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Виконавець:  Ландик О.Г., завідувач відділення технічно-енергетиничних систем та засобів автоматизації 

Файл:              \\ZAV-ELIS\Users\Public\Documents\ЛАНДИК\накази на теми\Наказ на теми дипломних проєктів 

групи АБ181ск.doc 

Про затвердження тем дипломних  Відділення технічно- 
проєктів та закріплення керівників енергетичних систем та 

 засобів автоматизації 

 (денна форма навчання) 

   

У відповідності до Положення про організацію освітнього процесу у  

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» та з метою 

підготовки до державної атестації випускників 

 

НАКАЗУЮ: 
 

 1. Затвердити теми дипломних проєктів та закріпити керівників за 

студентами 2 курсу денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» 

спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

(гр.АБ181ск): 

№ 

з/п 

П.І.П. 

дипломника 

Тема дипломного 

проєкту 

Керівник 

дипломного 

проєкту 

1.  

Білик 

Олексій 

Михайлович 

Автоматизація потокової лінії 

приготування концентрованих кормів 
Кістень В.Г. 

2.  

Галенко 

Валерій 

Анатолійович 

Автоматизація системи контролю 

технологічними параметрами 

автоклава 

Кістень В.Г. 

3.  

Малхазов 

Ігор 

Олексійович 

Автоматизація температурного 

режиму опалювального котла  

ДКВР-300 

Кістень В.Г. 

4.  

Мокринець  

Владислав 

Сергійович 

Система автоматичного регулювання  

процесом активної вентиляції зерна 

при зберіганні в зерносховищі 

Концур В.В. 
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5.  

Пашньов 

Максим  

Сергійович 

Автоматизація технологічного 

процесу виготовлення овочевих 

консервів 

Кістень В.Г. 

6.  

Подобний  

Дмитрій 

Вадимович 

Автоматизація насосної станції з 

розробкою пристрою регулювання 

швидкості асинхронних двигунів з 

короткозамкненим ротором 

Кліменктовський 

Ю.А. 

7.  

Сокол 

Дмитро 

Олегович 

Автоматизація керування 

температурним режимом 

хлібопекарської печі 

Кліменктовський 

Ю.А. 

 

2. Затвердити викладача Соломко Н.О. консультантантом з питань 

нормоконтролю. 

3. Затвердити склад рецензентів дипломних проєктів у студентів денної 

форми навчання спеціальності  151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології»: 

1. Козоріз Денис Вікторович; 

2. Нечваль Петро Петрович. 

 

4. Бухгалтерії коледжу (Назаренко В.М.) оплату проводити згідно з 

чинним законодавством (керівникам дипломного проєктування, 

консультантам з питань нормоконтролю – згідно з встановленим 

навантаженням; рецензентам – погодинно). 

 

5. Загальне керівництво та контроль за виконанням дипломних проєктів 

покласти на завідувача відділення технічно-енергетичних систем та засобів 

автоматизації Ландика О.Г. 

 


