
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 1 НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Н А К А З 

2 0 ^ /р . м. Київ 

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 ЗО серпня 2018 р. за № 101, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити теми та призначити керівників кваліфікаційних робіт здобувачів вищої 
освіти 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 01 листопада 2021 
року по 28 лютого 2022 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. 

Ректор О. Ю. Шевченко 



Додаток 1 

до наказу № / Т ^ від «М> /С 2021 р. 

Теми та керівники кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 3-го курсу Полтавської філії 
НУХТ, які навчаються за освітнім ступенем «бакалавр» заочної форми скороченого терміну 
навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»: 

Сушко Володимир 
Костянтинович 

Грекін Олександр 
Віорелович 

Модернізація центрифуги НОГШ-321 продуктивністю по 
твердому продукту 500 кг/год. 

Модернізація пластинчастого маслоутворювача 
безперервної дії Я5-ОМС-1 продуктивністю 1000 кг/год. 

Різник Роман 
Володимирович 

Модернізація чана шпарильного К7-ФШ2К для 
ошпарювання туш свиней продуктивністю 115 туш/год. 

Марченко Ігор 
Олександрович 

Талахно Віктор 
Сергійович 

Шпанкін Дмитро 
Сергійович 

Модернізація печі ССЛ-2А для обпалювання шерстних 
субпродуктів продуктивністю 2000 кг/зміну по сирому 
продукту. 
Модернізація машини К7-ФЦУ/1-8 для ошпарювання і 
зняття щетини із туш свиней продуктивністю 5 туш/год. 

Модернізація машини-автомата АРМ для фасування та 
пакування вершкового масла продуктивністю 80 
брикетів/хв. 

Керівник кваліфікаційної роботи - К.т.н., доц., в.о. директора Полтавської філії 
НУХТ Ястреба С. П. 

Головченко Роман 
Юрійович 

Дарнопих Анатолій 
Олегович 

Модернізація гомогенізатора клапанного типу К5-ОГА-
1.2 для механічного оброблення молока продуктивністю 
1200 л/год. 

Модернізація сепаратора ОСН-С для сепарування молока 
продуктивністю 10 000 л/год. 

Кодаченко Ярослав 
Миколайович 

Модернізація вібропросіювача для кормового борошна 
продуктивністю 1,5 т/год . 

Мигаль Сергій 
Олександрович 

Модернізація силового подрібнювана К7-ФИ2-С 
продуктивністю 1500 кг/год. 

Керівник кваліфікаційної роботи - ст. викладач кафедри машин і апаратів 
харчових та фармацевтичних виробництв Навчально-наукового інженерно-
технічного інституту ім. акад. І. С. Гулого НУХТ Беседа С. Д. 

Влізько Родіон 
Леонідович 

Модернізація розпилювальної сушильного комплексу А1-
ВРА-4 продуктивністю 500 кг/год сухого продукту. 

Мигаль Владислав Модернізація машини К7-ФВП-200 для подрібнення 
Олександрович м'ясної сировини продуктивністю 4500 кг/год. 



Коновал Микола 
Миколайович 

Модернізація машини-автомату СУБ-2-67 для 
виготовлення пельменів продуктивністю 400 кг/год. 

Слинько Ілля 
Володимирович 

Модернізація термокамери ОХКИ-286 продуктивністю 
950 кг/год оброблення ковбасних виробів. 

Холоденко Олег Іванович Модернізація машини для змішування фаршу К7-ФММ-
150 місткістю чаші 0,15 м3. 

Керівник кваліфікаційної роботи - К.т.н., директор ВСП «Полтавський фаховий 
коледж НУХТ» Палаш А. А. 

Булах Богдан 
Олександрович 

Гонтар Анатолій 
Олексійович 

Мордашев Олександр 
Олександрович 

Підгірний Олексій 
Валерійович 

Модернізація машини для закупорювання пляшок 
продуктивністю 18000 пл/год. 

Модерніація машини для змішування подрібненого 
солода з водою продуктивністтю 30 т/год. 

Модернізація машини для миття пляшок КГОПЄБ Ьауаіес 
продуктивністю 24000 пл/год. 

Модернізація бражної колони продуктивністю 3000 дал 
спирта на добу. 

Керівник кваліфікаційної роботи - старший викладач кафедри машин і апаратів 
харчових та фармацевтичних виробництв навчально-наукового інженерно-
технічного інституту ім. академіка І.С. Гулого НУХТ Марцинкевич Л. В. 

Зав. 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. Гавва 


