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НЕКРОЛОГ_______________________________________

Ф ЕД О ТКІН ІГО Р МИХАЙЛОВИЧ

ародився Федоткін Ігор Ми
хайлович 15 червня 1921
року в м. Харкові. Після закін
чення школи у 1938 році всту
пив до Харківського авіаційно
го інституту, у 1939 році був на
правлений у Харківське військо
ве училище по спецнабору, яке
закінчив у 1941 році і відразу
був направлений у 182 баталь
йон зв'язку при 2-у мехкорпу40 сі на Південно-Західному Укра
їнському фронті. Пораненим по
трапив у полон, воював в пар
тизанському загоні, потім був у
військах прибалтійського фрон
ту, після важкого поранення був
демобілізований.
Почав свій трудовий шлях з
цукрових заводів Хмельниччи
ни. З 1945 по 1954роки І.М. Фе
доткін працював на Маківському цукровому заводі змінним
теплотехніком, старшим тепло
техніком, змінним інженеромначальником, головним механі
ком заводу.
Свою працю суміщав із за
очним навчанням. У 1948-1951
роках закінчив шестирічний
курс Всесоюзного політехнічно
го інституту і одержав диплом з
відзнакою.
Одне за одним йому надхо
дили запрошення в аспірантуру
МОСКОВСЬКИХ і київських інсти
тутів, але головний інженер Фе
доткін за розпорядженням Ві
нницького раднаргоспу і за по
кликом душі піднімає і рекон
струює Вишневчикський цукро
вий завод, який займав остан
ній рядок за всіма виробничи
ми показниками. Ігор Михайло
вич працював головним інжене
ром Вишневчикського цукроза
воду з 1954 по 1958 роки. І при
ньому завод беззмінно тримає
прапор ЦК ВЦРПС і СМ СРСР.
Але жага знань і прагнення при
нести країні максимальну відда
чу, приводи'іь його в аспіранту
ру КТ1ХП. Одночасно з реконсгрукцігк) заводу Федоткін І.М.
виконував
експериментальну

Н

частину кандидатської дисерта
ції, керівником був доц. Тобілевич Н.Ю. У 1958 році був запро
шений як кваліфікований робіт
ник промисловості до Київсько
го технологічного інституту хар
чової промисловості на поса
ду старшого викладача кафедри
спеціального обладнання. 19
січня 1962 року отримав диплом
кандидата технічних наук, а 23
жовтня 1963 року —атестат до
цента. Використовуючи зв’язки
з промисловістю, Ігор Михай
лович розгорнув інтенсивну на
укову діяльність на широкому
фронті досліджень.
23 січня 1970 року отри
мав диплом доктора технічних
наук, а 13 листопада 1970року
- атестат професора. З урахуван
ням кваліфікації, наукової діяль
ності, виробничого стажу, ме
тодико—викладацької практики
та публікацій численних науко
вих праць МІНВУЗОМ України
з погодженням ЦК КПУ у верес
ні 1970 року Федоткін І.М. був
призначений ректором Київсько
го технологічного інституту хар
чової промисловості. Працював
ректором до вересня 1974 року.
З цього року перейшов працюваги до Національного технічного
університету (КПІ), обіймав по
саду завідувача кафедри «Розра

хунку і конструювання машин і
апаратів харчової промисловос
ті» у 1974-1977роках, а у 19771986 роках - завідувача кафедри
хімічного, полімерного та силі
катного машинобудування.
У цей же період відбуваєть
ся якісний стрибок у науковій
діяльності Ігоря Михайловича
- відкривається величезна кіль
кість нових ефектів і процесів,
які в подальшому стануть фун
даментом технологій майбут
нього.
І.М. Федоткін
- Акаде
мік
Міжнародної
Академії
комп'ютерних наук та систем
(1992), винахідник СРСР, за
служений діяч науки і техні
ки України, Лауреат державної
премії України. Видатний вче
ний - спеціаліст в області тепломасообмінних процесів. Автор
понад 630 наукових праць, в т.ч.
68 книг, 150 авторських свідоцтв
і патентів, з яких 25% впрова
джені в серійне виробництво,
підготував 78 кандидатів наук і
11 докторів наук.
За результатами наукової ро
боти одержав премію за кра
щу наукову роботу «Матема
тичне моделювання технологіч
них процесів» від Держкомітету
СРСР з народної освіти, нагоро
джений медаллю «Победитель
соцсоревнования» - Міністер
ство і ЦК профспілок робітників
ВОСРСР, 27.04.1981 р.. Лауреат
премії КПІ за роботи «Интенси
фикация технологических про
цессов» (монографія та впрова
дження в виробництво). Неодно
разово брав участь з розробками
та експонатами на ВДНГ У PCP
та ВДНГ СРСР та одержував
срібну, бронзову медалі та ди
пломи 2 та З ступенів.
Ігор Михайлович прожив
яскраве життя, завжди мав актив
ну позицію, його відрізняли гли
бока людяність, справжня інтелііентність, високий професіона
лізм, життєлюбність і оптимізм.

