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Про затвердження тем дипломних  Відділення економіки, 
проєктів та закріплення керівників логістики та  
 інформаційних систем 
 (денна форма навчання) 
 

У відповідності до Положення про організацію освітнього процесу у 
ВСП «Ніжинський ФК НУБіП України» та з метою підготовки до підсумкової 
атестації випускників 
 

НАКАЗУЮ: 
 

 1. Затвердити теми дипломних проєктів та закріпити керівників за 
студентами 4 курсу денної форми навчання ОКР «Молодший спеціаліст» 
спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)» (гр.ПН191) 

№ 
з/п 

П.І.П. 
дипломника 

Тема дипломного 
проєкту 

Керівник 
дипломного 

проєкту 

1.  
Богатченко  
Дмитро 
Володимирович 

Удосконалення організації перевезення 
зернових вантажів Дяченко Л.А. 

2.  

Голина  
Віталій  
Ігорович 

Удосконалення організації перевезення 
пасажирів на міському автобусному 
маршруті №4 (вул. Космонавтів - НВК 
«Прогрес») з розробкою заходів з 
організації експресного та швидкісного 
руху міського пасажирського транспорту 

Петрик А.М. 

3.  
Ільченко  
Роман 
Анатолійович 

Організація перевезення сільсько-
господарської продукції Горбач В.І. 

4.  

Клунко  
Андрій 
Володимирович 

Удосконалення організації перевезення 
пасажирів на міському автобусному 
маршруті №7 (ЗАТ «Ніфар» - 
Залізничний вокзал) з розробкою 
раціональних розкладів руху для 
пасажирського транспорту 

Петрик А.М. 
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5.  

Колесник  
Сергій  
Сергійович 

Удосконалення організації роботи 
автобусів на міському маршруті № 8 
«Залізничний вокзал – ВАТ 
Заводоуправління будматеріалів» з 
розробкою заходів з нормування 
швидкості руху автобусів 

Петрик А.М. 

6.  
Корман  
Богуслав 
Анатолійович 

Удосконалення перевезень твердих 
побутових відходів Горбач В.І. 

7.  

Кривенко  
Ольга  
Орестівна 

Удосконалення організації перевезення 
пасажирів на міжнародному маршруті 
«Чернігів - Лодзь» з розробкою заходів із 
забезпечення комфорту та безпеки 
пасажирів 

Петрик А.М. 

8.  
Кузьменко  
Богдан 
Миколайович 

Забезпечення якості перевезення 
консервованої продукції Горбач В.І. 

9.  
Повстяний  
Євгеній 
Геннадійович 

Удосконалення організації перевезення 
плодоовочевої консервації до місць 
реалізації 

Дяченко Л.А. 

10.  
Река  
Дмитро  
Сергійович 

Організація транспортного процесу з 
перевезення паливно-мастильних 
матеріалів 

Дяченко Л.А. 

11.  
Тимко  
Ольга  
Ігорівна 

Забезпечення якості перевезення хлібо-
булочних виробів Горбач В.І. 

12.  
Шимко  
Дмитро 
Олександрович 

Забезпечення високої якості 
транспортних послуг при перевезенні 
зернових культур 

Горбач В.І. 

13.  

Татаренко  
Ярослав 
Анатолійович 

Удосконалення перевезення 
сільськогосподарських вантажів на 
міжнародному маршруті «м.Носівка - 
Мадрид» з розробкою заходів 
збереження вантажу 

Петрик А.М. 

 

2. Затвердити теми дипломних проєктів та закріпити керівників за 
студентами 3 курсу денної форми навчання ОПС «Фаховий молодший 
бакалавр» спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)» (гр.ПН202ск) 

№ 
з/п 

П.І.П. 
дипломника 

Тема дипломного 
проєкту 

Керівник 
дипломного 

проєкту 

1.  
Герасименко 
Віталій 
Олександрович 

Організація перевезення молока Горбач В.І. 
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2.  
Комар  
Роман  
Ігорович 

Організація перевезень засобів цивільного 
захисту Горбач В.І. 

3.  

Щербак  
Дар’я  
Сергіївна 

Проєктування організації перевезення 
безалкогольних напоїв з розробкою 
заходів з ефективного використання 
вантажопід’ємності автомобіля 

Петрик А.М. 

 

3. Затвердити викладача Приходько С.П. консультантом з питань 
нормоконтролю. 

4. Бухгалтерії коледжу (Назаренко В.М.) оплату проводити згідно з 
чинним законодавством (керівникам дипломного проєктування, 
консультантам з питань нормоконтролю – згідно з встановленим 
навантаженням). 

5. Загальне керівництво та контроль за виконанням дипломних 
проєктів доручити завідувачу відділення економіки, логістики та 
інформаційних систем Романенко Т.В. 

 
 

Директор                Олена ЛИТОВЧЕНКО 
 
 
 
З наказом ознайомлена 
 
Головний бухгалтер                Валентина НАЗАРЕНКО 


