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Шифр та назва спеціальності 

101 Екологія  

ОР та назва 

спеціалізації 

(при 

наявності) 

 Додаток до наказу від_________ 

                                            № _________  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові студента 

Група  Тема кваліфікаційної роботи (на державній та англійській мові) ПІБ та посада 

керівника 

1 Горбенко Юлія 

Сергіївна 

101м-19-1 Магістр 

Екологія 

Оцінка ступеня евтрофікації водойм з використанням методів 

дистанційного зондування 

 

Estimation of the eutrophication degree of reservoirs using remote 

sensing methods 

Доц. Бучавий Ю.В. 

2 Ільченко Богдан 

Юрійович 

101м-19-1 Магістр 

Екологія 

Підвищення ефективності очищення стічних вод вугільної 

шахти (на прикладі ш. Дніпровська ПрАТ ДТЕК 

«Павлоградвугілля») 

 

Improving the efficiency of coal mine wastewater treatment (on the 

example of mine Dniprovska,  PJSC DTEK Pavlohradvuhillya ) 

Доц. Юрченко 

А.А. 

3 Лебідь Ольга 

Миколаївна 

101м-19-1 Магістр 

Екологія 

Удосконалення технологічної схеми очищення викидів від 

промислової котельні «Шахти «Капітальна» ДП 

«Мирноградвугілля»  

 

Improvement of the technological scheme of emission treatment 

from the industrial boiler house of "Kapitalna” Mine , SE 

"Myrnohradvuhillia”" 

Проф.  Ковров 

О.С. 

4 Малієнко Тетяна 

Миколаївна 

101м-19-1 Магістр 

Екологія 

Покращення екологічного стану міст на основі впровадження 

електромобілів та інфраструктури їх массового обслуговування 

 

Improving the ecological condition of cities based on the 

introduction of electrical vehicles and their service infrastructure 

Проф. Колесник 

В.Є. 

5 Опілат Кристина 

Олександрівна 

101м-19-1 Магістр 

Екологія 

Дослідження екологічної небезпеки пилоподібних відходів 

металургійного виробництва та обґрунтування шляхів їх 

утилізації 

 

Проф. Риженко 

С.А. 
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Research of the ecological danger inflicted by dusty wastes of 

metallurgical production and substantiation of ways for their 

utilization 

6 Павелко Артем 

Олексійович 

101м-19-1 Магістр 

Екологія 

Удосконалення системи очищення газопилових викидів в 

умовах шахти Павлоградська ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» 

 

Improvement of the system for gas and dust emissions’ purification 

in the conditions of the mine Pavlogradska, PJSC DTEK 

Pavlohradvuhillya 

Доц. Бучавий Ю.В. 

7 Сорока Тетяна 

Юріївна 

101м-19-1 Магістр 

Екологія 

Дослідження меліоративних властивостей рослин в умовах 

вугільних відвалів Західного Донбассу 

 

Research of  plants’ meliorative properties in the conditions of coal 

dumps in Western Donbass 

Доц. Клімкіна І.І. 
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1 Бірюкова Анна 

Вікторівна 

101м-19з-1 Магістр 

Екологія 

Дослідження екологічних наслідків функціонування 

гірничодобувних підприємств м. Покров та обґрунтування шляхів 

їх мінімізації 

 

Research of ecological consequences of  mining enterprises functioning 

in Pokrov and substantiation of ways of their minimization 

Доц. Юрченко 

А.А. 

2 Бойко Яна 

Ігорівна 

101м-19з-1 Магістр 

Екологія 

Підвищення ефективності очистки стічних вод в умовах ВАТ 

«Полтавський ГЗК» 

 
Improving the efficiency of wastewater treatment in the conditions of 
FERREXPO POLTAVA MINING 

Доц. Миронова І.Г. 



3 Гаращук Вікторія 

Анатоліївна 

101м-19з-1 Магістр 

Екологія 

Удосконалення технології очищення виробничих стічних вод 

масло-екстракційного заводу 

 

Improving the technology of industrial wastewater treatment of oil 

extraction plant 

Доц. Кулікова Д.В. 

4 Дубовик Олена 

Юріївна 

101м-19з-1 Магістр 

Екологія 

Обґрунтування напрямів екологобезпечного використання осадів 

очищення стічних вод 

 

Substantiation of directions of ecologically safe use of sewage sludge 

treatment 

Доц. Миронова І.Г. 

5 Козаревич Семен 

Вікторович 

101м-19з-1 Магістр 

Екологія 

Обґрунтування напрямів зниження рівня екологічної небезпеки 

спалюванні брикетів із відходів кукурудзяної патоки 
 
Substantiation of ways to reduce the ecological danger level of burning of 

briquettes made from corn molasses waste 

Доц. Бучавий Ю.В. 

6 Лапко Крістіна 

Ігорівна 

101м-19з-1 Магістр 

Екологія 

Біоіндикаційна оцінка впливу теплової електростанції на стан 

навколишнього середовища 

 

Bioindication assessment of the impact of a thermal power plant on the 

state of the environment 

Доц. Миронова І.Г. 

7 Новикова Тетяна 

Володимирівна 

101м-19з-1 Магістр 

Екологія 

Дослідження екологічних наслідків впливу автозаправних 

комплексів на навколишнє середовище та розробка заходів з їх 

мінімізації 

 

Research of ecological consequences of influence of gas stations on 

environment and development of measures for their minimization  

Доц. Юрченко 

А.А. 

8 Омельченко 

Віталіна 

Віталіївна 

101м-19з-1 Магістр 

Екологія 

Удосконалення системи поводження з відходами на підприємстві  

ТОВ «Малбі-Фудс» 

 

Improving the waste management system at Malby Foods LLC. 

Проф. Ковров О.С. 

9 Павленко 

Анастасія 

Олександрівна 

101м-19з-1 Магістр 

Екологія 

Удосконалення системи поводження з відходами на ПАТ 

«Дніпровагонмаш» 

 

Improvement of the waste management system at PJSC 

"Dniprovagonmash" 

Доц. Борисовська 

О.О. 



 
 

 
 

Завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища     А.В. Павличенко 
 

 

Завідувач кафедри перекладу              Т.Ю. Введенська 

 

10 Сафонова 

Катерина 

Романівна 

101м-19з-1 Магістр 

Екологія 

Оцінка рівня використання асиміляційної ємності поверхневих 

водойм гірничо-металургійного регіону (на прикладі 

Дніпропетровської області) 

 

Estimating the level of use of assimilation capacity of surface reservoirs 

in the mining and metallurgical region (case study of Dnipropetrovsk 

region) 

Доц. Кулікова Д.В. 

11 Тананкова Дар'я 

Андріївна 

101м-19з-1 Магістр 

Екологія 

Оцінка рівня ушкодженості зелених насаджень на території 

Індустріального району м. Дніпро та обґрунтування заходів з їх 

відновлення  

 

Assessment of greenery damage level in the Industrial District of 

Dnipro city and substantiation of measures for their restoration 

проф. Риженко 

С.А. 


