету;  

5. Розширити мовні версії. Можна прогнозувати, що вище 1000 місця без повних мовних 
версій піднятися неможливо (для Інтернет українська мова, як і російська, фактично – локальні 
мови). Мовні версії, особливо англійську, бажано створювати не тільки для візитної 
(презентаційної) інформації, а й для наукових документів.  

Подальші дії:  
1. Розробити комплекс заходів щодо популяризації сайтів мережі НТУУ “КПІ”;  
2. Актуалізація та розширення вмісту сайтів;  
3. Надання інформації в Інтернет про стан Web-сайтів підрозділів.  
Виконання цих заходів вимагає не стільки рейтинг, скільки перспективний напрямок 

розвитку університету.  
М.Ю.Ільченко, О.П.Цурін, Н.О.Цуріна.  КП: 2009, 4  
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КПІ у зоні UA 
Близько двох років тому структурним підрозділом університету НТО «КПІ-Телеком» 

було запропоновано реєстрацію товарного знаку КПІ для отримання домену в найпрестижнішій 
українській зоні ua. І ось влітку цього року, за активного сприяння департаменту науки та 
інноватики, університет отримав власний знак для товарів і послуг – КПІ. Одразу ж було 
подано заявку на реєстрацію домену, і, завдяки ініціативі та зусиллям співробітників НТО 
«КПІ-Телеком», Національний технічний університет України «КПІ» став першим з 
вітчизняних ВНЗ, який має свій власний домен у зоні ua. 

Відтепер факультети та кафедри університету зможуть мати свою власну адресу в домені, 
який не сплутати ні з яким іншим – kpi.ua. На нові доменні імена вже переведено сайти 
університету та перших ластівок серед факультетів – факультету електроніки та факультету 
лінгвістики. Ці сайти доступні у всесвітній павутині за адресами http://kpi.ua, http://mmi.kpi.ua 
та http://rada.kpi.ua відповідно. Також паралельно створено пошту на домені kpi.ua, на яку вже 
переведено всі поштові скриньки керівництва університету.  

Таким чином, університет продовжує впевнено утримувати першість у сфері 
інформаційних технологій – після створення найбільшої в Україні та однієї з найбільших в 
Європі кампусових мереж НТУУ «КПІ» отримав домен другого рівня. 

Ми прекрасно розуміємо, що отримати домен у такій привабливій зоні захочуть не лише 
факультети й кафедри, але й студентські групи, студентські об’єднання тощо. Тому правила 
отримання доменних імен, а також поштових адрес у домені kpi.ua розробляються НТО «КПІ-
Телеком» і будуть оприлюднені пізніше. 

Автор: Інф. НТО «КПІ-Телеком» 
 
 

Інформаційно-комунікаційні ресурси телекомунікаційної мережі НТУУ «КПІ» 
Кількість користувачів Інтернет в Україні постійно збільшується, поширюється практика 

використання мережі як основного джерела інформації (особливо серед молодшої вікової 
групи). 

На рисунку надано діаграму середньої кількості відвідувачів сайту НТУУ «КПІ» на добу 
за останні 5 років. 

Одне з центральних місць у діяльності НТО «КПІ-Телеком» займають роботи з розвитку 
та супроводження інформаційно-комунікаційних можливостей телекомунікаційної мережі 
НТУУ»КПІ» та моніторингу сайтів інформаційного простору університету.  

Ці роботи були зосереджені на наступних напрямках: 
• супроводження, модифікація та подальший розвиток Web-сайту НТУУ «КПІ»; 
• створення, модифікація та подальший розвиток WAP-сайту НТУУ «КПІ»;  
• супроводження та розширення можливостей сайту внутрішньої мережі “Інформаційна 

служба НТУУ «КПІ» - http://document.kpi.ua;  
• розробка навігаційного та інформаційного розділів Web-порталу НТУУ «КПІ», а також 

системи моніторингу порталу;  
Слід відзначити, що в 2007 році кількість відвідувачів сайту університету на добу 

збільшилася з 2100 до 2850, а під час роботи приймальної комісії до 6500 відвідувачів на добу. 
Це підвищило відповідальність як у питанні поновлення інформації на Web-сайті, так і в 
обслуговуванні комунікаційних засобів Web-сайту. 

Роботи в напрямку інформаційного наповнення 
Основні розділи Web-сайту НТУУ «КПІ» супроводжуються відповідними 

департаментами НТУУ «КПІ», і функції КПІ «Телеком» пов’язані з відображенням оперативної 
інформації від департаментів (в основному це «Новини», «Оголошення» та інше) і зміною 
інформації про департаменти. Департаменти навчально-виховної роботи та адміністративно-
господарської роботи мають свої сайти з адресами http://dnvr.kpi.ua та http://kpi.ua/dagr. 

Основним завданням сайту НТУУ «КПІ» є надання загальної інформації про університет 
та розгляд його та порталу як ланки зв’язку з інформаційними ресурсами інших підрозділів 
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університету. Як показує аналіз сайтів 6-ти провідних університетів світу (Гарвардського, 
Принстонського, Іллінойського, Кембріджського, Сант-Петербурзького та МДУ), структура 
сайту НТУУ «КПІ» та його основні розділи збігаються з розділами сайтів провідних 
університетів. 

Що стосується Web-сайтів інститутів та факультетів, то лише Інститут моніторингу якості 
освіти та Інститут післядипломної освіти не мають своїх Web-сайтів. Хостинг Web-сайтів 
різний, але слід зауважити, що багато підрозділів забувають, що «kpi» є брендом організації, 
якій більше 100 років і яку у світі багато хто знає й поважає. До речі, НТУУ «КПІ» вже надано 
доменне ім’я «kpi.ua».  

Ряд розділів сайту НТУУ «КПІ» супроводжується «КПІ -Телеком». Таким розділом є 
«Web-сайти НТУУ «КПІ», в якому відображуються результати моніторингу сайтів мережі 
НТУУ «КПІ», що лежить в основі навігаційних функцій порталу НТУУ «КПІ». Створено розділ 
«Фотоальбом НТУУ «КПІ», до якого входять також роботи навчальної телестудії відділу 
технічних засобів навчання Національного технічного університету «Київський політехнічний 
інститут». Поновлюються видові компоненти Web-сайту (як пройти територією, панорамні 
фотографії університету, виставка робіт «Таланти НТУУ «КПІ», встановлено програму 
презентації фоторобіт і виставлені фото по базі відпочинку «Маяк» та інше). 

Роботи в напрямку розвитку комунікаційних можливостей 
Комунікаційні можливості забезпечують: «Гостьові книги» (звичайна та для випускни-

ків), «Дошка оголошень», «Актуальні питання та відповіді» (FAQ), «Працевлаштування». У 
середньому запитів порядка 20-ти на місяць і 150-200 під час роботи приймальної комісії. На 
більшість питань відповіді треба очікувати від департаментів та служб університету, і, 
незважаючи на те що всі питання можна побачити на сайті, веб-майстер відправляє відповідні 
запити у служби, але, на жаль, багато питань залишається без відповідей. Винятком є лише 
робота з аспірантурою та приймальною комісією. Юрій Мудрак у приймальній комісії 
достатньо повно і докладно давав відповіді у 2006 і 2007 роках.  

У 2007 році модифіковано «Гостьові книги» з метою запобігання автоматичному 
введенню інформації та розроблено й встановлено «Дошку оголошень»; ефективно працює 
розділ «Працевлаштування».  

Проводяться роботи зі створення комунікаційного порталу, де буде надано можливість 
online та offline спілкування, виставлення фоторобіт, створення поштових адрес та іншого. 

У зв’язку з широким використанням мобільних телефонів (особливо серед молоді) 
розроблено скорочений варінт сайту НТУУ «КПІ», який доступний за адресою: 
http://wap.kpi.ua/ 

Підтримка та вдосконалення Web-сайту «Інформаційна служба» 
Поступово все більш активно використовуються засоби електронного документообігу в 

університеті. Наприкінці 2004 року НТО «КПІ-Телеком» встановив у внутрішню мережу Web-
сайт «Інформаційна служба НТУУ «КПІ» за адресою: http://document.kpi.ua і постійно виконує 
наступні роботи: 

• відображення наказів та розпоряджень, які надходять з канцелярії, на Web-сайті;  
• розсилання повідомлень керівникам підрозділів про нові надходження на Web-сайт;  
• супроводження інформаційних випусків «Джерело» на Web-сайті (на цей час понад 113 

випусків);  
• супроводження стрічки новин;  
• включення інформаційних повідомлень різних служб. 
Інформаційний Web-портал НТУУ «КПІ»  
З урахуванням сучасних тенденцій організації інформаційних ресурсів НТО «КПІ-

Телеком» реалізовує проект зі створення нового інформаційного Web-порталу університету, 
який дозволить користувачам отримати швидкий доступ до інформаційних ресурсів усіх 
підрозділів університету та знайти необхідну інформацію на порталі як у зовнішній, так і у 
внутрішній телекомунікаційних мережах НТУУ»КПІ». Адреса порталу НТУУ»КПІ»: 
http://kpi.ua/portal. Поступово на портал додаються чи змінюються сайти департаментів, 
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інститутів, університетських служб, факультетів, кафедр, студентських груп, викладачів, 
наукових підрозділів, громадських організацій, міжнародних проектів. Зараз Web-портал надає 
доступ до понад 130 сайтів інформаційного простору НТУУ «КПІ». Доступ надається до 
другого рівня навігації сайтів. 

Розроблено робот моніторингу сайтів порталу та пошукову систему на порталі. Пошукова 
система працює як у зовнішній, так і у внутрішній мережах. Проводиться робота з 
використання засобів моніторингу для автоматичного аналізу стану інформаційних ресурсів 
Web-порталу. Так, автоматично аналізується стан серверів сайтів, що дозволяє виявити 
непрацюючі сайти, проводиться контроль заповнення розділів сайтів та часткове виявлення 
застарілої інформації на сайтах НТУУ «КПІ». Перевіряються засоби автоматизованого 
моніторингу інформаційних FTP-ресурсів, відпрацьовується інструментарій для спрощеного 
створення сайтів підрозділів та викладачів на основі CMS-технології. 

НТО «КПІ-Телеком» проводить постійну консультаційну роботу з підрозділами, 
викладачами, студентами щодо створення та роботи з інформаційними ресурсами. 

О.П.Цурін, доцент каф. СП ІПСА, зав. лаб. «Інформ» КПІ-Телеком 
 

 
Бездротовий доступ WI-FI як складова телекомунікаційної мережі університету 
Ця стаття продовжує цикл матеріалів, присвячених інформаційно-телекомунікаційним 

ресурсам університету, який було розпочато в газеті «Київський політехнік» за № 34 від 8.11.07 р. 
Широке розповсюдження серед студентської молоді портативних комп’ютерів та 

багатофункціональних комунікативних електронних пристроїв робить актуальним питання 
створення на території кампусу гнучкого робочого середовища. Головною властивістю такого 
середовища є забезпечення доступу в будь-який час і з будь-якого місця до інформаційних 
ресурсів корпоративної мережі університету і глобальних інформаційних мереж. Застосування 
бездротових технологій для вирішення цієї задачі є досить логічним та обґрунтованим, про що 
свідчить широке розповсюдження бездротових мережевих технологій, їх постійний розвиток та 
вдосконалення. 

Залежно від функціональних особливостей, вимог до забезпечення інформаційної безпеки 
та сфери використання виділяють три головних сегменти бездротового обладнання: 
корпоративний, домашній та пункти бездротового доступу до Інтернету загального 
користування (так звані хот-споти). Аналізуючи технічні та функціональні особливості 
бездротових технологій передачі даних, можна виділити чотири найбільш цікаві можливості, 
які набувають все більш широкого розповсюдження в бездротових пристроях для локальних 
мереж. Це, перш за все, так звана система бездротового розподілення – WDS (Wireless 
Distribution System), яка призначена для побудови бездротової інфраструктури передачі даних. 
При реалізації даної системи бездротова мережа автоматично визначає свою топологію та 
забезпечує безперервність передачі даних при переміщеннях клієнтського обладнання в межах 
такої територіально-розподіленої бездротової мережі, зони покриття в якій забезпечують 
декілька точок доступу. Друга цікава можливість – це підтримка протоколів аутентифікації 
користувачів (протокол IEEE 802.1х). Ця функція дозволяє надійно визначити особу 
користувача та забезпечити його авторизацію в білінговій системі. Враховуючи, що протокол 
802.1х сьогодні підтримується практично в усіх сучасних комутаторах локальних мереж, які 
мають модуль керування, можна вважати його основним протоколом аутентифікації та 
авторизації як «дротових», так і «бездротових» абонентів. Наступна функціональна особливість 
– можливість побудови бездротових віртуальних мереж WVLAN (Wireless Virtual LAN). Це 
спеціальний режим, в якому бездротовий інтерфейс точки доступу може мати декілька 
мережевих ідентифікаторів, що дозволяє створювати окремі віртуальні групи користувачів або 
пристроїв зі своїми класами обслуговування та пріоритетами передачі даних. Так, наприклад, за 
допомогою точки доступу, яка підтримує такий режим роботи, можна одночасно розгорнути 
захищену бездротову корпоративну мережу та бездротову мережу загального користування 
(хот-спот). 
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І остання важлива можливість сучасного бездротового обладнання – використання 
специфікацій захищеного бездротового доступу WPA (Wi-Fi Protected Access), що дає змогу 
забезпечити високий рівень інформаційної безпеки бездротових мереж і сумісність обладнання 
різних виробників. Підтримка бездротовим обладнанням стандарту 802.11і та специфікації 
WPA2 практично унеможливлює «взлом» будь-якої бездротової мережі передачі. 

З урахуванням наведених вище сучасних особливостей бездротових технологій, 
починаючи з 2006 року НТО «КПІ-Телеком» планомірно розгортає бездротову мережу доступу 
як одну зі складових кампусової телекомунікаційної мережі. Сьогодні на території кампусу 
встановлено 15 точок бездротового доступу технології Wi-Fi стандарту 802.11g. Ця технологія 
використовує для передачі даних діапазон частот 2,4 – 2,48 ГГц та забезпечує швидкість 
передачі даних до 54 Мб/с на відстані в межах 100 метрів у закритих приміщеннях та до 300-
350 метрів на відкритому просторі.  

Точки доступу розташовано в бібліотеці НТУУ «КПІ» (дві точки), 18-му корпусі (одна 
точка) , 22-му корпусі (дві точки), 1-му корпусі (шість точок), 6-му корпусі (одна точка), 7-му 
корпусі (одна точка), готелі НТУУ «КПІ» (одна точка), 6-му гуртожитку (одна точка). Ряд точок 
забезпечує покриття не тільки в приміщеннях, де вони встановлені, а й на прилеглій території. 
Існує зона бездротового доступу на площі Знань перед бібліотекою, на площі перед 1-м 
корпусом, на площі між 1-м та 6-м корпусами університету. У рамках проекту з реконструкції 
вулиці Політехнічної в 2008 р. буде створено зону бездротового покриття вздовж усієї вулиці, а 
до 110-ї річниці університету – встановлено бездротові точки доступу в холах навчальних 
корпусів, в більшості читальних залів бібліотеки, в Центрі культури та мистецтв, у зонах 
відпочинку між гуртожитками НТУУ «КПІ».  

При реалізації програми бездротового доступу НТО «КПІ-Телеком» співпрацює з 
асоціацією учасників ринку бездротових мереж передачі даних (Wireless Ukraine). У результаті, 
бездротова мережа університету інтегрована в загальну бездротову мережу, яка будується 
членами асоціації та має зони покриття в м. Києві й практично в усіх обласних центрах 
України. Це дає можливість користувачу, підключившись до бездротової мережі, обрати 
оператора для проведення розрахунків за послугу (наприклад, оператора мобільного зв’язку, до 
якого підключено мобільний телефон користувача, якщо користувач є стороннім відвідувачем 
кампусу, або НТО «КПІ-Телеком» – якщо користувач зареєстрований у білінговій системі 
мережі університету). Але, в будь-якому випадку, провайдерські послуги доступу до мережі 
Інтернет в бездротовому сегменті на території кампусу надає НТО «КПІ-Телеком». 

Для підключення та авторизації користувачів застосовуються три схеми. 
1. «Гостьовий» режим – точка відкрита для підключень користувачів без авторизації. На 

точку подано фіксований Інтернет-канал, який розділяється серед усіх користувачів, які 
підключилися до даної точки. Доступ до корпоративної мережі університету з «гостьових» 
точок закритий. За такою схемою працює точка доступу в бібліотеці НТУУ «КПІ» (зал 
каталогів). 

2. Режим з авторизацією користувачів. При підключенні до бездротової мережі 
проводиться перевірка облікового запису користувача в білінговій системі. Зареєстровані 
користувачі мають можливість доступу до ресурсів внутрішньої мережі та Інтернет-каналів. 
Користувачі, які не зареєстровані в системі, мають можливість зареєструватися в операторів, 
перелік яких запропоновано на інформаційній сторінці, внести плату за користування послугою 
з мобільного телефону та отримати доступ до Інтернет-каналу. За такою схемою працює 
більшість точок доступу на території кампусу. 

3. «Закриті» точки доступу. Обслуговують тільки користувачів конкретного підрозділу. 
Доступ користувачів до бездротової мережі можливий тільки за умови попередньої реєстрації 
терміналу користувача на точці доступу або при введені паролю для підключення до 
бездротової мережі. 

Програма розвитку бездротової мережі університету розрахована на 2007-2008 рр. і 
включає ряд етапів. 
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Перший етап (розгортання мережі, поширення інформації про послугу та залучення до неї 
користувачів). Цей етап було завершено в липні 2007 р. На першому етапі всі точки 
бездротового доступу працювали в тестовому «гостьовому» режимі, який забезпечував 
підключення до мережі Інтернет без авторизації користувача та сплати коштів за використаний 
трафік. Користувачі отримували доступ до ресурсів глобальної мережі Інтернет і до внутрішної 
мережі університету.  

Другий етап (розширення мережі бездротового доступу та запуск в експлуатацію модулів 
білінгової системи). На цьому етапі заплановано встановлення точок доступу згідно з планом 
покриття, введення в експлуатацію модулів білінгової системи, схеми авторизації користувачів 
та надання послуги у платному режимі. Послугою зможуть користуватися тільки особи, які 
зареєстровані в білінговій системі та сплатили кошти за послугу. При підключенні до 
бездротової мережі користувач отримує доступ до ВЕБ-сторінки, де наведено процедуру 
реєстрації та поповнення рахунку користувача через систему електронних платежів, яка вже 
працює в мережі університету. Зареєстровані особи зможуть користуватися як ресурсами 
внутрішньої мережі університету (безкоштовно), так і ресурсами мережі Інтернет. Ця схема 
доступу вже розроблена НТО «КПІ-Телеком» і проходить апробацію на території кампусу.  

Третій етап (дослідження та впровадження нових технологій бездротового доступу, в 
першу чергу таких сучасних технологій, як WiMAX та CDMA). Впровадження технологій буде 
здійснюватись за договорами з операторами зв’язку, які мають відповідні ліцензії на 
використання частотного ресурсу України. Зареєстровані абоненти мережі університету 
матимуть доступ до внутрішньої мережі університету та мережі Інтернет. При цьому в зоні дії 
базових станцій, що обслуговуватимуть територію кампусу, доступ буде здійснюватись через 
мережу університету, а доступ із-за меж території кампусу здійснюватиметься за пільговими 
тарифами відповідного оператора зв’язку. Головним виконавцем по цьому етапу виступає 
Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ», який проводить ряд наукових досліджень у 
галузі сучасних бездротових технологій передачі даних, результати яких НТО «КПІ-Телеком» 
планує до впровадження в телекомунікаційній мережі університету. 

Слід відзначити ще одне досить цікаве застосування бездротової мережі доступу – 
бездротова IP-телефонія. НТО «КПІ-Телеком» в тестовому режимі вже запустило систему IP-
телефонії (наприклад, усі дзвінки в службу технічної підтримки НТО «КПІ-Телеком» за 
номером 406-88-88 забезпечуються саме цією системою), повноцінне введення в експлуатацію 
якої заплановано на кінець 2008 р. (більш докладно цей проект буде висвітлено в одній з 
наступних статей циклу). Ряд виробників обладнання для бездротових мереж уже випускають 
бездротові IP-телефони, які дозволяють користуватися послугою IP-телефонії в зонах покриття 
бездротової мережі Wi-Fi. Це є реальною альтернативою традиційним стаціонарним та 
мобільним телефонам, яка дозволить суттєво знизити витрати на будь-які телефонні переговори 
(міські, міжміські, міжнародні). З розгортанням бездротової мережі доступу на території 
кампусу та введенням в експлуатацію системи IP-телефонії така послуга буде також надаватись 
НТО «КПІ-Телеком». 

Автор: П.В.Кучернюк, керівник центру інформатизації, А.Г.Кобзаренко,  
головний адміністратор мережі університету, Е.М.Мельник, 

 заступник керівника центру інформатизації 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУР  НТУУ “КПІ” 
 
Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових 

кадрів вищої кваліфікації.  
Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або 

четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових 
установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну 
науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу. 

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється: 
1) за рахунок: 
- коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у 

державному секторі народного господарства; 
- коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і 

недержавному секторах народного господарства; 
2) іноземців та осіб без громадянства на підставі: 
міжнародних договорів України; 
загальнодержавних програм; 
договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з 

юридичними та фізичними особами. 
Відділ аспірантури та докторантури НТУУ “КПІ” 
Аспірантура, докторантура 
На 01.01.2011 р. в аспірантурі та ад’юнктурі університету навчаються 793 особи, в 

докторантурі проходять підготовку 32 докторанти.  
Факультети та інститути, які організують роботу через відділ аспірантури і докторантури 

університету збільшили прийом до аспірантури порівняно з минулим на 11 % , а порівняно з 
2007 р. – майже вдвічі. 

Серед вступників 81 % – магістри, 49 % – закінчили вузи   “з відзнакою”, 73 % – мають 
публікації та винаходи, 44 % – повністю або частково склали кандидатські вступні іспити до 
аспірантури.  

В цілому до аспірантури та ад’юнктури всіх складових підрозділів університету 
зараховано 326 осіб, у тому числі за денною формою підготовки – 269 осіб. До докторантури 
зараховано 12 осіб. 

У 2010 р. аспірантуру (ад’юнктуру) НТУУ “КПІ” закінчили 105 осіб, в тому числі 85 – за 
денною формою підготовки. Захистили дисертації в рік закінчення аспірантури (ад’юнктури) та 
подали дисертації до розгляду спеціалізованих вчених рад 25 осіб. Ефективність випуску з 
аспірантури (ад’юнктури) становить 24 %. Крім того, протягом 2010 р. захистились 24 
випускники аспірантури (ад’юнктури) попередніх років.  

У 2010 р. 54 % випускників аспірантури працевлаштовані на педагогічну та наукову 
роботу в університеті, 15 осіб – працюватимуть у бюджетних установах та організаціях за 
межами університету, 18 осіб ще не визначились з місцем працевлаштування. 

У 2010 р. співробітниками, здобувачами та випускниками аспірантури та докторантури 
університету захищено 20 докторських і 87 кандидатських дисертацій. 

 
З Положення про підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів 
Здобувачі наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза 

аспірантурою 
Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є 

однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. 
Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза 

аспірантурою (далі - здобувачі), можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію 
спеціаліста або магістра. 
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Здобувачі прикріплюються до вищих навчальних закладів, наукових установ, що мають 
аспірантуру з відповідних спеціальностей, з метою підготовки і захисту кандидатської 
дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення спеціальних дисциплін, вивчення 
іноземної мови та філософії, складання кандидатських іспитів на термін до 5 років. 

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним 
замовленням, правом прикріплення до вищих навчальних закладів, наукових установ як 
здобувачі не користуються. 

Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, правом повторного 
прикріплення не користуються. 

Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук або за 
рішенням вченої ради, як виняток, кандидати наук. 

Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна 
перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів і докторантів. 

Здобувачі протягом місяця після прикріплення до вищого навчального закладу, наукової 
установи подають на кафедру у відділ, лабораторію на затвердження погоджений з науковим 
керівником індивідуальний план роботи. Теми дисертацій здобувачів після погодження на 
кафедрі, у відділі, лабораторії затверджуються вченою радою вищого навчального закладу, 
наукової установи. 

Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, щорічно 
звітують на засіданні кафедри, відділу, лабораторії і атестуються науковими керівниками. 

Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює відділ 
аспірантури вищого навчального закладу, наукової установи, до яких вони прикріплені. 

Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин на 
підставі висновків атестації наукового керівника і висновків кафедри, відділу, лабораторії 
підлягають відрахуванню. 

Відповідно до індивідуального плану роботи здобувачі користуються необхідним 
обладнанням, лабораторіями, бібліотеками тощо за місцем прикріплення. 

Здобувачі складають за місцем прикріплення кандидатські іспити з наукової 
спеціальності, іноземної мови та філософії, а також за рішенням вченої ради вищого 
навчального закладу, наукової установи інші іспити та заліки з урахуванням профілю 
підготовки. 

Якщо вищий навчальний заклад, наукова установа не має права приймання кандидатських 
іспитів з окремих дисциплін (іноземної мови, філософії), за клопотанням керівництва цих 
навчальних закладів, наукових установ здобувачам дозволяється складати кандидатські іспити в 
інших вищих навчальних закладах та наукових установах, що мають у своєму складі відповідні 
комісії з приймання кандидатських іспитів. 

Здобувачі, які склали кандидатські іспити і виконали індивідуальний план роботи, 
допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на 
одного здобувача. 

Здобувачу, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з науковою 
роботою, може надаватися творча відпустка згідно з законодавством України. 

 
Спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій  

НТУУ “КПІ” 
Всього в КПІ працюють 28 спеціалізованих рад, з них 21 – докторська, 7 – кандидатських 
спеціалізованих рад. На докторських спецрадах захисти проводяться за 50 науковими 
спеціальностями, на кандидатських – за 17 науковими спеціальностями. 
Телефон для довідок та консультацій: 454-93-85    
E-mail v_rada@ntu-kpi.kiev.ua  
1. Д 26.002.01  
01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла; 
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05.02.09 – Динаміка та міцність машин; 
05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском 
Голова          Бобир Микола Іванович  
Заст. гол.      Ковальчук Борис Іванович  
Вч. секр.        Боронко Олег Олександрович (454-95-35)  
2. Д 26.002.02  
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи; 
01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем; 
05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти 
Голова          Самофалов Костянтин Григорович  
Заст. гол.      Луцький Георгій Михайлович   
    Тарасенко Володимир Петрович  
Вч. секр.      Орлова Марія Миколаївна (454-90-33) 
3. Д 26.002.03  
01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень; 
05.13.03 – Системи та процеси керування; 
05.13.06 – Інформаційні технології; 
05.13.21 – Системи захисту інформації 
Голова          Згуровський Михайло Захарович 
Заст. гол.      Павлов Олександр Анатолійович  
Вч. секр.       Новіков Олексій Миколайович (236-70-98) 
4. Д 26.002.04  
05.13.07 – Автоматизація процесів керування 
Голова          Костюк Всеволод Іванович  
Заст. гол.      Жученко Анатолій Іванович  
Вч. секр.       Ямпольський Леонід Стефанович(454-93-80) 
5. Д 26.002.05  
05.05.13 – Машини та апарати хімічних виробництв; 
05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології; 
21.06.01 – Екологічна  безпека 
Голова          Панов Євген Миколайович  
Заст. гол.      Корнілович Борис Юрійович 
Вч. секр.       Мовчанюк Ольга Михайлівна (454-92-78) 
6. К 26.002.06  
05.09.05 – Теоретична електротехніка; 
05.09.13 – Техніка сильних електричних та магнітних полів; 
05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи; 
05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії 
Голова          Яндульський Олександр Станіславович  
Заст. гол.      Костерєв Микола Володимирович  
Вч. секр.       Шостак Володимир Олександрович (454-92-37)  
7. Д 26.002.07  
05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин; 
05.11.03 – Гіроскопи та навігаційні системи 
Голова          Безвесільна Олена Миколаївна  
Заст. гол.      Рижков Лев Михайлович  
Вч. секр.       Киричук Юрій Володимирович (454-94-07)  
8. Д 26.002.08  
05.27.01 – Твердотільна електроніка; 
05.27.02 – Вакуумна, плазмова та квантова електроніка; 
05.27.06  – Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки 
Голова          Денбновецький Станіслав Володимирович  
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Заст. гол.      Писаренко Леонід Дмитрович  
Вч. секр.       Артюхов Віталій Григорович (280-87-71, 454-95-04)  
9. Д 26.002.09  
05.14.14 – Теплові та ядерні енергоустановки; 
01.02.05 – Механіка рідини, газу та плазми; 
05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика 
Заст. гол.      Безродний Михайло Костянтинович  
Вч.секр.        Коньшин Валерій Іванович (406-80-87, 454-95-26)  
10. Д 26.002.10  
05.05.01 – Машини і процеси поліграфічного виробництва 
Голова          Киричок Петро Олексійович  
Заст. гол.      Величко Олена Михайлівна  
                        Гавенко Світлана Федорівна  
Вч. секр.       Ковальов Віктор Андрійович (454-94-61)  
11. Д 26.002.11  
05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти; 
05.02.02 – Машинознавство; 
05.02.08 – Технологія  машинобудування  
Голова          Равська Наталія Сергіївна  
Заст. гол.      Петраков Юрій Володимирович 
                        Луговський Олександр Федорович  
Вч. секр.       Майборода Віктор Станіславович (454-95-28)  
12. К 26.002.12  
05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів; 
05.16.04 – Ливарне виробництво; 
05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали 
Голова          Чернега Дмитро Федорович  
Заст. гол.     Лобода Петро Іванович 
Вч. секр.       Сиропоршнев Леонід Миколайович (406-83-49)  
13. Д 26.002.13  
05.17.01 – Технологія неорганічних речовин; 
05.17.03 – Технічна електрохімія; 
05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії; 
05.17.21 – Технологія водоочищення 
Голова          Астрелін Ігор Михайлович  
Заст. гол.      Герасименко Юрій Степанович  
Вч. секр.       Мотронюк Тетяна  Іванівна (454-97-37, 406-82-06)  
14. Д 26.002.14  
05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі; 
05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій; 
05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи 
Голова          Ільченко Михайло Юхимович  
Заст. гол.      Зіньковський Юрій Францевич  
Вч. секр.       Уривський Леонід Олександрович (249-21-16)  
15. Д 26.002.15  
05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології; 
05.03.07 – Процеси фізико-технічної обробки  
Голова          Коваленко Володимир Сергійович  
Заст. гол.      Прохоренко Володимир Михайлович  
Вч. секр.       Рижов Роман Миколайович (454-92-57)  
16. Д 26.002.17  
05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт  
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Голова          Петренко Анатолій Іванович  
Заст. гол.      Глоба Лариса Сергіївна  
Вч. секр.       Кисельов Геннадій Дмитрович (280-87-78)  
17. Д 26.002.18  
05.11.07 – Оптичні прилади та системи; 
05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин  
Голова          Тимчик Григорій Семенович  
Заст. гол.      Колобродов Валентин Георгійович  
Вч. секр.       Бурау Надія Іванівна (454-96-18)  
18. Д 26.002.19  
05.09.08 – Прикладна акустика та звукотехніка;  
05.09.12 – Напівпровідникові перетворювачі електроенергії; 
05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи 
Голова          Жуйков Валерій Якович  
Заст. гол.      Дідковський Віталій Семенович  
Вч. секр.       Швайченко Володимир Борисович (454-93-54)  
19. К 26.002.20  
05.09.03 – Електротехнічні  комплекси та системи; 
05.01.02 –  Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;  
05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси 
Голова          Праховник Артур Веніамінович  
Заст. гол.      Туз Юліан Михайлович  
                        Попович Микола Гаврилович 
Вч. секр.       Ковальчук Артем Михайлович (236-30-17, )  
20. К 26.002.21  
09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії;  
09.00.10 – Філософія освіти 
Голова          Новіков Борис Володимирович  
Заст. гол.      Димитрова Людмила Михайлівна  
Вч. секр.       Щириця Тетяна Володимирівна (406-84-62)  
21. Д 26.002.22  
05.15.03 – Відкрита розробка родовищ корисних копалин;  
05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка  
Голова          Кравець Віктор Георгійович  
Заст. гол.      Вовк Олексій Онуфрійович  
Вч. секр.       Лучко Іван Андрійович (406-84-32)  
22. Д 26.002.23  
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (виробництво машин та 
устаткування; виробництво та розподілення електроенергії та газу; видавництво  та 
поліграфія)  
Голова          Стеченко Дмитро Миколайович  
Заст. гол.      Гавриш Олег Анатолійович  
Вч. секр.       Зозульов Олександр Вікторович (454-98-53, 454-98-62) 
23. СРД 26.710.01 
05.13.06 – Інформаційні технології; 
20.02.14 – Озброєння і військова техніка;   
05.13.21 – Системи захисту інформації 
Голова          Креденцер Борис Петрович  
Заст. гол.      Романюк Валерій Антонович  
Вч. секр.       Шиціло Петро Васильович (моб.050-740-26-00) 
24. Д 26.002.24  
05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів;  
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05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів  
Голова          Свідерський Валентин Анатолійович  
Заст. гол.      Пєтухов Аркадій Дем’янович  
Вч. секр.       Круглицька Валентина Яківна (454-97-96) 
25. СРК 26.002.25 
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи; 
21.05.01 – Інформаційна безпека держави   
Голова          Богданов Олександр Михайлович  
Заст. гол.      Мохор Володимир Володимирович  
Вч. секр.       Корнейко Олександр Васильович (281-58-53) 
26. Д 26.002.26  
05.12.07 – Антени та пристрої мікрохвильової техніки  
Голова          Дубровка Федір Федорович  
Заст. гол.      Найденко Віктор Іванович  
Вч. секр.       Мірських Георгій Олександрович (454-95-50)  
27. К 26.002.27  
27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство;  
27.00.05 – Теоргія та історія видавничої справи та редагування  
Голова          Киричок Петро Олексійович  
Заст. гол.      Слободяник Михайло Семенович  
Вч. секр.       Побідаш Ірина Леонідівна (406-85-45)  
28. К 26.002.28  
03.00.20 – Біотехнологія  
Голова          Дуган Олексій Мартем’янович  
Заст. гол.      Горобець Світлана Василівна  
Вч. секр.       Поводзинський Вадим Миколайович (454-94-51)  

 
Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року 

 
(згідно Закону України № 2519-VI від 9.09.2010 р. Про внесення змін до Закону України 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та Перелік пріоритетних тематичних 
напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року (Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України № 942 від 7 вересня 2011 р.) «).  

1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку 
науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для 
забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і 
держави.  

2. Інформаційні та комунікаційні технології .  
3. Енергетика та енергоефективність .  
4. Раціональне природокористування .  
5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших 

захворювань . 
6. Нові речовини і матеріали .  
 
Наукові напрями підрозділів університету 

№ з/п Назва напряму 
1  Машини і процеси поліграфічного виробництва 
2  Зварювання та споріднені процеси та технології 
3  Енергетика сталого розвитку 
4  Системний аналіз і теорія прийняття рішень 
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№ з/п Назва напряму 
5  Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології 
6  Матеріалознавство, фізика твердого тіла та фізичні технології одержання металевих та 

композиційних матеріалів 
7  Високоефективні, екологічно чисті, енерго- і ресурсозберігаючі технології та обладнання 

хімічної та споріднених промисловостей і створення нових конструкційних матеріалів та 
об’єктно-орієнтованих систем конструкційно-технологічного моделювання 

8  Перспективні наукові дослідження з метою створення високотехнологічної наукоємної 
продукції, передових базових технологій в машинобудуванні 

9  Біомедична інженерія 
10  Прилади і системи та технології вимірювання та реєстрації фізичних і хімічних характери 

стик динамічних об’єктів, а також методи і засоби фізичного впливу та керування 
об’єктами 

11  Теорія та техніка новітніх антенних систем та пристроїв НВЧ подвійного призначення 
12  Методи та засоби економії первинних енергоресурсів та забезпечення екологічної безпеки 

енергогенеруючих технологій. Нові високоефективні типи ресурсозберігаючого 
теплоенергетичного обладнання 

13  Розробка методів побудови і дослідження навігаційних приладів і систем на нових 
фізичних принципах та технологій їх застосування 

  Інформаційно-вимірювальні технології та системи автоматизації експериментальних 
досліджень 

14  Промислова та екологічна біотехнології 
15  Науково-технічні засоби підвищення ефективності стійкості та надійності роботи 

електроенергетичних систем 
  Теорія та практика складних, багатовимірних електромеханічних систем та структурний 

синтез електромеханічних перетворювачів 
16  Електроніка 
  Перетворювачі електричної енергії 
17  Теорія мережевих інформаційних технологій, методи і засоби апаратної та програмної 

реалізації високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж, орієнтованих на 
розподілену обробку інформації в кластерних, GRID та Cloud середовищах 

  Створення математичних основ проектування інформаційно-управляючих систем і 
технологій, моделювання та впровадження в різних галузях народного господарства 

  Створення перспективних інформаційних технологій, засобів інтелектуалізованої обробки 
інформації, проектування та управління в складних організаційно-технічних системах 

18  Школа актуальних проблем філології 
19  Актуальні проблеми економіки та управління 
20  Системна інженерія проектів інформатизації організаційних систем 
21  Гуманістичні засади формування творчої особистості. Соціальне управління та сталий 

розвиток 
22  Фізика твердого тіла, напівпровідників та нанотехнологій, магнітні властивості твердих 

тіл 
  Геометричне моделювання об’єктів, явищ, технологічних процесів 
  Математичний аналіз та теорія ймовірностей 
23  Нанофізика, наноелектроніка та нанофотоніка 
  Методи структурно-параметричної оптимізації електродинамічних систем та створення 
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№ з/п Назва напряму 
новітніх радіотехнічних, гідроакустичних, електроакустичних та електронних пристроїв 

  Криптографічний захист інформації та надійність складних систем 
  Теоретичні та прикладні задачі моделювання, аналізу та синтезу складних систем.  
24  Хімічні та хіміко-технологічні процеси при створенні на їх основі нових речовин, 

наноматеріалів, композицій, новітніх екологічно чистих, енергозберігаючих технологій 
для сталого розвитку України 

Наукові видання НТУУ «КПІ» 

1. Науково-технічний журнал «Наукові вісті» НТУУ «КПІ»  
2. Журнал «Вісті Академії інженерних наук України»  
3. Журнал «Металознавство та обробка металів»  
4. Журнал «Промислова електроенергетика та електротехніка»  
5. Журнал «Сторінки історії»  
6. Журнал «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження»  
7. Збірник «Актуальні проблеми економіки і управління»  
8. Збірник «Вісник НТУУ «КПІ». Гірництво» 
9. Збірник «Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування»  
10. Збірник «Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування»  
11. Збірник «Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратуробудування»  
12. Збірник «Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка»  
13. Збірник «Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка» 
14. Збірник «Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право» 
15. Збірник «Інформаційні системи. Механіка та керування» 
16. Збірник «Механіка гіроскопічних систем» 
17. Збірник «Сучасні проблеми економіки і підприємництво» 
18. Збірник наукових праць «Дослідження з історії техніки» 
19. Збірник наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ» 
20. Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства»  
21. Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ”  
22. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматизованого 

управління»  
23. Міжнародний журнал «Telecommunication sciences» (Телекомунікаційні науки)  
24. Міжнародний науково-технічний журнал «Известия высших учебных заведений. 

Радиоэлектроника» (англійська версія «Radioelectronics and Communications Systems») 
25. Міжнародний науково-технічний журнал «Системні дослідження та інформаційні 

технології» 
26. Міжфакультетський журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія» 
27. Науково-технічний журнал «Электроника и связь» 
28. Науково-технічний збірник «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем 

захисту інформації в Україні»  
29. Український журнал медичної техніки і технології  
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Розділ 8.  ДЕПАРТАМЕНТИ  КПІ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ  РОБОТИ  НТУУ «КПІ» 
 
Перший проректор, академік НАН України, доктор 

технiчних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 
Державних премiй України, професор Якименко Юрій Іванович  
Офіційний сайт ДНР: http://osvita.kpi.ua 
тел.: 236-20-82, 454-96-34  
e-mail: yiy@kpi.ua 

 
Департамент навчальної роботи є основним структурним 

підрозділом НТУУ „КПІ”, який забезпечує реалізацію цілей 
освітньої діяльності університету: 

• забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців 
для потреб економіки, науки та освіти;  

• здійснення заходів щодо подальшого реформування вищої освіти і навчального процесу 
в університеті відповідно до сучасних умов та досягнень науки і техніки;  

• забезпечення особистого розвитку і творчої самореалізації кожного студента, 
формування здатності навчатися упродовж життя,  

• перепідготовка і підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів.  
Департамент навчальної роботи НТУУ «КПІ» координує заходи щодо формування 

якісного контингенту студентів; контролює забезпечення адекватності змісту освіти вимогам 
системи праці; здійснює заходи із формування змісту освіти та змісту навчання на основі 
суб'єктно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності та 
діагностичності; забезпечує формування вузівської компоненти державних стандартів вищої 
освіти з урахуванням традицій наукових шкіл університету, потреб галузі та запитів студентів; 
формувє номенклатуру напрямів, спеціальностей та спеціалізацій адекватно змінам ринкових 
умов; оновлює зміст освіти та організацію навчально-виховного процесу відповідно до 
демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень. 

В університеті акредитовано 127 спеціальностей (сертифікат про акредитацію серія РД-IV 
№ 119061 від 12.05.2008 р.), з них: на ІV рівні – 106 (77,3%), на ІІІ рівні – 19 (15,1%), на ІІ рівні 
– 9 (7,6%).  

Згідно з генеральною ліцензією (серія АВ № 498483 від 27.11.2009р.) в університеті 
ліцензовано 53 напрями підготовки Переліку – 2006, 39 напрямів та 132 спеціальності 
Переліку–1997. Підготовка фахівців здійснюється:  

• за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) „бакалавр” – з 53 напрямів Переліку–2006 
(1÷2 курси) та з 39 напрямів Переліку–1997 (3÷4 курси) з ліцензованим обсягом за денною 
формою навчання 10945 осіб,а заочною формою – 7150 осіб;  

• за ОКР „спеціаліст” – зі 125 спеціальностей  
• за ОКР „магістр” – зі 113 спеціальностей із загальним ліцензованим обсягом за денною 

формою навчання 11186 осіб та заочною формою – 7380 осіб.  
Крім того, за акредитованими напрямами (спеціальностями) ліцензовано перепідготовку 

фахівців за акредитованими спеціальностями (1350 осіб за денною формою та 1600 осіб за 
заочною формою навчання), підвищення кваліфікації (3900 осіб на рік), підготовку до вступу у 
вищі навчальні заклади громадян України – 7800 осіб та іноземних громадян – 500 осіб.  

Інформація:  
+ Сектор кадрового забезпечення навчального процесу  
+ Сектор планування, організації та контролю навчального процесу  
+ Сектор практики та сприяння працевлаштуванню випускників  
+ Сектор моніторингу якості підготовки фахівців  
Інформаційно-обчислювальний центр забезпечення навчального процесу  
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Навчально-методичний відділ  
+ Сектор ліцензування та акредитації  
Документи ДНР  
- [Звіт за 2011] Головний пріоритет - якість підготовки фахівців  
- [Звіт за 2010] Забезпечення якості освіти і інтеграція з ринком праці  
- [Звіт за 2009] До світових орієнтирів [забезпечення якості освіти]  
- [Звіт за 2008] Забезпечення високої якості освіти – головне завдання університету  
- [Звіт за 2007] Якість підготовки – головний пріоритет  
- [Звіт за 2006] Головний пріоритет - сучасний європейський університет  
 
ДЕПАРТАМЕНТ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ НТУУ «КПІ» 
 
Проректор з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна 

робота): доктор технiчних наук, заслужений діяч науки і техніки 
України, професор Варламов Геннадій Борисович 
тел.: 236-42-52 
e-mail: varlamov@kpi.ua 
URL: http://dnvr.kpi.ua 

 
Департамент навчально-виховної роботи університету створено 

наказом ректора № 1-30 від 10.03.2005р. з метою вдосконалення 
навчальної роботи в університеті та виховання у студентської молоді 
якостей освіченої, інтелігентної та інтелектуальної особистості, 
створення умов для творчого, етичного, естетичного та культурного її 
розвитку. 

Для реалізації поставленої мети Департаменту підпорядковані як внутрішні структурні 
підрозділи (відділи) так і структурні підрозділи університетського масштабу. Діяльність 
Департаменту базується на реалізації принципів відповідальності, демократичності та 
об’єктивності, які створюють сприятливі умови для здійснення діяльності за основними 
напрямками навчально-виховного спрямування та посилення студентського самоврядування у 
здобуванні вищої освіти. 

Департамент навчально-виховної роботи у навчальному процесі є основним структурним 
підрозділом НТУУ “КПІ”, який забезпечує реалізацію цілей навчально-виховної та науково-
педагогічної діяльності університету з наступних напрямків:  

• координація навчальної, наукової і творчої діяльності студентів з метою забезпечення 
підготовки висококваліфікованих фахівців для різних галузей народного господарства, науки і 
освіти;  

• координація науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів стосовно питань 
етичного, естетичного, культурного, правового виховання і валеології;  

• забезпечення розвитку структури та змісту навчальної підготовки і форм ефективної 
організації навчального процесу з метою оновлення системи університетської освіти з 
використанням сучасних методів навчання і сучасних інформаційних технологій;  

• забезпечення розвитку фундаментальної університетської освіти у взаємозв'язку з 
природничими, соціальними і гуманітарними науками за рахунок використання системного 
підходу до аналізу навчального процесу та відлагодження цих зв'зків у процесі втілення 
міждисциплінарних та трансдисциплінарних підходів щодо організації процесу отримання 
знань;  

• здійснення діяльності щодо посилення студентського самоврядування та формування у 
студентів університету патріотичних почуттів, національної свідомості та гідності, 
забезпечення захисту прав та соціальних гарантій;  



 

 539 

• сприяння інтеграційному процесу та впровадження європейських норм і стандартів в 
навчальний процес в рамках ECTS , розвиток міжнародного співробітництва у освітній сфері, у 
тому числі академічної мобільності студентів.  

Інформація:  
Структура департамента навчально-виховної роботи НТУУ «КПІ»  
Відділ навчально-виховної роботи  
Відділ інформатизації та обліку контингенту  
Відділ академічної мобільності  
Документи / приклади заяв  
Гуртки / контакти студій, ансамблів та гуртків  
Спортивні секції / час, місце, керівники занять із різних видів спорту  
Оздоровлення /Порядок оформлення та видачі путівок до Маяка, Політехніка, Глобуса  
- [Звіт за 2011] Студенти КПІ: активні, амбітні, артистичні  
- [Звіт за 2010] Поєднуємо масштабність заходів з індивідуальним підходом до студентів  
- [Звіт за 2009] Без студентів немає університету  
- [Звіт за 2008] Наполеглива праця – запорука успіху  
- [Звіт за 2007] Г.Б.Варламов: “Допомагаємо студентам розкрити і реалізувати свої 

здібності”  
 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ ТА ІННОВАТИКИ НТУУ «КПІ» 
 
 
Проректор з наукової роботи, академік НАНУ, доктор технiчних 

наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних 
премiй СРСР, УРСР та України в галузi науки i технiки,  
професор Ільченко Михайло Юхимович 
тел.: 236-62-13, 454-94-05 
e-mail: ndch@kpi.ua 
сайт: http://science.kpi.ua 

 
Національний технічний університет України це науковий 

центр, в якому виконуються науково-дослідні роботи по всіх сучасних 
розділах науки, і є провідною установою України в таких наукових 
напрямках:  

• інформаційні технології, системний аналіз та керування;  
• електроніка, радіотехніка та засоби телекомунікацій;  
• електротехніка та енергозбереження;  
• матеріалознавство та машинобудування;  
• енерготехніка та нові енергогенеруючі технології;  
• приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка;  
• проблеми екології,  
• хімічні технології та хімічне машинобудування.  
Успішне виконання фундаментальних досліджень з метою отримання наукового продукту 

(нових теорій, концепцій, методів, методик, математичних моделей та інш.) дозволяє суттєво 
впливати на створення принципово нових технічних рішень, забезпечувати важливіші соціальні 
та економічні проблеми, дає можливість залучати до наукових досліджень студентів та 
аспірантів, що сприяє удосконаленню вищої освіти та системи підготовки науково-педагогічних 
кадрів, підтримує та розвиває наукові школи. Прикладні дослідження спрямовані на виконання 
інноваційних розробок більш зорієнтованих на отримання кінцевого результату (нових 
технологій, нових видів техніки, нових матеріалів та інш.), що дозволить суттєво підвищити їх 
конкурентоспроможність та значно поширити впровадження результатів.  
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До складу наукових структурних підрозділів входять: наукові частини кафедр 26 
навчально-наукових інститутів (ННІ)і факультетів, 6 науково-дослідних інститутів (НДІ), 12 
науково-дослідних центрів (НДЦ) та 5 навчально-наукових центрів (ННЦ), 2 конструкторських 
бюро (КБ), Центр більш чистого виробництва, Орган сертифікації метало- та деревообробного 
обладнання та продукції машинобудування. Університет є провідною організацією 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в галузі стандартизації, має декілька 
сертифікаційних центрів. 

До складу НДЧ університету також входять: редакція журналу «Наукові вісті», 
Державний політехнічний музей, Науково-технічна бібліотека.  

Інформація:  
Керівництво департамента  
Спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій НТУУ 

“КПІ”  
Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року  
Комплексні програми університету  
Виконання держбюджетних робіт  
- [Звіт за 2011] Наукова та інноваційна діяльність у дослідницькому університеті  
- [Звіт за 2010] Наука та інновації – основа модернізації економіки держави  
- [Звіт за 2009] Світові орієнтири наукової та інноваційної діяльності дослідницького 

університету  
- [Звіт за 2008] Розбудова наукових та інноваційних засад дослідницького університету  
- [Звіт за 2007] Наукова та інноваційна діяльність КПІ в 2007 році: підсумки та завдання  
- [Звіт за 2006] НТУУ «КПI» на шляху до дослідницького університету  
- [Звіт за 2005] Наука в НТУУ “КПІ”: стан та перспективи  
Наукова робота студентів та молодих вчених  
Переможці конкурсу на кращий підручник, навчальний посібник, монографію  
 
ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НТУУ «КПІ» 

 
Проректор з мiжнародних зв'язкiв: професор Сергій Іванович Сидоренко 

E-mail: sidorenko@kpi.ua; sidorenko@uap.ntu-kpi.kiev.ua  
Керiвник Управлiння мiжнародних зв'язкiв: професор Борис Архипович Циганок 

E-mail: tsiganok@kpi.ua; tsiganok@uap.ntu-kpi.kiev.ua  
Начальник відділу міжнародних проектів: професор Сергій Миколайович Шукаєв 

Телефон/факс: 406-80-19 
E-mail: s.shukayev@kpi.ua 

В моделі дослідницького університету міжнародна діяльність виступає природним 
компонентом всіх напрямків, а також дає значний внесок до бюджету університету. 

Тому завдання міжнародної діяльності конкретизовані в розрізі департаментів – різних 
напрямків. Посилено взаємодію між департаментами університету.  

З департаментом навчальної роботи ми працюємо по: 
• інтеграції до європейського освітнього простору; 
• інституціональним проектам реформування університету; 
• програмам подвійного диплому; 
• створенню спільних з міжнародними організаціями освітніх структур. 
З департаментом навчально-виховної роботи: 
• по посиленню академічної мобільності; 
• сприяння виходу на міжнародні ринки освітніх послуг та зовнішньо-економічна 

діяльність в цій сфері; 
• підтримка міжнародного співробітництва студентських та профспілкових організацій. 
З департаментом адміністративно-господарської роботи та розвитку матеріально-

технічної бази - забезпечення дипломатичної підтримки питань, пов’язаних із 
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• будівництвом Українсько-Японського центру (7,1млн.грн); 
• технічним переоснащенням Центру мистецтв (0,5млн.грн) – за грантом уряду Японії; 
• будівництвом Українсько-Корейського центру (3,0 млн.$) – за проектом уряду 

Республіки Корея (KOICA). 
З департаментом науки та інноватики: 
• вихід на міжнародні ринки науково-технічних послуг, трансфер технологій, 

зовнішньоекономічна діяльність в цій сфері; 
• створення спільних з міжнародними організаціями структур науково-технічного 

спрямування: Центр трансферу технологій та менеджменту знань; 
• співпраця з міжнародними організаціями: 7РП ЄС, ЮНІДО, ВОіВ та ін.; 
• міжуніверситетське науково-технічне співробітництво; 
• міжнародні проекти університетського рівня: “Сталий розвиток”, Програма ЮНІДО з 

більш чистого виробництва, “UKRBRIDGE”. 
А головне і координуюче завдання ДМС – забезпечувати взаємодію і розвивати стосунки 

НТУУ “КПІ” із зовнішнім світом за всіма напрямами. 
 Департамент міжнародного співробітництва здійснює організаційне, методичне та 

представницьке забезпечення міжнародного співробітництва університету. Міжнародне 
співробітництво, зовнішньоекономічна діяльність НТУУ «КПІ» здійснюються згідно з чинним 
законодавством України, Статутом НТУУ «КПІ» та нормативною базою університету за 
зазначеними напрямками. 

Телефони: +38 044 454-91-99; +38 044 236-09-92 
Факс: +38 044 236-09-92 
URL: http://icd.kpi.ua 

Структура ДМС 

 
 
 
Спiвробiтництво iз зарубiжними партнерами та пiдготовка фахiвцiв iз числа iноземних 

громадян у КПІ розпочалася з дня його заснування.  
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Особливо широкого розмаху набула пiдготовка фахiвцiв для зарубiжних країн у 
повоєнний перiод. За роки своєї дiяльностi КПІ пiдготував бiльше 5000 iнженерiв, кандидатiв, 
докторiв наук для 112 країн свiту.  

Серед випускникiв КПІ з числа iноземних громадян вiдомi iнженери, конструктори, 
видатнi вченi, викладачi, професори унiверситетiв, ректори, мiнiстри i державнi дiячi.  

На сьогоднi мiжнародне спiвробiтництво НТУУ «КПІ» здiйснюється ректоратом, 
Вiддiленням мiжнародних зв'язкiв, факультетами, кафедрами, НДІ, окремими пiдроздiлами та 
фахiвцями за такими напрямками:  

• пiдготовка спецiалiстiв iз числа iноземних громадян (бакалаврiв, спецiалiстiв, магiстрiв, 
кандидатiв, докторiв наук); 

• спiвробiтництво iз зарубiжними унiверситетами-партнерами на основi мiждержавних, 
мiжунiверситетських угод; 

• участь у рiзних мiжнародних проектах, програмах, наприклад TEMPUS (TACIS), 
COPERNICUS та iнших; 

• виконання наукових дослiджень на замовлення iноземних партнерiв; 
• спiвробiтництво в соцiальнiй, гуманiтарнiй сферi. 
Інформація:  
Про Департамент Міжнародного Співробітництва  
Керівництво Департаменту Міжнародного Співробітництва  
Структура ДМС  
Нормативні документи ДМС  
Звіти ДМС  
- [Звіт за 2011] Міжнародна діяльність НТУУ «КПІ»  
- [Звіт за 2010] Міжнародна діяльність НТУУ «КПІ»  
- [Звіт за 2009] Ми стали ближчими до світу  
- [Звіт за 2008] Розбудова міжнародної діяльності дослідницького університету  
- [Звіт за 2007] Міжнародна складова дослідницького університету  
- [Звіт за 2006] Київська політехніка: міжнародний аспект  
- [Звіт за 2005] До нових рубежів. Мiжнародна дiяльнiсть НТУУ “КПI”  
Відділ міжнародних проектів  
Відділ співпраці з міжнародними, регіональними, національними організаціями та 

зарубіжними країнами  
Відділ міжнародних зв'язків та протокольного супроводу  
- За протоколом – люди [відділ МЗПС]  
Лабораторія «Комп’ютерні технології для міжнародної інформації»  
Міжнародні центри, лабораторії  
Міжнародні офіси НТУУ «КПІ»  
Університети-партнери НТУУ «КПІ»  
Членство НТУУ «КПІ» у міжнародних організаціях  
Почесні доктори НТУУ «КПІ»  
 

ДЕПАРТАМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ (ДАГР) 
 
Департамент адміністративно-господарської роботи (ДАГР) вирішує адміністративно-

господарські питання та питання з розвитку та утримання матеріально-технічної бази 
університету. Керівництво Департаментом здійснює проректор з науково-педагогічної роботи 
(адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази) НТУУ «КПІ» 
Печеник Миколa Валентинович. Основні напрямки робіт Департаменту адміністративно-
господарської роботи: – діяльність з розвитку матеріально-технічної бази університету; – 
робота щодо покращення умов праці, побуту та соціального захисту викладачів, співробітників 
та студентів; – координація діяльності адміністративних, інженерно-технічних підрозділів та 
служб університету; – забезпечення статутної діяльності університету та експлуатації його 
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матеріальної бази; – координація роботи підрозділів університету щодо утримання та розвитку 
закріплених за ними майнових комплексів. 

Адміністративно-господарське управління 
Начальник управління — Бригинець Роман Володимирович 
тел.: (044) 454-95-79, корпус № 1, кімн. 111 
 Відділи та підрозділи управління: 
- Господарський відділ 

- Відділ матеріально-технічного постачання 
- Соціально-побутовий відділ 
- Центр студентського харчування 
- Автотранспортне підприємство 

Основні завдання управління: 
1. Участь у формуванні і реалізації програми розвитку та збереження матеріально-

технічної бази НТУУ „КПІ” в межах діяльності управління. 
2. Господарське, соціально-побутове, харчове, матеріально-технічне та автотранспортне 

забезпечення університету. 
3. Документування управлінської діяльності Департаменту, регламентування та 

організація діловодства від моменту находження або створення документів до передачі їх до 
архіву або знищення, сканування та цифрова архівація документів, відео контроль благоустрою 
території університету. 

Архітектурно проектно-технічна рада 
  
Основні функції Архітектурно проектно-технічної ради: 
1. Розгляд, погодження та направлення на затвердження передпроектних пропозицій усіх 

технічних завдань на проектування згідно з чинним законодавством. 
2. Розгляд і попереднє погодження проектної документації на стадіях «Ескізний проект», 

«Проект», «Робочі креслення» на будівництво нових, реконструкцію або капітальний ремонт 
існуючих об’єктів університету. 

3.  
4. Розгляд і погодження: 
• - пропозицій структурних підрозділів, орендарів та інших користувачів матеріально-

технічної бази університету щодо перепланування існуючих приміщень; 
• - розгляд і погодження пропозицій щодо заходів по благоустрою території, в тому числі 

паркової зони університету; 
• - розгляд і погодження проектних пропозицій стосовно виконання робіт по реконструкції 

і капітальному ремонту баз відпочинку університету; 
• - розгляд і погодження пропозицій сторонніх організацій щодо розміщення на території 

університету і окремих об’єктах рекламних щитів, банкоматів та інше. 
 
1. Здійснення контролю за: 
• - своєчасною передачею підрозділами університету в архів на постійне зберігання 

основних розділів проектно-кошторисної документації на існуючі об’єкти, їх капітальний 
ремонт або реконструкцію, а також на заново побудовані об’єкти; 

• - передачею в архів державних документів про виділення університету земельних 
ділянок у постійне користування або закріплення їх на час проектування нових об’єктів, 
офіційних матеріалів топографічних та геологічних обстежень земельних ділянок університету, 
матеріалів Бюро технічної інвентаризації, експертних обстежень та інше. 
 

Виробничо-експлуатаційний комбінат 
Виробничо – експлуатаційний комбінат (ВЕК) виконує комплекс робіт з ремонту, 

експлуатації та підтримання матеріально-технічної бази університету в належному стані. 
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Керівництво Виробнично-експлуатаційним комбінатом здійснює головний інженер 
Ковальов Петро Володимирович. 

тел./факс: (044) 236-82-69, корпус 19, кімн. 211 
www.ntu-kpi.kiev.ua/vek 

Основні функції ВЕК: 
1. Участь у: 
• плануванні та проведенні поточного та капітального ремонтів матеріально-технічної 

бази університету та інженер. мереж; 
• організації та керівництві капітальним будівництвом; 
• розробці проектно-кошторисної документації, організації робіт по ремонту та 

реконструкції студентських гуртожитків, відомчих житлових будинків, навчальних корпусів, 
баз відпочинку та інших будівель, прийомі якісно виконаних робіт. 

2. Забезпечення належного функціонування інженерних мереж та систем навчальних 
корпусів, гуртожитків, культурно-освітніх закладів та житлових будинків. 

3. Організація заходів щодо економії енергоносіїв і холодної води. 
4. Розробка технічних рішень та проектно-кошторисної документації щодо організації 

робіт з ремонту інженерних комунікацій. 
5. Організація контролю надходження та витрат позабюджетних коштів в межах 

діяльності адміністративно-господарського напрямку. 
6. Підготовка баз відпочинку до оздоровчого сезону та забезпечення їх функціонування. 
7. Здійснення комплексу заходів з енергозбереження в університеті. 
8. Впровадження системи заохочення заощадливого споживання комунальних послуг 

підрозділами університету та системи безакцептних розрахунків за фактично використані 
комунальні послуги. 

9. Організація та забезпечення роботи комісії з питань ремонту, збереження та технічного 
стану будівель, споруд та інженерних мереж. 

  
Головний інженер : 
Здійснює безпосередньо адміністративно-технічне керівництво виробничо-

експлуатаційним комбінатом і несе повну відповідальність за результати її діяльності. 
Забезпечує організацію робіт по надійному функціонуванню інженерних систем, 

ліфтового господарства, засобів пожежної безпеки, проведення заходів по економії 
енергоресурсів, води, газу підрозділами університету. 

Організовує роботи по надійній експлуатації приміщень і споруд, які знаходяться на 
балансі університету, забезпечує контроль за їх технічним станом. 

Готує інформацію для формування плану капітальних та поточних ремонтів об’єктів 
університету, для виконання окремих робіт сторонніми організаціями в порядку визначеному 
законодавством. 

Забезпечує підготовку технічних завдань на виконання ремонтних робіт. 
Забезпечує контроль за підготовкою проектно-кошторисної документації на ремонтні 

роботи, організовує технічний нагляд за якістю робіт та їх відповідності до ТУ і проектів. 
Складає акти схованих робіт і здійснює перевірку відповідності актів за формою Ф-2 

фактичним обсягом виконання робіт та правильним застосуванням розцінок. 
Забезпечує комплекс заходів з енергозбереження в університеті. 
Організовує комплекс ремонтних робіт виробничо-експлуатаційного комбінату. 
Забезпечує охорону праці в підрозділах адміністративно-господарського управління, 

контролює виконання норм охорони праці в підлеглих підрозділах та стан протипожежної 
безпеки в підрозділах університету в його приміщеннях і спорудах. 

Організовує роботи по підготовці баз відпочинку до оздоровчого сезону і консервації цих 
об’єктів на осінньо-зимній період, керує технічним персоналом по обслуговуванню баз 
відпочинку. 

Формує штатний розклад підпорядкованих підрозділів, розробляє посадові інструкції. 
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За дорученням ректора підписує внутрішню документацію, що стосується інженерного та 
ремонтно-експлуатаційного забезпечення життєдіяльності університету. 

  
Склад Виробничо-експлуатаційного комбінату:  
• Управління головного інженеру,   тел./факс:  236-82-69;   454-96-30 
• Виробниче управління,                            тел.:    454-95-95 
• Відділ головного механіка,                       тел.:    454-95-89 
• Відділ головного енергетика,                   тел.:    454-95-90 
• Дільниця загально-будівельних робіт,    тел.:  454-95-96 
• Газова дільниця,                                 тел.:  454-91-31 
• Пожежна дільниця,                                тел.:  454-95-97 
Оздоровча комісія 
Основні функції Оздоровчої комісії: 
1. Комісія  розглядає та затверджує: 
• - термін відкриття баз відпочинку; 
• - калькуляцію собівартості путівок; 
• - терміни заїзду на бази відпочинку; 
• - правила продажу путівок; 
• - вартість пільгових путівок та вартість путівок у виїзний санаторій-профілакторій 

та на бази відпочинку; 
• - договори на спільне виконання комплексу робіт з організації харчування та медичного 

обслуговування. 
1. Розподіляє путівки між підрозділами університету згідно з чисельністю в них 

співробітників . 
2. Визначає квоту путівок, що виділяються підрозділам університету, та визначає квоту 

продажу путівок стороннім організаціям. 
3. Затверджує штати працівників баз відпочинку на оздоровчий сезон. 
4. Закріпляє кімнати у корпусі за інститутами, факультетами і підрозділами 

університету. 
5. Визначає основні документи, що необхідні для видачі путівок на бази відпочинку. 
6. Розглядає скарги співробітників університету, які надійшли у комісію з оздоровчих 

баз відпочинку; 
7. Визначає плани заходів щодо утримання баз відпочинку у літній та зимовий 

періоди поточного року, а також розробляє плани заходів на наступний оздоровчий сезон. 
Управління розвитку матеріально технічної бази 
Начальник управління – Тарасенко Олександр Леонідович 
тел./факс:  (044) 454-93-84, корпус № 1, кімн. 102, e-mail: dagr@ntu-kpi.kiev.ua 
Відділи  управління: 
• Відділ нового будівництва,  ремонту, експлуатації корпусів, будинків та баз відпочинку 
• Відділ поточного проектування, реконструкції та реставрації  (ВППРР) 
• Відділ підготовки проектних робіт  (ВППР) 
• Експлуатаційно-технічний відділ 

Основні завдання управління 
1. Забезпечення реалізації програми розвитку матеріально-технічної бази НТУУ „КПІ” 

шляхом будівництва нових об‘єктів, контроль за виконанням робіт по капітальному та 
поточному ремонтах, експлуатації існуючих споруд університету, поточному проектуванню і 
підготовці проектних робіт. 

2. Організація підготовки об’єктів до ремонту (обстеження об’єктів, розробка та 
підготовка      документації з складанням дефектних актів) та проведення необхідних заходів 
пов‘язані з організацією ремонту і реконструкції. 
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3. Супроводження поточного проектування об‘єктів, що будуються чи знаходяться в 
ремонті, в частині своєчасного внесення змін до проектно-кошторисної документації, 
погодження її в інженерних службах міста, та затвердження в установленому порядку. 

4. Проведення заходів щодо здачі відремонтованих об‘єктів приймальним комісіям. 
5. Організація функціонування систем технічного обслуговування, ремонту та   

реконструкції об’єктів університету в процесі їх експлуатації. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

ВУЗИ-ПАРТНЕРИ НТУУ “КПI” 

Австрійська Республіка 

 

Австро-Український технологічний інститут 
Технічний університет міста Відень 
Університет прикладних наук Карінтії 

Азербайджанська Республіка Міжнародна енергетична академія 
Алжирська Народна 
Демократична Республіка 

Науково-технічний університет ім. Хуарі Бумед'єна 
Університет Бумірдес 

Ісламська Республіка Афганістан Кабульський політехнічний інститут 

Республіка Білорусь 

 

Білоруський державний університет 
Білоруський державний університет інформатики та 
радіоелектроніки 
Білоруський національний технічний університет 
(Білоруська державна політехнічна академія) 
Брестський державний технічний університет 
Гомельський Державний технічний університет ім. Сухого 
Державна установа вищої професійної освіти «Білорусько-
Російський Університет» 
Полоцький державний університет 

Республіка Болгарія 

 

Бургасський вільний університет 
Технічний університет міста Габорово - http://www.tugab.bg 
Технічний університет міста Софія 

Федеративна Республіка Бразилія Католицький університет міста Курітіба 
Федеральний університет міста Уберландія 

Бруней Даруссалам Університет Брунею Даруссалам 

Соціалістична Республіка В'єтнам 
Бак Ха інститут та Міжнародний центр інвестиційного 
Педагогічний Університет Технологій міста Хошімін 
Політехнічний університет міста Хошімін 

Грецька Республіка 

 

Національний технічний університет Афін 

Грузія Кутаїський державний університет ім. Н. Мусхелішвілі 
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Естонська Республіка 

 

Естонська бізнес школа 
Таллінський університет технологій 

Держава Ізраїль Ізраїльський Інститут Технологій 

Ісламська Республіка Іран Іранський Університет науки і техніки 
Мазандаранський науково-технологічний університет 

Королівство Іспанія 

 

Політехнічний інститут міста Валенсія - http://www.upv.es 

Італійська Республіка 

 

Вільний університет міста Болзен-Болзано 
Італійський інститут культури 
Політехнічний інститут міста Турін - 
http://www.international.polito.it 
Університет міста Болонья - http://www.unibo.it 
Університет міста Рим «La sapienza» - http://www.uniroma1.it
Університет міста Рим «Tor Vergata» 
Університет міста Салерно 
Університет міста Тренто 
Університет міста Трієст 

Хошимітське Королівство 
Йорданія 

Відкритий університет міста Аль-Кудс 
 
Університет Мо'та 

Республіка Казахстан Інститут проблем інформатики та управління 
Канада 

 

Ecole Polytechnique de Monreal 
Інститут лазерів 
Університет Ватерлоо - http://www.uwaterloo.ca 

Китайська Народна Республіка 

 

Північно-східний університет 
Джамусі університет 
Політехнічний інститут міста Харбін 
Хуанчжунський університет науки і техніки міста Ухань 
Університет міста ЧунціньУніверситет міста Ченду 
Машинобудівний інститут міста Шансі 
Політехнічний інститут провінції Цзилінь 
Політехнічний університет провінції Цзилінь 
Політехнічний інститут міста Сіанья 
Електроенергетичний інститут міста Баодін 
Хіміко-технологічний інститут міста Гірін 
Університет міста Тянцзин 
Університет міста Шанхай 
Інститут народної медицини міста Ляонін  
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Шеньянський авіаційний інститут 
Фушунський навтовий інститут 
Університет міста Ляонін 
Китайський інститут цивільної авіаціїї 
Пекінський Політехнічний університет 
Чжецзянський університет 
Синьцзянський університет 
Сичанський університет 

Республіка Корея 

Корейський Інститут Науки і Техніки 
Корейський університет міста Сеула 
Університет міста Аджой 
Університет Сан Мун 
Ханьянг Університет 
Чунгбукський Національний Університет 

Республіка Куба 

 

Центральний Університет Лас-Вільяс м.Санта-Клара - 
http://www.uclv.edu.cu 

Латвійська Республіка 

 

Ризький технічний університет 

Литовська Республіка 

 

Вільнюський Технічний Університет ім. Гедимінаса 

Республіка Македонія Університет св. Кирила та Мефодія міста Скоп'є 

Мексиканські Сполучені Штати Автономний університет міста Пуебла  
Національний Політехнічний Інститут міста Мехіко 

Королівство Нідерландів 

 

Інститут каталізу ім. Шуйта Технічного Університету 
міста Ейденховен 

Федеративна Республіка 
Німеччина 

 

Технічний університет міста Мюнхен - 
http://www.portal.mytum.de 
Рейнсько-Вестфальська Вища Технічна  
Школа міста Аахен 
Вища школа з техніки, економіки та культури міста Лейпциг 
Технічний університет міста Ільменау 
Технічний університет міста Дрезден - http://www.tu-
dresden.de 
Університет Отто-фон-Геріке міста Магдебург 
Брандербурзький Технічний Університет міста Котбус 
Гірничо-металургійна академія міста Фрайбург 
Бременський університет прикладних наук 
Університет міста Хемніц 
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Спеціалізована вища школа міста Констанц 
Євангелічний університет міста Нюрнберг 
Бергський університет міста Вупперталь 
Федеральний інститут досліджень і контролю матеріалів 
Вища професійна школа (університет прикладних наук) 
міста Кайзерслаутерн 
Вища технічна школа міста Лейпциг 
Інститут фізики  
Університета ім. Ернста Моірца Арндта міста Грейфсвальда
Вища школа міста Мерзебург 
Університет прикладних наук міста Деггендорф 

Південна Африканська 
Республіка Університет Преторії 

Республіка Польша 

 

Міжнародна школа логістики та транспорту у Вроцлаві 
Політехнічний інститут міста Лодзь 
Силезький Політехнічний Інститут міста Глівіце 
Гданський політехнічний інститут 
Білостокська Політехніка 
AGH Університет науки і техніки  
Вища Інженерна школа міста Зелена Гура 
Університет міста Зелена Гура 
Варшавський технологічний університет 
Політехнічний інститут міста Вроцлав 
Університет ім. Коперніка міста Торунь 
Інститут вакуумної технології міста Варшава 
Технічний Університет міста Ченстохов 
Інститут великої напруги та великих потужностей  
«Варшавська політехніка» 
Жешувський університет ім. Лукшевича 
Жешовська політехніка 
Політехнічний інститут міста Зелена Гура  
Люблінська політехніка 

Російська Федерація 

 

Московський державний технічний університет ім. Н.Є. 
Баумана - http://www.bmstu.ru 
Санкт-Петербурзький державний технічний університет - 
http://www.spbstu.ru 
Московський державний університет друку 
Московський енергетичний інститут (Технічний 
університет) 
Південноросійський державний технічний університет 
«Новочеркаський політехнічний інститут» 
Сучасна гуманітарна Академія 
Державний освітній заклад вищої професійної освіти 
Міністерства РФ «Тольяттинський державний університет» 
Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова 
Санкт-Петербурзький державний університет технологій і 
дизайну 
Московський державний інститут радіотехніки, електроніки 
і автоматики (технічний університет) 

Румунія Петрошанський університет 
Університет «Політехніка» міста Бухарест 
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Сирійська Арабська Республіка Університет Аль-Бас 

Республіка Сінгапур Наньянзький Технологічний Університет 
Національний університет Сінгапура 

Словацька Республіка 

 

Академія збройних сил ім. генерала М, П, Штафаніка 
Словацький університет технологій міста Братислава - 
http://www.stuba.sk 

Сполучене Королівство Великої 
Британії Та Північної Ірландії 

 

Гуронський університет США в Лондоні 
Європейський інститут інноваціійних технологій< 

Сполучені Штати Америки 

 

Old Domion University 
Державний університет штату Огайо 
Державний університет штату Орегон - 
http://www.oregonstate.edu 
Коледж інженерії Дрексельського університету 
Політехнічний інститут та Державний університет штату 
Вірджинія 
Університет штату Іллінойс  

Республіка Таджикистан 

 

Таджикський технічний університет ім. академіка М.С. 
Осими 
Технологічний Університет Таджикистану 

Турецька Республіка Середньосхідний технічний університет міста Анкара 
Угорська Республіка 

 

Будапештський Технічний та Економічний Університет 
Будапештський Університет економічних наук та 
державного управління 
Технічний Університет Будапешту 

Республіка Узбекистан Ферганський політехнічний інститут 
Фінляндська Республіка 

 

Хельсінський Технологічний Університет 

Французька Республіка 

 

Вища школа міста Кашан 
Вища школа міста Тулузи 
Інститут проблем якості міста Тулон 
Інститут Технології міста Аннесі (Савойський університет) 
Університет міста Ман 

Чеська Республіка 

 

Унівеситет технологій міста Брно - http://www.vutbr.cz 
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Швейцарська Конфедерація Академія Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності 

Королівство Швеція 

 

Королівський технічний університет 
Університет Малардален 

Японія 

 

Інженерний факультет Університет міста Окаяма 
Університет міста Тохоку 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

ЩОТИЖНЕВА ГАЗЕТА «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІК» 

Газета «Київський політехнік» видається з 21 квітня 1927 р. 
Редакція: 

• Головний редактор - В.В.Янковий, 
• Провідні редактори - В.М.Ігнатович, Н.Є.Ліберт 

Адреса: 03056, Київ - 56, проспект Перемоги, 37, корпус №1, кімната №221 
Телефони: 406-85-95, 99-29 

 
Київський політехнік. Слово про газету 

 
21 квітня минає 85 років відтоді, як у інформаційному 

просторі того часу (а це був 1927 рік) з'явилася нова газета  
«Київський політехнік» – газета Київського політехнічного 
інституту. Це був складний період становлення Радянського 
Союзу, частиною якого була Україна. Біля витоків газети стояли 
студенти-політехніки, які мали хист до літературної праці. 
Першим її редактором став студент Іван Мойся. Він був трохи 
старшим за своїх однокашників, адже йому довелося брати 
участь у Громадянській війні,  з фронтів якої він тільки-но 
повернувся. Цей хлопець мав неабияке літературне обдарування і вже був відомим у 
літературних колах як автор багатьох оповідань. Пізніше про нього дізналася й уся країна – як 
автора першого у вітчизняній літературі виробничого твору – «Роману Міжгір'я» та  історичної 
епопеї «Хмельницький».  Проте ці романи він видав під псевдонімом Іван Ле. 

Цікава історія цього псевдоніму. Якось Іван Мойся написав у  районну газету оповідання, 
яке підписав повним ім'ям – Іван Леонтійович Мойся. Проте працівники  газети не змогли 
розібрати почерк молодого автора і зупинилися на перших двох літерах після імені. Вийшло 
Іван Ле. З цього часу це сполучення двох літер стало псевдонімом молодого літератора. 

Молодий письменник не лише навчався в КПІ та писав оповідання, але й займався 
організаційними питаннями в київській філії Всеукраїнської спілки пролетарських 
письменників (ВУСПП) – як її очільник. Він став і редактором письменницького часопису  
«Літературна газета». Перше число цього видання вийшло друком у березні 1927 року. Ця 
газета виходить і сьогодні – але тепер ми знаємо її під назвою «Літературна Україна».  



 

 552 

Створити  газету для письменницького осередку і  не подумати про газету для студентів 
КПІ було б неправильним. Тож студенти на чолі з Іваном Мойся створили  й друковану газету 
Київського політехнічного інституту, що отримала  назву «Київський політехнік». 

На це видання чекала славна доля. Лише після війни вийшло майже 3000 його  номерів. 
Газета продовжує жити, доносячи до київських політехніків та багатьох інших читачів 
інформацію про найкращий університет України, про його досягнення, науково-інноваційну 
діяльність, про аспекти його історії і перебіг сьогоднішнього життя.  

«Київський політехнік» виходить щотижня. Має привабливий вигляд і користується 
великою повагою та інтересом читачів. На шпальтах газети друкуються матеріали про 
навчальний процес, про видатні історичні постаті, які зіграли велику роль у розбудові держави, 
про знаних у світі викладачів і науковців КПІ, які створили та розвивали в його стінах відомі 
нині наукові школи. Газета постійно друкує матеріали про видатних студентів, які досягли 
значних успіхів у наукових, технологічних, математичних, фізичних, хімічних та інженерних 
змаганнях. 

Газета «Київський політехнік» є фактично літописцем Національного технічного 
університету України «КПІ». Талановиті люди, які працюють в редакції газети, розуміють, що 
таке традиції університету і як важливо зберегти їх для прийдешніх поколінь. 

А про що розповідалося у першому номері газети, який вийшов 21 квітня 1927 року?  
Ми тримаємо в руках ксерокопію першого номера і бачимо в центрі першої сторінки 

статтю Євгена Патона, на той час професора КПІ. На цій сторінці є й інші матеріали, що 
демонструють пафос післяреволюційних років і закликають читачів до активної творчої праці. 
До речі, матеріали в газеті друкувалися тією мовою, якою вони були написані – як українською, 
так і російською. При цьому жодних обмежень за мовним принципом не існувало. Все це 
відбувалося на тлі загальної українізації життя. 

Нинішній склад редакції газети «Київський політехнік» випускає не тільки щотижневу 
газету, але й російсько-українсько-англійський дайджест, який віддзеркалює події 
міжнародного масштабу, що мали місце в університеті. Крім того, газета готує до випуску 
енциклопедію «Хто є хто в КПІ», супроводжує сайти НТУУ «КПІ» в Інтернеті, готує матеріали 
про університет для інших видань.  

Розповідь про газету на цьому  не закінчується. Вона і надалі житиме, несучи людям 
правдиву інформацію про найкращий технічний університет України, сприяючи підвищенню 
його іміджу як в Україні, так і в усьому світі!  

Володимир Янковий, головний  редактор газети “Київський політехнік”,  
член Національної спілки журналістів України.  КП: 2012, 16  
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ЖУРНАЛ НАУКОВІ ВІСТІ НТУУ «КПІ» 
 

Журнал “Наукові вісті НТУУ «КПІ»” видається з 1997 року  
Засновник: НТУУ “КПІ”  
Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 2863 від 26.09.1997  
Адреса редакції: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37,  
корп.1, кімн. 193-Б.  
Тел. 454-91-23, 454-94-53  
Офіційний сайт журналу: http://bulletin.kpi.ua/ 
E-mail: n.visti@kpi.ua, n-visti@kpi.ua 
Передплатний індекс 22871  
Періодичність – 6 номерів на рік  
Мова видання – українська, Анотації укр., рос. і англ. мовами 
 

 
Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті з 

таких напрямків: 
• електроніка, радіотехніка та засоби телекомунікацій; 
• енергетика та енергогенеруючі технології; 
• інформаційні технології, системний аналіз та керування; 
• матеріалознавство та машинобудування; 
• приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; 
• проблеми біотехнології; 
• проблеми енергозбереження; 
• проблеми хімії та хімічної технології; 
• теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук. 
Галузі наук, за якими журнал є фаховим (за всіма групами спеціальностей):  
• фізико-математичні;  
• хімічні;  
• біологічні;  
• технічні.  
Стаття повинна містити нові неопубліковані раніше результати фундаментальних або 

прикладних наукових досліджень з фізико-математичних, технічних, хімічних, біологічних 
наук за тематикою журналу.  Стаття повинна мати наступні структурні елементи: Вступ, 
Постановку задачі, Виклад основних результатів дослідженьз повним і достатнім 
обгрунтуванням отриманих результатів та поділом його на частини з відповідними назвами, 
Висновки, Список літератури. 

Назва статті повинна коротко і максимально точно відображати суть проведених 
досліджень. 

Стаття з анотаціями подається автором в електронному вигляді у двох примірниках. 
Перший примірник статті – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 10), друк через один 
інтервал, вирівнювання по ширині, сторінки повністю заповнені текстом, другий примірник – 
шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 14), друк через два інтервали, вирівнювання по 
лівому краю. 

Анотація на мові оригіналу і англійською мовою  – 2 прим.: перший примірник – шрифт 
“Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 10), друк через один інтервал, другий примірник – 
шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 14), друк через два інтервали;  

Мова статті: для авторів з України - українська (для авторів пострадянських країн  – 
російська або англійська, для авторів інших країн - англійська). 

Редакційна колегія просить авторів дотримуватись правил оформлення та подання 
рукописів до редакції.  
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Редакційна колегія 
Склад редакційної колегії журналу «Наукові вісті Національного технічного університету 
України  »Київський політехнічний інститут»  
Головний редактор 
   

Згуровський 
Михайло Захарович    

Академік НАН України, д.т.н., професор, 
завідувач кафедри, ректор НТУУ «КПІ» 

Заступник гол. 
редактора 

Ільченко Михайло 
Юхимович  

чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, 
завідувач кафедри, проректор НТУУ «КПІ» 

Відповідальний 
секретар 

Маслянко Павло 
Павлович 

к.т.н., доцент, заст. декана з наукової роботи 
факультету прикладної математики НТУУ 
«КПІ» 

 ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ – КООРДИНАТОРИ НАУКОВИХ НАПРЯМКІВ: 
Астрелін Ігор 
Михайлович 

д.х.н., професор, завідувач кафедри, декан хіміко-технологічного 
ф-ту НТУУ «КПІ»  

Бобир Микола Іванович д.т.н., професор, завідувач кафедри, директор Механіко-
машинобудівного інституту НТУУ «КПІ»  

Бунін Сергій 
Георгійович 

д.т.н., с.н.с., пров.н.с.НДІ телекомунікацій НТУУ «КПІ» 

Горчаков Володимир 
Юрійович 

д.б.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Дичка Іван Андрійович д.т.н., професор, завідувач кафедри, декан факультету прикладної 
математики НТУУ «КПІ» 

Збруцький Олександр 
Васильович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри, декан факультету авіаційних і 
космічних систем НТУУ «КПІ» 

Новіков Олексій 
Миколайович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри, директор Фізико-технічного 
інституту НТУУ «КПІ»  

Письменний Євген 
Миколайович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри, декан теплоенергетичного 
факультету НТУУ «КПІ»  

Праховник Артур 
Веніамінович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри, директор Інституту 
енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» 

Чернега Дмитро 
Федорович 

чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ 
«КПІ» 

Якименко Юрій 
Іванович 

академік НАН України, д.т.н., професор, завідувач кафедри, 
перший проректор НТУУ «КПІ» 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ (ЗА ГАЛУЗЯМИ НАУК) 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

Математика 

Андрєєв Микола 
Варфоломійович 

д.ф.-м.н., професор, професор Інституту прикладного системного 
аналізу НТУУ «КПІ» 

Богданський Юрій 
Вікторович 

д.ф.-м.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Бондаренко Віктор 
Григорович 

д.ф.-м.н., професор, професор НТУУ «КПІ»  
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Булдигін Валерій 
Володимирович 

д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедриНТУУ «КПІ» 

Ванін Володимир 
Володимирович 

д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, декан фізико-
математичного ф-ту НТУУ «КПІ» 

Вірченко Ніна 
Опанасівна 

д.ф.-м.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Данілін Юрій 
Михайлович 

д.ф.-м.н., професор, професор Інституту прикладного системного 
аналізу НТУУ «КПІ» 

Дороговцев Андрій 
Анатолійович 

д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу Інституту математики НАН 
України, професор НТУУ «КПІ»  

Іванов Олександр 
Володимирович 

д.ф.-м.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Івасишин Степан 
Дмитрович 

д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

Капустян Володимир 
Омелянович 

д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

Клесов Олег Іванович д.ф.-м.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Коваленко Ігор 
Миколайович 

академік НАН України, д.ф.-м.н., д.т.н., професор, завідувач 
відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України 

Макаренко Олександр 
Сергійович 

д.ф.-м.н., професор, професор Інституту прикладного системного 
аналізу НТУУ «КПІ» 

Панкратова Наталія 
Дмитрівна 

д.т.н., професор, заст. директора Інституту прикладного 
системного аналізу НТУУ «КПІ»                 

Савчук Михайло 
Миколайович 

д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

Самойленко 
Анатолій.Михайлович 

академік НАН України, д.ф.-м.н., професор, директор Інституту 
математики НАН України, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

ФІЗИКА 

Бар’яхтар Віктор Гр игор 
ович  

академік НАН України, д.ф.-м.н., професор, директор Інституту 
магнетизму НАН та МОН України, професор НТУУ «КПІ» 

Гомонай Олена 
Василівна 

д.ф.-м.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Горобець Оксана 
Юріївна 

д.ф.-м.н., професор НТУУ «КПІ» 

Горобець Юрій Іванович чл.-кор. АПН України, д.ф.-м.н., професор, заступник директора 
Інституту магнетизму НАН та МОН України, завідувач кафедри 
НТУУ «КПІ» 

Джежеря Юрій Іванович д.ф.-м.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту 
магнетизму НАН та МОН України, професор НТУУ «КПІ» 

Локтєв Вадим 
Михайлович 

академік НАН України, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу 
Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН 
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України, академік-секретар відділення фізики та астрономії НАН 
України, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

Сидоренко Сергій 
Іванович 

чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри 
НТУУ «КПІ» 

Снарський Андрій 
Олександрович 

д.ф.-м.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Шпак Анатолій 
Петрович  

академік НАН України, д.ф.-м.н., професор, дирек-тор Інституту 
металофізики імені Г.В. Курдюмова 

Хімічні науки 

Андрійко Олександр 
Опанасович 

д.х.н., професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

Астрелін Ігор 
Михайлович 

д.х.н., професор, завідувач кафедри, декан хіміко-технологічного 
ф-ту НТУУ «КПІ»  

Донченко Маргарита 
Іванівна 

д.х.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Корнілович Борис 
Юрійович 

д.х.н., професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

Лінючева Ольга 
Володимирівна 

д.х.н., професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

Малетін Юрій 
Андрійович 

д.х.н., професор, завідувач відділу Інституту сорбції і проблем 
ендоекології НАН України 

Свідерській Валентин 
Анатолійович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

Статюха Геннадій 
Олексійович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

Фокін Андрій Артурович д.х.н., професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

Бобир Микола Іванович д.т.н., професор, завідувач кафедри, директор Механіко-
машинобудівного інституту НТУУ «КПІ»  

Бунін Сергій Георгійович д.т.н., с.н.с., пров.н.с.НДІ телекомунікацій НТУУ «КПІ» 

Губар Валентин Іванович д.т.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Дичка Іван Андрійович д.т.н., професор, завідувач кафедри, декан факультету прикладної 
математики НТУУ «КПІ» 

Збруцький Олександр 
Васильович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри, декан факультету авіаційних і 
космічних систем НТУУ «КПІ» 

Коваленко Володимир 
Сергійович 

д.т.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Костюк Всеволод 
Іванович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ КПІ»  

Лебедєв Анатолій академік НАН України, д.т.н., професор, зав. відділу Інституту 
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Олексійович проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, 
професорНТУУ «КПІ»  

Матвєєв Валентин 
Володимирович 

академік. НАН України, д.ф.-м.н., професор, головний науковий 
співробітник Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка 
НАНУ 

Мачуський Євген 
Андрійович 

д.т.н., професор, декан ф-ту інформаційної безпеки Фізико-
технічного інституту НТУУ «КПІ» 

Новіков Олексій 
Миколайович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри, директор Фізико-технічного 
інституту НТУУ «КПІ»  

Онищенко Сергій 
Михайлович 

д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник Інституту математики 
НАН України 

Павлов Олександр 
Анатолійович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри, декан факультету 
інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «КПІ» 

Пересада Сергій 
Михайлович  

д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

Письменний Євген 
Миколайович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри, декан теплоенергетичного 
факультету НТУУ «КПІ»  

Праховник Артур 
Веніамінович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри, директор Інституту 
енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» 

Прохоренко Володимир 
Михайлович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

Равська Наталія 
Сергіївна 

д.т.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Румбешта Валентин 
Олександрович 

д.т.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Савін Віктор Гурійович д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ»  

Сенько Віталій Іванович д.т.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Свідерській Валентин 
Анатолійович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

Статюха Геннадій 
Олексійович 

д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

Тарасенко Володимир 
Петрович 

д.т.н., професор, завідувач кафедриНТУУ «КПІ»  

Чернега Дмитро 
Федорович 

чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор,  завідувач кафедри НТУУ 
«КПІ»  

Щерба Анатолій 
Андрійович 

чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, завідувач кафедри НТУУ 
«КПІ»  

Якименко Юрій 
Іванович 

академік НАН України, д.т.н., професор, завідувач кафедри, 
перший проректор НТУУ «КПІ» 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

Бісько Ніна Анатоліївна д.б.н., провідний науковий співробітник Інституту ботаніки ім. 
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М.Г. Холодного НАН України 

Горго Юрій Павлович д.б.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Горчаков Володимир 
Юрійович 

д.б.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Дуган Олексій 
Мартем’янович 

д.б.н., професор, декан факультету біотехнології і біотехніки 
НТУУ «КПІ» 

Кузьм i нський Євген 
Васильович 

д.х.н., професор, завідувач кафедри НТУУ «КПІ» 

Лівшиць Людмила 
Аврамівна  

д.б.н., зав. відділу Інституту молекулярної біології і генетики 

Малюта Станіслав 
Станіславович  

чл.-кор НАН України, д.б.н., головний науковий співробітник 
Інституту молекулярної біології і генетики НАН України 

Підгорський Валентин 
Степанович 

 академік НАН України, д.б.н., проф., директор Інституту 
мікробіології і вірусології НАН України  

Сиволап Юрій 
Михайлович 

д.б.н., професор, академік УААН, директор Південного 
біотехнологічного центру УААН 

Ставська Софія 
Стефанівна 

д.б.н., професор, професор НТУУ «КПІ» 

Проректор з наукової роботи М.Ю. Ільченко  
 
Правила оформлення та подання рукописів 
Згідно з Постановою № 7-05/1 ВАК України від 15.01.2003 р. до друку прийматимуться 

лише наукові статті, які мають такі необхідні структурні елементи. 
1. Вступ:  
а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними задачами; 
б) короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які спирається автор;  
в) виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, яким присвячується стаття. 
2. Постановка задачі – формулювання мети статті. 
3. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів з поділом його на частини з відповідними назвами. 
У цьому розділі рекомендується висвітлити такі питання, як: 
а) грунтовний огляд існуючих рішень поставленої задачі (якщо це необхідно); 
б) актуальність поставленої задачі; 
в) вибір методів, підходів, моделей та інструментів розв’язку поставленої задачі; 
г) власне розв’язок поставленої задачі; 
д) адекватність теоретичних рішень та переваги практичних рішень над існуючими; 
е) приклади застосування отриманих результатів. 
4. Висновки: 
а) підсумки даного дослідження; 
б) перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. 
5. Список літератури. 
 Редакційна колегія звертає увагу авторів на те, що назва статті повинна коротко і 

максимально точно відображати суть проведених досліджень. 
Стаття з анотаціями подається автором: 
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• на папері у двох примірниках, кожен скріплений стиплером. Перший примірник – шрифт 
“Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 10), друк через один інтервал, вирівнювання по ширині, 
сторінки повністю заповнені текстом, другий примірник – шрифт “Times New Roman Cyr” 
(розмір кегля – 14), друк через півтора інтервали, вирівнювання по лівому краю; 

• в електронному вигляді – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 10), друк через 
один інтервал, вирівнювання по ширині, сторінки повністю заповнені текстом. 

Анотація (до 500 знаків) податься мовою оригіналу і англійською мовою.  
Обсяг першого примірника не повинен перевищувати 6 стор. для оригінальних і 10 

стор. –- для оглядових статей. 
Стаття супроводжується:  
– актом експертизи (для авторів з України), завіреним печаткою, про можливість 

відкритого публікування - 1 прим.;  
– витягом із протоколу засідання Ради факультету чи відповідного самостійного 

підрозділу НТУУ “КПІ” (статті авторів, які не працюють в університеті, направляються на 
розгляд до відповідних Рад редакцією журналу) – 1 прим.;  

– відомостями про авторів (прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь, вчене звання, 
місце роботи, посада, домашня або службова адреси, контактний телефон та адреса електронної 
пошти для зв’язку) – 1 прим.;  

Вимоги до рукописів  
1. Мова статті: для авторів з України – українська; для авторів з пострадянських країн – 

російська або англійська; для авторів з інших країн – англійська. 
2. Параметри сторінки: відступ зверху і знизу – 2 см, зліва – 2,5 м, справа – 1,5 см. 

Нумерація сторінок – у правому верхньому куті. Перша сторінка не нумерується.  
3. Основні елементи статті розміщуються в такій послідовності: номер УДК великими 

літерами, через один інтервал з абзацу – ініціали та прізвище автора (авторів) малими літерами, 
через один інтервал – назва статті великими напівжирними літерами, через один інтервал з 
абзацу – анотація англійською мовою, через один інтервал з абзацу – назва структурного 
елемента статті (Вступ), через один інтервал з абзацу – текст, через один інтервал з абзацу – 
назва наступного структурного елемента статті, додатки, якщо вони є, список літератури. 

4. У статті необхідно дотримуватись термінології та позначень у відповідності до 
прийнятих міжнародних та державних стандартів. Використовуючи новий термін або 
абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх. 

5. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ. 
6. Формули, рисунки, таблиці, розділи мають просту арабську наскрізну нумерацію. Не 

слід нумерувати структурні елементи статті та формули, якщо на них немає посилання в тексті. 
Таблиці не повинні дублювати графіки. 

7. Список літератури подається в порядку посилання. Неприпустиме посилання на 
неопубліковані та незавершені праці. 

Список літератури повинен містити необхідні посилання на останні досягнення з 
тематики статті. 

Назви статей, а також монографій, збірників, праць нарад, тезисів доповідей, 
авторефератів дисертацій даються повністю. Для статей обов’язково вказується їх назва, назва 
видання, рік, том, номер, початкова та кінцева сторінки, для монографій – місце видання 
(місто), видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок. 

Приклади подання списку літератури: 
• Карасев В.А., Максимов В.П., Сидоренко М.К. Вибродиагностика газотурбинных 

двигателей. – М.: Машиностроение, 1978. – 131 с. 
• Виброакустическая диагностика зарождающихся дефектов / Ф.Я. Балицкий, М.А. 

Иванова, А.Г. Соколова, Е.И. Хомяков. – М.: Наука, 1984. – 119 с. 
• Акустический неразрушающий контроль авиационных газотурбинных двигателей / 

Научно-технический отчет, К., НПО «Славутич», 1995. 
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• Плахтиенко Н.П. К диагностике кусочно-постоянной жесткости при нелинейных 
резонансах // Прикл. механика. – 1991. – 27, № 10. – С. 112–120. 

• Матвеев В.В., Бовсуновский А.П. К анализу эффективности метода спектральной 
вибродиагностики усталостного повреждения элементов конструкций. Сообщение 2. Изгибные 
колебания. Аналитическое решение // Пробл. прочности. – 1998, № 6. – С. 6–22.  

• Пановко Я.Г. Введение в теорию механических колебаний: Учебн. пособие. – М.: Наука, 
1980. – 272 с.  

• Василенко Н.В. Теория колебаний. – К.: Вища шк., 1992. – 426 с. 
• Бурау Н.И., Гельман Л.М., Марчук П.И. Пассивно-активный метод виброакустической 

диагностики вращающихся деталей авиационного двигателя // Авиационно-космическая 
техника и технология: Сб. научн. тр. – Харьков: Гос. Аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 1998. – 
Вып. 5. – С. 374–378. 

• Бендат Дж., Пирсол А. Применения корреляционного и спектрального анализа: Пер. с 
англ. – М.: Мир, 1983. – 312 с. 

• Бурау Н.І., Гельман Л.М. Теоретичні основи діагностичного низькочастотного 
акустичного методу вільних коливань // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 1998. – № 3. – С. 107–110.  

• Плахтиенко Н.П. Метод определения параметров кусочно-постоянной жесткости при 
нелинейных резонансных колебаниях // Прикл. механика. – 1993. – 29, № 2. – С. 74–81. 

• Powe R. Cooperation Among Organisations. The Potential of Computer Supported Cooperative 
Work. – Springer Verlag. – 1993. – P. 120. 

• Koshmanenko V.D. Perturbations of self-adjoint operators by singular bilinear forms // 
Ukrainean Math. J. – 41. – 1989. – Р. 3–19. 

• Панов А.П. О новых кватернионах вращения и их применении в задачах управления 
ориентацией твёрдого тела // ІІ Міжнародна наук.-техн. конф. “Гіротехнології, навігація та 
управління рухом”. Тези доповідей. – К.: НТУУ “КПІ”, 9–10 жовтня 1997. – С. 70. 

• Stamhuis J. E. Mechanical Properties and Morphology of Polypropylene Composites II. Effect 
of Polar Components in Talc-Filled Polypropylene // Polymer composites. – 1988. – Vol. 1, № 9. – P. 
72.  

• Рябцев Г.Л. Первапораційне розділення однорідних рідких систем: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук. – К., 1997. – 175 с. 

Вимоги до файлів 
1. Текст статті набирається в текстовому редакторі «WORD» з дотриманням таких вимог: 

шрифт “Times New Roman Cyr” (для першого примірника розмір кегля – 10, для другого – 14), 
друк – для першого примірника через один інтервал, для другого – через півтора інтервали, 
автоматичні переноси не застосовувати, вирівнювати по лівому краю, абзац починати за 
допомогою клавіші “ТАВ”. Клавішу “ЕNТЕR” використовувати тільки для позначення кінця 
абзацу.  

2. Формули набираються в редакторі формул “Microsoft Equation 3.0” або MathType. Це 
стосується також формул, які даються в тексті. При наборі необхідно зробити такі установки: 

Меню “Стиль” Меню “Розмір” 

Стиль Шрифт Формат символів 

Текст Times New Roman Cyr   

Функція Times New Roman Cyr   

Змінна Times New Roman Cyr Курсив 

Грецькі Symbol   

ГРЕЦЬКІ Symbol   

Символ Symbol   

Звичайний 10 пт 

Великий індекс 7 пт 

Малий індекс 5 пт 

Великий символ 15 пт 

Малий символ 9пт  
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Матриця-вектор Times New Roman Cyr Півжирний 

Числа Times New Roman Cyr    
 
При друкуванні другого примірника установки в меню “Розмір” змінюються відповідно 

на 14 пт, 9 пт, 7 пт, 18 пт та 12 пт.  
Всі дужки – (); [], {} – набирати, використовуючи “шаблони дужок” на клавіатурі. 
Ширина надрукованої формули не повинна перевищувати 8 см. 
3. Рисунки мають бути виконані за допомогою графічного редактора “WORD”, 

“CorelDRAW” будь-яких версій, VIZIO, EXCEL або чорною тушшю на білому папері. Кожний 
рисунок розміщується в окремому файлі. В тексті статті встановлюється зв’язок з цим файлом. 
Рисунки, виконані не в графічному редакторі, подаються на окремих аркушах, а фотографії – в 
оригіналах. Розміри рисунків по горизонталі – 82 або 170 мм. Кожний рисунок повинен мати 
підпис. Цифрові позначки на рисунках мають бути пропорційні розміру рисунка. Товщина 
контурних ліній – 0,8–1,0 мм, допоміжних – 0,5 мм, масштабної сітки – 0,3 мм. Рисунки, які 
мають позиції а, б, …, повинні бути однакової висоти і скомпоновані по горизонталі. 

4. Розмір таблиць по горизонталі – 85 або 170 мм. Максимальний розмір по горизонталі – 
210 мм. Кожна таблиця повинна мати заголовок. 

Редакційна колегія просить авторів дотримуватись правил оформлення та подання 
рукописів до редакції.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
САЙТИ МЕРЕЖИ НТУУ «КПІ» 

 
Сайти ВІТІ - http://viti.kpi.ua  Сайти ФМФ - http://fmf.kpi.ua  
Сайти ДНВР  - http://dnvr.kpi.ua/  Сайти ФПМ - http://www.fpm.kpi.ua  
Сайти ВПІ - http://vpi.kpi.ua   Сайти ФСП  - http://fsp.kpi.ua  
Сайти ЗФ - http://weld.kpi.ua  Сайти ФТІ - http://pti.kpi.ua   
Сайти ІЕЕ - http://iee.kpi.ua      Сайти ХТФ -  http://xtf.kpi.ua  
Сайти ІФФ - http://iff.kpi.ua   Сайти НМК ІПО  - http://ipo.kpi.ua  
Сайти ІХФ -  http://ihf.kpi.ua  Сайти департаментів - http://kpi.ua/administration  
Сайти ММІ - http://mmi.kpi.ua  Сайти наукових підрозділів  
Сайти ММІФ - http://mmif.kpi.ua  Сайти наукових тем / проектів  
Сайти НН ІТС - http://its.kpi.ua   Сайти навчальних та наукових ресурсів  
Сайти ІСЗЗІ - http://iszzi.kpi.ua  Сайти міжнародних офісів  
Сайти ННК ІПСА - http://iasa.kpi.ua  Сайти загальноуніверситетських підрозділів  
Сайти ПБФ  - http://pbf.kpi.ua  Сайти громадських організацій та проектів  
Сайти РТФ -  http://rtf.kpi.ua  Сайти конференцій  
Сайти ТЕФ - http://tef.kpi.ua  Сайти журналів, електронних бібліотек  
Сайти ФАКС  - http://faks.kpi.ua  Сайти викладачів  
Сайти ФБТ - http://www.biotech.kpi.ua  Студентські організації  
Сайти ФЕА - http://fea.kpi.ua   Студентські сайти  
Сайти ФЕЛ - http://fel.kpi.ua  Сайти випускників  
Сайти ФІОТ - http://fiot.kpi.ua  Сайти інститутів  
Сайти ФЛ -  http://fl.kpi.ua  Сайти факультетів  



 

 562 

Сайти ФММ  - http://fmm.kpi.ua  Сайти кафедр 
 
Сайти ІЕЕ 

1. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту -http://iee.kpi.ua/  
2. Збірник «Вісник НТУУ «КПІ». Гірництво» - http://mining.kpi.ua  
3. Кафедра інженерної екології - http://ecology.kpi.ua/  
4. Кафедра електропостачання - http://ep.kpi.ua/  
5. Кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки - http://opcb.kpi.ua  
6. Кафедра теплотехніки та енергозбереження - http://te.kpi.ua  
7. Конференція «Енергетика. Екологія. Людина» - http://en.iee.kpi.ua/  
8. Журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія» - http://energy.kpi.ua  
9. [тематичний сайт] «Електропривод» - http://electroprivod.kpi.ua  
10. Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами - http://auek.kpi.ua/  
11. Кафедра геобудівництва та гірничих технологій -  http://geobud.kpi.ua/  
12. Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв - http://emoev.kpi.ua/  
13. [тематичний сайт] «Енергозбереження» - http://energyauek.kpi.ua/  

 




