
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет заснований у 1944р. і на 

сьогодні є науково-освітнім центром з 

матеріалознавства, наноматеріалів та 

нанотехнологій, який тісно співпрацює з 

науково-дослідними інститутами НАН 

України щодо підготовки сучасних 

інженерних і наукових кадрів в галузі 

матеріалознавства. 

Факультет готує фахівців з розробки 

нових металевих, неметалевих та 

композиційних матеріалів, наукоємних 

технологій їх синтезу та екологічної чистоти 

готової продукції, з автоматизації та 

комп'ютерної інженерії технологічних 

процесів, інформаційних технологій. 

Випускники факультету працюють в 

установах НАН України, проектно-

конструкторських інститутах організаціях та 

на підприємствах, у всіх галузях 

життєдіяльності людини де створюють, 

виробляють чи використовують матеріали та 

вироби  з них. 

 

Контакти  

м .  Київ, вул. Пол iтехнічна 35,  

корпус №9 НТУУ «КПІ»  

тел. 454-91-56, iff@kpi.ua 

http://iff.kpi.ua 
 

ІФФ та Інститут моніторингу якості 

освіти (ІМЯО) НТУУ «КПІ» склали угоду 

про співпрацю, яка включає організацію 

роботи підготовчих курсів на базі НТУУ 

«КПІ», спрямованої на приведення рівня 

знань слухачів з математики та фізики до 

вимог університетських програм та про-

грам ЗНО. Дисципліни викладаються по 

унікальній методиці Фізико-математичного 

ліцею Ігнатенко В.А. (ФМЛІ).  

 



 

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

НТУУ «КПІ» 
готує бакалаврів та магістрів  за напрямами,                                               

спеціальностями та спеціалізаціями: 

 

ЛАБОРАТОРІЇ 
 

- Центр електронної 

мікроскопії; 

- Лабораторія електронно 

променевої технології; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Лабораторія 

масспектроскопії; 

- Лабораторія масспектро-

метрії вторинних іонів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Лабораторія рентгено-

структурного аналізу 

“RIGAKU”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Лабораторія 

пробопідготовки; 

- Лабораторія  

вирощування 

монокристалів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Лабораторія оптичної 

мікроскопії; 

-  Лабораторія наномате-

ріалів та нанотехнологій; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Лабораторія  

мікромеханічних 

випробувань; 

- Ливарна лабораторія 

чорного та кольорового 

лиття. 

 

МІЖНАРОДНІ 

ПРОЕКТИ  

ІФФ бере участь у 

міжнародному освітньо-

му проекті по програмі 

TEMPUS, що забезпечує  

інтеграцію української 

освіту в галузі матеріало-

знавства до європейської 

системи підготовки 

бакалаврів та магістрів. 

TEMPUS - це програма 

зовнішньої співпраці з 

Європейським Союзом, 

метою якої є сприяння 

модернізації системи 

вищої освіти через 

активізацію співпраці між 

вищими навчальними 

закладами держав-членів 

ЄС та країн-партнерів.  

 

- Лабораторія комп'ютер- 

ного 3d моделювання та 

аналізу. 

 

 

Спільний  українсько-

німецький факультет 

машинобудування НТУУ 

«КПІ» і Магдебурзького 

університету ім. Отто-

фон-Геріке (Німеччина). 

Мета СУНФ: удоскона-

лення підготовки 

фахівців для задоволення 

потреб підприємств 

України та спільних 

українсько-європейських 

підприємств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Студенти ІФФ на 

практиці в Німеччині. 

Кафедра 

високотемператур-

них матеріалів та 

порошкової 

металургії 

 

 

 

 

 

Кафедра 

металознавства та 

термічної обробки 

 

 

 

 

Кафедра фізики 

металів 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

ливарного 

виробництва 

чорних та 

кольорових 

металів 

 

 

 

 

 

 

Кафедра фізико-

хімічних основ 

технології металів 

 

Інженерне матеріалознавство 

 

Композиційні та порошкові 

матеріали, покриття 

-Дисперсні та консолідовані наноматеріали і 

нанотехнології 

-Порошкова металургія 

 

Металознавство 

-Менеджмент інноваційних технологій у 

матеріалознавстві 

-Технологічний маркетинг у 

матеріалознавстві 

 

Фізичне матеріалознавство 

-Комп'ютерні методи в матеріалознавстві 

-Біосумісні матеріали 

-Металеві матеріали для медицини 

-Фізика металів 

 

 

Ливарне виробництво 

 

Ливарне виробництво чорних та кольорових 

металів і сплавів 

 

-Технологія виготовлення литих 

стоматологічних та ортопедичних протезів 

-Художнє та ювелірне литво 

-Комп'ютеризація процесів ливарного 

виробництва 

 

Металургія 

 

Спеціальна металургія 

 

-Міжнародна та національна стандартизація 

металургійної продукції 

-Комп'ютеризація процесів спеціальної 

металургії 

-Спеціальна електрометалургія в 

машинобудуванні 


