
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження тем та призначення 

керівників кваліфікаційних робіт 

по Полтавській філії НУХТ 

 

           Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному 

університеті харчових технологій, затвердженого наказом від 30 серпня 2018 р. за № 101, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

      1.Затвердити теми та призначити керівників кваліфікаційних робіт студентів 3-го курсу 

заочної форми скороченого терміну навчання Полтавської філії НУХТ, які навчаються для 

здобуття  освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом 133 «Галузеве машинобудування». 

     2.Установити термін виконання і захисту кваліфікаційних робіт з 02 листопада 2020 року по 

28 лютого 2021 року. 

      3.Відповідальність за організацію виконання кваліфікаційних робіт покласти на завідувача        

кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Навчально-

наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І. С. Гулого НУХТ, д.т.н., проф. О. М. Гавву. 

      4.Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. директора Полтавської філії  НУХТ            

Ястребу С. П. 

 

В.о. ректора                                           В. Л. Яровий 

 

 

Проект наказу вносить:                                                                        

в.о. директора Полтавської                                                               

філії НУХТ  

 

 

С.П. Ястреба                                                                                                                                                                                      

"ПОГОДЖЕНО": 
                                                                                           
Проректор з науково-педагогічної  

та виховної роботи 

  

                  Л. Ю. Арсеньєва 

 

Начальник  НМВ НМУ    

 

                                                В. Ю. Виговський 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Бухгалтер І категорії                                         

                     Н.А.Василенко                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                   

Начальник юридичного відділу   

 

Н.Л. Зарва                      
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                                                      Додаток 1 

 

                                                                                               до наказу № _____від «   » _______2020 р. 

 

       Теми та керівники кваліфікаційних робіт студентів 3-го курсу Полтавської філії НУХТ, які 

навчаються за освітнім ступенем «бакалавр» заочної форми скороченого терміну навчання 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»: 

 

1. Макаренко Андрій 

Олегович 
Модернізація молоткової дробарки А1-ДМ2Р-22В 

продуктивністю 6 т/год для подрібнення зерна.  

2. Зленко Тарас 

Володимирович Модернізація машини для гранулювання комбікорму «С-

750» фірми «Van Aarsen» продуктивністю 10 т/год. 

3. Гринчиха Олександр 

Олександрович 

Модернізація центрифуги ФПН для відділення жиру від 

шквари продуктивністю 500 кг по твердому продукту.  

4. Ляшенко Олександр 

Юрійович 
Модернізація преса МП-68 для відтиснення олії із 

рослинної сировини продуктивністю 75 т/зміну переробки 

насіння соняшника.  

5. Токар Антон Сергійович Модернізація сировиготовлювача Я5-ОСЖ-10 ємністю 

10000 л. 

6. Савченко Вячеслав 

Сергійович 
Модернізація автомата фірми «KONTIX» для 

закупорювання скляних пляшок продуктивністю 18000 

пл/год.  

 Керівник проектів – К.т.н., доц., в.о. директора Полтавської філії НУХТ Ястреба    

С. П. 

 

 

1. Пісковий Олег Сергійович Модернізація вертикального автоклава для стерилізації 

м’ясних консервів місткістю дві корзини. 

2. Ворона Антон Леонідович Модернізація двошнекового вакуумного шприця «КОМПО-

ОПТІ-2000-01» продуктивністю 1600 кг/год. 

3. Солодовник Ігор 

Валерійович 

Модернізація підвісного пристрою пилки для 

розпилювання туш свиней і великої рогатої худоби РЗ-ФЕП 

продуктивністю 100 туш/год. 

 Керівник проектів – ст. викладач кафедри машин і апаратів харчових та 

фармацевтичних виробництв Навчально-наукового інженерно-технічного інституту 

ім. акад. І. С. Гулого НУХТ Беседа С. Д. 

 

1. Божко Артем 

Олександрович 

Модернізація вакуум-горизонтального котла КВМ-4,6 

місткістю 4,6 м³. 

 

2. Горпініч Олег 

Геннадійович 

Модернізація автомату М6-ОРЖ для пакування в’язких 

молочних продуктів у полімерні стаканчики 

продуктивністю 25 стаканчиків/хв. 

 

3. Захарченко Роман 

Олександрович 

Модернізація миючого барабану К7-ФМ-3А для обробки 

субпродуктів продуктивністю 1000 кг/год. 

 



4. Копил Олена Василівна Модернізація автомата АЖ-ЗП для виробництва смажених 

пиріжків продуктивністю 880 шт/год. 

5. Назаренко Богдан 

Анатолійович 

Модернізація триконвеєрного шкурознімального агрегату 

ФШН продуктивністю 300 гол/год.  

 

6. Цимбал Андрій Дмитрович Модернізація машини Л5-ФММ-150 для перемішування 

харчових продуктів місткістю чаші 150 л. 

 

 
Керівник проектів – К.т.н., директор  ВСП «Полтавський фаховий коледж НУХТ»            

Палаш А. А. 

 
 

 

Зав. кафедри машин і апаратів харчових та О. М. Гавва 
фармацевтичних виробництв 

Навчально-наукового інженерно-технічного  

інституту ім. акад. І. С. Гулого НУХТ, д.т.н., проф.                                                                                                               
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