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1. 
Бас Тетяна 

Олексіївна 

Лінія виробництва ітаконової кислоти з розробкою 

кожухотрубного теплообмінника 

Itaconic acid production line with the shell-and-tube head 

exchanger development 

асистент, к.т.н. Шибецький В.Ю. 

2. 
Боліла Єлізавета 

Миколаївна 

Лінія виробництва інсулінів на основі E. Coli з розробкою 

біореактору 

The line for the production of insulin based on E. Coli with the 

development of bioreactor 

асистент, к.т.н. Шибецький В.Ю. 

3. 
Дорощук Марина 

Миколаївна 

Система генерації води очищеної з розробкою 

теплообмінника пластинчастого 

The system of purified water generating with the development of a 

plate heat exchanger 

асистент, к.т.н. Шибецький В.Ю. 

4. 
Ільєнко Віталій 

Володимирович 

Лінія виробництва бензилпеніциліну з розробкою ферментера 

Production line of benzylpenicillin with the development of a 

fermenter 

проф., д.т.н. Мельник В.М. 

5. 
Колесник Олексій 

Володимирович 

Лінія водопідготовки з розробкою кожухотрубного 

теплообмінника 

Water preparing line with shell-and-tube head exchanger 

development 

проф., д.т.н. Карачун В.В. 



6. 
Комлєв Олексій 

Олександрович 

Лінія для виробництва лимонної кислоти з розробкою 

випарного апарата 

The line for the production of citric acid with the development of 

eveporator 

доц., к.т.н. Ружинська Л.І. 

7. 

Майстренко 

Костянтин 

Сергійович 

Лінія виробництва нафтизину з розробкою теплообмінника 

типу “труба в трубі” 

The line for the production of naphthyzin with the development of  

heat exchanger as a “pipe in pipe” 

асистент, Фесенко С.В. 

8. 
Малінов Максим 

Олександрович 

Лінія виробництва бензилпеніциліну з розробкою 

теплообмінника 

Line production of benzylpenicincellinum with the development 

of a heat exchanger 

доц., к.т.н. Поводзинський В.М. 

9. 
Остапенко Жанна 

Ігорівна 

Лінія виробництва лактобактерину з розробкою сушарки 

сублімаційної 

Lactobacterine production line with the development of fzeeze-

drying 

доц., к.т.н. Буртна І.А. 

10. 
Перехрестенко Олена 

Василівна 

Лінія виробництва лактобактерину з розробкою ферментера 

Lactobacterine production line with the development of fermenter 
асистент, к.т.н. Костик С.І. 

11. 
Підкуйко Олександр 

Сергійович 

Лінія виробництва квасу з розробкою теплообмінника типу 

“труба в трубі” 

Line production of kvass with development of heat-exchanger as a 

“pipe in pipe” 

асистент, к.т.н. Костик С.І. 

12. 
Репуленко Євген 

Ігорович 

Лінія виробництва ігристого вина з розробкою 

теплообмінника типу “труба в трубі” 

Sparkling wine production using a “tube-in-tube” heat exchanger 

асистент, Косова В.П. 

13. 
Сербов Валерій 

Олександрович 

Лінія виробництва назоферону з розробкою реактора-

змішувача 

The line for the production of nazoferon with the development of 

reactor-mixer 

асистент, Мотроненко В.В. 

14. 
Сидоренко Олексій 

Вадимович 

Лінія виробництва нафтезину з розробкою реактора-

змішувача 

Naftizine production line with the design of mixing reactor 

асистент, Косова В.П. 



15. 
Сорокін Едуард 

Геннадійович 

Лінія виробництва лізину з розробкою ферментера 

The line for the production of lysine with the development of 

fermenter 

проф., д.т.н. Карачун В.В. 

16. 
Струмінська Олена 

Петрівна 

Установка для приготування води очищеної з розробкою 

апарата зворотного осмосу 

The installation for preparation  of purified water with the 

development of the apparatus of reverse osmosis 

доц., к.т.н. Ружинська Л.І. 

17 
Ходунько Олена 

Валеріївна 

Лінія виробництва таблеток “Парацетамол” з розробкою 

сушарки киплячого шару 

“Paracetamoll” pills producing line with development of dryer 

with boiling layer 

доц., к.т.н. Поводзинський В.М. 

 

Теми та керівники дипломних проектів здобувачів ступеня бакалавра розглянуті та затверджені на 

засіданні кафедри, протокол  №        від “   ”              2017 р. 

Зав.кафедри, 

 проф.         В.М. Мельник  
(підпис)                     (ініціали, прізвище)  

 


