
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

НАКАЗ

« Д7» ' 20, у р. м. Кривий Ріг №

Про закріплення тем кваліфікаційних робіт, 
призначення керівників та консультантів

Відповідно до навчального плану освітньої програми «Галузеве 
машинобудування», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» та графіку 
організації навчального процесу за заочною формою здобуття вищої освіти 
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган- 
Барановського на 2020-2021 навчальний рік.

НАКАЗУЮ:

1. Закріпити теми кваліфікаційних робіт та призначити керівників здобувачам 
вищої освіти 3 курсу (скорочена програма підготовки) ступеня вищої освіти 
«бакалавр» освітньої програми «Галузеве машинобудування», спеціальності 133 
«Галузеве машинобудування», заочної форми здобуття вищої освіти згідно з 
Додатком 1.

2. Призначити консультантами по розділах кваліфікаційних робіт викладачів 
кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання згідно з Додатком 2.

3. Визначити строки виконання кваліфікаційних робіт з 01.02.2021р. по 
22.05.2021 р.

4. Розмістити на сайті кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання 
інформацію щодо закріплення тем кваліфікаційних робіт, керівників 
(консультантів) відповідно до строків, визначених Положенням ДонНУЕТ «Про 
кваліфікаційну роботу здобувана вищої освіти».

5. Встановити термін здачі виконаних та оформлених, відповідно до вимог 
STU 02.02-30-2020, кваліфікаційних робіт, до 24.05.2021 р. для перевірки на 
академічний плагіат та отримання допуску до захисту.

6. Провести захист кваліфікаційних робіт у термін з 31.05.2021 р. по 
05.06.2021 р.



7. Загальне керівництво щодо організації виконання здобувачами вищої освіти 
кваліфікаційних робіт покласти на Цвіркун Л.О., гаранта ОП «Галузеве 
машинобудування».

8. Начальнику відділу кадрів Барченко О. В. розмістити даний наказ в Office 
365 протягом доби.

Перший проректор Радіон НИКИФОРОВ

Проект наказу вносить: 
Завідувати кафедри ЗІДО

Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО 
« » & 20^р.

Погоджено:
Директор ННІРГБТ

_____ Валентина БАРАБАНОВА
« бУ у» ____ 2СЦ/р.
Керівник навчального відділу 

т'Й^Т^Ольга ЛЯШЕНКО
« ^7 » у && 204/р.
Провідний юрисконсульт
____________Юлія ПОЛОЖЕШНА
« с/ »"о/ 20Д/р.

Ознайомлено:
Начальник відділу кадрів

Ольга БАРЧЕНКО
« #7 № 20#р.

Гарант ОП
т ? - Людмила ЦВІРКУН



Додаток №1
До наказу К&5 ^/від « 0» 20Л/ р.

Керівники кваліфікаційних робіт
з освітньої програми «Галузеве машинобудування», 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

№ 
з/п

П.І.Б. 
здобувана вищої 

освіти

Керівник кваліфікаційної 
роботи

Тема кваліфікаційної роботи 
(українською)

Тема кваліфікаційної роботи 
(англійською)

зГМБ-18с
1 ЄМЕЛЬЯНЕНКО

Владислав
Володимирович

Хорольський В.П., 
професор, д.т.н., 

професор

Розробка та оптимізація технологічного 
обладнання для виробництва ковбас

Гарант ОП «Галузеве машинобудування»

Зав. кафедри ЗІДО

я " Людмила Цвіркун

Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО



Додаток № 2
До наказу №.0^бвід « 4>> СЛ 20і^/р.

Консультанти по розділах кваліфікаційних робіт 
з освітньої програми «Галузеве машинобудування», 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

№ 
з/п

П.ЕБ.
здобувана вищої освіти

Розділи кваліфікаційної роботи

Загальна частина Проектно-
конструкторська частина Охорона праці

зГМБ-18с

1 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Владислав 
Володимирович

Хорольський В.П., 
професор, д.т.н., професор

Хорольський В.П., 
професор, д.т.н., 

професор

Хорольський В.П., 
професор, д.т.н., професор

Гарант ОП «Галузеве машинобудування» Людмила Цвіркун

Зав. кафедри ЗІДО

(підпис)

Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО


