
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З глибоким  сумом сповіщаємо, що 18 травня 2015 р. на 88-му році пішов з 

життя відомий вчений, заслужений працівник вищої школи України, 

заслужений професор НТУУ «КПІ», декан інженерно-фізичного факультету у 

1972 – 1988 роках, член-кореспондент НАН України  

ЧЕРНЕГА ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ 

 

Дмитро Федорович Чернега народився 5 жовтня 1927 у с.Миколаївка 

Борзнянського району Чернігівської області.  

Наукова і педагогічна діяльність Д.Ф.Чернеги з 1953 р. пов’язана з 

Київським політехнічним інститутом. В 1959–1964 рр. він працював 

заступником декана металургійного факультету, в 1965–1972 рр. – деканом 

загальнотехнічного факультету, в 1972–1988 рр. – деканом інженерно-

фізичного факультету Національного технічного університету України „КПІ”. 

Д.Ф.Чернега – відомий вчений в галузі високотемпературних фізико-

хімічних процесів металургії сталі, кольорових металів, спеціальної 

електрометалургії та ливарного виробництва. Під його керівництвом проведено 

фундаментальні дослідження властивостей рідких сплавів, поведінки, дифузії 

та масообміну газів, методів електрофізичної обробки сплавів у рідкому стані 

та під час кристалізації. За його участі створено та впроваджено у виробництво 



технології модифікування, легування та рафінування алюмінієвих сплавів, 

методи електрошлакового обігрівання та підживлення сталевих зливків, а також 

обладнання для експрес визначення вмісту водню в сплавах безпосередньо в 

плавильних печах.  

Дмитро Федорович є автором понад 660 наукових і методичних праць, в 

тому числі 3 підручників, 4 монографій, довідника, 7 брошур, має 40 

авторських свідоцтв. 

Д.Ф.Чернега зробив значний внесок у підготовку інженерних та науково-

педагогічних кадрів, в розв’язання актуальних проблем і задач вищої школи. 

Працюючи деканом, велику увагу приділяв організаційній, методичній і 

педагогічній роботі з розроблення учбових планів і створення необхідних умов 

для підготовки в КПІ висококваліфікованих інженерів-металургів. Підготував 

10 докторів та 21 кандидата наук. 

Учасник Великої Вітчизняної війни. 

Заслужений працівник вищої освіти України, нагороджений орденом "За 

заслуги" III ступеня, Відмінник освіти України, нагороджений Почесними 

грамотами Президії Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України.  

Наукова громадськість, колеги, учні та друзі щиро сумують за Дмитром 

Федоровичом і висловлюють співчуття його рідним і близьким. 

 

Прощання з Д.Ф.Чернегою відбудеться 19 травня об 11:30 у холі корпусу 

№9 НТУУ "КПІ" за адресою м.Київ. вул. Політехнічна, 35. 

 


