24 червня 2022 р. на кафедрі біоінженерії і води
відбувся захист кваліфікаційної роботи магістра та
дипломних проектів бакалаврів
Захисти відбувалися в он-лайн форматі.
Кваліфікаційну роботу захищала магістр
заочної форми навчання Мештель Олена,
яка навчалася за спеціальністю 181
«Харчові технології» ОП «Технології
переробки фруктів та овочів в аграрному
бізнесі».
Тема роботи «Розробка технології виробництва консервованих овочів
гриль для підприємств малої потужності» (керівник – к.т.н., доцент кафедри
Біоінженерії і води Афанасьєва Тетяна Миколаївна).
Головуючим в Екзаменаційній комісії був Лисий Геннадій Борисович,
головний інженер Агрофірми ТОВ «Евріка».

Також до складу екзаменаційної комісії входили: Саркісян Ганна
Овсепівна – декан факультету технології вина та туристичного бізнесу,
доцент, д.т.н.; Коваленко Олена Олександрівна – зав. кафедри БіВ, професор,
д.т.н.; Солоницька Ірина Валеріївна - директорка ННТІХП ім.
М.В.Ломоносова, доцент, к.т.н.; Безусов Анатолій Тимофійович – професор
кафедри БіВ, д.т.н.; Бібікова Юлія Миколаївна – керівник відділу технології
соусів компанії ТОВ «ФУДРЕФОРМ», м. Київ; Крупіна Світлана Валеріївна доцент кафедри Економіки промисловості, к.е.н.; Раданова Лариса Іванівна начальник томатно-халвичного цеху ПрАТ ВО «Одеський консервний завод»
Студентка захистилася з результатом «відмінно».

Також в цей день захищали дипломні проекти бакалаври денної форми
навчання зі спеціальності 181 «Харчові технології» ОП «Технології питної
води». Зокрема захищав дипломний проект Паноян Марк на тему
«Удосконалення технологій оброблення води для господарсько-питних
потреб на підприємстві ПП Лікувально-оздоровчий комплекс «Біла Акація»»
(керівник – к.т.н., доцент кафедри Біоінженерії і води Берегова Ольга
Михайлівна).

Наступною захищала свій дипломний проект Луппа Олена на тему
«Удосконалення технологій оброблення води для потреб консервного
заводу» (керівник – д.т.н., професор кафедри Біоінженерії і води Коваленко
Олена Олександрівна).

Головувала в Екзаменаційній комісії д.х.н., завідувачка науководослідної лабораторії інноваційного забезпечення біологічного захисту
рослин Інженерно-технологічного інституту «Біотехніка» НААН України
Нікіпелова Олена Михайлівна.

До складу екзаменаційної комісії входили Саркісян Ганна Овсепівна –
декан факультету технології вина та туристичного бізнесу, доцент, д.н.;
Коваленко Олена Олександрівна – зав. кафедри БіВ, професор, д.т.н.;
Стрікаленко Тетяна Василівна – професор кафедри БіВ, д.мед.н.;
Кисилевська Альона Юріївна – провідний науковий співробітник ДУ
«УкрНДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», к.х.н.; Зайцева
Лариса Сергіївна – директорка ТДВ «Одеський завод мінеральної води
«Куяльник»; Крупіна Світлана Валеріївна – доцент кафедри Економіки
промисловості, к.е.н.
Обидва студенти захистилися з результатом «добре».
Члени Екзаменаційних комісій під час захисту задавали чимало
запитань студентам стосовно їх випускових робіт. На запитання вони
отримували ґрунтовні відповіді. Загальний висновок комісій - представлені
до захисту теми кваліфікаційної роботи магістра та дипломних проектів
бакалаврів цікаві та можуть бути рекомендовані до впровадження на
підприємствах харчової промисловості і підприємствах санаторнокурортного призначення. Випускникам бакалаврату рекомендовано вступати
до магістратури для продовження свого навчання.

Григор’єва Тетяна Петрівна,
секретар Екзаменаційних комісій
кафедри біоінженерії і води ОНТУ

