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Бурхливий розвиток науки і техніки у другій половині XX ст., перш 

за все поява аерокосмічної галузі та ядерної енергетики, поставили питан-

ня про необхідність підготовки спеціалістів в галузі порошкової металур-

гії, які б володіли методологією створення високотемпературних поліфун- 

кціональних матеріалів, здатних працювати в екстремальних умовах 

експлуатації. Саме тому в 1962 р. у Київському політехнічному інституті 

було створено кафедру високотемпературних матеріалів та порошкової 

металургії. Її завідувачем був призначений всесвітньо відомий вчений, 

член-кореспондент Академії наук УРСР, доктор технічних наук, професор 

Григорій Валентинович Самсонов. 

Ще за часів керівництва Григорія Валентиновича на кафедрі сфор-

мувалось розуміння того, що висококваліфікованих спеціалістів можна 

підготувати тільки у тісному поєднанні навчального процесу з фундамен-

тальними науковими дослідженнями, за умов якісного кадрового забез-

печення, наявності збалансованих навчальних планів та досконалої сис-

теми відбору талановитої молоді. Г.В. Самсонов постійно турбувався про 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Під його науковим 

керівництвом на кафедрі в найкоротший термін підготували та захистили 

кандидатські дисертації А.М. Крушинський (1966), В.Я. Шлюко (1966), 

Л.І. Приходько (1969), В.А. Горбатюк (1970), А.М. Степанчук (1971), 

А.О. Іванько (1972), В.П. Бондаренко (1968), В.К. Вітрянюк (1969), П. А. 

Бойко (1969). На кафедрі підготували кандидатські дисертації майбутні 

провідні твердосплавники: І.М. Муха (працював начальником галузевого 

науково-дослідного відділу твердих сплавів на ВО ім. С.П. Корольова), 

 Г.В. Плющ (був генеральним директором НВО ―Київський ювелірний 

завод‖), М.Н. Довбищук, М.М. Пивоваров (був директором Дніпровського 

заводу твердих сплавів, згодом – Світловодського комбінату твердих 

сплавів і тугоплавких металів). Кандидатські дисертації також захистили: 



Л.М. Верменко, Ф.С. Гарибян, Ф.І. Чаплигін, О.С. Юрченко, І.І. Білик, 

В.В. Морозов, Г.Ш.Упадхая (Індія), П.Лукч (Угорщина), М.П. Димитрова 

(Болгарія), М.О. Воронкін та багато інших. Довготривале стажування на 

кафедрі проходили спеціалісти з Румунії (Палфалві Ахілла), Німеччини 

(Герберт Лук), Франції (Жан Етурно), Китаю (Ху Цзянь). 

Значну увагу Г.В.Самсонов приділяв інформаційному забезпеченню 

наукових досліджень, залучаючи до цієї справи аспірантів. Це дало змогу 

багатьом із них після закінчення аспірантури бути співавторами моно-

графій. Зокрема, за участю співробітників та аспірантів кафедри вийшли 

друком такі монографії: Г.В. Самсонов, Тугоплавкие соединения (1963); 

Н.3. Поздняк, А.Н. Крушинский, Проектирование и оборудование цехов 

порошковой металлургии (1963); Г.В. Самсонов, А.П. Эпик, Защитные 

покрытия (1973); М.М. Ристич, Г.В. Самсонов, А.Н. Степанчук и др., 

Порошковая металлургия. Физико-химические основы (1973); Г.В. 

Самсонов, В.К. Витрянюк, Ф.И. Чаплигин, Карбиды вольфрама (1974); 

Г.В. Самсонов, Г.Ш. Упадхая, В.С. Нешпор, Физическое материаловедение 

карбидов (1974); Г.В. Самсонов, Т.И. Серебрякова, В.А. Неронов, Бориды 

(1975); Г.А. Іванько, Мікротвердість (1978). За останні роки під 

керівництвом професора А.М. Степанчука видано підручники з технології 

порошкової металургії та теорії процесів одержання порошкових і 

композиційних матеріалів [1-3]. Професором І.Г. Чернишом та колективом 

авторів підготовлений до друку підручник ―Неметалеві матеріали‖. 

Незважаючи на велику завантаженість науковою, адміністративною і 

педагогічною діяльністю, Г.В. Самсонов завжди приділяв значну увагу 

пропаганді наукових знань – він був ректором народного університету, 

особисто читав змістовні оглядові лекції, на які запрошував аспірантів. 

Окрім того, він запрошував спеціалістів, які читали лекції з сучасних ме-

тодів дослідження матеріалів для аспірантів і молодих спеціалістів. 

.В. Самсонов постійно і наполегливо працював над вдосконаленням 

навчальних планів та змісту окремих навчальних дисциплін. Враховуючи 

те, що синтез нових тугоплавких сполук неможливий без дослідження 

геометрії і внутрішньої будови кристалів, які визначають фізичні та 

технологічні властивості порошків тугоплавких сполук, Григорій Ва-



лентинович запровадив курси з кристалографії та кристалохімії. Саме 

плідна співпраця кристалографів та дослідників фізико-механічних вла-

стивостей карбідів, карбоборидів, карбонітридів, гідридів (Л.М. Ба- 

женова, В.Я. Шлюко, Г.О. Іванько, Л.І. Приходько, В.А. Горбатюк, А.М. 

Степанчук, В.П. Бондаренко, В.К. Вітрянюк, П.А. Бойко, М.О. Воронкін, 

І.І. Білик, В.В. Морозов, Г.Ш. Упадхая) дозволила працювати системно і 

цілеспрямовано, створюючи теоретичні основи матеріалознавства 

порошкових та композиційних матеріалів. Суттєві зміни були внесені в 

курси вивчення процесів теплопередачі та нагрівання порошкових 

пористих матеріалів. 

Необхідність системного вивчення електрофізичних властивостей 

карбідів, карбоборидів, карбонітридів (електропровідність, коефіцієнт 

випромінювання, робота виходу електронів, термо-ЕРС та інші) обумо-

вила створення лабораторної бази. Вагомий внесок в її організацію зробив 

В.Я. Шлюко. 

Як стверджував Г.В. Самсонов, для одержання достовірних значень 

фізичних характеристик, які можна було б без особливих припущень 

приписати матеріалу, найбільш доцільним є дослідження монокристалів. 

Першим наближенням до них були зразки плавлених тугоплавких сполук, 

в яких відсутня пористість. Під керівництвом Г.В. Самсонова на кафедрі 

були поставлені науково-дослідні та лабораторні роботи з метою 

отримання плавлених тугоплавких сполук та їх сплавів (А.М. Степанчук, 

А.С. Притуляк). 

Григорієм Валентиновичем були започатковані принципово нові на 

той час напрямки наукових досліджень та інноваційної діяльності, які не 

втратили своєї актуальності і успішно розвиваються сьогодні. Одним з 

основних наукових напрямків кафедри є створення матеріалів для 

емісійної електроніки. Під керівництвом Г.В. Самсонова на кафедрі були 

розроблені фізико-хімічні основи технології одержання боридних фаз 

рідкісноземельних металів (РЗМ) та виробів з них (отримані результати 

склали основу кандидатської дисертації В.Я. Шлюко). 

У подальшому були розроблені фізичні та технологічні основи ство-

рення емісійних матеріалів для електронних та іонних систем великої 



потужності на основі боридів РЗМ, які знайшли відображення в доктор-

ській дисертації В.Я. Шлюко (1983). Практичні результати роботи, а саме, 

плазмову технологію нанесення емісійних покриттів з гексабориду 

лантану для катодних вузлів сильнострумових генераторів електронів і 

різноманітних технологічних пристроїв, було впроваджено у ВИДІ джерел 

струму (Москва). В Інституті атомної енергії ім. І.В. Курчатова (Москва) 

витримали перевірку спечені катоди з гексабориду лантану (катодні вузли 

прямого і непрямого розжарювання систем інжекції іонів водню в 

установках керованого термоядерного синтезу типу ―Токомак‖). 

Вагомий внесок у розвиток катодного напрямку зробив В. В. Моро-

зов. Вченим вперше були отримані ультрадисперсні порошки боридів. 

Показано, що такі порошки можуть формуватися без застосування зв’язок, 

а сам матеріал має значно нижчу роботу виходу. Робоча температура 

таких катодів знижується до 1100-1200 °С. 

Зусилля науковців (В.С. Кресанов, А.В. Бєсов, П.І. Лобода, Д.А. Кот-

ляр, Л.О. Бірюкович, С.К. Пожитько, О.І. Гончарук, П.В. Сьомик) у пода-

льшому були спрямовані на розв’язання важливих науково-прикладних 

проблем: одержання особливо чистих матеріалів електронної техніки і 

розробка на їх базі нового покоління керамічних катодно-підігрівних вуз-

лів підвищеної ефективності. 

У 1965 р. Григорієм Валентиновичем були розпочаті наукові роботи 

з отримання особливо чистих тугоплавких сполук, зокрема ВN, GaN, АІN, 

LаВ6. В.Я. Шлюко зробив спроби переплавити гексаборид лантану 

електронним променем з метою одержання особливо чистого бориду. В 

подальшому під керівництвом В.Я. Шлюко і В.В. Морозова були створені 

наукові основи принципово нової технології очистки від домішок та 

вирощування кристалів боридів РЗМ, псевдобінарних евтектичних сплавів 

систем В4С-МеВ2, В4С-МеВ2-LаВ6, МеВ2-LаВ6, LаВ6-GdВ4. Створено 

принципово новий спосіб одержання боридних монокристалічних та 

композиційних матеріалів підвищеної чистоти [4, 5] із заздалегідь за-

даними кристалографічною орієнтацією, геометричними розмірами, 

структурною та хімічною досконалістю. Були розроблені промислово- 

прийнятні технології виготовлення монокристалів боридів РЗМ, перш за 



все гексабориду лантану, з якого отримують дискові та Т-подібні катоди 

для установок зварювання, плавки, різання, гравіювання, розмірної та 

термічної обробки, випаровування, розігрівання плазми тощо (технологія 

впроваджена більш як на З0 підприємствах України та Росії), приладів 

електронно-зондового аналізу (в електронних мікроскопах, оже-спект- 

рометрах, тунельних мікроскопах тощо). Також розроблено технологію 

виготовлення нових надтвердих високоміцних квазів’язких керамічних 

матеріалів на основі тугоплавких сполук (В4С, ЗіС, боридів перехідних і 

рідкісноземельних металів). Вони складаються з монокристалічної мат-

риці, утвореної однією тугоплавкою сполукою, яка армована дискретними 

регулярно розташованими волокнами іншої тугоплавкої сполуки. Ев-

тектичні сплави систем LаВ6-МеВ2, В4С-МеВ2 (де Ме = Ті, Zr, Нf), В4С- 

SіС за міцністю (σвиг = 1500 МПа) і тріщиностійкістю (K lс > 24 МПа • м
1/2

) 

не поступаються керметам типу ВК6, ВК8, а за модулем пружності й 

твердістю – перевершують їх у 2-3 рази (Е = 500 ГПа, Нµ = 40-60 ГПа) [6]. 

Такі матеріали здатні працювати без помітної деградації структури до 

2000°С (Ю.І. Богомол, П.І. Лобода, Г.П. Кисла, М.О. Сисоєв). 

Чистота кристалів, отриманих за один прохід зони розплаву, вища, 

ніж у трикратно перекристалізованого за традиційними технологіями 

матеріалу. Технологія відрізняється високою продуктивністю, порівняно 

низькою енергоємністю. 

Висока чистота монокристалів гексабориду лантану з контрольова-

ною кількістю дефектів кристалічної будови дозволила визначити вклад 

щільності границь зерен, дислокацій та вакансій у підгратці Lа в елект-

роопір гексабориду лантану [7]. 

Спільно з російськими науковцями (ВНДІ струму високої частоти 

ім. В.П. Вологдіна) розроблено унікальну камеру високого тиску (до 100 

атм робочого газу), що дозволяє виготовляти кристалізацією із розплаву 

монокристали тугоплавких сполук, які мають високу пружність парів 

атомів відповідних компонентів над розплавами (В4С, 5іС, В4С-МеВ2 та 

інші). 

Застосування нових високомодульних спрямовано-армованих ком-

позиційних матеріалів дозволило вперше створити прямонакальні кера-



мічні катодні вузли з емітером із LаВ6. За стабільністю просторово- 

геометричних характеристик вони перевершують кращі світові аналоги. 

Високі міцність і в’язкість руйнування композитів дозволили: зменшити 

розміри конструкційних елементів катодних вузлів до рівня металевих 

(діаметром 0,2-0,4 мм і довжиною 15-30 мм) без побоювання їх руйну-

вання на стадії виготовлення і наступної експлуатації в умовах нерів-

номірного нагрівання й охолодження; знизити потужність підігріву мікро- 

катодів з керамічними конструкційними елементами до 3-8 Вт; підняти 

температуру помітної повзучості конструкційних елементів катодних вуз-

лів вище їх робочої температури (1600 °С). У співдружності з Інститутом 

радіофізики і електроніки НАН України (Харків) створено нові катодно- 

підігрівні вузли, в яких у 5-10 разів збільшено термін експлуатації моно- 

кристалічних боридних катодів в технологічному устаткуванні для синтезу 

наноплівок тугоплавких металів. До 1000 год доведено термін служби 

монокристалічних катодів в мікротронах [8]. За матеріалами досліджень 

опубліковано дві монографії (В.В. Морозов, В.Я. Шлюко, Ю.А. Куниць- 

кий, В.С. Кресанов та ін.). 

Другий важливий науковий напрямок роботи кафедри –дослідження 

гами твердих порошкових сполук та створення спечених твердих сплавів з 

покращеними фізико-механічними характеристиками. Ці дослідження 

розпочав А.М. Крушинський з розробки спечених твердих сплавів 

особливої структури – з нерівномірним розподіленням карбідної 

складової. Отримані ним результати лягли в основу першої виконаної на 

кафедрі кандидатської дисертації (1966). У подальшому проводились 

роботи зі створення градієнтної структури при виготовленні 

твердосплавних свердел, штапиків тощо (В.Є. Любимов, І.М. Муха, 

В.К. Вітрянюк). Науково-технологічні роботи в області твердих сплавів 

суттєво розширилися в 1964-65 рр. (В.П. Бондаренко, В.К. Вітрянюк, П.А. 

Бойко, І.М. Муха, Г.В. Плющ). Окрім створення сплавів зі змінним 

вмістом карбідної складової та зв’язки були розроблені унікальні на той 

час дослідно-промислові технології одержання дрібнорозмірного інстру-

менту методом мундштучного пресування та механічною обробкою, 

способи та технології дифузійного зварювання твердих сплавів із сталлю 



тощо. Розробки І.М. Мухи та Г.В. Плюща були впроваджені у вироб-

ництво на заводі ―Радіоприлад‖ та Київському радіозаводі. Окрім того, 

була спроектована дільниця з виготовлення твердих сплавів для заводу 

―Реле та автоматика‖ (А.М. Крушинський, П.А. Бойко, В.К. Вітрянюк). 

Пізніше вона була перетворена на базову лабораторію, яку очолив П.А. 

Бойко. 

Дослідження деяких властивостей складних карбідів перехідних ме-

талів в області гомогенності за участю карбіду вольфраму дозволило 

зробити висновки про оптимальний вміст вуглецю в твердих розчинах 

промислових титано-вольфрамових твердих сплавів, який забезпечує 

збереження досить високої твердості та, одночасно, певної пластичності 

карбідної складової (Ф.І. Галинкіна). 

У 1968 р. розпочався зовсім новий етап робіт — створення так зва-

них безвольфрамових твердих сплавів (Г.Т. Дзодзієв). Ці роботи вико-

нувались під науковим керівництвом Г. В. Самсонова спільними зусил-

лями фахівців Чирчикської філії ВНДІ твердих сплавів та Узбецького 

комбінату тугоплавких і жаростійких металів. Завдяки об’єднанню зусиль 

вчених і виробничників у порівняно короткий термін були розроблені 

дослідно-промислові технології виробництва твердих сплавів на основі 

карбіду титану з нікель-молібденовою зв’язкою (Г.Т. Дзодзієв, Г.В. Сам- 

сонов, В.К. Вітрянюк). У 1969-70 рр. вперше в СРСР було розпочато їх 

експериментальний випуск на Узбецькому комбінаті тугоплавких і жаро-

стійких металів. Безпосередню участь у виконанні цих робіт брали В.К. 

Вітрянюк, А.М. Крушинський, Т.О. Шаповал, В.І. Остапчук. 

Для розширення областей використання безвольфрамових сплавів на 

кафедрі одночасно вели розробку сплавів, які здатні працювати в умовах 

ударних навантажень. З урахуванням того, що при певному спів-

відношенні вуглецю та азоту в карбонітриді титану досягається оптима-

льна твердість та більша пластичність, ніж у карбіді титану, були розро-

блені склади сплавів на основі карбонітриду титану з аналогічною нікель-

молібденовою зв’язкою (І. І. Білик). Дослідні зразки сплавів КТНМ-30 та 

КТНМ-ЗОБ на основі напівпромислового карбонітриду титану 

виробництва Донецького заводу хімреактивів (В.С. Поліщук) мали 



твердість та міцність, рівноцінні вольфрамовим твердим сплавам Т5К10, 

ВК6, ВК8. Більшість отриманих результатів склали основу дисертаційних 

робіт В.К. Вітрянюка, Г.П. Дзодзієва, Ф.І., Чаплигіна, І.І. Білика, В.І. 

Остапчука. 

З деякими особливостями створення твердих сплавів на основі кар-

біду та карбонітриду титану в 1972 р. були ознайомлені співробітники 

Інституту хімії Уральського наукового центру АН СРСР, що прискорило 

розробку там твердого сплаву марки КНТ16, подібного до сплавів КНТМ. 

Серійне виробництво сплаву КНТ16 було організоване на Кіровоградсь-

кому заводі твердих сплавів. У 1974-75 рр. на Дніпровському заводі 

твердих сплавів (тепер Світловодський комбінат твердих сплавів та ту-

гоплавких металів) було організовано серійне виготовлення кількох типів 

ріжучих пластин та зносостійких виробів з твердих сплавів марок ТН20 та 

ТН50. 

 1983-84 рр. за ініціативою В.Я. Шлюко та Г.Т. Дзодзієва кафедрою 

спільно з Київською філією СКТБ ―Оргпримтвердосплав‖ знову були 

проведені дослідження безвольфрамових твердих сплавів на основі сполук 

титану з вуглецем та азотом. На відміну від раніше створених на кафедрі 

сплавів типу КТНМ-З0, а також сплавів марок КНТ16 та ТВ4, створених 

Інститутом хімії Уральського наукового центу та ВНДІТ твердих сплавів 

(Москва), основою яких був карбонітрид титану з певним вмістом вуглецю 

та азоту, в нових сплавах використані окремо підготовлені вихідні 

порошки карбіду титану та нітриду титану, а також незначні добавки 

карбіду ніобію (Г.Т. Дзодзієв, В.К. Вітрянюк, В.Я. Шлюко Р.В. Кантор). 

Завдяки цьому підвищується стабільність властивостей нового сплаву 

марки НТН-З0: за міцністю та тріщиностійкістю він суттєво перевершує 

промислові марки сплавів на основі карбіду титану ТН20 та карбонітриду 

титану КНТ16. У 1984-85 рр. у Київській філії СКТБ ―Оргп- 

римтвердосплав‖, а потім на Світловодському комбінаті був організований 

дослідно-промисловий випуск безвольфрамових сплавів НТН-З0. 

У 1970 р. під керівництвом Г.В. Самсонова вперше в Україні на ка-

федрі були започатковані роботи щодо створення порошкового інстру-

менту на основі плавлених тугоплавких сполук (А.М. Степанчук, А.С. 



Притуляк, А.А. Адамовський). Встановлено залежність механічних 

властивостей плавлених тугоплавких сполук від модуля їх пружності: з 

його збільшенням механічна міцність матеріалу зростає. Механічна 

міцність абразивних зерен із плавлених карбідів, карбоборидів і карбо- 

нітрідів перехідних металів значно більше, ніж у зерен спечених матері-

алів. Плавлені тугоплавкі сполуки мають більш високу абразивну здат-

ність. Вивчення фізико-хімічних явищ, які спостерігаються при абразивній 

обробці матеріалів, дало можливість зробити висновок щодо пер-

спективності використання абразивних кругів із плавлених тугоплавких 

сполук при шліфуванні, особливо пластичних матеріалів. У цьому випадку 

збільшується чистота оброблюваної поверхні. 

Було запропоновано принцип створення композиційних магнітно-аб-

разивних матеріалів, в яких абразивна складова з тугоплавкої сполуки 

була отримана плавленням (Г.В. Самсонов, Г.Д. Налівка, А.М. Степанчук, 

В.Я. Шлюко, І.І. Білик, Т. Я. Гридасова, О. В. Степанов, В.С. Майборода 

та інші). Розробки матеріалів та пристроїв для магнітно- абразивної 

обробки захищені більш ніж 20 авторськими свідоцтвами. 

За участю В.Я. Шлюко та Т.Я. Гридасової спільно з науковцями Інс-

титуту проблем матеріалознавства НАН України було організовано 

серійне виробництво магнітно-абразивних матеріалів на Єреванському 

заводі чистого заліза. Магнітно-абразивні порошки постачались до 

Угорщини, Японії, Болгарії та інших-країн. Розроблено технологію і вер- 

стат-автомат для магнітно-абразивної обробки непереточувних пластин із 

твердих сплавів. 

Одним із напрямків наукової діяльності кафедри є розробка матері-

алів та технологічних процесів нанесення покриттів газотермічними ме-

тодами. Роботи проводяться з 1980 р. під керівництвом А.М. Степанчука 

за участю М.С. Вдовіченка, О.А. Нечипоренка, І.І. Білика, А.В. Бєсова. На 

кафедрі створена лабораторія, яка оснащена установками для плазмового 

напилення, газополуменевого осадження, електродугової металізації, 

газопорошкової наплавки, а також мікроплазмовою установкою та 

установками типу ―Булат‖. Науковим результатом цього напрямку є 

розробка принципів створення композиційних покриттів на основі ту-



гоплавких сполук. На кафедрі вперше в Україні започатковано нанесення 

покриттів за допомогою гнучких порошкових шнурів. Науковці кафедри 

брали активну участь в організації виробництва гнучких порошкових 

шнурів у СРСР (Спільне радянсько-французське підприємство ―Техні- 

корд‖, м. Люберці Московської обл.). 

Для створення композиційних покриттів розроблено зв’язку та тех-

нологічні варіанти її одержання. Це самофлюсувальний сплав на основі 

заліза, який, до того ж, може бути використаний для нанесення покриттів 

індивідуально, оскільки має властивості, подібні до відомого, більш 

дорогого самофлюсувального сплаву на основі нікелю. Технології нане-

сення композиційних покриттів були впроваджені на таких підприємст- 

вах, як Криворізький турбінний завод ―Восход‖ (Україна), "Технікорд‖ 

(Росія), Навоінський гірничодобувний комбінат (Казахстан). За участю 

кафедри на ряді підприємств, зокрема на Броварському ремонтно- 

механічному заводі (Україна), були створені дільниці для нанесення по-

криттів. 

Одним із наукових напрямків є розробка матеріалів та технологічних 

процесів нанесення покриттів біомедичного призначення (А. В. Бєсов). 

Розроблено ряд матеріалів та методів нанесення ретенційних покриттів, 

які використовуються у зубопротезній та ортопедичній практиці. Роботи 

даного напрямку захищені 15 авторськими свідоцтвами та патентами на 

винаходи, висвітлені у близько 80 наукових статтях та біля З0 доповідях 

на наукових конференціях. 

На кафедрі під керівництвом Г.В. Самсонова впродовж певного 

періоду (1965-1979) проводились наукові роботи зі створення та впро-

вадження магнітних матеріалів. Активну участь у них брали В.А. 

Горбатюк, Л.А. Верменко, Т.Я. Гридасова. Особливо плідною виявилась 

ідея Г.В. Самсонова про можливість ефективно впливати на властивості 

феритів зі шпінельною та гексагональною кристалічною структурою 

шляхом легування їх оксидами РЗМ. То був зовсім новий, оригінальний 

підхід до розв’язання не тільки наукових проблем в галузі магнетизму 

оксидних магнітних матеріалів, але й до створення нових феритів та 

удосконалення технології їх отримання. 



До найцікавіших наукових результатів належить розробка технології 

отримання легованих феритів методом сумісного осадження гідрооксидів 

металів, що дозволило значно підвищити рівень розчинності іонів РЗМ у 

шпінельних гратках феритів і збільшити ефективність їх впливу на 

магнітні властивості матеріалів (Л.А. Верменко). Легування оксидами РЗМ 

літієвого фериту з прямокутною петлею гістерезису привело до створення 

нового матеріалу для мікросердечників з високими імпульсними 

характеристиками, які використовують у швидкодіючих елементах пам’яті 

(Т.Я. Гридасова, М. Дімітрова (Болгарія)). 

На основі досліджень впливу добавок оксидів РЗМ на властивості 

магнієвого фериту (Т.Я. Гридасова, П. Лукач з Угорщини) розроблено нові 

матеріали, які ефективно працюють у феритних пристроях дециметрового 

і метрового діапазонів електромагнітних хвиль – фазообертачах і 

циркуляторах. Результати досліджень впливу добавок оксиду кальцію на 

властивості промислового фериту Мn-Zп (Л.А. Владімірцева, Т.Я. 

Гридасова) впроваджені на Рибінському електротехнічному заводі (Росія). 

Спільні дослідження кафедри з промисловими підприємствами, зокрема з 

Білоцерківським підприємством ―Ферокерам" і Рибінським елек-

тротехнічним заводом, дозволили виявити причини нестабільності влас-

тивостей феритів і подати рекомендації щодо коректування техноло-

гічного процесу. Це дозволило значно підвищити стабільність магнітних 

властивостей промислових феритів Мn-Zn. 

На кафедрі продовжуються роботи, спрямовані на використання 

розчинної технології для виготовлення нових магнітом’яких матеріалів з 

гетерогенною структурою, що мають нанорозмірні включення. Отримано 

перші результати щодо впливу магнітних полів на дифузійні процеси в 

інтерметалідних сполуках. 

Під керівництвом Г.В. Самсонова на кафедрі були впроваджені роз-

чинні технології для отримання складних оксидних надпровідних 

матеріалів. Пізніше це дозволило В.Я. Шлюко, Т.Я. Гридасовій, В.В. Мо-

розову спільно зі співробітниками хімічного факультету Московського 

державного університету (Ю.Д. Третьяков) розробити кріохімічну техно-

логію отримання наноструктурованих оксидних надпровідних матеріалів 



на основі систем Y-Ва-Си-O і Ві-Са-Sr-Сu-O. За цією тематикою захищені 

дві кандидатські дисертації: П. Бедике з Румунії (Отримання кріохімічним 

методом і дослідження властивостей ВТСП кераміки в системі Ві(Рb)-Са-

Sr–Сu-О) та І.А. Юрченко (Отримання кріохімічним методом і 

дослідження властивостей ВТСП кераміки в системі Ві(Рb)-Са-Sr-Сu-О). 

Сьогодні зусилля колективу кафедри спрямовані на те, щоб бути 

відомим в Україні і світі центром освіти, науки й інноватики в галузі ма-

теріалознавства порошкових та композиційних матеріалів. Завдяки тісній 

співпраці в рамках асоціації ―Матеріалознавство‖ кафедра має потужний 

кадровий потенціал. Близько 40% викладацького складу кафедри – це 

провідні, знані в світі вчені-матеріалознавці інститутів Академії наук 

України: академіки В.В. Скороход та А.Г. Косторнов, член- кореспондент 

В.П. Бондаренко, професори М.С. Ковальченко, В.А. Маслюк та В.Ю. 

Олікер, доктори наук А.В. Рагуля, О.І. Райченко та С.М. Солонін, доцент 

О.Г. Моляр. 

Кафедра береже і примножує славні традиції, започатковані Г.В. 

Самсоновим. На кафедрі створено розгалужену систему підготовки 

фахівців-матеріалознавців і металургів. Одним із головних етапів є до- 

вузівська підготовка, в рамках якої кафедра співпрацює з Малою ака-

демією наук, Українським центром позашкільної освіти, має низку прямих 

договорів зі школами фізико-математичного спрямування, проводить у 

своїх аудиторіях та лабораторіях конкурси-захисти науково- 

дослідницьких робіт, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, що 

виконані школярами. Все це дозволяє проводити активну профорієн-

таційну роботу серед обдарованих, працездатних, кращих представників 

учнівської молоді, які в недалекому майбутньому зможуть гідно нести 

прапор матеріалознавчої науки. 

 

1. Степанчук А.Н., Билык И.И., Бойко П.А. Технология порошковой 

металлур- гии. - К.: Вища шк., 1989. - 415 с. 

2. Степанчук А.М. Теоретичні та технологічні основи отримання 

порошків металів, сплавів та тугоплавких сполук. - К.: Нац. техн. ун-т 

України "Київський політехнічний інститут", 2006. - 353 с. 



3. Дубовий О.М., Степанчук А.М. Технологія напилення покриттів. - 

Миколаїв: НУК, 2007. - 236 с. 

4. Лобода П.И. Зонная плавка порошковых тугоплавких материалов // 

Пробл. спе- ц. металлургии (Вакуумно-индукционная плавка). - 1999. - № 

2. - С. 59-71. 

5. Лобода П.И., Шлюко В.Я., Ковыляев В.В. Механизм первичной 

очистки от примесей при зонной плавке порошковьіх борсодержащих 

материалов // Порошковая металлургия. - 2001. - № 3/4. - С. 109-124. 

6. Лобода П.І. Надтверді напрямлено армовані композиційні матеріали 

на основі тугоплавких сполук // Металознавство та обробка металів. - 

1998. - № 1/2. - С. 99-105. 

7. Лобода П.І. Вплив досконалості мікроструктури на 

електропровідність гексабо- риду лантану // Фізика і хімія твердого тіла. - 

2004 . - № 3. - С.492 -499. 

8. Кузнецов Г.И. Катодный узел для микротрона // Приборы и техника 

зкспери- мента. - 1997. - № 3. - С. 143-145. 

 

 

П.І. ЛОБОДА 

 


