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Про затвердження тем дисертаційних робіт 
та наукових керівників аспірантів 
 

ЗАТВЕРДИТИ: 

1. Тему дисертаційної роботи аспіранта очної, денної аспірантури за 

спеціальністю 133 Галузеве машинобудування САМОХВАЛА Віталія 

Анатолійовича у наступній редакції «Підвищення ефективності процесу 

виготовлення паливних брикетів з рослинної сировини». 

Науковим керівником призначити САМОЙЧУКА К.О., д.т.н., професора, 

завідувача кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені 

професора Ф.Ю. Ялпачика. 

 
2. Тему дисертаційної роботи аспіранта заочної аспірантури за 

спеціальністю 133 Галузеве машинобудування ІНУВА Самсона Аріко у 

наступній редакції «Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів 

підбирача-змішувача біомаси для органічних добрив в умовах малих ферм». 

Науковим керівником призначити МІЛЬКА Д.О., д.т.н., професора, 

професора кафедри машиновикористання в землеробстві. 

 
3. Тему дисертаційної роботи аспіранта заочної аспірантури за 

спеціальністю 133 Галузеве машинобудування ПЕТРОВА Геннадія 

Анатолійовича у наступній  редакції  «Обґрунтування схеми та параметрів 

фронтального начіпного плуга». 



Науковим керівником призначити НАДИКТА В.Т., д.т.н., професора, 

професора кафедри машиновикористання в землеробстві. 

 
4. Тему дисертаційної роботи аспіранта очної, денної аспірантури за 

спеціальністю 133 Галузеве машинобудування ЧАПЛІНСЬКОГО Андрія 

Петровича у наступній  редакції  «Підвищення тягово-енергетичних та 

експлуатаційно-технологічних показників агрегатів на основі модульного 

енергетичного засобу (МЕЗ)». 

Науковим керівником призначити НАДИКТА В.Т., д.т.н., професора, 

професора кафедри машиновикористання в землеробстві. 

 
5. Тему дисертаційної роботи аспіранта очної, денної аспірантури за 

спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

ОРЛА Миколи Олександровича у наступній  редакції  «Електротехнологічний 

комплекс очищення воскоподібних діелектриків». 

Науковим керівником призначити НАЗАРЕНКО І.П., д.т.н., професора, 

професора кафедри електротехнологій і теплових процесів. 

 
6. Тему дисертаційної роботи аспіранта заочної аспірантури за 

спеціальністю 201 Агрономія ДОНА Дмитра Євгенійовича у наступній  

редакції  «Агробіологічні особливості формування врожаю томатів за дії 

фосфітних добрив в умовах плівкових теплиць тунельного типу». 

Науковим керівником призначити КОЛЕСНІКОВА М.О., к.с.-г.н., 

доцента, завідувача кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії. 

 
7. Тему дисертаційної роботи аспіранта очної, денної аспірантури за 

спеціальністю 015 Професійна освіта  (за спеціалізаціями) КОВАЛЬ Ольги 

Юріївни у наступній  редакції  «Організаційно-педагогічні умови 

дистанційного навчання бакалаврів з електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки». 



Науковим керівником призначити СОСНИЦЬКУ Н.Л., д.пед.н., 

професора, завідувача кафедри вищої математики і фізики. 

 
8. Тему дисертаційної роботи аспіранта заочної аспірантури за 

спеціальністю 051 Економіка БОГДАНОВОЇ Олени Василівни у наступній  

редакції  «Економічні засади соціально-поведінкової діяльності сімейних форм 

аграрного виробництва». 

Науковим керівником призначити КАЛЬЧЕНКО С.В., д.е.н., професора, 

професора кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму. 

 
9. Тему дисертаційної роботи аспіранта очної, денної аспірантури за 

спеціальністю 051 Економіка КАЛІСТОГО Руслана Вадимовича у наступній  

редакції  «Інноваційний розвиток малих форм аграрного виробництва». 

Науковим керівником призначити ЄРЕМЕНКО Д.В., д.е.н., доцента 

кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму. 
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