
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАКАЗ 

" " , 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 181 «Харчові 
технології». 

2.Установити термін виконання і захисту кваліфікаційних робіт з 13 грудня 2021 року 
по 28 лютого 2022 року. 

3.Відповідальність за організацію виконання кваліфікаційних робіт покласти на 
завідувача кафедри технології молока і молочних продуктів Навчально-наукового 
інституту харчових технологій НУХТ, д.т.н., проф. Поліщук Г.Є. 

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

Ректор О. Ю. Шевченко 



Додаток 1 

до наказу від 11 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 181 «Харчові технології»: 

Барило Валентина 
Миколаївна 

Комісаренко Юлія 
Миколаївна 

Мельник Тетяна Юріївна 

Михайлик Вікторія 
Володимирівна 

Олексієнко Анна 
Сергіївна 

Проект цеху по виробництву питних видів молока та 
кисломолочних напоїв потужністю 65 т переробки молока 
за зміну 

Проект цеху по виробництву кисломолочних продуктів 
потужністю 40 т молока за зміну 

Проект цеху по виробництву сиру кисломолочного та 
глазурованих сирків потужністю 40 т молока за зміну 

Проект цеху виробництва 
готової продукції за зміну 

морозива потужністю 6 т 

Проект цеху виробництва вершкового та топленого масла 
потужністю 70 т молока за добу з переробкою вторинної 
сировини 

Керівник кваліфікаційної роботи - завідувач комп'ютерно-технологічного 
відділення ВСП «Полтавський фаховий коледж НУХТ» Васецька Л. В. 

Волос Анастасія 
Сергіївна 

Хорольська 
Миколаївна 

Валентина 

Воскобойник Ірина 
Анатоліївна 

Грицай Ангеліна 
Русланівна 

Ірзакова Анастасія 
Владиславівна 

Проект цеху по виробництву сиру кисломолочного 
м'якого дієтичного потужністю 30 т переробки молока за 
зміну з переробкою молочної сироватки 

Проект цеху виробництва вершкового масла та спредів 
методом перетворення високожирних вершків 
потужністю 60 т молока за добу з переробкою вторинної 
молочної сировини 

Проект цеху виробництва вершкового масла методом 
сколочування потужністю 80 т переробки молока за добу 
з переробкою знежиреного молока 

Проект цеху по виробництву твердих сичужних сирів 
формуванням із пласта потужністю 60 т молока за зміну з 
переробкою молочної сироватки 

Проект цеху по виробництву сухих молочних продуктів 
потужністю 140 т молока за добу 

Керівник кваліфікаційної роботи - викладач ВСП «Полтавський фаховий 
коледж НУХТ» Василевська Н.П. 

Тесленко Марина 
Сергіївна 

Кайдаш Юлія 
Олександрівна 

Проект цеху по виробництву згущених молочних 
консервів з цукром у цеху потужністю 110т молока за 
добу 

Проект цеху по виробництву твердих сичужних сирів 
потужністю 50 т молока за зміну та сироватки сухої 

Керівник кваліфікаційної роботи - завідувач навчально-виробничої практики 
ВСП «Полтавський фаховий коледж НУХТ» Марченко Т.С. 



Мандзюк Дарина Проект заводу сухих молочних продуктів у цеху 
Русланівна потужністю переробки 270 тон молока за добу 

Аверкеєва Єлизавета Проект цеху по виробництву сирів сичужних на 
Костянтинівна підприємстві потужністю переробки 58 тон молока за 

зміну 

Керівник кваліфікаційної роботи - к.т.н., доцент, заступник директора з 
навчальної роботи ННІ Харчових технологій НУХТ Пухляк А. Г. 

Зав. кафедри технології молока 
і молочних продуктів 
Навчально-наукового інституту 
харчових технологій НУХТ, д.т.н., проф. 

Г. Є. Поліщук 


