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НАКАЗУЮ: 

 

Затвердити теми і призначити керівників дипломних  робіт таким студентам 

факультету конструювання та дизайну заочної форми навчання освітнього ступеня 

«Бакалавр» по напрямку підготовки  «Машинобудування» та спеціальності «Галузеве 

машинобудування»: 

 
№ 

п/

п 

П.І.Б. 

студента 
Name of student 

Тема дипломної 

роботи 

Theme of the  

thesis 
Керівник 

Освітньо-професійна програма 

Теми фундаментального характеру 

Кафедра надійності техніки 

1. 

Мигулько 

Сергій 

Миколайович 

Myhulko  

Serhiy 

Mykolayovych 

Проект реконструкції 

ремонтної майстерні 

ПРАТ Агрофірма 

«Колос» Вінницької 

області з 

удосконаленням 

пристосування для 

ремонту 

автотракторного 

електрообладнання 

Project of 

reconstruction of 

repair workshop of 

JSC Agro Firm 

"Kolos" of Vinnytsia 

region with 

improvement of 

adaptation for repair 

of autotractor 

electrical equipment 

К.т.н., 

ст.викл 

Попик П.С. 

2. 

Мойшевич 

Ірина 

Василівна 

Moishevych 

 Iryna  

Vasylivna 

Удосконалення  

ремонто-

технологічної 

оснастки для 

проведення ремонту 

піджимних обойм 

насосу НШ 32 

Improvement of the 

repair and 

technological 

equipment for 

repairing the 

clamping housings 

of the pump NSH 32 

к.т.н., ст. 

викл. 

Банний 

О.О. 

Факультет конструювання та дизайну 

(заочна форма навчання) 



 

   

3. 

Білокур 

Олександр 

Юрійович 

Bilokur  

Oleksandr 

Yuriyovych 

Удосконалення 

комплекту 

пристосувань з 

ремонту двигунів в 

умовах «СП 

Євротрейд» 

Improvement of a set 

of adapters for 

engine repair in the 

conditions of JV 

Eurotrade 

к.т.н.,доц. 

Новицький 

А.В. 

4. 

Ченченко 

Павло 

Вікторович 

Chenchenko 

 Pavlo 

Viktorovych 

Удосконалення 

стенду для 

розбирання і 

складання коробки 

передач тракторів 

МТЗ 

Improvement of the 

stand for dismantling 

and assembling the 

gearbox of MTZ 

tractors 

К.т.н., 

ст.виклада

ч Банний 

О.О.  

5. 

Смітюх 

Микола 

Степанович 

Smitiukh 

 Mykola 

Stepanovych 

Удосконалення 

технології та стенду 

для ремонту 

редукторів задніх 

мостів автомобілів в 

умовах ремонтної 

майстерні агрофірми 

Improvement of 

technology and stand 

for repair of 

gearboxes of rear 

axles of cars in the 

conditions of repair 

shop of agrarian fi 

к.т.н.,доц. 

Новицький 

А.В., 

к.т.н. 

Харьковськ

ий І.С. 

6. 

Ліхтанський 

Віталій 

Володимирович 

Likhtanskyi 

Vitalii 

Volodymyrovych 

Удосконалення 

універсального 

стенду для ремонту 

двигунів в умовах 

майстерні загального 

призначення 

Improvement of the 

universal stand for 

repair of engines in 

the conditions of 

general workshop 

ст. викл. 

Бистрий 

О.М. 

Кафедра тракторів, автомобілів та біоенергосистем 

7. 
Білько Сергій 

Олександрович 

Bilko  

Serhii 

Oleksandrovych 

Розроблення 
конструкції вузла 
кріплення стійки 

корпуса плуга ПЛН 3-
35 до рами 

Development of the 

design of the 

mounting unit of the 

plow rack PLN 3-35 

to the frame 

Ст. 

викладач 

Курка В.П. 

8. 

Титаренко 
Дмитро 

Віталійович 

Tytarenko  

Dmytro 

Vitaliiovych 

Удосконалення 
конструкції польової 
дошки корпусу плуга 

ПЛН 3-35 

Improvement of the 

design of the PLN 3-

35 plow body field 

board 

Ст. 

викладач 

Курка В.П. 

Кафедра конструювання машин і обладнання 

9. 

Недужко 

Микола 

Петрович 

Neduzhko  

Mykola 

 Petrovych 

Розробка конструкції 

стрічкового конвеєра 

для навалочних 

вантажів 

Design of belt 

conveyor design for 

bulk cargo 

к.т.н., доц., 

Коробко 

М.М. 

Кафедра механізації тваринництва 

10. 

Кабанов 

Григорій 

Володимирович 

Kabanov  

Hryhorii 

Volodymyrovych 

Механізація 

водопостачання на 

свинофермі з 

удосконаленням 

напувалки 

Mechanization of 

water supply at the 

pig farm with 

improvement of the 

drinking bowl 

 доц. 

Ребенко 

В.І. 

Теми інноваційного характеру 

Кафедра надійності техніки 

11. 
Киця Дмитро 

Олегович 

Kytsia  

Dmytro 

Розробка технології 

та технічного 

Development of 

technology and 

к.т.н., доц. 

Ружило 



 

   

Olehovych оснащення для 

ремонту 

автотракторного 

електрообладнання 

technical equipment 

for repair of tractor 

power equipment 

З.В.  

Кафедра тракторів, автомобілів та біоенергосистем 

12. 
Жабчик Дмитро 

Михайлович 

Zhabchyk  

Dmytro 

Mykhailovych 

Удосконалення 

обчислювальної 

жатки ЖОН-6 для 

обмолоту зернових 

культур 

Improvement of the 

ZhON-6 computing 

header for threshing 

of cereals 

к.іст.н., 

доц., Деркач 

О.П. 

13. 

Ященко 

Олександр 

Віталійович 

Yashchenko 

Oleksandr 

Vitaliiovych 

Удосконалення 

конструкції 

зернозбирального 

комбайна для 

збирання 

дрібнонасіннєвих 

культур 

Improvement of 

combine harvester 

design for small-

seed crop harvesting 

к.т.н., доц.,   

Чуба В.В. 

Кафедра механіки 

14. 

Куценко 

Назарій 

Володимирович 

Kutsenko  

Nazarii 

Volodymyrovych 

Удосконалення 

конструкції робочих 

органів 

гичкозбиральної 

машини КПФ-1,5 

Improvement of 

design of working 

bodies of the KPF-

1,5 pick-up machine 

к.т.н., доц., 

Березовий 

М.Г. 

Теми неординарного характеру 

Кафедра тракторів, автомобілів та біоенергосистем 

15. 
Лутченко Олег 

Юрійович 

Lutchenko Oleh 

Yuriiovych 

Удосконалення 

безпілотного 

літального апарату 

для внесення 

трихограми 

Improvement of 

unmanned aerial 

vehicle for making 

trichograms 

к.т.н., доц., 

Марус О.А. 

16. 

Мусієнко 
Віталій 

Іванович 

Musiienko Vitalii 

Ivanovych 

Удосконалення 

конструктивних 

параметрів 

обладнання для 

отримання 

генераторного газу із 

рослинної біомаси 

Improvement of 

construction 

parameters of 

equipment for 

production of 

generator gas from 

plant biomass 

к.т.н., доц. 

Цивенкова 

Н.М. 

 

 

 

Проректор з навчальної  

і виховної роботи 

              

  

 

С. Кваша 



 

   

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

      Начальник  
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Декан факультету  

конструювання та дизайну      З. Ружило 
 


