
 Додаток до наказу  № ____________  від _____________ 

                                                                                                                                    Лист 1  Листів 2 

 

Відомість 

затвердження тем iндивiдуальних кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти    

і керівників цих робіт 

Спеціальність № 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»   Курс _3 прискорений__  

№ 

з/п 

 

Прізвище, 

ініціали здобувача та 

індекс групи 

                          Тема кваліфікаційної роботи 

                                         та спеціальної частини 

 Посада, прізвище та 
ініціали керівника 

кваліфікаційної роботи 

1 2 3 4 

1 Балик Костянтин 

Олегович, АВП-18-1зт 
 

 

Проект модернізації системи керування вагоноперекидачем залізничних вагонів з 

метою підвищення продуктивності.  
Спец. частина: Розробка автоматизованої системи керування 

вагоноперекидачем з виміром ваги.  

Ас. Залятов А.Ф., доц. 

Разживін О.В.  

2 Гарус Богдан 

В'ячеславович,  

АВП-18-1зт 

Проект модернізації системи автоматизації процесу  сіркоочищення з метою 

підвищення якості продукції 

Спец. частина: Розробка модулю автоматичного регулювання технологічних 

параметрів процесу .  

Доц. Сус С.П. 

3 Калуцький Дмитро 

Юрійович, АВП-18-1зт 

Проект модернізації системи автоматизації екскаватора ЕКГ-5А з метою 

підвищення надійності його роботи.  

Спец. частина: Розробка автоматизованої системи керування електроприводом 

повороту  екскаватора. 

Доц. Періг О.В. 

4 Кравченко Павло 

Дмитрович, АВП-18-1зт 

Проект модернізації системи управління дозування цементного млину  з метою 

підвищення якості продукції.  

Спец. частина: Розробка автоматизованої системи управління дозаторами 

подавання цементних сумішей 

Доц. Сус С.П. 

5 Лєві Сергій Ігорович, 

АВП-18-1зт 
Проект модернізації системи автоматизації доменної печі з метою зниження 

витрат енегоносіїв.  

Спец. частина: Розробка модулю автоматичного регулювання тиску  газу  під 

колошником на базі промислового контролеру . 

 

 

Доц. Афанасьєва М .А. 



1 2 3 4 

6 Мельніченко Олег 

Володимирович,  

АВП-18-1зт 

Проект модернізації системи автоматизації установки вторинного охолодження 

заготовок з метою зниження енерговитрат. 
Спец. частина: Розробка автоматизованої системи керування електроприводом 

насосів. 

Доц. Афанасьєва М .А. 

7 Омельченко Віталій 

Миколайович,  

АВП-18-1зт 

Проект модернізації системи автоматизації скребкового конвеєру  з метою 

підвищення його продуктивності.  

Спец. частина: Розробка автоматизованої системи керування двохдвигуним 

електроприводом конвеєру . 

Доц. Руденко В.М . 

8 Світленко Андрій 

Володимирович, 

АВП-18-1зт 

Проект модернізації системи автоматизації зважування і дозування легуючих 

добавок в піч з метою підвищення точності.  

Спец. частина: Розробка автоматичної системи управління вимірюванням ваги в 

бункерах-дозаторах.  

Доц. Руденко В.М . 

9 Чумаков Євген 

Ігорович, АВП-18-1зт 

Проект модернізації системи автоматизації козлового крана ККГ-16 з метою 

підвищення його продуктивності. 

Спец. частина: Розробка автоматизованої системи керування електроприводом 

переміщення крана. 

Доц. Люта А.В.  

 

 

Директор  ЦДЗО __________________ Федоров М .М.                                                        Завідувач кафедри __________________ 


