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№ 

п\п 
Назва теми 

1.  
Обгрунтування параметрів роботи відділення для ремонту двигунів автомобілів з 

дослідженням та вдосконаленням технології ремонту шатунно-поршневої групи 

двигуна ЗМЗ-53А 

2.  
Удосконалення технології вирощування ріпаку з дослідженням кривизни лопаті 

фронтально-лопатевого розпушувача 

3.  
Дослідження та удосконалення технології обкатки дизельних двигунів з 

використанням електричного струму 

4.  
Обґрунтування параметрів технологічного процесу та пристрою повітряної 

сепарації зерна 

5.  Обгрунтування конструкції гичкозбиральної машини для цукрових буряків 

6.  
Планування структури машинно-тракторного парку для кооперації 

сільськогосподарських підприємств зернокартопляного напряму в зоні Лісостепу 

України 

7.  
Дослідження технологічних параметрів та конструктивних особливостей 

гичкозбирального пристрою з вертикальним валом 

8.  
Удосконалення конструкції робочих органів просапного культиватора УСМК-5,4 з 

дослідженням секції голчастої борони 

9.  
Підвищення надійності паливної апарату ДВЗ з розробкою конструкції стаціонарної 

установки для очищення дизельного палива перед заправкою 

10.  
Обґрунтування та ефективність технології вирощування озимих зернових культур у 

сільськогосподарських підприємствах Львівської області 

11.  Моделювання параметрів комбінованого очисника вороху цукрових буряків 

12.  Дослідження конструктиних параметрів картоплекопача із прутковим сепаратором 

13.  
Обгрунтування складу комплексу МТА для ресурсоощадної технології 

вирощування гречки в ТзОВ «Агрофірма Медобори» Тернопільської області 

14.  
Обгрунтування параметрів автономного котла на сипучому пальному для ремонтної 

майстерні 

15.  
Обгрунтування параметрів та проектування механічних параметрів для вмсіву 

насіння технічних культур 

16.  
Обґрунтування технологічних та конструкційних параметрів підкопувально-

сепаруючого пристрою картоплекопача 

17.  
Дослідження експлуатаційних параметрів грунтообробних знарядь з розробленням 

конструкції борони з гвинтовим робочим органом 

18.  
Дослідження системи підвіски автомобіля на основі експлуатаційних вимірювань 

при технічному обслуговуванні 

19.  
Обгрунтування та дослідження параметрів і режимів роботи робочих органів 

пневмомеханічної сівалки для сівби ріпаку 

20.  
Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів двомашинного посівного 

агрегату 



21.  
Розроблення технології вирощування пшениці з дослідженням ротаційно-

лопатевого робочого органу ґрунтообробного знаряддя 

22.  
Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів зернового прес-

гранулятора 

23.  
Обґрунтування проведення ТО і ремонту коробок передач автомобілів з 

дослідженням зношування зубчастих передач 

24.  
Оптимізація режимів зберігання картоплі методом активного вентилювання в 

умовах ТОВ «Мрія сервіс» 

25.  
Розроблення технології збирання цукрових буряків з дослідженням конструкції 

дообрізувача гички цукрових буряків активного типу 

26.  
Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів 

качановідокремлювального пристрою кукурудзозбирального комбайна 

27.  
Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів стенду для 

діагностування колінчастих валів 

28.  Обгрунтування схеми та параметрів орного агрегату з навісними плугами 

29.  
Підвищення ефективності збирання та дослідження параметрів ручного струшувача 

горіхів 

30.  
Інтенсифікація процесу приготування концентрованих кормів при використанні 

лінії екструдування 

31.  Обгрунтування параметрів сепаруючих решіт молоткових зернових дробарок 

32.  Обґрунтування інженерних рішень при капітальному ремонті машин 

33.  
Обґрунтування необхідності вдосконалення технології і обертача кормів при 

заготівлі сіна із люцерни 

34.  
Дослідження технологічного процесу ремонту масляних насосів високого тиску 

НШ-У 

35.  
Дослідження ефективності використання рулонних прес-підбирачів в господарствах 

західного регіону 

36.  
Дослідження та обгрунтування параметрів робочих органів фрезерної машини для 

обробітку грунту в пристовбуровоих смугах 

37.  Обґрунтування пружної підвіски дискового робочого органу корпуса плуга 

38.  
Оптимізація технології вирощування цукрового буряка в ФГ з обгрунтуванням 

конструктивних параметрів коренезбирального пристрою 

39.  
Дослідження технологічного  процесу роботи очисної системи з обґрунтуванням 

параметрів 

40.  
Сепарація коренеплодів кормових буряків з обґрунтуванням технологічного 

процесу та параметрів комбінованого очисника 

 


