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В і д о м і с т ь 
затвердження тем iндивiдуальних кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

і керівників цих робіт 

 

Спеціальність №   131    Курс    __5___ 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, 

ініціали студента та 

індекс групи 

Тема кваліфікаційної роботи і спеціальної частини 

Посада, прізвище та 

ініціали керівника 

кваліфікаційної роботи 

1 2 3 4 

1.  Димидов А.В. 

ТМ-15-1з 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску редукторів РЦО-450 в умовах 

дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н. 

Гущин О.В. 

2.  Долід О.О. 

ТМ-15-1з 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску редукторів ЦОН-80 в умовах 

дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н.  

Олійник С.Ю. 

3.  Колісніченко Ю.В. 

ТМ-15-1з 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску блоків стоякових 1КД80 в умовах 

дрібносерійного виробництва. 

доц., к.т.н. Онищук С.Г. 

4.  Кубриченко В.В. 

ТМ-15-1з 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску шпинделів 675×3990 в умовах 

дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н. 

Гущин О.В. 

5.  Леонова А.В. 

ТМ-15-1з 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску муфт кранових М3-8 в умовах 

дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н. 

Гущин О.В. 

6.  Романенко А.В. 

ТМ-15-1з 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску редукторів 1-236607 в умовах 

дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н.  

Олійник С.Ю. 

7.  Смолєнцев М.В. 

ТМ-15-1з 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску валків верхніх робочих (8-72382) в 
умовах дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н. 

Гущин О.В. 

8.  Форман В.А. 

ТМ-15-1з 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску клітей шестеренних спеціальних 8-
53386 в умовах дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н.  

Олійник С.Ю. 

9.  Бадюл І.В. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску кранів розподільчих гідравлічних 
1КДДС40 в умовах дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н. 

Гущин О.В. 

10.  Бобров Д.О. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску механізму повідней 2063-20-01 в 
умовах дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н. 

Гущин О.В. 



1 2 3 4 

11.  Громов Є.І. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску барабанів ПТМ 1-295120 в умовах 
дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н.  

Олійник С.Ю. 

12.  Короткий К.Р. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску стояків гідравлічних 2ДТ1101 в 
умовах дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н. 

Гущин О.В. 

13.  Куриленко Д.С. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску гідроциліндрів гідравлічних 
16МП×200мм в умовах дрібносерійного виробництва. 

доц., к.т.н. Онищук С.Г. 

14.  Малахов В.В. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску механізмів повідней 141-240-3060 в 
умовах дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н. 

Гущин О.В. 

15.  Мєльніков М.С. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску пневмокамер повідних М9233 в 
умовах дрібносерійного виробництва. 

доц., к.т.н. Онищук С.Г. 

16.  Пересічний І.Г. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску повідней механізмів подачі 
кувально-пресового обладнання АБ 1923 в умовах дрібносерійного 
виробництва. 

доц., к.т.н. Онищук С.Г. 

17.  Плахотник Р.В. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску повідней дробарки 19369 в умовах 
дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н. 

Гущин О.В. 

18.  Потафєєв І.М. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску пневмоциліндрів 9,5КН×85 мм в 
умовах дрібносерійного виробництва. 

доц., к.т.н. Онищук С.Г. 

 

19.  Роман О.О. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску повідней гірничорудного обладнання 
МБА 25 в умовах дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н. 

Гущин О.В. 

20.  Синиця Т.В. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску редукторів спеціальних 56.2120.481 в 
умовах дрібносерійного виробництва. 

доц., к.т.н. Тулупов В.І. 

21.  Скаудус Р.А. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску циліндрів гідравлічних підйому та 

опускання балки 20МП×910 мм в умовах дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н.  

Олійник С.Ю. 

22.  Тіщенко А.М. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску редукторів конічних 1-152148 в 

умовах дрібносерійного виробництва. 

доц., к.т.н. Онищук С.Г. 

 

23.  Флісник В.М. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску редукторів планетарних 1-292755 в 

умовах дрібносерійного виробництва. 

доц., к.т.н. Тулупов В.І. 

24.  Черепов А.О. 

ТМ-17-1зт 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску повідней вуглерозмельної машини в 

умовах дрібносерійного виробництва. 

ст. викл., к.т.н. 

Гущин О.В. 

 

 

Директор ЦДЗО   _________________________  М.М. Федоров                    Завідувач кафедри ТМ   _____________________     С.В. Ковалевський 


