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керівника 

1 Бояркін Максим 

Олександрович 

183м-17-1 Магістр Зниження викидів пилу в атмосферу при переробці гірничої 

маси в кар’єрах 

Abatement of emission of dust to the atmosphere when processing 

rock mass at a quarry  

Проф. Колесник 

В.Є. 

2 Василюк Роман 

Сергійович 

183м-17-1 Магістр Застосування геоінформаційних технологій для забезпечення 

охорони об’єктів природно-заповідного фонду 

Implementing geoinformation technologies to provide protection of  

nature reserve fund objects  

Доц. Юрченко 

А.А. 

3 Лисенко Наталя 

Едуардівна 

183м-17-1 Магістр Підвищення рівня екологічної безпеки при видобутку 

марганцевих руд 

Increasing the level of  ecological safety when mining  manganese 

ore   

Доц. Павличенко 

А.В. 

4 Ногай Олена 

Аркадіївна 

183м-17-1 Магістр Підвищення рівня екологічної безпеки при поводженні з 

відходами підприємств паливно-енергетичного комплексу 

Increasing the level of  ecological safety when managing mill wastes 

of a fuel and energy complex 

Доц. Павличенко 

А.В. 

5 Пустовойтенко 

Євген 

Олександрович 

183м-17-1 Магістр Зниження викидів тепла та забруднюючих речовин в атмосферу 

районною котельнею на основі технології когенерації 

Abatement of emission of heat and  polluting agents to the 

atmosphere by a  district boiler house powered by  cogeneration 

technology   

Проф. Колесник 

В.Є. 

6 Суха Катерина 

Сергіївна 

183м-17-1 Магістр Удосконалення технології очистки мінералізованих шахтних 

вод в умовах Західного Донбасу 

Advancing the technology of purification of mineralised  mining 

water  under the conditions of Western Donbas  

Доц. Клімкіна І.І. 

7 Черепковська 

Ганна Сергіївна 

183м-17-1 Магістр Підвищення рівня екологічної безпеки при поводженні з 

відпрацьованими моторними мастилами 

Increasing the level of  ecological safety when dealing with  used 

Доц. Юрченко 

А.А. 



 

engine oil    

8 Коврижко Ольга 

Сергіївна 

183м-17з-1 Магістр Підвищення ефективності очищення викидів в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел металургійних підприємств  

Rising cleaning efficiency of emissions into the atmosphere from the 

stationary sources of metallurgical plants 

Доц. Юрченко 

А.А. 

9 Притула 

Олександра 

Станіславівна 

183м-17з-1 Магістр Підвищення рівня екологічної безпеки підприємств з відкритої 

розробки родовищ корисних копалин 

Increasing the level of ecological security of open-pit mineral mines 

Доц. Павличенко 

А.В. 

10 Ракчеєва Марія 

Дмитрівна 

183м-17з-1 Магістр Удосконалення технології утилізації осаду станцій очистки 

стічних вод 

Improving the technology of utilizing sediments of sewage cleaning 

stations 

Доц. Юрченко 

А.А. 

11 Ресько Юлія 

Василівна 

183м-17з-1 Магістр Удосконалення технології очистки шахтних вод вугледобувних 

підприємств 

Improving the technology of cleaning mining water at coal mines 

Доц. Павличенко 

А.В. 

12 Усача 

Олександра 

Михайлівна 

183м-17з-1 Магістр Підвищення рівня екологічної безпеки маслоекстракційних 

підприємств 

Increasing the level of ecological security of oil refineries 

Доц. Юрченко 

А.А. 

13 Яковлева 

Світлана 

Олегівна 

183м-17з-1 Магістр Підвищення рівня екологічної безпеки розробки нафтогазових 

родовищ 

Increasing the level of ecological security of oil and gas deposits 

development 

Доц. Павличенко 

А.В. 


