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ПІБ 
Тема  

Дипломної роботи Курсової роботи 

проф. Скляр О.Г. 

Васильчук Денис Васильович  Обґрунтування організаційно-інженерних 

рішень процесу приготування кормів для 

ферми великої рогатої худоби приватного 

підприємства «Золота Нива» Баштанського 

району Миколаївської області 

Обґрунтування технологічної системи 

приготування кормів при виробництві 

молока для ферми на 700 голів ВРХ, 

боксового способу утримання, 

продуктивністю 13 л/добу, вагою 580 кг  

Овчаренко Владислав 

Андрійович  

Обґрунтування організаційно-інженерних 

рішень процесу обслуговування тварин для 

молочнотоварної ферми товариства з 

обмеженою відповідальністю «40 років 

Жовтня» Пологівського району Запорізької 

області 

Обґрунтування технологічної системи 

обслуговування тварин при виробництві 

молока для ферми на 600 голів ВРХ, 

боксового способу утримання, 

продуктивністю 18 л/добу, вагою 610 кг 

Староконенко Богдан 

Сергійович  

 

Удосконалення механізованої технології 

обслуговування тварин для свиноферми 

відкритого акціонерного товариства 

«Міжрайплемпідприємство» 

Мелітопольського району Запорізької області 

Обґрунтування технологічної системи 

обслуговування тварин при виробництві 

свинини для ферми на 1500 голів свиней, 

групового способу утримання, 

продуктивністю 361 г/добу, вагою 80 кг 

Харченко Євген Валентинович  Обґрунтування організаційно-інженерних 

рішень процесу обслуговування тварин при 

виробництві молока на фермі великої рогатої 

худоби товариства з обмеженою 

відповідальністю «Хлібодар» Генічеського 

району Херсонської області 

Обґрунтування технологічної системи 

обслуговування тварин при виробництві 

молока для ферми на 400 голів ВРХ, 

прив’язного способу утримання, 

продуктивністю 14 л/добу, вагою 610 кг 

Циганок Руслан 

Олександрович  

Обґрунтування організаційно-інженерних 

рішень при виробництві кормів свиням для 

товариства з обмеженою відповідальністю «40 

років Жовтня» Пологівського району 

Запорізької області 

Обґрунтування технологічної системи 

приготування кормів при виробництві 

свинини для ферми на 1600 голів свиней, 

групового способу утримання, 

продуктивністю 380 г/добу, вагою 85 кг 



ПІБ 
Тема  

Дипломної роботи Курсової роботи 

проф. Сєрий І.С. 

Шавков Павло Анатолійович Обґрунтування технологічних і 

організаційних заходів виробництва з ремонту 

обладнання тваринницьких ферм 

сільськогосподарських підприємств 

Мелітопольського району Запорізької області. 

Характеристика технологічної системи 

підприємства технічного сервісу техніки 

тваринницьких ферм 

сільськогосподарських підприємств 

Лебідь Сергій Віталійович Обґрунтування технологічних та 

організаційних заходів створення пункту 

технічного обслуговування                                          у 

фермерському господарстві «ІТОГ»     

Василівського району Запорізької області                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Обґрунтування технологічних та 

організаційних заходів створення пункту 

технічного обслуговування техніки 

Мартинов Владислав 

Олегович    

Обґрунтування виробничої бази та методів 

технічного діагностування машин у товаристві 

з обмеженою відповідальністю «Агрофірма 

ЮЛЕНА» Василівського району Запорізької 

області  

Обґрунтування виробничої бази та 

методів технічного діагностування 

машин 

Солоха Андрій Андрійович   

Обґрунтування доцільності проведення 

обкатування та випробування двигунів в 

майстерні товариства з обмеженою 

відповідальністю  «СПП ЛАНА»  

Василівського району  Запорізької області 

Обґрунтування доцільності проведення 

обкатування та випробування двигунів в 

майстерні 

проф. Журавель Д.П. 

Деревянко Василь 

Васильович 

Обґрунтування енергозабезпечення цеху 

виготовлення йогурту товариства з 

обмеженою відповідальністю «Приазовський 

сирзавод» Мелітопольського району 

Запорізької області з розробкою мехатронної 

системи керування ванною тривалої 

пастеризації 

Обґрунтування технології виробничих  

процесів виробництва йогурту 

продуктивністю 2000 л/добу з 

розробкою мехатронної системи 

керування ванною тривалої пастеризації 

Бражник Максим 

Олександрович 

Обґрунтування енергозабезпечення 

зернопункту товариства з обмеженою 

Обґрунтування технології виробничих 

процесів зернопункту з розробкою 



ПІБ 
Тема  

Дипломної роботи Курсової роботи 

відповідальністю «Александр Агро 2» 

Пологівського району Запорізької області з 

розробкою мехатронної системи керування 

розвантажувачем зерна 

мехатронної системи керування 

розвантажувачем зерна ГУАР-15Н із 

загальною масою платформи 85 т 

Кіба Євгеній Олегович  Обґрунтування технологічного процесу 

сушіння насіння соняшника для потреб 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«СГМП Арго» Пологівського району 

Запорізької області 

Обґрунтування технологічного процесу 

сушіння насіння соняшника з 

використання конвективної сушарки 

продуктивністю 0,75 т/год 

Кисельова Лілія Віталіївна Обґрунтування технології та устаткування 

для глибокої переробки рицини в умовах 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«Вільний» Мелітопольського району 

Запорізької області 

Обґрунтування технології та 

устаткування для глибокої переробки 

рицини з продуктивністю лінії 

отримання олії 0,08 т/год 

Фурдак Тетяна 

Володимирівна 

Обґрунтування методології підвищення 

ресурсу гідросистем трактора при 

використанні ріпакової оливи в умовах 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія Фрост» Мелітопольського району 

Запорізької області 

Обґрунтування методології підвищення 

ресурсу гідросистем трактора МТЗ-80 

при використанні ріпакової оливи  

Алдошин Андрій Сергійович Обґрунтування організаційно-

технологічних заходів по вдосконаленню 

ремонту двигунів в майстерні ПП Алдошин 

С.М. Пологівського району Запорізької області 

Обґрунтування організаційно-

технологічних заходів по 

вдосконаленню ремонту блоку циліндрів 

двигунів ЯМЗ-238 в ремонтній 

майстерні  

доц. Скляр Р.В. 

Васюшкін Андрій Сергійович  Комплексна механізація виробничих 

процесів на свинофермі товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Агроконтинент» Пологівського району 

Запорізької області 

Обґрунтування технологічної системи 

обслуговування тварин при виробництві 

свинини для ферми на 1000 голів свиней, 

групового способу утримання, 

продуктивністю 410 г/добу, вагою 82 кг 



ПІБ 
Тема  

Дипломної роботи Курсової роботи 

Володін Олександр 

Анатолійович  

Проектування механізованої технології 

приготування кормів на свинофермі 

приватного сільськогосподарського 

підприємства «Агрофірма «Росія» 

Бердянського району Запорізької області  

Обґрунтування технологічної системи 

приготування кормів при виробництві 

свинини для ферми на 1680 голів свиней, 

групового способу утримання, 

продуктивністю 384 г/добу, вагою 80 кг 

Єрьомін Максим Андрійович  

 

Комплексна механізація кормоцеху для 

ферми великої рогатої худоби товариства з 

обмеженою відповідальністю «Зоря» 

Мелітопольського району Запорізької області 

Обґрунтування технологічної системи 

приготування кормів при виробництві 

молока для ферми на 650 голів ВРХ, 

прив’язного способу утримання, 

продуктивністю 15 л/добу, вагою 630 кг 

Закусилов Олексій Ігорович  

 

Обґрунтування організаційно-інженерних 

рішень при приготуванні кормів для 

молочнотоварної ферми агрофірми «Мир» 

Мелітопольського району Запорізької області 

Обґрунтування технологічної системи  

приготування кормів при виробництві 

молока для ферми на 318 голів ВРХ, 

прив’язного способу утримання, 

продуктивністю 11 л/добу, вагою 570 кг 

Снурницін Юрій Валерійович  

 

 

 

 

Проектування механізованої технології 

виробництва молока для ферми товариства з 

обмеженою відповідальністю «Алекс» 

Василівського району Запорізької області 

 

Обґрунтування технологічної системи 

обслуговування тварин при виробництві 

молока для ферми на 350 голів ВРХ, 

прив’язного способу утримання, 

продуктивністю 20 л/добу, вагою 620 кг 

доц. Болтянська Н.І. 

Пеліванов Валерій 

Олексійович 

Обґрунтування технології та комплекту 

технологічного обладнання для виробництва 

молока на тваринницькій фермі товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Преображенське» Пологівського району 

Запорізької області 

Обґрунтування технологічної системи 

обслуговування тварин при виробництві 

молока для ферми на 100 голів ВРХ, 

прив’язного способу утримання, 

продуктивністю 5900 кг/рік, вагою 590 

кг 

Походун Микита Сергійович 

Впровадження енергоощадного 

технологічного процесу виробництва молока в 

умовах реконструкції ферми великої рогатої 

худоби товариства з обмеженою 

Обґрунтування технологічної системи 

обслуговування тварин при виробництві 

молока для ферми на 600 голів ВРХ, 

прив’язного способу утримання, 



ПІБ 
Тема  

Дипломної роботи Курсової роботи 

відповідальністю «Агрофірма Мир» 

Мелітопольського району Запорізької області  

продуктивністю 3975 кг/рік, вагою 610 

кг 

Степанов Микита Сергійович 

Обґрунтування організаційно-інженерних 

рішень процесу виробництва молока на фермі 

великої рогатої худоби приватного 

сільськогосподарського підприємства 

«Банівка» Бердянського району Запорізької 

області 

Обґрунтування технологічної системи 

обслуговування тварин при виробництві 

молока для ферми в кількості 145 голови 

молочного стада і відгодівельного стада 

в кількості 245 голів, прив’язного 

способу утримання, продуктивністю 

6200 кг/рік, вагою 550 кг 

Трюхан Едуард Андрійович 

Проектування механізованої технології 

виробництва яловичини на фермі великої 

рогатої худоби в приватному 

сільськогосподарському підприємстві 

«Новогригорівське» Генічеського району 

Херсонської області 

Обґрунтування технологічної системи 

обслуговування тварин при виробництві 

молока для ферми в кількості 150 голів 

молочного стада і відгодівельного стада 

в кількості 100 голів, прив’язного 

способу утримання, продуктивністю: 

14 л/добу  вагою 500 кг 

Якушев Денис Генадійович 

Впровадження енергоощадної технології 

виробництва свинини на фермі відкритого 

акціонерного товариства «Дружба» 

Генічеського  району Херсонської області 

Обґрунтування технологічної системи 

обслуговування тварин при виробництві 

свинини для ферми на 1000 голів свиней, 

групового способу утримання, 

продуктивністю 415 г/добу, вагою 90 кг 

доц. Болтянський Б.В. 

Фесенко Микита Іванович 

Проектування енергоощадного 

технологічного процесу видалення і утилізації 

відходів тваринництва у товаристві з 

обмеженою відповідальністю «Україна» 

Пологівського району Запорізької області 

Обґрунтування технологічної системи 

обслуговування тварин при виробництві 

молока для ферми на 200 голів ВРХ, 

комбінованого способу утримання, 

продуктивністю 5135кг/рік, вагою 560кг  

Зуб Сергій Олександрович 

Удосконалення технологічної системи 

обслуговування тварин для ферми великої 

рогатої худоби приватного підприємства 

Обґрунтування технологічної системи 

обслуговування тварин при виробництві 

молока для ферми на 656 голів ВРХ, 



ПІБ 
Тема  

Дипломної роботи Курсової роботи 

«Могучий» Мелітопольського району 

Запорізької області 

прив’язного способу утримання, 

продуктивністю 2100кг/рік, вагою 480кг 

Мітєв Кирило Олександрович 

Проектування енергоощадної технологічної 

системи приготування кормів для ферми 

великої рогатої худоби дочірнього 

підприємства «Євразія-Агро» Генічеського 

району Херсонської області 

Обґрунтування технологічної системи 

приготування кормів при виробництві 

м’яса для ферми на 1000 голів ВРХ, 

комбінованого способу утримання, 

продуктивністю 600 грам/добу, вагою 

350 кг 

Кульчицький Геннадій 

Геннадійович 

Проект техніко-технічного переоснащення 

ферми великої рогатої худоби в умовах 

фермерського господарства «Деметра Юг» 

Каховського району Херсонської області 

Обґрунтування технологічної системи 

виробництва продукції птахівництва для 

ферми на 21375 голів перепелів, 

кліткового способу утримання, 

продуктивністю 17441 яєць/добу 

Калина Олександр 

Сергійович 

Проектування технологічної системи 

виробництва біогазу на тваринницькій фермі 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«Фридом-Фарм» Каховського району 

Херсонської області 

Обґрунтування технологічної системи 

обслуговування тварин при виробництві 

м’яса для свиноферми на 600 голів, 

групового способу утримання, 

продуктивністю 550 грам/добу, вагою 

90 кг 

доц. Смєлов А.О. 

Рижко Аліна Віталіївна 

Обґрунтування організаційно-технологічних 

заходів з ремонтуванню агрегатів тракторів в 

майстерні сільськогосподарського 

виробничого кооперативу "Прилиманський" 

Мелітопольського району Запорізької області 

Обґрунтування технологічної системи 

для реалізації послуг технічного сервісу 

при ремонтуванні агрегатів тракторів 

Сидоренко Тетяна Сергіївна  

Обґрунтування організаційно-технологічних 

заходів по вдосконаленню ремонтування 

циліндропоршневої групи двигунів в 

майстерні фермерського господарства 

"Приват" Мелітопольського району 

Запорізької області 

Обґрунтування технологічної системи 

для реалізації послуг технічного сервісу 

при ремонтуванні циліндропоршневої 

групи двигунів 



ПІБ 
Тема  

Дипломної роботи Курсової роботи 

Фрейк Роман Володимирович 

Обґрунтування організаційно-технологічних 

заходів по вдосконаленню ремонтування 

гідронасосів в майстерні товариства з 

обмеженою відповідальністю «Маяк» 

Мелітопольського району Запорізької області 

Обґрунтування технологічної системи 

для реалізації послуг технічного сервісу 

при ремонтуванні гідронасосів 

Тодоров Дмитро Сергійович 

Обґрунтування організаційно-технологічних 

заходів з ремонтування пускових двигунів 

тракторів в майстерні товариства з обмеженою 

відповідальністю «Іскра» Мелітопольського 

району Запорізької області 

Обґрунтування технологічної системи 

для реалізації послуг технічного сервісу 

при ремонтуванні пускових двигунів 

тракторів 

Яніч Сергій Федорович 

Обґрунтування організаційно-технологічних 

заходів по ресурсному діагностуванню та 

ремонтуванню комбайнів в майстерні 

Приватного підприємства «Агропромислова 

фірма Алекс»» Василівського району 

Запорізької області 

Обґрунтування технологічної системи 

для реалізації послуг технічного сервісу 

по ресурсному діагностуванню та 

ремонтуванню комбайнів 

доц. Дашивець Г.І.   

Кудієнко Віталій 

Станіславович 

Проектування пункту технічного сервісу 

вантажних автомобілів сільськогосподарських 

підприємств Пологівського району Запорізької 

області  

Обґрунтування технологічної системи – 

пункту технічного сервісу вантажних 

автомобілів сільськогосподарських 

підприємств 

Мельников Владислав 

Якович 

Проектування виробничого підрозділу з 

ремонту турбокомпресорів в Бердянському 

районі Запорізької області   

Обґрунтування технологічної системи – 

виробничого підрозділу з ремонту 

турбокомпресорів 

Міщенко Сергій Сергійович 

Дослідження технології очищення та 

обґрунтування конструктивних параметрів 

мийної установки для ремонтної майстерні 

сільськогосподарського 

багатофункціонального кооперативу «Дружба» 

Мелітопольського району Запорізької області 

Обґрунтування технологічної системи 

очищення об’єктів ремонту та параметрів  

мийної установки для умов майстерні на 

75 тракторів  



ПІБ 
Тема  

Дипломної роботи Курсової роботи 

Кубайкін Дмитро Леонидович 

 

Обґрунтування заходів технічної підготовки 

ремонтної майстерні товариства з обмеженою 

відповідальністю «Фрідом Фарм Терра» 

Мелітопольського району Запорізької області 

до ремонту дизельних двигунів 

сільськогосподарської техніки   

Обґрунтування технологічної системи 

ремонту дизельних двигунів  

сільськогосподарської техніки  

Михайлов Микита Арсенович 

Проектування мобільної автомайстерні з 

сервісу сільськогосподарської техніки на базі 

селянського фермерського господарства 

«Тюльпан» Мелітопольського району 

Запорізької області 

Обґрунтування технологічної системи – 

мобільної автомайстерні з сервісу 

сільськогосподарської техніки 

доц. Паніна В.В. 

Сливка Артем Олегович Обґрунтування організації та технології робіт 

з ремонту двигунів на базі майстерні 

приватного сільськогосподарського 

підприємства «Неван» Бердянського району 

Запорізької області 

Характеристика технологічної системи 

технологічного процесу ремонту 

двигунів, в майстерні 

сільськогосподарського підприємства. 

Подлужний Павло 

Олександрович 

Проектування пункту технічного сервісу 

техніки тваринницьких ферм 

сільськогосподарських підприємств 

Запорізької області 

Характеристика технологічної системи 

підприємства технічного сервісу техніки 

тваринницьких ферм 

сільськогосподарських підприємств  

Баришенський Ігор 

Геннадійович 

Проектування виробничого підрозділу 

технічного сервісу сільськогосподарської 

техніки фермерських господарств в майстерні 

приватного сільськогосподарського 

підприємства «Банівка» Бердянського району 

Запорізької області 

Характеристика технологічної системи 

виробничого підрозділу технічного 

сервісу сільськогосподарської техніки 

фермерських господарств в ремонтній 

майстерні сільськогосподарського 

підприємства 

Пінжаєва Ліля Серверівна Проектування пункту технічного сервісу 

вантажних автомобілів фермерських 

господарств Мелітопольського району 

Запорізької області 

Характеристика технологічної системи 

підприємства технічного сервісу 

вантажних автомобілів 

сільськогосподарських підприємств  



ПІБ 
Тема  

Дипломної роботи Курсової роботи 

Руденко Станіслав 

Сергійович 

Обґрунтування технологічних і 

організаційних заходів технічної підготовки 

виробництва з ремонту двигунів 

сільськогосподарських підприємств 

Мелітопольського району Запорізької області 

Характеристика технологічної системи 

технологічного процесу ремонту 

двигунів, в майстерні 

сільськогосподарського підприємства. 

доц. Шокарев О.М. 

ЦЕКНАСЕР Володимир 

Олександрович 

Обґрунтування доцільності створення 

зварювально наплавлювальної дільниці в 

майстерні філіалу товариства з обмеженою 

відповідальністю СП «Нібулон» Бериславської 

об’єднаної територіальної громади 

Херсонської області 

Обґрунтування доцільності створення 

зварювально наплавлювальної дільниці 

в майстерні 

ПЕРЕВАРЮХА Артем 

Васильович 

Обґрунтування доцільності створення 

спеціалізованого виробництва з ремонту 

паливної апаратури на базі майстерні 

товариства з обмеженою відповідальністю «40 

РОКІВ - АГРО» Пологівського  району 

Запорізької області 

Обґрунтування доцільності створення 

спеціалізованого виробництва з ремонту 

паливної апаратури на базі майстерні 

ПЛОТНІКОВ Антон 

Юрійович 

Обґрунтування підвищення ефективності 

технологічного процесу збирання зернових 

культур методом  обчісування рослин на 

корені у товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Агрофірма ЮЛЕНА» 

Василівського району Запорізької області   

Обґрунтування підвищення 

ефективності технологічного процесу 

збирання зернових культур методом  

обчісування рослин на корені 

ТИМОЧКО Сергій 

Вікторович 

Обґрунтування технологічного процесу та 

параметрів робочих органів обчісувального 

пристрою для збирання ріпаку у товаристві з 

обмеженою відповідальністю «Агрофірма 

ЮЛЕНА» Василівського району Запорізької 

області 

Обґрунтування технологічного процесу 

та параметрів робочих органів 

обчісувального пристрою для збирання 

ріпаку 



ПІБ 
Тема  

Дипломної роботи Курсової роботи 

РЕВА Олег Валерійович 

Обґрунтування технологічного процесу 

відновлення деталей газорозподільного 

механізму автотракторних двигунів в 

майстерні товариства з обмеженою 

відповідальністю  «СПП ЛАНА»  

Василівського району  Запорізької області  

Обґрунтування технологічного процесу 

відновлення деталей газорозподільного 

механізму автотракторних двигунів в 

майстерні 

 


