
іногороднім - гуртожиток на весь

термін навчання

гарантоване працевлаштування 

у фірмах, підприємствах, 

наукових установах

ltft.kpi.ualtft.kpi.ualtft.kpi.ua

ЛАЗЕРНОЇ ТЕХНІКИ ТА 
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра

ЛАЗЕРНОЇ ТЕХНІКИ ТА 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ

Переваги освіти, отриманої на нашій кафедрі:

– Ми  були першими та залишаємось кращими

 з часів першого промислового застосування лазерів

 на теренах України;

– Ми першими в Україні здійснили набір студентів

 на навчання за данною спеціальністю;

– Ми є засновниками єдиної в Україні конференції

з застосування лазерних та комбінованих технологій

в промисловості;

– Студенти отримують знання з «перших рук» від 

провідних спеціалістів-практиків.

    Для отримання детальної інформації щодо діяльно-
    сті кафедри, умов вступу та днів відкритих дверей:

- відвідайте нашу сторінку в мережі Інтернет:

- зателефонуйте нам:

                          

 

- або заходьте в гості

ltft.kpi.ua

тел./факс 044 236-02-77

вул. Політехнічна, 37 корпус 19, ауд. 408

Київ, Україна 03156

Для нотаток:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

Обробка металів 
за спецтехнологіями

Висококваліфікований, енергійний
колектив однодумців та професіоналів,

що поєднує досвідчених і молодих
викладачів

ЧЕКАЄ НА ВАС!!!

Навчання в 

Механіко-машинобудівниму інституті 

НТУУ «КПІ» 

дає можливість отримати:

безкоштовно сучасну та 

якісну освіту (диплом державного 

та міжнародного зразка)

диплом магістра на факультеті

машинобудування університету

Отто-фон-Геріке, м. Магдебург

(Німеччина)

стипендію

звання лейтенанта запасу

після проходження за бажанням 

військової підготовки 

другу економічну або юридичну

освіту

  - устаткування та технологія лазерної обробки металів;
  - лазерні системи для медицини та біології 

 Головні завдання кафедри: підготовка 
         висококваліфікованих спеціалістів здатних: 
- створювати технологічні системи  на  базі  газових,
  волоконних, світлодіодних, ексимерних  й інших лазе-
  рів, призначених для використання у машино- та при-
  ладобудуванні, при створенні оборонної техніки, в по-
  ліграфії, медицині, сільському  господарстві, будівни-
  цтві й інших;
- розробляти, проектувати та впроваджувати 
  високоефективні,  конкурентоспроможні процеси роз-
  мірної обробки  (різання, формування отворів, порож-
  нин), зварювання,  поверхневого  зміцнення,  виготов-
  ляти 3D виробів з використанням  лазерного променю
  електричного розряду, електромагнітного поля ультра-
  звуку, й таке інше та відповідне обладнання

Найбільший у місті студентський кампус, 
компактно розташований поруч із навчальними 

корпусами, надає неаби-які переваги студентам,
що приїхали на навчання з інших міст.

можливість реалізувати себе

у чисельних спортивних секціях,

студентських художніх студіях,

театрах, різноманітних гуртках.

Спеціальність:
13.1 Прикладна механіка

Спеціалізація:

Лазерна техніка та процеси 
фізико-технічної  обробки 

матеріалів 

Галузь знань: 
13 Механічна інженерія 
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Студентське конструкторське бюро, створене на 
базі нашої кафедри дозволяє студентам застосувати на 
практиці отримані знання ще під час навчання.

      На даний час, приорітетним напрямком роботи
                         конструкторського бюро є:
- розробка високопродуктивної  лазерно-ливарної  техно-
  логії виготовлення біметалів (а);
- розробка високопродуктивного процесу та обладнання 
  для виготовлення біметалів з застосуванням лазерів (б);

                            (а)                                 (б)
- вдосконалення  та  створення  нової  технології  вигото-
  влення дроту для напівавтоматичного зварювання;

                     Студенти отримують:
- фундаментальні знання з математики, фізики, 
   оптики;
- сучасну науково-дослідну та інженерну підготовку
  для  розробки  та  конструювання обладнання, 
  нових технологій обробки матеріалів;

                          уміння роботи:
- з науково-дослідним обладнанням,
- з математичним забеспеченням чисельного експе-
  рименту  на  ПК,  та  експериментального моделю-
  вання фізико-технічних процесів і систем;
- з  автоматизованими  системами  проектування  і 
  розрахунків у машинобудуванні;
- з   сучасними  системами  CAD, CAM, CAE.

                              

Оснащення: 
Матеріальне оснащення кафедри базується на

сучасному обладнанні спільної лабораторії
«НТУУ “КПІ” - ІЕЗ ім. Е.О. Патона - 

ФТІ металів і сплавів НАН України - 
фірми “АРАМІС”»

На ньому проводяться наукові дослідження,
які впроваджуються у виробництво.

В  рамках  бакалаврату  «Інженерна механіка» 

та  магістратури  за  спеціальністю  «Обробка 

металів за спецтехнологіями» (існуюча назва) 

«Лазерна техніка та процеси фізико-технічної

обробки   матеріалів»  (нова  назва)  кафедра 

проводить фундаментальну підготовку висо-

кокваліфікованих  фахівців,  здатних  створю-

вати  найсучасніше  лазерне технологічне об-

ладнання та процеси фізико-технічної оброб-

ки матеріалів з використанням електричного

розряду, плазмового  струменю,  ультразвуку,

електронного променю та ін. 

На кафедрі регулярно проводяться зустрічі з 
слухачами , де ті малої академії наук обирають

цікаву тематику досліджень та виконують 
наукові роботи

Для юних дослідників проводяться ознайомчі 
лекції та організовуються екскурсії лабораторіями 

кафедри.

- розробка високоефективної технології виготовлення
  інструментів на основі алмазу та кубоніту (в); 
- розробка  технології  лазерного  формоутворення та 
  підвищення  жорсткості  металевих виробів складної
  конфігурації (г);              

                                             (в)                                    (г)
- розробка  технології  виготовлення  елементів  ендо-
  протезів тазо-бедренного суглобу (д)

                                         (д)

Вже з 4-го курсу студенти кафедри починають працювати
 з різноманітними підприємствами та виконують курсові,

 бакалаврські та магістерські роботи за завданням потенційних 
роботодавців (фірм, підприємств, інститутів НАН України

Лазерне фрезерування валів в поліграфії 
та комбінований процес гідро-лазерної обробки

Лазерний комплекс LTC75
на базі волоконного лазера

Робот для лазерного 
прототапування 3D виробів 

СО -лазер 12 кВт2 Nd:YAG-лазер 4,4 кВт


	Страница 1
	Страница 2

