
 

 

 

Додаток № 

до наказу №___ від ___ _________2018р. 

 

Механіко-машинобудівний інститут 
(повна назва факультету (інституту) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по 

батькові  студента 
Назва дипломного проекту 

Посада, вчений ступінь та 

звання, прізвище й 

ініціали керівника ДП 

1 2 3 4 

8. 05050203 " Обладнання та технології пластичного формування конструкцій 

машинобудування "  
(код і назва напряму підготовки або спеціальності) 

 

Навчальна група МД –61м 
(шифр) 

1.  
Власенко Дмитро 

Валерійович 

Технології локальної комплексної 

дії для виготовлення деталей з 

надтонким фланцем 

професор ,д.т.н. 

Гожій С.П. 

2.  Власенко Костянтин 

Михайлович 

Витягування вісесиметричних 

порожнистих виробів з 

застосуванням пуансону з 

спеціальною поверхнею 

доцент, к.т.н. 

Сабол С.Ф. 

3.  

Гордійчук Василь 

Анатолійович 
Формоутворення порожнистих 

товстостінних  виробів  

професор, д.т.н. 

Калюжний В.Л. 

4.  Єйсмонт В’ячеслав 

В’ячеславович 

Аналіз і обґрунтування методів 

виготовлення тороподібних 

газових балонів для 

автомобільного транспорту  

професор, д.т.н. 

Стеблюк В.І. 

5.  Косов Павло 

Євгенійович 

Конструкторсько-технологічні 

методи забезпечення міцності на 

граничній поверхні біметалевих 

трубчатих елементів 

зав. кафедри, д.т.н. 

Тітов В.А. 

6.  
Максимчук Роман 

Станіславович 

Розробка технологічної схеми 

отримання стрічки з  

високоміцних алюмінієвих 

сплавів методом валкового лиття-

прокатування 

професор, д.т.н. 

Ноговіцин О.В. 

7.  

Маркович Віталій 

Васильович 

Вдосконалення методів 

дослідження стійкості штампових 

сталей  

доцент, к.т.н. 

Бородій Ю.П. 



8.  

Назаров Роман 

Валентинович 

Розробка конструкції приладу 

подачі рідкого металу в валки 

машини безперервного лиття-

прокатування  алюмінієвої стрічки 

професор, д.т.н. 

Ноговіцин О.В. 

9.  

Понікарчик 

Владислав 

Васильович 

Прес для штампування 

обкочуванням з розширеними 

технологічними можливостями 

професор ,д.т.н. 

Гожій С.П. 

10.  Руденко Ілля 

Васильович 

Холодне формоутворення 

порожнистих виробів малого 

діаметра зі зменшеною товщиною 

стінки 

професор, д.т.н. 

Калюжний В.Л. 

11.  
Савченко Артем 

Валентинович 

Холодне ротаційне видавлювання 

порожнистих виробів зі змінною 

товщиною стінки на 

універсальному токарному 

обладнанні 

професор, д.т.н. 

Калюжний В.Л. 

12.  

Сопруненко Валерія 

Русланівна 

Особливості вісесиметричного 

витягування з малими радіусами 

заокруглення у дна 

доцент, к.т.н. 

Орлюк М.В. 

 

Навчальна група МД –61м 
(шифр) 

1. 

Заронськіс Владислав 

Клємєнсо 

Особливості конгломерації 

порошків абразивмістких 

композитів за рахунок 

електромеханічного впливу  

професор, д.т.н. 

Баглюк Г.А. 

2. 

Коробка Євгеній 

Миколайович 

Кінематичні та енергосилові 

параметри процесів штампування 

металоматричних композитів з 

використанням схем інтенсивної 

деформації 

професор, д.т.н. 

Баглюк Г.А. 

3. 

Остряков Артем 

Олександрович 
Об’ємне штампування 

алюмоматричних композитів 

професор, д.т.н. 

Баглюк Г.А. 

4, 

Фєпа Маргарита 

Анатоліївна 

Оптимізація процесів отримання 

порошкових виробів складної 

форми з використанням не 

стандартного пресового 

обладнання 

професор, д.т.н. 

Штерн М.Б. 

 

 

Зав. кафедри МПМ та РП     Тітов В.А. 

 


