
“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

декан автомобільного факультету 

проф. ____________ Сараєв О. В. 

«____» _____________2021 року 

 

Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів по кафедрі ТЕСА на 2020-2021навчальний рік 

 

ПІБ Група Керівник Тема дипломного проекту (роботи) 

1 2 3 4 

1. Літвіненко Юрій 

Андрійович 

Litvinenko Iurii Andriiovych  

А-42 
проф. Волков В.П. 

Prof. Volkov V.P. 

Оцінка ефективності роботи гальмівного управління 

транспортного засобу 

Evaluation of the efficiency of the vehicle braking control 

2. Малов Ігор 

Олександрович  

Malov Ihor Oleksandrovych 

А-42 — ״ — 
Дослідження експлуатаційних властивостей електромобілів 

Research of operational properties of electric cars 

3. Фірсов Владислав 

Олександрович  

Firsov Vladyslav 

Oleksandrovych 

А-42 — ״ — 

Дослідження характеристик гальмівного управління легкових 

автомобілів 

Research of characteristics of braking control of passenger cars 

4. Аламі-Марруні Карім 

Alami-Marruni Karim 
А-43 — ״ — 

Порівняльна оцінка експлуатаційних характеристик гібридних 

автомобілів 

Comparative assessment of the performance of hybrid vehicles 

5. Вахабі Ахмед  

Vakhabi Akhmed 
А-43 — ״ — 

Дослідження експлуатаційних властивостей гібридних 

транспортних засобів 

Дослідження експлуатаційних властивостей електромобілів 

Research of operational properties of hybrid vehicles 

6. Дауді Мейзан  

Daudi Meizan 
А-43 — ״ — 

Удосконалення методу моніторингу транспортного засобу в 

умовах експлуатації 

Improving the method of monitoring the vehicle in operating 

conditions 



1 2 3 4 

7. Халлад Мустафа  

Khallad Mustafa 
А-43 — ״ — 

Удосконалення методу діагностування тягових акумуляторних 

батарей гібридних автомобілів 

Improvement of the diagnostic method for traction batteries of hybrid 

vehicles 

8. Ковтун Артем 

Валерійович  

Kovtun Artem Valeriiovych 

А-35т1 — ״ — 

Розробка методу дистанційного контролю технічного стану 

транспортних засобів 

Development of the method of remote monitoring of the vehicle 

technical condition  

9. Колесник Владислав 

Миколайович 

Kolesnyk Vladyslav 

Mykolaiovych 

А-35т1 — ״ — 

Удосконалення методу оцінки експлуатаційних властивостей 

транспортних засобів з альтернативними джерелами енергії 

Improving the method of assessing the performance of vehicles with 

alternative energy sources 

10. Трефільєв Олександр 

Юрійович  

Trefiliev Oleksandr 

Yuriiovych 

А-41 

доц. Мармут І.А. 

Assoc. Prof. Marmut 

I.А. 

 Проект зони діагностики легкових автомобілів у складі 

комплексного ПАТ 

Design of a diagnostic zone for passenger cars as part of an integrated 

road transport enterprise 

11. Александрова 

Олександра Станіславівна 

Aleksandrova Oleksandra 

Stanislavivna 

А-42 — ״ — 

Проект ділянки з обслуговування ходової частини легкових 

автомобілів у складі міської СТО 

Project of a section for servicing the undercarriage of passenger cars 

as part of a city service station 

12. Бай Яссір 

Bai Yassir  
А-43 — ״ — 

Дослідження сучасних систем GPS моніторингу транспортних 

засобів  

Research of modern GPS vehicle monitoring systems 

13. Бенхамді Айман 

Benkhamdi Aiman 
А-43 — ״ — 

 Удосконалення методів діагностування систем запалювання 

автомобілів  

Improvement of methods of diagnosing car ignition systems 

14. Хмамуші Мохамед 

Амін Khmamushi 

Mokhamed Amin 

А-43 — ״ — 

Удосконалення методів обслуговування системи комфорту 

легкових автомобілів  

Improving methods of servicing the comfort system of cars 
 



1 2 3 4 

15. Антонов Кирило 

Олександрович  

Antonov Kyrylo 

Oleksandrovych 

А-35т1 — ״ — 

Проект СТО міського типу легкових автомобілів з розробкою 

зони діагностики 

Project of service station of city type for cars with development of the 

diagnostics zone 

16. Богдан Андрій 

Сергійович  

Bohdan Andrii Serhiiovych 

А-35т1 — ״ — 

Проект зони діагностики тягових властивостей легкових 

автомобілів у складі міської СТО 

The project of the zone of diagnostics of car traction properties as a 

part of city service station 

17. Сєрокуров Вячеслав 

Дмитрович  

Sierokurov Viacheslav 

Dmytrovych 

А-35т1 — ״ — 

Проект СТО легкових автомобілів з розробкою поста контролю 

кутів установки коліс 

The project of car service station with the development of a wheel 

alignment control station 

18. Мелешко Ярослав 

Андрійович  

Meleshko Yaroslav 

Andriiovych 

А-41 

ст. викл. Безрідний 

В.І. 

Assist. Prof. Bezridnyi 

V.I. 

Проект міської СТО легкових автомобілів з розробкою зони 

діагностики 

The project of car service station with the development of the 

diagnostics zone 

19. Літвінов Денис 

Олександрович 

Litvinov Denys 

Oleksandrovych 

А-41 

доц. Кривошапов С.І. 

Assoc. Prof. 

Kryvoshapov S.I. 

Проект агрегатної дільниці на СТО легкових автомобілів AUDI з 

розробкою технології ремонту двигуна 

The project of the aggregate section at the service station of AUDI 

cars with the development of the engine repair technology 

20. Петренко Андрій 

Сергійович Petrenko Andrii 

Serhiiovych  

А-41 — ״ — 

Проект діагностичної зони на СТО для легкових автомобілів 

Шкода Октавія з розробкою технології обслуговування підвіски 

The project of the diagnostic zone at the service station for Skoda 

Octavia cars with the development of the suspension service 

technology 

21. Серебряков Владислав 

Олександрович  

Serebriakov Vladyslav 

Oleksandrovych 

А-41 — ״ — 

Проект СТО з розробкою електротехнічної дільниці для 

автомобілів концерну Фольксваген  

Service station project with the development of an electrical section 

for Volkswagen cars 
 



 

1 2 3 4 

22. Середа Євген 

Геннадійович 

Sereda Yevhen 

Hennadiiovych 

А-41 — ״ — 

Розробка кузовної дільниці на СТО легкових автомобілів Toyota 

Development of a body section at Toyota passenger car service 

station 

23. Барзізуі Уссама 

Barzizui Ussama 
А-43 — ״ — 

 Проект станції технічного обслуговування для легкових 

автомобілів Renault з розробкою паливної дільниці 

Renault passenger car service station project with fuel section 

development 

24. Бенуашку Амін 

Benuashku Amin 
А-43 — ״ — 

Проект поста екологічної безпеки на СТО легкових автомобілів 

The project of the post of environmental safety at the service station 

of passenger cars 

25. Біктоїров Єфим 

Євгенович  

Biktoirov Yefym 

Yevhenovych 

А-41 

доц. Дитятьєв О.В. 

Assoc. Prof. Dytiatiev O. 

V. 

Проект міської станції технічного обслуговування легкових 

автомобілів з розробкою паливної дільниці 

The project of the city service station for passenger cars with the 

development of the fuel section 

26. Богдич Олександр 

Тарасович 

Bohdych Oleksandr 

Tarasovych 

А-41 — ״ — 

Проект відділення ТО і Р дизельних двигунів на міській СТО 

The project of the department of maintenance and repair of diesel 

engines in the city service station 

27. Рева Владислав 

Борисович  

Reva Vladyslav Borysovych 

А-41 — ״ — 

Дослідження параметрів підвіски легкових автомобілів в умовах 

експлуатації 

Investigation of the parameters of car suspension under operating 

conditions 

28. Самойленко Дмитро 

Олекандрович 

Samoilenko Dmytro  

Olekandrovych 

А-41 — ״ — 

Удосконалення технології відновлення лакофарбової поверхні 

кузова на міській СТО 

Improving the technology of restoring the paintwork surface of the 

body in the city service station 
 



 

1 2 3 4 

29. Бугар Радуан  

Buhar Raduan 
А-43 — ״ — 

Проект зони ТО і Р ходової частини на міській СТО 

Project of the zone of maintenance and repair of the undercarriage in 

the city service station 

30. Нескреба Едуард 

Євгенійович 

Neskreba Eduard 

Yevheniiovych 

А-42 
проф. Карпенко В.О. 

Prof. Karpenko V.O. 

Дослідження експлуатаційних характеристик автомобільних шин 

Research of operational characteristics of automobile tires 

31. Бочаров Олександр 

Олександрович  

Bocharov Oleksandr 

Oleksandrovych 

А-41 

доц. Сараєва І.Ю. 

Assoc. Prof. Saraieva I. 

Yu.   

Проект СТО легкових автомобілів з розробкою ділянки 

діагностики, обслуговування та ремонту двигунів 

Project of service station of cars with development of the section of 

diagnostics, service and repair of engines 

32. Войт Анатолій 

Сергійович  

Voit Anatolii Serhiiovych 

А-41 — ״ ---      

Проект СТО легкових автомобілів з розробкою ділянки 

діагностики та обслуговування системи впорску палива 

Project of service station of cars with development of the section of 

diagnostics, service and repair of fuel injection systems 

33. Кузьмін Владислав 

Олексійович  

Kuzmin Vladyslav 

Oleksiiovych 

А-41 — ״ — 

Проект станції технічного  обслуговування з розробкою поста 

діагностики електронних блоків управління 

The project of the service station with the development of a diagnostic 

post for electronic control units 

34. Філатов Іван 

Сергійович  

Filatov Ivan Serhiiovych 

А-41 — ״ — 

Проект станції технічного обслуговування автомобілів з 

розробкою поста діагностики акумуляторних батарей 

The project of the car service station with the development of a 

diagnostic post for rechargeable batteries 

35. Калиниченко Вікторія 

Олександрівна 

Kalynychenko Viktoriia 

Oleksandrivna 

А-42 — ״ — 

Проект СТО автомобілів з розробкою ділянки діагностики та 

обслуговування кліматичних  установок 

Car service station project with the development of the section for 

diagnostics and maintenance of air conditioning systems 
 



 

1 2 3 4 

36. Еззужі Вадіа  

Ezzuzhi Vadia 
А-43 

проф. Наглюк І.С. 

Prof. Nahliuk I.S.   

Дослідження зміни фізико-хімічних властивостей моторної 

оливи SAE 15W-40 при експлуатації 

Investigation of changes in the physicochemical properties of SAE 

15W-40 engine oil during operation 

37. Джанимов Еміль 

Гурбан Огли 

Dzhanymov Emil Hurban 

Ohly 

А-35т1 — ״ — 

Дослідження зміни трибологічних властивостей моторної оливи 

SAE10-W40 при експлуатації 

Investigation of changes in the tribological properties of SAE 15W-40 

engine oil during operation 

38. Кіптілий Вадим 

Генадійович  

Kiptilyi Vadym 

Henadiiovych 

А-41 
проф. Бажинов О.В. 

Prof. Bazhynov O.V. 

Дослідження інформаційної системи технічного обслуговування 

автомобілів 

Research of car maintenance information system 

39. Петров Микола 

Сергійович  

Petrov Mykola Serhiiovych 

А-42 — ״ — 

Дослідження впливу режимів руху на витрати палива гібридного 

автомобіля 

Study of the influence of driving modes on the fuel consumption of a 

hybrid car 

40. Порошин Павло 

Леонідович  

Poroshyn Pavlo Leonidovych 

А-35т1 — ״ — 

Дослідження впливу параметрів зарядних станцій на 

ефективність експлуатації електромобілів 

Investigation of the influence of charging station parameters on the 

efficiency of electric vehicles operation 

41. Даміров Руслан 

Алмазович  

Damirov Ruslan Almazovych 

А-42 

доц. Мастепан С.М. 

Assoc. Prof.  Mastepan 

S.M. 

Розробка зони ЩО вантажних автомобілів на ПАТ 

Development of the zone for truck daily maintenance in road 

transport enterprise 

42. Ель Баглі Саміа 

El Bahli Samia 
А-43 

доц. Назаров О.І. 

Assoc. Prof. Nazarov 

O.I. 

Порівняльна оцінка викидів шкідливих речовин легковими 

автомобілями 

Comparative assessment of emissions of harmful substances from 

passenger cars 
 



 

1 2 3 4 

43. Бердиченко Віталій 

Олександрович 

Berdychenko Vitalii 

Oleksandrovych 

А-35т1 — ״ — 

Розробка зони діагностики легкових автомобілів на СТО 

Development of a diagnostics zone for passenger cars at service 

stations 

44. Гончаров Юрій 

Олександрович  

Honcharov Yurii 

Oleksandrovych 

А-35т1 — ״ — 

Розробка зони ТО легкових автомобілів на СТО 

Development of a maintenance zone for passenger cars at service 

stations 

45. Погребняк Владислав 

Сергійович  

Pohrebniak Vladyslav 

Serhiiovych 

А-35т1 — ״ — 

Розробка дільниці з ТО та Р електрообладнання легкових 

автомобілів на СТО 

Development of a site for maintenance and repair of electrical 

equipment of passenger cars at service stations 

46. Чемерис Роман 

Русланович  

Chemerys Roman 

Ruslanovych 

А-41 

доц. Павленко В. М. 

Assoc. Prof. Pavlenko 

V.M. 

Організація системи дистанційного діагностування на прикладі 

автомобілів Mersedes 

Organization of a remote diagnostic system on the example of 

Mercedes cars 

47. Тєльний Володимир 

Якович  

Tielnyi Volodymyr 

Yakovych 

А-42 — ״ — 

Дослідження системи безперервного контролю технічного стану 

транспортних засобів 

Investigation of the system for continuous monitoring of the technical 

condition of vehicles 

48. Бабаккі Софіан 

Babakki Sofian 
А-43 — ״ — 

Дослідження надійності конструкції підвісок та їх впливу на 

ходові якості автомобіля в експлуатації 

Investigation of the reliability of the suspension structure and their 

influence on the driving performance of the vehicle in operation 

49. Бугуффа Закаріа 

Buhuffa Zakaria 
А-43 — ״ — 

Дослідження конструкцій та обслуговування активних систем 

безпеки автомобіля на прикладі гальмівної системи 

Research of structures and maintenance of active safety systems of a 

car, on the example of the brake system 



 

1 2 3 4 

50. Жуалла Яссер  

Zhualla Yasser 
А-43 — ״ — 

Сучасні технології забезпечення пасивної безпеки та стан їх 

еволюції для легкових автомобілів 

Modern technologies for passive safety and the state of their evolution 

for passenger cars 

51. Івахненко Максим 

Андрійович  

Ivakhnenko Maksym 

Andriiovych 

А-35т1 — ״ — 

Доцільність впровадження та особливості обслуговування 

газобалонного обладнання на легкових автомобілях 

Feasibility of implementation and features of maintenance of gas 

equipment on passenger cars 

52. Нагорний Денис 

Романович  

Nahornyi Denys 

Romanovych 

А-35т1 — ״ — 

Автоматизація проектування мультиагентної системи 

обслуговування легкових автомобілів 

Automation of the design of a multi-agent system for servicing 

passenger cars 

53.Устінов Денис 

Сергійович 

 Ustinov Denys Serhiiovych 

А-42 — ״ — 

Дослідження  сучасних  технологій   відновлення кузовів 

легкових   автомобілів 

Research of modern technologies of restoration of car bodies  

54. Кабаков Андрій 

Андрійович  

Kabakov Andrii Andriiovych 

А-42 

доц. Горбік Ю.В. 

Assoc. Prof. Horbik 

Yu.V. 

Проект зони діагностики систем безпеки легкових автомобілів у 

складі СТО міського типу 

Design of a zone for diagnostics of security systems of passenger cars 

for urban service stations 

55. Ель Амрані Жабер  

El Amrani Zhaber 
А-43 — ״ — 

Дослідження шляхів підвищення екологічної безпеки легкових 

автомобілів 

Investigation of ways to improve the environmental safety of 

passenger cars 

56. Ламбаркі Мехді 

Lambarki Mekhdi 
А-43 — ״ — 

Проект СТО з розробкою зони діагностування гальмівних систем 

легкових автомобілів 

Service station project with the development of a diagnostic zone for 

brake systems of passenger cars 
 



 

1 2 3 4 

57. Хассал Мохаммед 

Хамза 

Khassal Mokhammed 

Khamza 

А-43 — ״ — 

Проект поста профілактичного обслуговування бензинових 

форсунок автомобілів у складі СТО міського типу 

Project of a post for preventive maintenance of gasoline injectors of 

cars as part of an urban service station 

58. Зінченко Денис 

Григорович  

Zinchenko Denys 

Hryhorovych 

А-35т1 — ״ — 

Проект ділянки з ТО і Р систем впорскування бензину 

автомобільних двигунів на СТО міського типу 

Project of a section for maintenance and repair of gasoline injection 

systems for automobile engines at an urban service station 

59. Пилипенко Олександр 

Сергійович  

Pylypenko Oleksandr 

Serhiiovych 

А-35т1 — ״ — 

Розробка проекту дільниці з обслуговування систем 

електрообладнання автомобілів Toyota на СТО 

Development of the project of the section for maintenance of 

electrical equipment systems of Toyota cars at the service station 

60. Степаненко Дмитро 

Сергійович  

Stepanenko Dmytro 

Serhiiovych 

А-35т1 — ״ — 

Проект поста діагностики підвіски легкових автомобілів у складі 

СТО міського типу 

Project of a post for diagnostics of the suspension of passenger cars as 

part of an urban-type service station 

61. Чухно Андрій 

Юрійович  

Chukhno Andrii Yuriiovych 

А-35т1 — ״ — 

Розробка проекту дільниці з обслуговування паливних систем 

легкових автомобілів на СТО 

Development of a project for a section for servicing fuel systems of 

passenger cars at service stations 

62. Ставенко Олексій 

Едуардович 

Stavenko Oleksii 

Eduardovych 

А-41 

доц. Мисюра М.І. 

Assoc. Prof. Misiura 

M.I.   

Дослідження експлуатаційних характеристик ходової частини 

електромобіля 

Investigation of the performance characteristics of the electric vehicle 

chassis 
 

 

 



 

1 2 3 4 

63. Точка Євгеній 

Олегович  

Tochka Yevhenii Olehovych 

А-42 — ״ — 

Проект СТО легкових автомобілів з розробкою поста ТО та 

ремонту двигуна 

Car service station project with the development of an engine 

maintenance and repair station 

64. Філяєв Дмитро 

Сергійович  

Filiaiev Dmytro Serhiiovych 

А-42 — ״ — 

Проект СТО легкових автомобілів з розробкою 

електротехнічного    відділення  

Passenger car service station project with the development of the 

electrical department 

65. Гадарі Жамаль  

Hadari Zhamal 
А-43 — ״ — 

Проект паливної дільниці легкових автомобілів на міській СТО 

The project of the fuel section of passenger cars at city service station 

66. Білецький Денис 

Олександрович 

Biletskyi Denys 

Oleksandrovych 

А-42 

ст. викл. Зибцев Ю.В. 

Assist. Prof. Zybtsev 

Yu.V. 

Проект СТО з розробкою дільниці обслуговування гальмівної 

системи легкових автомобілів  

Service station project with the development of a service area for the 

brake system of passenger cars 

67. Бодня Микита 

Валерійович  

Bodnia Mykyta Valeriiovych 

А-42 — ״ — 

Проект станції технічного обслуговування легкових автомобілів 

з розробкою зони поточного ремонту 

Project of a passenger car service station with the development of a 

maintenance area 

68. Боровик Данило 

Юрійович  

Borovyk Danylo Yuriiovych 

А-42 — ״ — 

Проект СТО легкових автомобілів з розробкою зони ТО 

Passenger car service station project with the development of a 

maintenance zone 

69. Слюсаренко Артем 

Володимирович  

Sliusarenko Artem 

Volodymyrovych 

А-35т1 — ״ — 

Розробка поста обслуговування підвіски легкового автомобіля на 

СТО міста Харкова 

Development of a maintenance post for the suspension of a passenger 

car at a service station in Kharkiv 
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70. Покровенко Віталій 

Юрійович  

Pokrovenko Vitalii 

Yuriiovych 

А-42 
ст. викл. Бєлов В.І. 

Assist. Prof. Bielov V.I. 

Проект міської СТО з розробкою зони діагностики легкових 

автомобілів 

Project of city service station with development of a zone of 

diagnostics of cars 

71. Проценко Вячеслав 

Олексійович  

Protsenko Viacheslav 

Oleksiiovych 

А-42 — ״ — 

Проект міської СТО легкових автомобілів з розробкою зони 

обслуговування шин автомобілів  

The project of the city service station of cars with the development of 

the service area of car tires 

72. Товчіга Даніїл 

Валерійович  

Tovchіha Daniil 

Valeriiovych 

А-42 — ״ — 

 Проект дільниці обслуговування акумуляторів легкових 

автомобілів на міській СТО 

The project of the car battery service section at the city service station 

73. Суіті Яфід  

Suiti Yafid 
А-43 — ״ — 

 Проект міської СТО з розробкою шинної дільниці для легкових 

автомобілів 

The project of the city service station with the development of a tire 

section for cars 

74. Войтенко Владислав 

Олегович 

Voitenko Vladyslav 

Olehovych 

А-41 

доц. Назаров О.І. 

Assoc. Prof. Nazarov 

O.I. 

Проект дорожньої СТО з дільницею ТО і ремонту  елементів 

ходової частини легкових автомобілів 

Project of a road service station with a maintenance and repair section 

of the chassis of passenger cars 

75. Галкін Вадим 

Анатолійович  

Halkin Vadym Anatoliiovych 

А-41 — ״ — 

Проект дорожньої СТО з дільницею ТО і ремонту  гальмівної 

системи легкових автомобілів 

Road service station project with a maintenance and repair area for 

the brake system of passenger cars 

76. Гаркавцев Богдан 

Сергійович  

Harkavtsev Bohdan 

Serhiiovych 

А-41 — ״ — 

Проект дорожньої СТО з дільницею ТО і ремонту паливної 

системи I-Jetronik легкових автомобілів 

Project of a road service station with maintenance and repair section 

of I-Jetronik fuel system for passenger cars 
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77. Тузані Бадр  

Tuzani Badr 
А-43 — ״ — 

Діагностування систем впорскування палива KE-Jetronic 

легкових автомобілів  

Diagnosing KE-Jetronic fuel injection systems of cars 

78. Тузі Акрам  

Tuzi Akram 
А-43 — ״ — 

Діагностування механічних систем впорскування палива K-

Jetronic легкових автомобілів   

Diagnosis of K-Jetronic mechanical fuel injection systems of cars 

79. Турсунов Уміджон 

Tursunov Umidzhon 
А-43 — ״ — 

Діагностування об’єднаних систем впорскування палива та 

запалення легкових автомобілів 

Diagnosis of combined fuel injection and ignition systems for 

passenger cars 

80. Атаян Григорій 

Рафаельович 

Ataian Hryhorii Rafaelovych 

А-35т1 — ״ — 

Проект дорожньої СТО з дільницею ТО і ремонту агрегатів 

трансмісії легкових автомобілів 

Project of a road service station with a maintenance area and repair of 

transmission units for passenger cars 

81. Іванченко Євген 

Іванович 

Ivanchenko Yevhen 

Ivanovych 

А-35т1 — ״ — 

Проект дорожньої СТО з дільницею ТО і ремонту двигунів 

легкових автомобілів 

Road service station project with a maintenance and repair area for 

passenger car engines 

82. Демаков Дмитро 

Сергійович  

Demakov Dmytro 

Serhiiovych 

А-42 
ст. викл. Наглюк М.І. 

Assist. Prof. Nahliuk M.I.   

Дослідження зміни концентрації продуктів  корозійного 

зношування охолоджувальної рідини ДВС  

Investigation of changes in the concentration of products of corrosive 

wear of the engine coolant 

83. Дмитренко Денис 

Євгенійович  

Dmytrenko Denys 

Yevheniiovych 

А-42 — ״ — 

Дослідження якості антифризів класу G12 на ринку України 

Research of quality of antifreezes of class G12 in the market of 

Ukraine 
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84. Твердовський 

Ростислав Миколайович 

Tverdovskyi Rostyslav 

Mykolaiovych 

А-42 — ״ — 
Дослідження зміни електропровідності антифризів автомобілів 

Study of changes in the electrical conductivity of car antifreeze 

85. Улед Бен Ель Маннаніа 

Йоусеф  

Uled Ben El Mannania Iousef 

А-43 — ״ — 

Розробка зони ТО з обслуговування легкових автомобілів міської 

СТО 

Development of a maintenance zone for car service of the city service 

station 

86. Шантуф Абдельмалек 

Shantuf Abdelmalek 
А-43 — ״ — 

Розробка поста ТО-2 легкових автомобілів міської СТО  

Development of the maintenance-2 post for passenger cars of the city 

service station 

87. Кобченко Денис 

Олександрович  

Kobchenko Denys 

Oleksandrovych 

А-35т1 — ״ — 

Дослідження зміни якості охолоджувальної рідини автомобіля 

Hyundai 

Research of change of quality of cooling liquid of Hyundai car 

88. Мельничук Владислав 

Дмитрович 

Melnychuk Vladyslav 

Dmytrovych 

А-35т1 — ״ — 

Розробка агрегатної дільниці на СТО з обслуговування та 

ремонту  легкових автомобілів 

Development of an aggregate section at a service station for 

maintenance and repair of passenger cars 

89. Надолько Владислав 

Сергійович  

Nadolko Vladyslav 

Serhiiovych 

А-41 

доц. Зенкін Є.Ю. 

Assoc. Prof. Zenkin 

Ye.Yu. 

Удосконалення процесу дистанційного моніторингу легкових 

автомобілів в процесі експлуатації 

Improving the process of remote monitoring of cars during operation 

90. Кузьмін Давид 

Володимирович  

Kuzmin Davyd 

Volodymyrovych 

А-42 — ״ — 

Проект СТО легкових автомобілів з розробкою паливної дільниці 

Passenger car service station project with the development of the fuel 

section 
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91. Мешхур Маруан 

Meshkhur Maruan 
А-43 — ״ — 

Удосконалення процесу діагностування технічного стану 

систем двигуна 

Improving the process of diagnosing the technical condition of 

engine systems 

92. Мосенцев Андрій 

Сергійович 

Mosentsev Andrii 

Serhiiovych 

А-35т1 — ״ — 

Удосконалення процесу діагностування форсунок 

газобалонного обладнання 

Improving the process of diagnosing gas equipment injectors 

93. Думанецький Дмитро 

Іванович 

Dumanetskyi Dmytro 

Ivanovych 

А-41 

ст. викл. Безрідний 

В.І. 

Assist. Prof. Bezridnyi 

V.I. 

Оцінка впливу сумішевого бензину А-92Е на витрату палива 

легкового автомобіля 

Estimation of influence of mixed gasoline A-92E on fuel 

consumption of a car 

94. Коваленко Кирило 

Миколайович  

Kovalenko Kyrylo 

Mykolaiovych 

А-41 — ״ — 

Проект станції технічного обслуговування легкових 

автомобілів з розробкою поста ремонту пневматичної підвіски 

The project of a passenger car service station with the development 

of an air suspension repair station 

95. Голік Олег Сергійович 

Holik Oleh Serhiiovych 
А-42 — ״ — 

Підвищення якості автомобільного бензину за рахунок 

додавання в нього домішок 

Improving the quality of gasoline by adding impurities 

96. Кислюк Станіслав 

Сергійович  

Kysliuk Stanislav 

Serhiiovych  

А-42 — ״ — 

Проект міської СТО легкових автомобілів з розробкою паливної 

дільниці 

The project of the city service station of cars with the development of 

the fuel station 

97. Кобчіков Микита 

Юрійович  

Kobchikov Mykyta 

Yuriiovych 

А-42 — ״ — 

Розробка фарбувальної ділянки на міській СТО легкових 

автомобілів 

Development of a painting site in the city service station of cars 
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98. Ярмоленко Владислав 

Іванович  

Yarmolenko Vladyslav 

Ivanovych 

А-42 — ״ — 

Розробка поста діагностики легкових автомобілів на СТО міста 

Харкова 

Development of a car diagnostics post at a service station in Kharkiv 

99.Тімко Богдан 

Денисович 

Timko Bohdan Denysovych 

А-35т1 — ״ — 

Розробка поста  діагностики систем активної безпеки на міської 

СТО 

Development of a post for diagnostics of active safety systems in the 

city service station 

100. Акімов Кирило 

Олександрович 

Akimov Kyrylo 

Oleksandrovych 

А-41 
ас. Зуєв В.О. 

Instr. Zuiev V.O. 

Проект поста з обслуговування паливної системи на СТО 

The project of the post for the maintenance of the fuel system in the 

service station 

101. Вербицький 

Владислав Олександрович 

Verbytskyi Vladyslav 

Oleksandrovych   

А-41 — ״ — 

Проект спеціалізованого поста з ТО та ремонту ходової частини 

легкових автомобілів на СТО 

Project of a specialized post for the maintenance and repair of the 

running gear of passenger cars in the service station 

102. Кошелєв Микита 

Сергійович  

Kosheliev Mykyta 

Serhiiovych  

А-41 — ״ — 

Проект поста контролю гальмівної системи легкових 

автомобілів на міській СТО 

The project of the control post of the brake system of cars in the city 

service station 

103. Журавель Дмитро 

Костянтинович  

Zhuravel Dmytro 

Kostiantynovych 

А-42 — ״ — 

Проект універсального поста з технічного обслуговування 

легкових автомобілів на міській СТО 

The project of a universal post on maintenance of cars in the city 

service station 
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