
Студент Власенко А. Ю. 

 

Тема практики: «Різновиди приводів флексографічних друкарських секцій» 

 

Студент Власенко А. Ю. проходив переддипломну практику в лабораторії НІЛ кафедри 

машин і агрегатів поліграфічного виробництва Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут». Під час  практики студентом досліджений 

стан і перспективи розвитку приводів флексографічних друкарських секцій та 

розроблений ескізний проект приводу флексографічної друкарської секції. Також студент 

ознайомився з порядком технічного обслуговування лабораторного устаткування і здобув 

практичні навички налагодження роботи цього устаткування. 

 

 

Студент Власенко А.Ю. 

 

Тема практики: «Разновидности приводов флексографических печатных секций» 

 

Студент Власенко А.Ю. проходил преддипломную практику в лаборатории НИЛ кафедры 

машин и агрегатов полиграфического производства Национального технического 

университета Украины «Киевский политехнический институт». Во время практики 

студентом исследовано состояние и перспективы развития приводов флексографических 

печатных секций и разработан эскизный проект привода флексографической печатной 

секции. Также студент ознакомился с порядком технического обслуживания 

лабораторного оборудования и получил практические навыки налаживания работы этого 

оборудования. 

 

 

Student Vlasenko AY 

 

Topic of practice: "Species drive flexographic printing units" 

 

Student Vlasenko AY passed externship in a laboratory NIL, Chair of machines and printing 

production units, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". During 

practice students to explore the state and prospects of development of drives flexographic 

printing units and developed the preliminary design of the drive flexographic printing unit. Also, 

check student maintenance of laboratory equipment and to acquire practical skills to establish 

operation of this equipment. 

 



Студент Ничипоренко В. В. 

Тема практики: «Різновиди друкарських апаратів флексографічного друку» 

 

Студент. Студент Ничипоренко В. В. проходив переддипломну практику в лабораторії 

НІЛ кафедри машин і агрегатів поліграфічного виробництва Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут». Під час  практики студентом 

досліджений стан і перспективи розвитку флексографічних друкарських машин та 

розроблений ескізний проект флексографічної друкарської секції. Також студент 

ознайомився з порядком технічного обслуговування лабораторного устаткування і здобув 

практичні навички налагодження роботи цього устаткування. 

 

Студент Ничипоренко В.В. 

Тема практики: «Разновидности печатных аппаратов флексографической печати» 

 

Студент. Студент Ничипоренко В.В. проходил преддипломную практику в лаборатории 

НИЛ кафедры машин и агрегатов полиграфического производства Национального 

технического университета Украины «Киевский политехнический институт». Во время 

практики студентом исследован состояние и перспективы развития флексографческих 

печатных машин и разработан эскизный проект флексографической печатной секции. 

Также студент ознакомился с порядком технического обслуживания лабораторного 

оборудования и получил практические навыки налаживания работы этого оборудования. 

 

 

Student Nichiporenko VV 

Topic of practice: "Varieties of the printing flexographic printing" 

 

 Student Nichiporenko VV passed externship in a laboratory NIL, Chair of machines and 

printing production units, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". 

During practice students explore the state and prospects of flexographic printing machines and 

developed the preliminary design of flexographic printing unit. Also, check your student 

maintenance of laboratory equipment and to acquire practical skills to establish operation of this 

equipment. 

 



Студент Зражевський Р. О. 

 

Тема практики: «Вдосконалення  транспортувального пристрою тамподрукарської 

машини із кулачковим механізмом приводу», 

 

 

Студент Зражевський Р. О. проходив переддипломну практику в Видавничо-

поліграфічному комплексі «Політехніка» Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут». Під час  практики студентом досліджений стан і 

перспективи розвитку  тамподрукарських машин, розглянуті варіанти пристроїв 

подавання виробів у зону друку із кулачковим механізмом. Проведений розрахунок 

запропонованої модернізації із використанням програми Mathcad. Також студент 

ознайомився з порядком технічного обслуговування виробничого устаткування. 

 

Студент Зражевский Р. А. 

 

Тема практики: «Совершенствование транспортирующего устройства тампопечатной 

машины с кулачковым механизмом привода», 

 

 

Студент Зражевский Р. А. проходил преддипломную практику в Издательско-

полиграфическом комплексе «Политехника» Национального технического университета 

Украины «Киевский политехнический институт». Во время практики студентом 

исследовано состояние и перспективы развития тампопечатных машин, рассмотрены 

варианты устройств подачи изделий в зону печати с кулачковым механизмом. 

Проведенный расчет предлагаемой модернизации с использованием программы Mathcad. 

Также студент ознакомился с порядком технического обслуживания производственного 

оборудования. 

 

Student Zrazhevsky RA 

 

Topic of practice: "Improving the transportation device pad printing machines with a cam drive 

mechanism" 

 

 

Student Zrazhevsky RA passed externship in publishing and printing complex "Polytechnic" 

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". During practice students 

to explore the state and prospects of pad printing machines, consider feeders selling print zone 

with the cam mechanism. The calculation of the proposed modernization program using 

Mathcad. Also, check your student maintenance of production equipment. 



Студент: Махновецький Ю. П.  

Тема практики: «Транспортно-передавальні пристрої поліграфічних напівфабрикатів» 

 

Студент. Студент Махновецький Ю. П. проходив переддипломну практику в видавничо-

поліграфічному комплексі Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут». Під час  практики студентом досліджений аналіз навантажень, 

що виникають при транспортуванні книжкових блоків. Розроблена також класифікація 

транспортувальних пристроїв поліграфічних напівфабрикатів. Вивчені шляхи зменшення 

енерговитрат при роботі транспортно-передавальних пристроїв. Також студент 

ознайомився з порядком технічного обслуговування виробичого устаткування і здобув 

практичні навички налагодження роботи цього устаткування. 

 

Студент: Махновецький Ю. П. 

 

Тема практики: «Транспортно-передающие устройства полиграфических 

полуфабрикатов» 

 

Студент. Студент Махновецький Ю. П. проходил преддипломную практику в 

издательско-полиграфическом комплексе Национального технического университета 

Украины «Киевский политехнический институт». Во время практики студентом 

исследован анализ нагрузок, возникающих при транспортировке книжных блоков. 

Разработана также классификация транспортирующих устройств полиграфических 

полуфабрикатов. Изучены пути уменьшения энергозатрат при работе транспортно-

передающих устройств. Также студент ознакомился с порядком технического 

обслуживания производственного оборудования и получил практические навыки 

налаживания работы этого оборудования. 

 

Student: Mahnovetsky YP 

 

Topic of practice: "Transport and transmitters printing semi-finished products" 

 

Student. Student Mahnovetsky YP passed externship in publishing and printing complex of 

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". During practice student 

explore the analysis of loads during transportation book blocks. We have also developed a 

classification transporting printing devices semis. To explore ways of reducing energy 

consumption during the transport and transmission devices. Also, check your student 

maintenance of laboratory equipment and to acquire practical skills to establish operation of this 

equipment. 



Студент Ярошенко О. І. 

Тема практики: «Різновиди ниткошвейних машин для шиття книжкових блоків» 

 

Студент Ничипоренко В. В. проходив переддипломну практику в лабораторії НІЛ кафедри 

машин і агрегатів поліграфічного виробництва Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут». Під час  практики студентом досліджений 

стан і перспективи розвитку ниткошвейних машин для шиття книжкових блоків та 

розроблений ескізний проект приводу головного валу ниткошвейної машини для шиття 

книжкових блоків. Також студент ознайомився з порядком технічного обслуговування 

лабораторного устаткування і здобув практичні навички налагодження роботи цього 

устаткування. 

 

Студент Ярошенко А. И. 

 

Тема практики: «Разновидности ниткошвейных машин для шитья книжных блоков» 

 

Студент Ничипоренко В.В. проходил преддипломную практику в лаборатории НИЛ 

кафедры машин и агрегатов полиграфического производства Национального технического 

университета Украины «Киевский политехнический институт». Во время практики 

студентом исследован состояние и перспективы развития ниткошвейных машин для 

шитья книжных блоков и разработан эскизный проект поводу главного вала 

Ниткошвейная машины для шитья книжных блоков. Также студент ознакомился с 

порядком технического обслуживания лабораторного оборудования и получил 

практические навыки налаживания работы этого оборудования. 

 

Student Yaroshenko AI 

 

Topic of practice: "Variety Book sewer machine for sewing book blocks" 

 

Student Nichiporenko VV passed externship in a laboratory laboratory, Chair of machines and 

printing production units, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". 

During practice students to explore the state and prospects of Book sewer machine for sewing 

book blocks and developed preliminary design about the main shaft Book sewer machine for 

sewing book blocks. Also, check your student maintenance of laboratory equipment and to 

acquire practical skills to establish operation of this equipment. 


