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№
п/п

Прізвище, ім’я, по
батькові студента

           Тема дипломного проекту Посада,
ПІБ керівника

1              2                                  3                4
1. Березовська

Анастасія
Григорівна

Гальванічні покриття в авіабудуванні.
Розробка технологічного процесу
нанесення блискучого захисно-декора-
тивного хромового покриття  на сталеві
деталі

к.т.н., ас.
Мірошниченко Ю.С.

2. Бойко
Олена
Петрівна

Гальванічні покриття в машинобудуванні.
Розробка технології декоративного
оксидування алюмінієвих деталей під
колір золота в стаціонарній ванні

к.т.н., ас.
Фроленкова С.В.

3. Животков
Роман
Геннадійович

Гальванічні покриття в приладобудуванні.
Розробка технологічного процесу  нане-
сення пластичного хромового покриття
на сталеві деталі в стаціонарній ванні

к.т.н., доц.
Бик М.В.

4. Клюс
Віра
Василівна

Гальванічні покриття в машинобудуванні.
Розробка технологічного процесу  нане-
сення блискучого цинкового покриття на
сталеві деталі

к.т.н., доц.
Мотронюк Т.І.

5. Кобернік
Неля
Анатоліївна

Гальванічні покриття в машинобудуванні.
Розробка технологічного процесу нанесен-
ня цинкового покриття на дрібні сталеві
деталі

к.т.н., доц.
Косогін О.В.

6. Коломойцев
Михайло
Олександрович

Гальванічні покриття в приладобудуванні.
Розробка технології нанесення срібла на
сталеві деталі в стаціонарній ванні

к.т.н., ас.
Мірошниченко Ю.С.

7. Колосовський
Ярослав
Вікторович

Гальванічні покриття в авіабудуванні.
Розробка технології нанесення твердих
зносостійких оксидних покриттів на деталі
із алюмінієвого сплаву

к.т.н., ас.
Мірошниченко Ю.С.

8. Кохан
Олександр
Сергійович

Гальванічні покриття в машинобудуванні.
Розробка технологічного процесу  нане-
сення захисного кадмієвого покриття на
сталеві деталі

к.т.н., ас.
Фроленкова С.В.

9. Кохановський
Ярослав
Володимирович

Гальванічні покриття в машинобудуванні.
Розробка технологічного процесу  нане-
сення блискучих нікелевих покриттів  на
дрібні деталі в ванні дзвонового типу

к.т.н., ас.
Фроленкова С.В.

10.

!!!

Леонова
Ольга
Ігорівна

Гальванічні покриття в авіабудуванні.
Розробка технології формування ематаль-
покриттів на алюмінієвих деталях

к.х.н.,проф.
Погребова І.С.

11.

!!!

Макогонюк
Ольга
Олександрівна

Гальванічні покриття в приладобудуванні.
Розробка технологічного процесу
гальванічного нанесення сплаву олово-
свинець на плати друкованого монтажу

к.х.н., доц.
Фатєєв Ю.Ф.

12. Матюха
Володимир
Вікторович

Гальванічні покриття в авіабудуванні.
Розробка технології нанесення  оксидних
покриттів на деталі із алюмінієвого сплаву

к.т.н., ас.
Мірошниченко Ю.С.



з високими діелектричними властивостями
13. Пантелеймонов

Радислав
Анатолійович

Гальванічні покриття в приладобудуванні.
Розробка технології нанесення мідного
підшару в тришаровому покритті мідь –
нікель – хром

к.т.н., доц.
Мотронюк Т.І.

14. Підбуртний
Михайло
Олександрович

Гальванічні покриття в приладобудуванні.
Розробка технології нанесення нікелевого
підшару в тришаровому покритті мідь –
нікель – хром

к.т.н., доц.
Мотронюк Т.І.

15. Савіна
Руслана
Олександрівна

Гальванічні покриття в машинобудуванні.
Розробка технологічного процесу  нане-
сення зносостійкого хромового покриття
покриття на сталеві деталі

к.т.н., ас.
Фроленкова С.В.

16. Саєнко
Олександр
Миколайович

Гальванічні покриття в авіабудуванні.
Розробка технології процесу електро-
ізоляційного анодування алюмінієвих
деталей  в стаціонарній ванні

к.х.н., доц.
Фатєєв Ю.Ф.

17.

!!!

Семенюк
Максим
Олегович

Гальванічні покриття в авіабудуванні.
Розробка технології анодування деталей із
алюмінієвого сплаву в стаціонарній ванні

к.х.н., проф.
Погребова І.С.

18.
!!!

Федюк
Андрій
Олександрович

Гальванічні покриття в машинобудуванні.
Розробка технологічного процесу  нане-
сення матових нікелевих покриттів  на
сталеві деталі

к.х.н.,проф.
Погребова І.С.

19. Цимбалюк
Андрій
Сергійович

 Гальванічні покриття в машинобудуванні.
Розробка технологічного процесу  нане-
сення захисного цинкового покриття на
сталеві деталі

к.х.н., проф.
Погребова І.С.

20.

!!!

Черниш
Денис
Михайлович

Гальванічні покриття в приладобудуванні.
Розробка технологічного процесу
попереднього гальванічного міднення плат
друкованого монтажу

к.х.н., доц.
Фатєєв Ю.Ф.

21. Чигиринець
Едуард
Олександрович

Гальванічні покриття в машинобудуванні.
Розробка технологічного процесу
нанесення захисного кадмієвого покриття
на дрібні сталеві деталі

к.х.н., проф.
Погребова І.С.

22.

!!!

Шведенко
Ірина
Анатоліївна

Гальванічні покриття в приладобудуванні.
Розробка технології нанесення  покриття
олово-бісмут на алюмінієві деталі в стаціо-
нарній ванні

к.х.н., доц.
Фатєєв Ю.Ф.

23. Яресько
Андрій
Романович

Гальванічні покриття в приладобудуванні.
Розробка технології нанесення матового
цинкового покриття на дрібні сталеві
деталі в стаціонарній барабанній ванні

к.т.н., ас.
Мірошниченко Ю.С.

    Завідувач кафедри ТЕХВ                                                    ЛІНЮЧЕВА О.В.


