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НАКАЗ
29
01
“____”______________2021
р.

Ніжин

Про затвердження тем дипломних
проєктів та закріплення керівників

№ _05 «С»___
Відділення технічноенергетичних систем та
засобів автоматизації

У відповідності до Положення про організацію освітнього процесу у
Ніжинському ФК НУБіП України та з метою підготовки до державної
атестації випускників
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити теми дипломних проєктів та закріпити керівників за
студентами 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (гр.МН171)
№
з/п

П.І.П.
дипломника

1.

Бондаренко
Валентин
Вікторович

2.

Будиський
Антон
Володимирович

3.

Будник
Микола
Денисович

Тема дипломного
проєкту
Підбір і розрахунок системи
машин для комплексної
механізації виробництва озимої
пшениці з розробкою операційної
технології прямого посіву в
умовах ТОВ «Бахмач Агро»
Ніжинського району
Удосконалення організації
ремонту автомобілів Ніжинського
району КП «НУВКГ» м.Ніжина з
розробкою шиномонтажної
дільниці
Прогресивна технологія
вирощування картоплі з
розробкою міжрядного обробітку
в умовах СФГ «Кредо»
Ніжинського району

Керівник
дипломного
проєкту

Дяченко Л.А.

Кириченко О.М.

Мошко В.В.

Виконавець: Ландик О.Г., завідувач відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації
Файл:
I:\Мои документы\ТЕСЗА\Теми дипломних проєктів\Теми ДП 2020-2021\На сайт 2021\Наказ на теми
дипломних проєктів групи МН171друк.doc
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4.

Гераєв
Русал
Фуадович

5.

Калинка
Ігор
Григорович

6.

Квятковський
Вадим
Романович

7.

Коваленко
Андрій
Миколайович

8.

Козин
Максим
Ярославович

9.

Купченко
Богдан
Анатолійович

Механізація технологічного
процесу наплавлення у ТОВ
«Агарта-Агро» Ніжинського
району з розробкою установки
для зміцнення
Організація ремонтнообслуговуючих робіт машиннотракторного парку в умовах
лабораторного корпусу №2 ВСП
«Ніжинський фаховий коледж
НУБіП України» м.Ніжина з
розробкою розбиральномийного відділення
Підбір і розрахунок системи
машин для комплексної
механізації виробництва озимого
ріпаку з розробкою операційної
технології основного обробітку
ґрунту в умовах ПСП «Авангард»
Ніжинського району
Оптимізація процесу
вирощування ріпаку в
фермерському господарстві
«Донбас-Агро» Ніжинського
району з модернізацією
вирівнювачів ґрунту
Покращення експлуатаційних
показників машинного агрегату в
умовах НІКЗ «Качанівка»
Прилуцького район шляхом
впровадження системи живлення
скрапленим газом
Комплексна технологія
вирощування тритікале з
розробкою технології збирання в
умовах ПОСП «Жадьківське»
Прилуцького району

Шкодин А.В.

Онищенко В.Б.

Дяченко Л.А.

Приходько С.П.

Топчій С.І.

Мошко В.В.

№ ________

29.01.2021

Кураш
10. Андрій
Олександрович

Легецький
11. Сергій
Анатолійович

Маслюк
12. Денис
Миколайович

Мороз
13. Михайло
Станіславович

Пильник
14. Вячеслав
Михайлович

Приходько
15. Дмитро
Миколайович

Підбір і розрахунок системи
машин для комплексної
механізації вирощування
соняшнику в умовах ПП «АгроТрейдер» Прилуцького району з
розробкою операційної технології
обробітку ґрунту
Впровадження ґрунтозахисної
системи обробітку ґрунту при
вирощуванні кукурудзи на зерно
в умовах ФГ «Світлана-Агро2017» Ніжинського району
Оптимізація механізованого
процесу вирощування
багаторічних трав і заготівлі сіна
в ТОВ «ВІВА-Плюс»
Ніжинського району з розробкою
підбирача-навантажувача
Підбір і розрахунок системи
машин для комплексної
механізації вирощування сої з
розробкою операційної технології
боронування в умовах ПСП
«Авангард» Ніжинського району
Комплексна механізація
вирощування озимого жита з
розробкою операційної технології
передпосівної підготовки ґрунту в
умовах ТОВ «Дніпрове»
Чернігівського району
Організація обслуговування
машинно-тракторного парку в
лабораторному корпусі №2 ВСП
«Ніжинський фаховий коледж
НУБіП України» м.Ніжина з
розробкою технології
обслуговування двигуна PACCAR
MX-300 автомобіля DAF XF95

Лавська Н.В.

Лавська Н.В.

Приходько С.П.

Дяченко Л.А.

Мошко В.В.

Топчій С.І.
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Пянківський
16. Вадим
Володимирович

Ременюк
17. Ігор
Володимирович

Свербиненко
18. Богдан
Віталійович
Світличний
19. Олександр
Дмитрович
Семенов
20. Данііл
Юрійович

Сердюк
21. Максим
Олександрович

Слаутинський
22. Едуард
Віталійович

Проєкт переобладнання
автомобіля ГАЗ-3302 під
мобільну ремонтну майстерню
для умов ТОВ «Данівка-Агро»
Чернігівського району з
розробкою конструкції пресу
Удосконалення організації
ремонтних робіт в ремонтній
майстерні СТОВ «Шатурське»
Ніжинського району з розробкою
технології технічного
обслуговування трактора
Fendt 1050
Проєкт відділення з технічного
обслуговування та ремонту
паливної апаратури в умовах
ТОВ «Завод» Ніжинсільмаш»
м.Ніжина
Оптимізація конструкції сівалки
СЗ-3,6 з модернізацією пристрою
для боротьби з пилом в СГВК
«Зоря» Чернігівського району
«Індустріальна технологія
вирощування кукурудзи на зерно
з розробкою технології сівби в
умовах ТОВ «Прогрес»
Прилуцького району
Проєкт переоснащення
мотороремонтного відділення
ЦРМ в умовах СТОВ
«Батьківщина» Прилуцького
району з розробкою стенду для
ремонту двигунів
Підбір і розрахунок системи
машин для комплексної
механізації вирощування
кукурудзи на зерно з розробкою
операційної технології оранки в
умовах ТОВ «Бахмач Агро»
Ніжинського району

Кириченко О.М.

Кириченко О.М.

Топчій С.І.

Приходько С.П.

Мошко В.В.

Топчій С.І.

Дяченко Л.А.
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Стрига
23. Валентин
Миколайович

Хоменко
24. Владислав
Олегович

Чигрин
25. Андрій
Дмитрович

Шипілов
26. Єгор
Олександрович
Шкарупа
27. Владислав
Віталійович
Щербина
28. Олег
Олександрович

Яновський
29. Ярослав
Вікторович

Організація ремонтнообслуговуючих робіт МТП в
умовах ремонтної майстерні ТОВ
«Агро-Регіон Козелець»
Чернігівського району з
розробкою технології відновлення
валів сільськогосподарських
машин
Удосконалення механізованого
процесу вирощування кукурудзи
на зерно у фермерському
господарстві «Донбас-Агро»
Ніжинського району з
модернізацією зчіпки для сівалок
Проєкт технічного
переоснащення цеху по ремонту
електрообладнання техніки в
умовах ремонтної майстерні
ПрАТ «Кремінь» Прилуцького
району
Організація технічного
обслуговування МТП ФГ
«Донбас–Агро» м.Ніжин з
розробкою зварювальної дільниці
Проєкт дільниці для поточного
ремонту автотракторної техніки в
умовах Борзнянської філії ТОВ
«Українська молочна компанія»
Ніжинського району
Проєкт дільниці по миттю техніки
в умовах ПрАТ «Кремінь»
Прилуцького району з підбором
асортименту миючих засобів
Проєкт пункту технічного
обслуговування МТП в умовах
Чернігівської філії
«АгроТехСоюзу» Ніжинського
району з розробкою технології
обслуговування двигунів
тракторів CLAAS

Шкодин А.В.

Приходько С.П.

Онищенко В.Б.

Кириченко О.М.

Онищенко В.Б.

Кириченко О.М.

Топчій С.І.
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Яременко
30. Владислав
Юрійович

Підбір та розрахунок системи
машин для комплексної
механізації виробництва
кормового буряку з розробкою
технології посіву в умовах ТОВ
«СІНАГРО» Прилуцького району

2. Затвердити викладачів Кириченка
консультантами з питань нормоконтролю.

О.М.,

Мошко В.В.

Приходько

С.П.

3. Затвердити склад рецензентів дипломних проєктів студентів денної
форм навчання спеціальності 208 «Агроінженерія»:
1. Андрієць Олександр Володимирович;
2. Іллюшко Володимир Миколайович;
3. Савостьянов Сергій Дмитрович.
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.

В.о директора

З наказом ознайомлена
Головний бухгалтер

О.В.Литовченко

В.М.Назаренко

