
 

 

    

 
УКРАЇНА 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

НАКАЗ  

     17.06.2022 р.                                        м. Одеса                                 №  257-03 03 
 

 

Про внесення змін до наказу ОНАХТ  

від  04.10.2021 р. № 835-03  

«Про затвердження тем та керівників  

кваліфікаційних робіт магістрів та бакалаврів»  

 

1. У зв’язку зі змінами у кадровому складі кафедри ЕтаМ, зміною 

напрямків наукових досліджень, прошу внести зміни до наказу ОНАХТ від 

04.10.2021 р. № 835-03 «Про затвердження тем та керівників кваліфікаційних 

робіт магістрів та бакалаврів» для здобувачів:  Перлей Валентин 

Володимирович, Діордіца Василь Володимирович, Карпенко Владислав 

Юрійович, Косидло Віктор Анатолійович, Циганков Віталій Віталійович, Цигуй 

Артем Русланович та викласти його у наступній редакції: 

 
Керівник – к.т.н., доц.. Бабіч В.Ф. 

2.2. Перлей Валентин 

Володимирович 

Модернізація автоматизованого 

електроприводу дутьового вентилятора 

водогрійного котла 

 Керівник –д.т.н., доц. Осадчук П.І. 

4.1. 

 

Діордіца Василь 

Володимирович 

Модернізація електроприводу гвинтового 

вертикального конвеєра сипучих матеріалів 

Керівник – к.т.н., доц. Галіулін А.А.  

4.6. Карпенко Владислав 

Юрійович 

Частотний електропривод шнекового форпреса 

для рослинної мезги 

4.7. Косидло Віктор 

Анатолійович 

Частотний електропривод реверсивної молоткової 

дробарки 

4.9. Циганков Віталій 

Віталійович 

Частотний електропривод гвинтового компресора 
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4.10 Цигуй Артем 

Русланович 

Частотний електропривод хімічного 

відцентрового насоса 

 

2. У зв’язку з технічною помилкою, прошу внести зміни до наказу 

ОНАХТ від 04.10.2021 р. № 835-03 «Про затвердження тем та керівників 

кваліфікаційних робіт магістрів та бакалаврів» для здобувача  Чумаченко 

Максима Вадимовича та викласти його у наступній редакції: 

 
Керівник – к.т.н., доц.. Штепа Є.П. 

3.6. Чумаченко Максим 

Вадимович 

Модернізація  автоматизованого 

електроприводу вантажної лебідки 

 

3. Екзаменаційній комісії випускової кафедри «Електромехніки та 

мехатроніки» для здобувача 3 курсу зі скороченим терміном навчання 

факультету «Автоматизація та робототехніки», який навчається за СВО 

«Бакалавр» спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка»  освітньої програми «Електромеханіка» заочної форми 

навчання Грабчуку Максиму Геннадійовичу провести атестаційний 

кваліфікаційний іспит. 

 

Підстава: подання декана факультету АтаР та заява здобувача, резолюція 

ректора/ проректора з НПтаНР. 

4. Відповідальність за виконанням цього наказу покласти на декана 

факультету АтаР. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з НПтаНР 

 

 

 

Ректор               Богдан ЄГОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


