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В і д о м і с т ь 
розподілу студентів за базами практики відповідно до тем індивідуальних дипломних проектів,  

керівників практики та дипломного проектування 
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Група    ТМ-17-1  

 
База практики № 

з/п 
 

Прізвище,ім’я, по 
батькові студента 

та індекс групи 
Тема дипломного проекту и спеціальної частини 

Посада, прізвище, 
ім’я, по батькові 

керівника практики 

Посада, прізвище, 
ім’я, по батькові 

керівника проекту 
Місто і підпри-

ємство 
м. Краматорськ 
ПрАТ НКМЗ 

1.  Вигоняйло Д.М. 
ТМ-17-1 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску редукторів коніч-
но-планетарних повідні стенду поворотного в умовах дріб-
носерійного виробництва 
Спецчастина: Аналіз технологічних методів зміцнення зуб-
частих поверхонь деталей представників редуктора конічно-
планетарного. 

ст. викл., к.т.н. 
Гущин О.В. 

доц., к.т.н. 
Тулупов В.І. 

м. Краматорськ 
ПрАТ НКМЗ 

2.  Зуборєв П.В. 
ТМ-17-1 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску редукторів Ц2-
750-40-31М повідні допоміжної підйому крана мостового 
перевантажувального в умовах дрібносерійного виробництва  
Спецчастина: Застосування сучасних САПР при проекту-
ванні верстатних пристосувань для виготовлення деталі-
представника редуктору Ц2-750-40-31М. 

ст. викл., к.т.н. 
Гущин О.В. 

доц., к.т.н. 
Тулупов В.І. 

м. Краматорськ 
ПрАТ НКМЗ 

3.  Мащенко Є.Є. 
ТМ-17-1 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску редукторів коніч-
но-планетарних повідні конвеєру ротору в умовах дрібносе-
рійного виробництва. 
Спецчастина: Аналіз методів оброблення і контролю коніч-
них зубчастих передач. 

ст. викл., к.т.н. 
Гущин О.В. 

ст. викл., к.т.н. 
Гущин О.В. 

м. Краматорськ 
ПрАТ НКМЗ 

4.  Римашевський А.М. 
ТМ-17-1 
 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску редукторів ВКУ-
765-40-33 механізму переміщення допоміжного візка крану 
ливарного мостового в умовах дрібносерійного виробництва. 
Спецчастина: Аналіз інноваційних технологічних процесів із 
застосуванням високошвидкісних режимів різання. 

ст. викл., к.т.н. 
Гущин О.В. 

ст. викл., к.т.н. 
Олійник С.Ю. 

м. Краматорськ 
ПрАТ НКМЗ 

5.  Шматко В.А. 
ТМ-17-1 

Проект спеціалізованої дільниці з випуску редукторів Ц2-63 
установки датчика поворотної проводки ножиців подвійних 
кромкообрізних в умовах дрібносерійного виробництва. 
Спецчастина: Аналіз сучасного технологічного оснащення 
для токарного оброблення дрібних валів. 

ст. викл., к.т.н. 
Гущин О.В. 

ст. викл., к.т.н. 
Олійник С.Ю. 
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