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Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів по кафедрі ТЕСА на 2019-2020 навчальний рік 

 

ПІБ Група Керівник Тема дипломного проекту (роботи) 

1 2 3 4 

1. Давидов Олександр 

Павлович 
А-41 проф. Волков В.П. 

 Дослідження робочих процесів безступеневих передач 

автомобілів 

The investigation of the work processes of continuously variable 

transmissions of vehicles 

2. Пирятенець Олександр 

Олександрович 
А-41 — ״ — 

 Дослідження процесу гальмування легкових автомобілів 

The investigation of the braking process of passenger vehicles 

3. Ромашов Ростислав 

Миколайович 
А-42 — ״ — 

 Дослідження експлуатаційних властивостей електромобілів 

The investigation of the operational properties of electric vehicles 

4. Аль Хохбар Ільяс А-44 — ״ — 

 Удосконалення процесу діагностування електричних пристроїв 

гібридних автомобілів 

The improvement of the process of diagnostics of electric devices of 

hybrid vehicles 

5. Мешхур Маруан А-44 — ״ — 

 Порівняльна оцінка тягово-швидкісних властивостей гібридних 

автомобілів 

The comparative evaluation of the traction and speed properties of 

hybrid vehicles 

6. Цекот Владислав 

Вікторович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Удосконалення методу дистанційного контролю технічного стану 

автомобілів  

The improvement of the method of remote control of the technical 

condition of vehicles 



7. Сіфу Геннадій 

Андрійович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Порівняльна оцінка тягово-швидкісних  властивостей 

електромобілів  

The comparative evaluation of the traction and speed properties of 

electric vehicles 

8. Дрижирук Віталій 

Миколайович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Порівняльна оцінка викидів шкідливих речовин легковими 

автомобілями 

The comparative evaluation of the emissions of harmful substances by 

passenger vehicles 

9. Межерицький Богдан 

Анатолійович 
А-42-16 — ״ — 

 Дослідження ефективності гальмівного управління легкового 

автомобіля  

The investigation of the effectiveness of the brake control of passenger 

vehicle 

10. Бенабад Мохамед Амін А-44-16 доц. Назаров О.І. 

 Дослідження керованості легкових автомобілів, обладнаних VDS-

системою, під час гальмувань 

The investigation of the controllability of VDS-equipped vehicles 

during braking 

11. Жура Михайло 

Володимирович 
А-43 — ״ — 

 Дослідження якості діагностування агрегатів автомобілів у 

режимі реального часу  

The investigation of the quality of vehicle unit diagnostics in real time 

12. Ярмак Денис 

Володимирович 
А-42 — ״ — 

 Дослідження ресурсу легкових автомобілів за рахунок 

впровадження РВС і нанотехнологій під час ТО та поточного 

ремонту  

The investigation of passenger vehicle resources on the account of 

implementing repair and reconstructive composites and 

nanotechnologies during maintenance and routine repair 

13. Пархоменко Ярослав 

Сергійович 
А-42 — ״ — 

 Проект міської СТО з розробкою дільниці ТО і ремонту агрегатів 

трансмісії автомобілів DAEWOO 

The project of the city technical maintenance station with the 

development of the maintenance and repair section for the transmission 

units of DAEWOO vehicles 



14. Котік Євгеній 

Анатолійович   
А-41 — ״ — 

 Проект міської СТО з розробкою дільниці ТО і ремонту 

гальмівної системи автомобілів DAEWOO 

The project of the city technical maintenance station with the 

development of the maintenance and repair section for the brake 

system of DAEWOO vehicles 

15. Литвинов Максим 

Вадимович  
А-41 — ״ — 

 Проект міської СТО з розробкою дільниці ТО і ремонту двигунів 

автомобілів DAEWOO 

The project of the city technical maintenance station with the 

development of the maintenance and repair section for the engines of 

DAEWOO vehicles 

16. Оношко Микита 

Віталійович 
А-41 — ״ — 

 Проект міської СТО з розробкою дільниці ТО і ремонту ходової 

частини автомобілів DAEWOO 

The project of the city technical maintenance station with the 

development of the maintenance and repair section for the 

undercarriages of DAEWOO vehicles 

17. Надвіренко Андрій 

Романович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект СТО з дільницею ремонту дизельної паливної апаратури 

вантажних автомобілів 

The project of the technical maintenance station with the repair section 

for diesel fuel equipment of trucks 

18. Огієнко Вікторія 

Сергіївна 
А-41-16 доц. Мармут І.А. 

 Розробка дільниці ТО двигунів у складі міської СТО 

The development of the engine technical maintenance section as a part 

of the city technical maintenance station 

19. Азаров Євгеній 

Віталійович 
А-42-16 — ״ — 

 Удосконалення методів діагностування системи освітлення та 

сигналізації легкових автомобілів   

The improvement of the methods of diagnostics of the lighting and 

signalling system of passenger vehicles 

20. Жиленко Іван 

Михайлович  
А-42-16 — ״ — 

 Розробка поста діагностики гальмівних систем у складі СТО 

легкових автомобілів 

The development of the diagnostics station for brake systems as a part 

of technical maintenance station of passenger vehicles 



21. Соколов Сергій 

Ігорович 
А-42-16 — ״ — 

 Проект зони діагностики легкових автомобілів у складі СТО 

міського типу  

The project of the diagnostics section for passenger vehicles as a part 

of the technical maintenance station of city type 

22. Селлай Ашраф  А-44-16 — ״ — 

 Дослідження взаємодії автомобіля з інерційним стендом при 

гальмуванні  

The investigation of the interaction of the vehicle with the inertial stand 

during braking 

23. Амарір Хамза  А-44-16 — ״ — 

 Удосконалення методів діагностування систем впорскування 

дизельних автомобілів  

The improvement of the methods of diagnostics of injection systems of 

diesel vehicles 

24. Бондаренко Олександр 

Вікторович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект міської СТО з розробкою зони діагностики легкових 

автомобілів   

The project of the city technical maintenance station with the 

development of the diagnostics section for passenger vehicles 

25. Бугаєв Денис 

Олександрович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект СТО легкових автомобілів з розробкою поста контролю 

ходової частини 

The project of the technical maintenance station of passenger vehicles 

with the development of the control section for undercarriage 

26. Хомчук Андрій 

Миколайович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект міської СТО для легкових автомобілів з розробкою 

паливної дільниці 

The project of the city technical maintenance station for passenger 

vehicles with the development of the fuel section 

27. Торохтій Віталій 

Леонідович 
А-42 доц. Павленко В.М. 

 Дослідження рівня розвитку мийок самообслуговування в Україні 

The investigation of the level of self-service car washes in Ukraine  

28. Гученко Яків Юрійович А-42 — ״ — 

 Дослідження проблем при експлуатації та обслуговуванню 

легкових автомобілів, що працюють на газовому паливі 

The investigation of the problems in the operation and maintenance of 

passenger vehicles running on gas fuel 



29. Гризлов Євген 

Сергійович 
А-42 — ״ — 

 Дослідження перспектив використання гібридних силових 

пристроїв для легкових автомобілів  

The investigation of the prospects of using hybrid power devices for 

passenger vehicles 

30. Дугарь Владислав 

Євгенійович 
А-42 — ״ — 

 Дослідження рівня застосування електронних систем активної 

безпеки легкового автомобіля 

The investigation of the level of application of electronic active safety 

systems of the passenger vehicle 

31. Ісаков Руслан 

Володимирович 
А-42 — ״ — 

 Використання експертних систем, як елемента штучного 

інтелекту при обслуговуванні автомобіля  

The use of expert systems as an element of artificial intelligence in 

vehicle maintenance 

32. Гунченко Максим 

Вікторович 
А-43 — ״ — 

 Дослідження пропускної спроможності форсунок впорскування 

газу при технічному обслуговуванні автомобільного двигуна 

The investigation of the throughput capacity of gas injection nozzles in 

the vehicle engine maintenance 

33. Іттекан Мохаммед  А-44 — ״ — 

 Дослідження стійкості легкового автомобіля в процесі 

гальмування 

The investigation of the stability of the vehicle in the process of 

braking 

34. Мерзукі Таха А-44 — ״ — 

 Дослідження стану лакофарбового покриття кузовів сучасних 

автомобілів та можливості усунення дефектів 

The investigation of the state of the paint and varnish coating of the 

bodies of modern vehicles and the possibility of elimination of the 

defects 

35. Лістгартен Владислав 

Сергійович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Розробка інноваційних технологій контролю технічного стану 

легкових автомобілів 

The development of innovative technologies for controlling the 

technical condition of passenger vehicles 
 



36. Ланін Павло 

Григорович 
А-35т1-17 проф. Наглюк І.С. 

 Дослідження зміни продуктів зносу в моторній оливі при 

експлуатації  автомобіля  

The investigation of the changes in wear products in engine oil during 

the operation of the vehicle 

37. Поярков Петро 

Вячеславович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Дослідження зміни фізико-хімічних властивостей трансмісійної 

оливи SAE 80W-90 при експлуатації  

The investigation of the changes in the physical and chemical 

properties of SAE 80W-90 transmission oil during operation 

38. Рожнов Олександр 

Олександрович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Дослідження зміни фізико-хімічних властивостей моторної оливи 

SAE 10W-40 при експлуатації  

The investigation of the changes in the physical and chemical 

properties of SAE 10W-40 engine oil during operation 

39. Волох Богдан 

Васильович 
А-35т1-17 доц. Кривошапов С.І. 

 Проект СТО для автомобілів з розробкою шиномонтажної 

дільниці  

The project of the technical maintenance station for the vehicles with 

the development of the tire fitting section 

40. Ковальов Сергій 

Олександрович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект СТО з розробкою електротехнічної дільниці для 

автомобілів концерну Фольксваген  

The project of the technical maintenance station with the development 

of the electrotechnical section for vehicles of the Volkswagen Group 

41. Сомонов Ярослав 

Ігорович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект паливної дільниці на СТО легкових автомобілів Тойота 

The project of the fuel section at the technical maintenance station of 

Toyota passenger vehicles 

42. Толкунов Дмитро 

Олегович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект зони ТР на СТО автомобілів ДЕУ Сенс з розробкою 

технології обслуговування системи охолодження  

The project of the section of technical repair at the technical 

maintenance station of Daewoo Sens vehicles with the development of 

cooling system maintenance technology 
 



43. Ширяєв Данило 

Андрійович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект діагностичної зони на СТО для легкових автомобілів 

ВАЗ з розробкою технології обслуговування гальм 

The project of the diagnostics section at the technical maintenance 

station for VAZ passenger vehicles with the development of brake 

service technology 

44. Юрченко Владислав 

Володимирович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Розробка зони обслуговування ходової частини на СТО для 

автомобілів ДЕУ Ланос 

The development of the service section for undercarriage at the 

technical maintenance station for Daewoo Lanos vehicles 

45. Джаррад Мамед Іліас А-44 — ״ — 

 Проект поста екологічної безпеки на СТО легкових автомобілів 

The project of the environmental safety section at the technical 

maintenance station of passenger vehicles 

46. Казекін Максим 

Олександрович 
А-41 асист. Наглюк М.І. 

 Розробка поста ОР-2 легкових автомобілів 

The development of the second section of maintenance and repair of 

passenger vehicles 

47. Коконос Сергій 

Іванович 
А-41 — ״ — 

 Дослідження зміни електропровідності охолоджувальної рідини в 

процесі експлуатації автомобіля  

The investigation of the changes in the conductivity of the coolant 

during the operation of the vehicle 

48. Колесник Богдан 

Ігорович 
А-41 — ״ — 

 Дослідження зміни концентрації продуктів корозійного 

зношування в антифризі автомобіля  

The investigation of the changes in the concentration of corrosive wear 

products in the vehicle’s antifreeze 

49. Журавльов Олександр 

Віталійович 
А-42 — ״ — 

 Дослідження якості охолоджувальних рідин класу G11 на ринку 

України 

The investigation of the quality of coolants of class G11 on the market 

of Ukraine 
 

 



50. Ткачов Ігор 

Анатолійович 
А-42 — ״ — 

 Розробка зони ОР з обслуговування легкових автомобілів 

середнього класу на міській СТО 

The development of the section of maintenance and repair for the 

passenger vehicles of middle class at the city technical maintenance 

station 

51. Бібко Павло Романович А-43 — ״ — 

 Дослідження зміни якості антифризу “Shell G11” в  автомобілі 

Huindai Accent  

The investigation of the changes in the quality of Shell G11 antifreeze 

in Hyundai Accent vehicle 

52. Кіпчу Руслан Ілліч А-43 доц. Мисюра М.І.  

 Проект СТО легкових автомобілів з розробкою спеціалізованого 

поста ТО та ремонту гальмівної системи 

The project of the technical maintenance station of passenger vehicles 

with the development of the specialized section for maintenance and 

repair of the brake system 

53. Колісник Вячеслав 

Володимирович 
А-43 — ״ — 

 Проект СТО вантажних автомобілів з розробкою поста ТО та 

ремонту   ходової частини  

The project of the technical maintenance station of trucks with the 

development of the section for the technical maintenance and repair of 

undercarriage 

54. Курячий Данило 

Миколайович 
А-43 — ״ — 

 Проект СТО легкових автомобілів з розробкою зони діагностики 

The project of the technical maintenance station of passenger vehicles 

with the development of the diagnostics section 

55. Панченко Андрій 

Олегович 
А-43 — ״ — 

 Проект паливної дільниці для легкових автомобілів у міській 

СТО 

The project of the fuel section for passenger vehicles at the city 

technical maintenance station 

56. Ютров Іван Ігорович А-35т1-17 — ״ — 

 Проект СТО легкових автомобілів з розробкою дільниці 

додаткового обладнання 

The project of the technical maintenance station of passenger vehicles 

with the development of the additional equipment section  



57. Шаріпов Рустам 

Худоєрович 
А-43 ст. викл. Зибцев Ю.В. 

 Проект поста діагностування кутів установки керованих коліс 

автомобілів для міської СТО 

The project of the section for wheel alignment diagnostics of vehicles 

for the city technical maintenance station 

58. Сказка Олексій 

Сергійович 
А-43 — ״ — 

 Проект ПАТ з розробкою дільниці діагностування двигунів 

The project of the vehicle fleet with the development of the section for 

diagnostics of the engines 

59. Лук’янов Володимир 

Олександрович 
А-43 — ״ — 

 Проект шиномонтажного відділення для міської СТО 

The project of the tire fitting section for the city technical maintenance 

station 

60. Олефіренко Віталій 

Володимирович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Визначення технічного стану рульових механізмів з 

електропідсилювачем  

The determination of the technical condition of electronic power 

assisted steering 

61. Кондратов Артем 

Федорович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект діагностичної дільниці легкових автомобілів в міській 

СТО  

The project of the diagnostics section of passenger vehicles at the city 

technical maintenance station 

62. Михайлов Максим 

Олександрович 
А-43 — ״ — 

 Проект поста контролю гальмівних систем автомобілів в міській 

СТО  

The project of the section of brake system control of vehicles at the city 

technical maintenance station 

63. Мішаков Микита 

Дмитрович 
А-43 — ״ — 

 Проект паливної дільниці для універсальної СТО легкових 

автомобілів 

The project of the fuel section for the universal technical maintenance 

station of passenger vehicles 

64. Тютюнник Олексій 

Анатолійович 
А-43 — ״ — 

 Проект паливної дільниці для СТО легкових автомобілів з 

бензиновими двигунами 

The project of the fuel section for the technical maintenance station of 

passenger vehicles with gasoline engines 
 



65. Скакодуб Микита 

Юрійович 
А-42 

ст. викл. Безрідний 

В.В. 

 Проект малярної ділянки для міської СТО легкових автомобілів 

The project of the paint section for the city technical maintenance 

station of passenger vehicles  

66. Владимиров Євгеній 

Віталійович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект СТО міського типу з розробкою кузовної ділянки 

The project of the technical maintenance station of city type with the 

development of the vehicle body section 

67. Каплій Олексій 

Вадимович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект дільниці з ремонту рульового керування легкових 

автомобілів  у міській СТО 

The project of the section for steering repair of passenger vehicles at 

the city technical maintenance station 

68. Ковбаса Владислав 

Віталійович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект СТО з розробкою дільниці з обслуговування 

пневмопідвіски легкових автомобілів 

The project of the technical maintenance station with the development 

of the section for maintenance of air suspension of passenger vehicles 

69. Олєйнік Данило 

Андрійович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект СТО з розробкою зони діагностики  

The project of the technical maintenance station with the development 

of the diagnostics section 

70. Пилипець Таїсія 

Олександрівна 
А-35т1-17 — ״ — 

 Дослідження впливу домішки ДЕТ на показники якості 

автомобільного бензину  

The investigation of the impact of DET impurity on gasoline quality 

indicators 

71. Степаненко Станіслав 

Сергійович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Дослідження зміни складу відпрацьованих газів від використання 

альтернативних палив 

The investigation of the change in the composition of exhaust gases 

from the use of alternative fuels 

72. Філенко Дмитро 

Геннадійович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Розробка шинної дільниці на СТО міського типу  

The development of the tire section at the technical maintenance 

station of city type 
 



73. Латіпов Жанібек 

Латіпович 
А-43 ст. викл. Бєлов В.І. 

 Проект міської СТО з розробкою зони обслуговування ходової 

частини легкових автомобілів 

The project of the city technical maintenance station with the 

development of the section for maintenance of undercarriage of 

passenger vehicles 

74. Базілевич Кирило 

Вікторович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект міської СТО легкових автомобілів з розробкою зони 

діагностики 

The project of the city technical maintenance station of passenger 

vehicles with the development of diagnostics section 

75. Баранов Костянтин 

Миколайович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект дільниці обслуговування електричних автомобілів Nissan 

Leaf  на міській СТО   

The project of the service section for Nissan Leaf electrical vehicles at 

the city technical maintenance station 

76. Есауленко Іван 

Євгенійович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Проект міської СТО з розробкою шинної дільниці для легкових 

автомобілів 

The project of the city technical maintenance station with the 

development of tire section for passenger vehicles 

77. Сєдих Сергій 

Михайлович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Дослідження впливу використання домішків водню на паливну 

суміш  бензинового двигуна 

The investigation of the effect of the use of hydrogen impurities on the 

fuel mixture of the gasoline engine 

78. Гуменюк Роман 

Сергійович 
А-41 асист. Зуєв В.О. 

 Проект вантажного ПАТ з розробкою зони ТО-2  

The project of the truck fleet with the development of the second 

section for technical maintenance 

79. Бабай Віктор 

Михайлович 
А-41 — ״ — 

 Проект поста з ремонту двигунів в міській СТО 

The project of the section for engine repair at the city technical 

maintenance station 

80. Коротких Єгор 

Олексійович 
А-42 — ״ — 

 Проект технологічного комплексу обслуговування та ремонту 

шин у вантажному ПАТ 

The project of technological complex of tires service and repair in 



cargo PJSC 

81. Гречук Олександр 

Сергійович 
А-41 — ״ — 

 Проект поста заміни агрегатів в міській СТО 

The project of the section for the replacement of the component parts at 

the city technical maintenance station 

82. Карасюк Ігор 

Олександрович 
А-41 — ״ — 

 Проект поста обслуговування ходової частини в міській СТО 

The project of the section of the maintenance of undercarriage at the 

city technical maintenance station 

83. Колесніков Іван 

Олексійович 
А-41 — ״ — 

 Проект поста діагностування гальмівних систем в міській СТО 

The project of the section for diagnostics of brake systems at the city 

technical maintenance station 

84. Кондратьєв Максим 

Віталійович 
А-41 — ״ — 

 Проект поста обслуговування паливних систем легкових 

автомобілів в  міській СТО 

The project of the section for the maintenance of fuel systems of 

passenger vehicles at the city technical maintenance station 

85. Мусулега Сергій 

Дмитрович 
А-41 — ״ — 

 Проект поста з ТО та ремонту гальмівних систем автомобілів 

легкових автомобілів в міській СТО  

The project of the section for the technical maintenance and repair of 

brake systems of passenger vehicles at the city technical maintenance 

station 

86. Галушков Дмитро 

Євгенович 
А-41 доц. Дитятьєв О.В. 

 Проект шинної ділянки в міській СТО легкових автомобілів 

The project of the tire section at the city technical maintenance station 

of passenger vehicles 

87. Гладкий В‘ячеслав 

Сергійович 
А-41 — ״ — 

 Проект міської СТО с розробкою поста діагностики, технічного 

обслуговування та ремонту підвіски легкових автомобілів 

Project of city service station with development of the post of 

diagnostics, maintenance and repair of car suspension 

88. Авраменко Дмитро 

Олександрович 
А-42 — ״ — 

 Проект кузовної ділянки в міській СТО легкових автомобілів 

The project of the vehicle body section at the city technical 

maintenance station of passenger vehicles 
 



89. Боренко Микита 

Валерійович 
А-42 — ״ — 

 Дослідження можливостей корекції параметрів підвіски легкових 

автомобілів в умовах експлуатації  

The investigation of possibilities for correction of the parameters of 

suspension of passenger vehicles in operating conditions 

90. Коваленко Сергій 

Олександрович 
А-42 — ״ — 

 Проект міської СТО з розробкою агрегатної ділянки легкових 

автомобілів 

The project of the city technical maintenance station with the 

development of the section for component parts of passenger vehicles 

91. Козлюк Олексій 

Юрійович 
А-42 — ״ — 

 Дослідження методів діагностування рульового керування 

легкових автомобілів  

The investigation of the methods of diagnostics of steering of 

passenger vehicles 

92. Новік Дмитро 

Дмитрович 
А-43 — ״ — 

 Проект кузовної ділянки в міській СТО легкових автомобілів   

The project of the vehicle body section at the city technical 

maintenance station for passenger vehicles 

93. Головко Артем 

Геннадійович 
А-41 доц. Горбік Ю.В. 

 Проект міської СТО легкових  автомобілів з розробкою поста ТО 

і Р  зчеплень  

The project of the city technical maintenance station for passenger cars 

with the development of the section for technical maintenance and 

repair of clutches 

94. Горлов Антон 

Сергійович 
А-41 — ״ — 

 Проект поста профілактичного обслуговування бензинових 

форсунок автомобілів на міській СТО   

The project of the section for preventive maintenance of gasoline 

injectors of vehicles at the city technical maintenance station 

95. Попов Денис Павлович А-41 — ״ — 

 Проект СТО з розробкою зони діагностування систем активної 

безпеки легкових автомобілів 

The project of the technical maintenance station with the 

development of the section for diagnostics of active safety systems of 

passenger vehicles 
 



96. Жижченко Владислав 

Олегович  
А-43 — ״ — 

 Проект зони діагностики легкових автомобілів для СТО 

міського типу 

The project of the section for diagnostics of passenger vehicles for the 

technical maintenance station of city type 

97. Козир Артур 

Едуардович  
А-43 — ״ — 

 Проект СТО  з розробкою дільниці діагностики та 

профілактичного обслуговування систем керування двигуном 

легкових автомобілів  

The project of the technical maintenance station with the 

development of the section for diagnostics and preventive 

maintenance for engine control systems of passenger vehicles 

98. Лапай Костянтин 

Євгенович 
А-43 — ״ — 

 Проект поста діагностики підвіски легкових автомобілів у 

складі СТО міського типу 

The project of the section for diagnostics of suspension of passenger 

vehicles as a part of the technical maintenance station of city type 

99. Найдьон Ігор Юрійович  А-43 — ״ — 

 Проект міської СТО автомобілів Scoda Octavia з розробкою 

ділянки поточного ремонту 

The project of the city technical maintenance station of Skoda Octavia 

vehicles with the development of the routine repair section 

100. Гарш Отман А-44 — ״ — 

 Проект СТО з розробкою поста профілактичного 

обслуговування систем паливоподачі легкових автомобілів  

The project of the technical maintenance station with the 

development of the section for preventive maintenance of fuel 

systems of passenger vehicles 

101. Горбань Руслан 

Васильович 
А-41 доц. Мастепан С.М. 

 Розробка поста з ТО та Р підвіски легкових автомобілів на СТО 

The development of the section for the technical maintenance and 

repair of the suspension of passenger vehicles at the technical 

maintenance station 

102. Євтушенко Владислав 

Сергійович 
А-41 — ״ — 

 Розробка дільниці з ремонту рульового керування на СТО 

The development of the section for the repair of steering at the 

technical maintenance station 



103. Библів Вадим 

Владиславович  
А-42 — ״ — 

 Розробка електротехнічної дільниці на СТО  

The development of electrical engineering section at the technical 

maintenance station 

104. Приходько Іван 

Олегович  
А-42 — ״ — 

 Розробка поста з ТО та Р системи охолодження двигунів 

легкових автомобілів на СТО 

The development of the section for the technical maintenance and 

repair of the cooling system of engines of passenger vehicles at the 

technical maintenance station 

105. Баранов Олег 

Олегович  
А-43 — ״ — 

 Розробка зони ТО легкових автомобілів на СТО  

The development of the section for the technical maintenance of 

passenger vehicles at the technical maintenance station 

106. Коваленко Вадим 

Миколайович  
А-43 — ״ — 

 Розробка поста з ТО та Р ходової частини ходової частини 

легкових автомобілів на СТО 

The development of the section for the technical maintenance and 

repair of the undercarriages of passenger vehicles at the technical 

maintenance station 

107. Коваленко Костянтин 

Володимирович 
А-43 — ״ — 

 Розробка поста з ТО та Р ходової частини вантажних 

автомобілів на СТО 

The development of the section for the technical maintenance and 

repair of the undercarriages of trucks at the technical maintenance 

station 

108. Кауакаллах Ассім  А-44 — ״ — 

 Розробка зони ЩО на ПАТ з обслуговування вантажних 

автомобілів 

The development of the daily maintenance section at the vehicle fleet 

for truck maintenance 

109. Кравченко Роман 

Володимирович 
А-35т1-17 — ״ — 

 Покращення технічного забезпечення процесів ТО та Р на ПАТ 

The improvement of technical support of the technical maintenance 

and repair processes at the vehicle fleet 
 

 



110. Ужченко Артем 

Юрійович 
А-41 доц. Зенкін Є.Ю. 

 Оцінка зміни екологічних показників відпрацьованих газів при 

використанні домішок озону до вхідного повітря 

The evaluation of environmental performance change of exhaust 

gases using ozone impurities to the inlet air 

111. Юрасов Пилип 

Валерійович 
А-41 — ״ — 

 Удосконалення процесу дистанційного моніторингу 

транспортного засобу за допомогою супутникової навігації та 

системи Omnicom 

The improvement of the remote monitoring of the vehicle with 

satellite navigation and Omnicom system 

112. Громов Данило 

Сергійович 
А-43 — ״ — 

 Удосконалення методики оцінки стану електричного 

бензинового насосу 

The improvement of the method of evaluating the condition of 

electric gasoline pump 

113. Калашніков Андрій 

Костянтинович 
А-43 — ״ — 

 Удосконалення процесу діагностування датчиків витрати 

повітря 

The improvement of the process of diagnostics of air flow sensors 

114. Хамдауі Закаріа  А-44 — ״ — 
 Оцінка працездатності бензинових електромагнітних форсунок 

The operability evaluation of gasoline electromagnetic nozzles 

115. Лебідь Віталій 

Сергійович  
А-42 доц. Білогуров Є.О. 

 Дослідження експлуатаційних властивостей автомобіля за 

допомогою дорожніх випробувань 

The investigation of the performance characteristics of the vehicle by 

road tests 

116. Святаш Данило 

Ігорович 
А-42 — ״ — 

 Дослідження експлуатаційних властивостей автомобіля при русі 

по нерівній поверхні 

The investigation of the performance characteristics of the vehicle 

when driving on uneven surfaces 

117. Омельченко Артем 

Вадимович 
А-43 — ״ — 

 Проект зони ТО на СТО по обслуговуванню легкових 

автомобілів 

The project of the technical maintenance section on the technical 

maintenance station for servicing of passenger vehicles 
 



118. Бешенко Олександр 

Юрійович 
А-41 доц. Сараєва І.Ю. 

 Проект СТО з розробкою дільниці електрообладнання 

автомобілів 

The project of the technical maintenance station with the 

development of section for electrical equipment of vehicles 

119. Бражник Едуард 

Володимирович 
А-41 — ״ — 

 Дослідження методів діагностики систем автомобіля, які 

відповідають за екологічну безпеку 

The investigation of the methods of diagnostics of the vehicle 

systems responsible for environmental safety 

120. Кириєнко Сергій 

Андрійович 
А-42 — ״ — 

 Дослідження методів діагностики гальмівних систем сучасних 

автомобілів 

The investigation of the methods of diagnostics of brake systems of 

modern vehicles 

121. Коверя Руслан 

Андрійович 
А-42 — ״ — 

 Дослідження методів діагностики електронних систем 

автомобілів з використанням обладнання фірми Bosсh  

The investigation of the methods of diagnostics for electronic vehicle 

systems using Bosch equipment 

122. Лаптій Дмитро 

Сергійович 
А-42 — ״ — 

 Дослідження методів діагностики кутів установки коліс 

автомобілів  

The investigation of the methods of diagnostics of the alignment of 

wheels of vehicles 

123. Бутрік Вячеслав 

Олегович 
А-43 — ״ — 

 Дослідження методів обслуговування та ремонту автоматичних 

коробок передач 

The investigation of the methods of maintenance and repair of 

automatic transmissions 

124. Ааширі Уссама А-44 — ״ — 
 Проект СТО вантажних автомобілів  

The project of the technical maintenance station for trucks 
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