
 

Шифр та назва спеціальності 

183 Технології захисту 

навколишнього середовища  

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 Демиденко 

Маргарита 

Дмитрівна 

183м-19з-

1 

Магістр 

Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Підвищення ефективності природоохоронної діяльності в 

умовах Першотравневого кар’єру ПАТ «Північний гірничо-

збагачувальний комбінат» 

 

Improving the efficiency of environmental activities in the 

conditions of the Pershotravnevyi quarry of PJSC "NORTHERN 

GOK" 

Проф. Павличенко 

А.В. 

2 Друзь Лілія 

Романівна 

183м-19з-

1 

Магістр 

Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Обґрунтування ефективної технології утилізації органічних 

відходів в умовах цукрового виробництва 

 

Substantiation of effective technology of organic waste utilization 

in the conditions of sugar production 

Проф. Колесник 

В.Є. 

3 Каракай Оксана 

Юріївна 

183м-19з-

1 

Магістр 

Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Підвищення рівня екологічної безпеки стічних вод ВАТ 

«Інтерпайп НТЗ» 

 

Increasing the level of environmental safety of wastewater of 

OJSC INTERPIPE NTRP 

Доц. Борисовська 

О.О. 

4 Куриленко 

Людмила 

Олексіївна 

183м-19з-

1 

Магістр 

Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Підвищення ефективності побутових систем доочищення 

питної води на основі застосування фільтрів ультратонкої 

очистки 

 

Improving the efficiency of domestic systems for additional 

purification of drinking water based on the use of ultrafine filters 

Проф. Колесник 

В.Є. 

5 Куян Євгенія 

Сергіївна 

183м-19з-

1 

Магістр 

Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Обґрунтування ефективної технології зниження пилових 

викидів в атмосферу в умовах цементного виробництва 

 

Substantiation of effective technology for reducing dust emissions 

into the atmosphere in conditions of cement production 

Проф. Колесник 

В.Є. 



 

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

Завідувач кафедри перекладу              Т.Ю. Введенська 

6 Мішко Алла 

Миколаївна 

183м-19з-

1 

Магістр 

Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Удосконалення системи очищення січних вод аеропортів 

 

Improvement of wastewater treatment system of airport 

Проф. Павличенко 

А.В. 

7 Підповітна Віра 

Ігорівна 

183м-19з-

1 

Магістр 

Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Удосконалення системи утилізації відходів плодово-

овочевого виробництва 

 

Improving the utilization system for fruit and vegetable 

production waste 

Доц. Борисовська 

О.О. 

8 Ринський Сергій 

Вікторович 

183м-19з-

1 

Магістр 

Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Підвищення ефективності природоохоронної діяльності в 

умовах ТОВ «МЕТАЛ-ПРИНТ» 

 

Improving the efficiency of environmental activities in the 

conditions of  Metal-Print LTD 

Проф. Риженко 

С.А. 


