
                                                                                                                                                                           

Ісх. № 02/11 від 02.11.2020р 

В.о. ректора Національного університету  

«Запорізька політехніка» 

доктору технічних наук, професору Бєлікову С.Б 

 

Шановний Сергій Борисович! 

 

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» Національного 

університету «Запорізька політехніка» є одна з найстаріших та провідних кафедр з 

ливарного виробництва України, що була заснована ще у 1933 році. 

Навчальна, науково-дослідна база та професорсько-викладацький склад 

дозволяла в минулі часи вести підготовку  висококласних інженерів-ливарників, 

так і у теперішній час дозволяє готувати бакалаврів, магістрів, докторів філософії, 

плідно поєднуючи навчання з науково-дослідною діяльністю. На кафедрі склалася 

відома наукова школа з неметалевих вкраплень у сталях і сплавах, засновником 

якої є був член-кореспондент Академії наук України , доктор технічних наук, 

професор Шульте Ю.А., а нині продовжують його послідовники - доктори 

технічних наук, професори Луньов В. В., Цивірко Є.І., Наумик В.В., Іванов В.Г. 

Викладачі кафедри є талановитими дослідниками, умілими вихователями 

молоді, що зробили значний внесок у підготовку фахівців та розвиток ливарного 

виробництва України.  

В Україні налічується понад 1400 ливарних цехів і дільниць, серед яких 

значна кількість розташована у Запорізькій та навколишніх областях. Тому 

студенти НУ «Запорізька політехніка» мають змогу проходити практику на 

сучасних підприємствах, знайомляться з новим обладнанням і технологіями, що 

запроваджуються на виробництві, та виконують актуальні дипломні роботи. 

Підготовка фахівців за освітньою програмою «Ливарне виробництво чорних та 

кольорових металів і сплавів» проводиться на сучасному рівні впродовж багатьох 

років, випускники мають достатньо високий рівень фахової підготовки і успішно 

працюють після закінчення навчання на ливарних підприємствах.  

Асоціація Ливарників України висловлює підтримку  освітній програмі 

««Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» за спеціальністю 

136 - «Металургія» та зацікавлене у подальшій співпраці з кафедрою «Машини і 

технологія ливарного виробництва» Національного університету «Запорізька 

політехніка». 
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