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Кафедра  «Технічний сервіс та системи  в АПК» 

Керівник – проф. Дідур В.А. 

1 Абдурахманов Мурат Адільович   41ПМ 

Вдосконалення організації і технології ремонту техніки в майстерні 

товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро» Генічеського 

району Херсонської області 

2 Алієв Рєнат Ділавер огли   41ПМ 
Організація ремонту двигунів в майстерні товариства з обмеженою 

відповідальністю «Дніпро» Генічеського району Херсонської області 

3 Никишенко Андрій Юрійович  22С АІ 

Вдосконалення організації технічного обслуговування та ремонту 

техніки в майстерні приватного підприємства «Нікішенко Ю.А.» 

Мелітопольського району Запорізької області 

4 Остапенко Єгор Михайлович  22С АІ 

Технологічна підготовка майстерні  

Оріхівського району Запорізької області до ремонту машинно-

тракторного парку 

Керівник – проф. Сєрий І.С. 

5 Берлізов Кирило Юрійович  41ПМ 

Удосконалення організації та технології ремонту техніки в майстерні 

товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Мир» 

Мелітопольського району Запорізької області 

6 
Веремчук Олександр Олександрович 

41ПМ 

Організація ремонту машинно-тракторного парку в майстерні 

сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма 

«Україна» Приазовського району Запорізької області 

7 Паршин Валерій Ігорович  22С АІ 

Удосконалення організації та технології ремонту сільськогоспо-

дарської техніки в майстерні товариства з обмеженою 

відповідальністю «Маяк» Мелітопольського району Запорізької 

області 



Керівник – проф. Скляр О.Г. 

8 Сакевич Владислав Сергійович   23С АІ 

Проектування механізованої технологічної лінії роздавання кормів з 

розробкою стаціонарного кормороздавача  в умовах ферми великої 

рогатої худоби  товариства з обмеженою відповідальністю 

«Відродження» Нижньосірогозького району Херсонської області. 

9 
Смільницький Станіслав Михайлович    

23С АІ 

Удосконалення технології та технічних засобів приготування 

кормосуміші для свиноферми товариства з обмеженою 

відповідальністю «Торговий дім «Україна» Горностаївського району 

Херсонської області. 

10 Тимошов Віталій Анатолійович  22С АІ 

Удосконалення механізації виробництва кормів в умовах  товариства 

з обмеженою відповідальністю «СПП Лана» Михайлівського району 

Запорізької області з розробкою подрібнювача стеблових кормів. 

Керівник – в.о. проф. Мілько Д.О. 

11 Полупан Михайло Сергійович  23С АІ 

Модернізація механізованої технологічної лінії приготування кормів 

для ферми великої рогатої худоби товариства з обмеженою 

відповідальністю «Агрофірма ім. Жукова» Приазовського району 

Запорізької області. 

12 Русінов Іван Геннадійович  23С АІ 

Модернізація механізованої технологічної лінії приготування 

концентрованих кормів для ферми великої рогатої худоби в умовах 

приватного сільськогосподарського підприємства «Приморський» 

Приморського району Запорізької області. 

13 Твердохліб Іван Віталійович  22С АІ 

Удосконалення механізованої технологічної лінії змішування для 

свиноферми фермерського господарства «Спайдер» Оріхівського 

району Запорізької області. 

14 Тіторов Максим Сергійович  22С АІ 

Модернізація механізованої технологічної лінії приготування 

концентрованих кормів для ферми великої рогатої худоби 

приватного підприємства «Агрофірма «Григорівська» Пологівського 

району Запорізької області. 



Керівник – доц. Журавель Д.П. 

15 Хрестін Максим Миколайович  41ПМ 

Вдосконалення технології та організації ремонту техніки в майстерні 

фермерського господарства «Оріон» Чернігівського району 

Запорізької області 

16 Рижов Олександр Іванович  41ПМ  

Вдосконалення технології та організації ремонту техніки в майстерні 

приватного підприємства «Аскон» Якимівського району Запорізької 

області 

Керівник – доц.Смєлов А.О. 

17 Жмаєва Олександра Сергіївна  41ПМ 

Удосконалення організації та технології ремонту техніки в майстерні 

сільськогосподарського приватного кооперативу «Прилиманський» 

Приазовського району Запорізької області 

18 Олексенко Вадим Сергійович  41ПМ  
Організація ремонту двигунів в майстерні приватного підприємства 

«Таврія» Чаплинського району Херсонської області 

19 Павленко Євген Євгенович 41 ПМ 

Технологічна підготовка майстерні товариства з обмеженою 

відповідальністю «Агрофірма «Україна» Великолепетихського 

району Херсонської області до ремонту сільськогосподарської 

техніки 

20 Петров Павло Андріянович  22С АІ 

Технологічна підготовка майстерні товариства з обмеженою 

відповідальністю «Агрофірма «Обрій» Покровського району 

Дніпропетровської області до ремонту машинно-тракторного парку 

21 Повалій Сергій Анатолійович  22С АІ 

Удосконалення технології та організації  ремонту техніки в майстерні 

товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Україна» 

Мелітопольського району Запорізької області 

Керівник – доц. Сорваніді Ю.Г. 

22 Дігтяренко Олексій Євгенович  41ПМ 

Вдосконалення технології та організаціїі ремонту техніки 

сільськогосподарського фермерського господарства «Алчієв та сини» 

Великоновоселківського району Донецької області  



23 Дубровик Анна Андріївна  41ПМ 

Організація  і технологія технічного обслуговування машинно-

тракторного парку в майстерні товариства з обмеженою 

відповідальністю «Прогрес» Розівського району Запорізької області 

24 Полуектов Артем Олексійович  22С АІ 

Вдосконалення організації та технології ремонту автомобілів в 

майстерні сільськогосподарського багатофункціонального 

кооперативу «Дружба» Мелітопольського району Запорізької 

області. 

Керівник – доц. Дашивець Г.І. 

25 
Літостанський Олександр Сергійович 

41ПМ 

Вдосконалення технології та організації ремонту машинно-

тракторного парку товариства з обмеженою відповідальністю 

«Агростеп» Генічеського району Херсонської області  

26 Малихін Роман Володимирович  41ПМ 

Вдосконалення організації робіт на пункті технічного 

обслуговування машин приватного підприємства «Благовіщенське» 

Новотроїцького району Херсонської області 

27 Попов Федір Вікторович  22С АІ 
Технологічна підготовка майстерні «Зеніт» Приморського району 

Запорізької області до ремонту сільськогосподарської техніки 

Керівник – доц. Шокарев О.М. 

28 Клименко Олександр Дмитрович  41ПМ 

Вдосконалення організації ремонту двигунів у відокремленому 

підприємстві "ХарвістРемСервіс" дочірнього підприємства "Ілліч-

Агро Донбас" Нікольського району Донецької області 

29 Ліснича Дар`я Сергіївна  41ПМ 

Вдосконалення організації ремонту техніки у фермерському 

господарстві "РОКСОЛАНА" Білозерського району Херсонської 

області 

30 Топалов Дмитро Сергійович  41ПМ 

Вдосконалення організації  та технології ремонту техніки у 

товаристві з обмеженою відповідальністю  "Орхідея" Якимівського 

району Запорізької області 

31 
Крижачківський Олександр Русланович  

41ПМ 

Вдосконалення організації та технології ремонту техніки в 

приватному підприємстві "Могучий" Мелітопольського району 

Запорізької області 



32 Стешенко Валерій Юрійович  22С АІ 

Вдосконалення організації технічного обслуговування у 

фермерському господарстві "РОКСОЛАНА" Білозерського району 

Херсонської області 

Керівник – доц. Скляр Р.В. 

33 Тимошев Ігор Геннадійович  23С АІ 

Проектування енергоощадного технологічного процесу роздавання 

кормів для свиноферми товариства з обмеженою відповідальністю 

«40 років Жовтня» Куйбишевського району Запорізької області. 

34 
Тисленко Олександр Олександрович    

23С АІ 

Підвищення рівня механізації виробництва молока в умовах 

приватного сільськогосподарського  підприємства «Приморський» 

Приморського району Запорізької області з удосконаленням 

мобільного кормороздавача. 

35 
Трифонов Олександр Сергійович  22С 

АІ 

Підвищення ефективності роботи технологічної лінії приготування 

концентрованих кормів для ферм відкритого акціонерного 

товариства «Прогрес» Розівського району Запорізької області. 

Керівник – доц. Болтянська Н.І. 

36 Трубніков Захар Миколайович  23С АІ 

Проектування енергоощадного технологічного процесу роздавання 

кормів з удосконаленням конструкції кормороздавача для ферми 

великої рогатої худоби в товаристві з обмеженою відповідальністю 

«Дунайський аграрій» Ізмаїльського району Одеської області 

37 
Улфатшоев Дмитро Сілемоншоевич   

23С АІ 

Механізація потоково-технологічної лінії концентрованих кормів на 

фермі великої рогатої худоби у товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Агрофірма Росток» Нікопольського району 

Дніпропетровської області з удосконаленням конструкції 

подрібнювача  

38 Усенко Євген Олександрович  22С АІ 

Проектування технологічного процесу приготування концентрованих 

кормів з удосконаленням конструкції подрібнювача для ферми 

великої рогатої худоби в приватному сільськогосподарському 

підприємстві «Новогригорівське» Генічеського району Херсонської 

області 



Керівник – доц. Болтянський Б.В. 

39 Черних Віталій Олексійович  23С АІ 

Проект енергозберігаючої технології приготування концентрованих 

кормів для свиноферми виробничого кооперативу «Переможець» 

Якимівського району Запорізької області. 

40 Шахов Сергій Олександрович  23С АІ 

Удосконалення технологічного процесу роздавання кормів для 

свиноферми фермерського господарства «Ланс» Генічеського району 

Херсонської області. 

41 Чучко Вадим Віталійович  22С АІ 

Проектування енергоощадного технологічного процесу машинного 

доїння корів та первинної обробки молока в умовах товариства з 

обмеженою відповідальністю «Агротех» Оріхівського району 

Запорізької області. 

Керівник – доц. Паніна В.В. 

42 Лаба Владислав Павлович  41ПМ 

Удосконалення організації та технології ремонту техніки в майстерні 

сільськогосподарського багатофункціонального кооперативу 

«Дружба» Мелітопольського району Запорізької області. 

43 Полєтаєв Сергій Володимирович  41ПМ 

Удосконалення організації ремонту машинно-тракторного парку в 

майстерні фермерського господарства «Время» Генічеського району 

Херсонської області 

44 Роїк Євгеній Олександрович  41ПМ 
Організація ремонту сільськогосподарської техніки в фермерському 

господарстві «Урожай-II» Іванівського району Херсонської області 

45 
Самборський Віктор Русланович  22С 

АІ 

Технологічна підготовка ремонтної майстерні товариства з 

обмеженою відповідальністю «Корпорація плюс» Оріхівського 

району Запорізької області до ремонту техніки 

46 
Сапальов Артем Володимирович  22С 

АІ 

Технологічна підготовка ремонтної майстерні до ремонту машинно-

тракторного парку приватного підприємства «Аванто-Агро» 

Михайлівського району Запорізької області 



Керівник – ст. викладач Новік О.Ю. 

47 Гузь Олександр Олександрович  41ПМ 

Організація ремонту техніки в ремонтній майстерні приватного 

підприємства «Могучий» Мелітопольського району Запорізької 

боласті. 

48 Скворцов Андрій Михайлович  41ПМ 

Організація ремонту машинно-тракторного парку в ремонтній 

майстерні товариство з обмеженою відповідальністю «СПП Лана» 

Михайлівського району Запорізької області 

49 Гербер Олексій Сергійович  41ПМ 

Технологічна підготовка ремонтної майстерні фермерського 

господарства «Тюлеки» Генічеського району Херсонської області до 

ремонту сільськогосподарської техніки 

50 
Пономаренко Євген Валерійович  22С 

АІ 

Організація ремонту тракторів в майстерні сільськогосподарського 

багатофункціонального кооперативу «Дружба» Мелітопольського 

району Запорізької області. 

51 
Пономаренко Олександр 

Володимирович  22С АІ 

Організація ремонту техніки в ремонтній майстерні приватного 

підприємства «Агрофірма ім. Шевченка» Пологівського району 

Запорізької області. 

Керівник – ст. викладач Дереза С.В. 

52 Шпорін Іван Андрійович  23С АІ 

Розробка механізованої потоково-технологічної лінії приготування 

коренеплодів для свиноферми фермерського господарства «Олена» 

Приморського району Запорізької області з розробкою дозатора.  

53 Ширяєв Ігор Сергійович  22С АІ 

Удосконалення механізованої потоково-технологічної лінії 

приготування грубих кормів для ферми великої рогатої худоби 

приватного підприємства «Могучий» Мелітопольського району 

Запорізької області з розробкою відокремлювача твердих включень. 

54 Яровий Володимир Дмитрович  22С АІ 

Розробка механізованої потоково-технологічної лінії доставки і 

роздавання кормів для свиноферми приватного підприємства 

«Никишенко» Мелітопольського району Запорізької області з 

розробкою мобільного кормороздавача. 
                

                                         Зав.кафедри, професор                                                                     В.А. Дідур 


