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НАКАЗ

09 «С»
№ _________

Ніжин

Про затвердження тем дипломних
проєктів та закріплення керівників

Відділення економіки,
логістики та
інформаційних систем
(денна форма навчання)

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» спеціальності 275.03 «Транспортні технології
(автомобільний транспорт)» (гр.ПН171)
№
з/п

1.

П.І.П.
дипломника
Андреєв
Антон
Андрійович

2.

Бойко
Ігор
Григорович

3.

Буднєв
Роман
Володимирович

4.

Вакуленко
Максим
Миколайович

Виконавець:
Файл:

Тема дипломного
проєкту
Проєктування організації перевезень
комбікорму транспортом ТОВ КЗ
«Піаст-Ніжин» міста Ніжин з
розробкою заходів збереження
вантажу
Удосконалення організації
перевезення хліба та хлібобулочних
виробів у ТОВ «НіжинХліб»
Організація транспортного процесу
перевезень кондитерських виробів
на прикладі ТОВ «НіжинХліб»
Організація перевезення шроту з
ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» до
місць переробки автотранспортом
підприємства

Керівник
дипломного
проєкту
Петрик А.М.

Дяченко Л.А.

Дяченко Л.А.

Горбач В.І.

Романенко Т.В., завідувач відділення економіки, логістики та інформаційних систем
D:\1 Фаховий Коледж\Накази\Теми дипломних проєктів\Наказ на теми дипломних проєктів групи
ПН171-2021 — скан.doc
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5.

Гриценко
Юрій
Олександрович

Грудина
Станіслав
Андрійович
6.

7.

8.

9.

Дощенко
Євгенія
Леонідівна
Євтух
Іван
Сергійович

Жабінець
Артем
Анатолійович
Іванчук
Марія
Андріївна

10.

Проєктування організації
перевезення цукрового буряку
транспортом ФГ «Вітчизна-Тиниця»
Бахмацького району з розробкою
заходів своєчасності перевезення
вантажів
Удосконалення організації
перевезення пасажирів на міському
автобусному маршруті № 14
«Вулиця Космонавтів - Залізничний
вокзал» міста Ніжина транспортом
ФОП Талалаївська В.М. з розробкою
заходів з дотриманням розкладу
руху
Удосконалення перевезень олії
автотранспортом підприємства ПАТ
«Ніжинський жиркомбінат» до місць
реалізації
Удосконалення організації
перевезення пасажирів на міському
автобусному маршруті № 39
«Вулиця Космонавтів – Заводська»
транспортом ТОВ «Пассервіс»
м.Ніжина з розробкою заходів з
використанням електротранспорту
Розробка транспортного процесу
перевезення консервованої
продукції ТОВ «Ніжинський
консервний завод» до складів ТМ
«Грінвіль»
Удосконалення перевезення
пасажирів на міському автобусному
маршруті № 11 «Вулиця Колгоспна Залізничний вокзал» транспортом
ТОВ «Пассервіс» міста Ніжин з
розробкою заходів організації
обслуговування пасажирів в годину
«пік»

Петрик А.М.

Петрик А.М.

Горбач В.І.

Петрик А.М.

Горбач В.І.

Петрик А.М.
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11.

Кононенко
Владислав
Валентинович

Корольов
Богдан
12.
Миколайович
Лях
Андрій
13. Петрович
Лищенко
Дмитрій
Віталійович
14.

Небеський
Данило
15. Олександрович
Олійник
Вікторія
16.
Ігорівна
Палій
Дмитро
17.
Михайлович

Проєктування організації
перевезення овочів транспортом
ТОВ «Ніжинський консервний завод»
міста Ніжина з розробкою заходів з
більш повного використання
вантажопід`ємності автомобіля
КамАЗ-5320
Удосконалення транспортного
процесу перевезення овочевої
продукції у ТОВ «Ніжинський
консервний завод»
Розробка раціонального плану
автомобільних перевезень зерна
колосових культур під час
збиральних робіт для ПАТ Агрофірма
«Іржавецька» Носівського району
Удосконалення організації
перевезення пасажирів на міському
автобусному маршруті № 16 «Вулиця
Шепелівська – Залізничний вокзал»
м. Ніжина транспортом
ПП «Омнібус Н» з розробкою заходів
з забезпеченням регулярності руху
автобусів
Удосконалення організації
перевезення молочної продукції на
міжміських маршрутах на прикладі
ПАТ «Ічнянський молочноконсервний комбінат»
Удосконалення перевезень
хлібобулочних виробів у торгівельну
мережу міста Ніжина
автотранспортом ТОВ «НіжинХліб»
Удосконалення перевезень лісукругляку до місць переробки
автотранспортом ДП «Чернігівське
лісове господарство»

Горбач В.І.

Дяченко Л.А.

Мошко В.В.

Петрик А.М.

Дяченко Л.А.

Мошко В.В.

Горбач В.І.
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Протопопов
18. Владислав
Петрович

19.

Роденко
Андрій
Андрійович

Романенко
20. Олександр
Сергійович

21.

Стрілець
Денис
Володимирович

Яковенко
Володимир
22. Володимирович

Організація перевезень молочної
продукції з Ічнянського молочноконсервного комбінату
автотранспортом ТОВ «Трансіа» до
оптових баз Київської області
Удосконалення організації
перевезення пасажирів на
приміському автобусному маршруті
«Ніжин-Бурківка» № 1219к / 1220к з
розробкою заходів логістичного
управління для транспортних засобів
АТП «Відродження» м. Ніжина
Удосконалення перевезень
автомобілів автовозами
підприємства ТОВ «АскоЕкспедиція» до автосалонів
партнерів
Проєктування організації
перевезення зерна транспортом ПСП
«Авангард» Бахмацького району з
розробкою заходів своєчасного
перевезення вантажу автомобілем
КАМАЗ-55102
Організація перевезень лісу
автотранспортом ДП «Ніжинське
лісове господарство» до
Бобровицького навантажувального
складу

Горбач В.І.

Петрик А.М.

Горбач В.І.

Петрик А.М.

Горбач В.І.

2.
Затвердити викладача Приходько С.П. консультантом з питань
нормоконтролю.
3.
Затвердити Бобиря Олексія Яковича рецензентом дипломних
проєктів у студентів денної форми навчання спеціальності 275.03
«Транспортні технології (автомобільний транспорт)».
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).
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5.
Загальне керівництво та контроль за виконанням дипломних
проєктів доручити завідувачу відділення економіки, логістики та
інформаційних систем Романенко Т.В.

