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1 Бочарова Аліна 

Сергіївна 

101м-17-1 Магістр Дослідження екологічних наслідків термічної переробки 

твердих побутових відходів 

Research on ecological consequences of thermal utilization of hard 

domestic wastes  

Доц. Борисовська О.О. 

2 Гайцук Анна 

Сергіївна 

101м-17-1 Магістр Підвищення рівня екологічної безпеки поводження з 

карантинними рослинами на території м. Дніпро 

Increasing the level of  ecological safety of controlling quarantine 

plants  in Dnipro city area  

Проф. Риженко С.А. 

3 Денисенко Ольга 

Дмитрівна 

101м-17-1 Магістр Удосконалення технології відновлення земель, порушених при 

складуванні золошлакових відходів теплових електростанцій 

Advancing the technology of  restoration of lands disturbed by 

storing  bottom ash wastes of  thermal electric power stations  

Доц. Павличенко А.В. 

4 Дерябкіна Тетяна 

Геннадіївна 

101м-17-1 Магістр Удосконалення біологічних методів утилізації твердих 

побутових відходів 

Advancing  biological techniques for  utilization of hard domestic 

wastes 

Доц. Борисовська О.О. 

5 Зворигін Кирило 

Олександрович 

101м-17-1 Магістр Удосконалення системи сортування твердих побутових відходів 

Advancing the system of sorting  hard domestic wastes 

Доц. Борисовська О.О. 

6 Калініна 

Катерина 

Романівна 

101м-17-1 Магістр Комплексна оцінка та зниження екологічної небезпеки викидів 

вугільної шахти в атмосферу 

Integrated assessment and  alleviation of  ecological hazard of coal 

mine  airborne emission  

Проф. Колесник В.Є. 

7 Полуянова Олена 

Ігорівна 

101м-17-1 Магістр Дослідження фіторемедиаційних властивостей Miscanthus 

giganteus в умовах вугільних відвалів Західного Донбасу 

Research on phytoremediation properties of Miscanthus giganteus at   

mine tips of Western Donbas  

Доц. Клімкіна І.І. 

8 Рибін Андрій 

Павлович 

101м-17-1 Магістр Підвищення рівня екологічної безпеки масових вибухів на 

залізорудних кар'єрах 

Доц. Юрченко А.А. 



 

 

Increasing the level of  ecological safety of large scale blast at  

opencast   

9 Цунік Ксенія 

Олександрівна 

101м-17-1 Магістр Підвищення екологічної безпеки водопостачання в умовах 

малих промислових міст  

Increasing the level of  ecological safety of  water supply in  

manufacturing towns 

Проф. Колесник В.Є. 

10 Богачева Лілія 

Володимирівна 

101м-17в Магістр Удосконалення системи озеленення населених міст з 

урахуванням рівнів техногенного навантаження та змін клімату 

(на прикладі м. Дніпро) 

Improving the system of greening cities considering the levels of 

technogenic load and climate change ( Dnipro case study) 

Доц. Павличенко А.В. 

11 Беркут Євгенія 

Андріївна 

101м-17з-1 Магістр Розробка способів зменшення впливу підприємств з 

виробництва побутової хімії на стан об’єктів навколишнього 

середовища  

Developing the methods to reduce the impact of domestic chemistry 

industry on the state of the environment 

Проф. Риженко С.А. 

12 Горлач Катерина 

Євгенівна 

101м-17з-1 Магістр Дослідження екологічних наслідків функціонування 

металургійних підприємств та розробка заходів з їх мінімізації 

Research into ecological consequences of metallurgical plants’ 

operation and development of methods of their minimization 

Проф. Риженко С.А. 

13 Несен Анастасія 

Сергіївна 

101м-17з-1 Магістр Підвищення рівня екологічної безпеки молокопереробних 

підприємств  

Increasing the level of ecological security of dairy production 

Проф. Риженко С.А. 

14 Процюк Юлія 

Олександрівна 

101м-17з-1 Магістр Обґрунтування напрямів збереження та відтворення лісів і 

зелених насаджень на території Дніпропетровської області 

Substantiating the ways of preserving and growing forests and 

greenery in Dnipropetrovsk oblast 

Проф. Риженко С.А. 

15 Терещенко Ганна 

Олександрівна 

101м-17з-1 Магістр Підвищення рівня екологічної безпеки устаткування для 

виготовлення виробів з термічного пластику 

Increasing the level of ecological  security of equipment for 

producing thermal plastic 

Проф. Колесник В.Є. 


