Наші
видатні
викладачі,
що
займаються розробкою та удосконаленням наукових напрямків сталеплавильного процесу та паралельно
діляться своїм досвідом з молоддю на
лекціях:
◦ Бойченко Борис Михайлович –
професор, доктор технічних наук,
завідуючий кафедрою, академік Академії
наук вищої школи України, заслужений
працівник освіти і науки України, лауреат
премії Ради міністрів СРСР;
◦ Нізяєв Костянтин Георгійович –
професор, доктор технічних наук, лауреат
нагороди ім. Ярослава Мудрого;
◦ Охотський Віктор Борисович –
професор, доктор технічних наук, лауреат
Державної премії України у галузі науки
та техніки, названий American Biographica
lInstitute (USA) «Людиною року» у 2000,
2001,
2006
роках,
International
Biographical Centre (Cambridge, England) –
«Міжнародним вченим 2003 -2004 »;
◦ Стоянов Олександр Миколайович –
кандидат технічних наук, доцент,
докторант кафедри;
◦ Мамешин Валерій Сергійович
кандидат технічних наук, доцент.

–

Україна – це метал!
Метал – це ми! Обирайте
майбутнє, обирайте кафедру
металургії сталі!
Для успішного вступу на нашу кафедру
необхідно здати на ЗНО математику (140
балів), українську мову та фізику/хімію не
нижче 124 балів.

Додаткова
інформація
кафедру металургії сталі:

Національна
металургійна
Академія України

Кафедра
металургії сталі

про

зав. кафедрою, проф., д.т.н. Бойченко
Борис Михайлович, т.(0562) 474429; моб.
(066)2729608
за питаннями вступу звертайтеся –
асистент Журавльова Світлана Валеріївна т.
(098)4149761;
доцент, к.т.н. Мамешин
Сергійович, т. (056) 3748375

Міністерство освіти і
науки України

Валерій

Наша адреса: пр. Гагаріна, 4,
Дніпропетровськ, 49600, Україна, ауд. 401408.

Спеціалізація: менеджмент і
технології виробництва сталі
(МЕ – 02)
Національна металургійна Академія України –
це всесвітньо відомий вищий навчальний
заклад, посідає 16 місце у списку найкращих
ВНЗ України, 6 місце серед технічних,

1 місце серед ВНЗ металургійного профілю.
Кафедра металургії сталі, яка заснована у 1899
є лідером у країні з підготовки кваліфікованих

E-mail: kmetsteel@metal.nmetau.edu.ua.
Офіційна сторінка:http://vk.com/k.met.steel

спеціалістів для сталеплавильного
виробництва, його визнаним науковим та
методичним центром.

-

-

-

-

Характеристика чорної
металургії на Україні і у світі

Навчальний процес та виробнича
практика студентів

Стажування та практика за
кордоном

Чорна металургія в Україні є однією з
провідних ланок економіки. По об'єму
виробництва сталі Україна входить у
10 провідних виробників сталі у світі.
Металургійна промисловість надає
40% валютних надходжень до
економіки України.
Сталеплавильне виробництво займає
центральне місце у структурі чорної
металургії
Одразу після отримання вищої освіти
випускники мають змогу заробляти
3500 – 12000 грн. у металургійній
промисловості.

На кафедрі металургії сталі на
сучасному рівні викладають дисципліни
5 професорів, 5 кандидатів технічних
наук, 3 асистенти.

Найбільш активні та обдарованні
студенти кафедри мають можливість
проходити практику, стажування та
навчатись закордоном, згідно з
існуючими договорами про співпрацю
з такими університетами:

Характеристика кафедри
За довгі роки свого існування ми
випустили понад 2000 інженерівсталеплавильників,
підготували
75
докторів та більше ніж 200 кандидатів
технічних наук, видали 70 підручників та
монографій, сотні авторських свідоцтв на
винаходи, патентів України, Росії,
Великобританії, Італії, Японії, Германії,
США, Австралії, Угорщини.

Навчання студентів проводять у
новітніх класах, споряджених сучасною
комп’ютерною
та
мультимедійною
технікою. Практичні заняття проводять у
наукових
та
напівпромислових
лабораторіях.
Під час навчання студенти старших
курсів проходять практику на заводах, з
можливістю
подальшого
працевлаштування.

- Королівський технологічний
інститут (КТН), Швеція.
- Фрайберзька гірнича академія,
Німеччина.

Українські
студенти разом
з німецьким
професором.

Дипломи магістрів та спеціалістів
дозволяють влаштуватися на престижні
інженерні посади не тільки в Україні, а і
за її кордонами.

Завідуючий кафедрою
проводить заняття.

Студенти проходять
практику на заводі.

Фрайберзька
гірнича
академія,
Німеччина.

