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Навчальна група ОЗ-41м 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Назва дипломного проекту (роботи) 

Посада, вчені 

ступінь та 

звання, 

прізвище й 

ініціали 

керівника ДП 

(ДР) 
1 2 3 4 

59 Бондар  

Аліна 

Анатоліївна 

Обґрунтування способу фізико-хімічного 

впливу на властивості моторного палива з 

метою зменшення шкідливості 

автотранспорту. 

Професор, 

д.т.н., проф.  

Кофанова 

О.В. 
60 Духанова  

Аліна 

Олександрівна 

Підвищення ефективності 

метаноутворення при утилізації відходів 

тваринницьких комплексів. 

Доцент, к.т.н., 

доц.  

Дичко А.О. 
61 Йолтуховська 

Дар’я  

Ігорівна 

Оцінка впливу на навколишнє середовище 

кар’єрного транспортного комплексу 
Професор, 

д.т.н., проф.  

Ткачук К.К. 
62 Кобилинська 

Лідія  

Петрівна 

Оцінка сезонної стійкості борта кар’єру 

під сейсмічним впливом по ентропійному 

критерію. 

Доцент, к.т.н., 

доц.  

Крючков А.І. 
63 Кравчук 

Ростислав 

Андрійович 

Технологія  очистки води ефективними 

мікроорганізмами в системах міського 

водозабезпечення. 

Професор, 

д.т.н., доц.  

Вовк О.О. 
64 Матасова 

Олександра 

Олексіївна 

Ландшафтно-екологічний аналіз міських 

екосистем в умовах євроінтеграції. 
Доцент, к.т.н., 

доц.  

Дичко А.О. 
65 Нурібеков 

Андрій 

Миколайович 

Зменшення екологічного навантаження на 

довкілля при імпульсно-ділатансійному 

розущільнені пласта для підвищення 

дебіту флюїда при свердловинній 

геотехнології. 

Доцент, к.т.н., 

доц.  

Крючков А.І. 

66 Резнікова  

Ксенія 

Володимирівна 

Екологічний стан та біологічні методи 

очистки поверхневих вод. 
Професор, 

д.т.н., доц.  

Вовк О.О. 
67 Степанов 

Дмитро 

Миколайович 

Розробка способів підвищення фазової 

стабільності сумішевих моторних палив 

для покращення їх екологічних та 

експлуатаційних характеристик 

Професор, 

д.т.н., проф.  

Кофанова 

О.В. 



68 Федчик  

Андрій 

Володимирович 

Обґрунтування ефективної екологічно 

безпечної технології видобутку блочного 

каменю на гранітних кар’єрах.  

Професор, 

д.т.н., проф.  

Воробйов В.Д. 
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69 Адаменко 

Анастасія 

Валентинівна 

Моніторинг радіоактивних відходів АЕС 

та вплив їх на навколишнє середовище 
Ст. викл., к.т.н. 

Гребенюк Т.В. 

70 Аль-Карагулі 

Оксана 

Сергіївна 

Обґрунтування ресурсозберігаючих та 

екологічно безпечних параметрів 

вибухових робіт в обводнених гірничих 

масивах нерудних кар’єрів. 

Професор, 

д.т.н., проф.  

Воробйов В.Д. 

71 Давиденко 

Юлія 

Анатоліївна 

Оцінка впливу відвалів гірської маси на 

стан атмосферного повітря прилеглих 

територій.  

Ст. викл., к.т.н. 

Тверда О.Я. 

72 Журавчак 

Руслан 

Євгенович 

Екологізація основних стадій життєвого 

циклу аеропорту цивільної авіації. 
Професор, 

д.т.н., доц.  

Вовк О.О. 
73 Лавриненко 

Юлія 

Володимирівна 

Оцінка впливу процесу механічного 

подрібнення гірської маси на навколишнє 

середовище. 

Ст. викл., к.т.н. 

Гребенюк Т.В. 

74 Лугових 

Марина 

Вікторівна 

Зниження техногенного навантаження від 

пилових викидів фармацевтичних 

підприємств (на прикладі ВАТ 

«МОНФАРМ» м. Монастирище) 

Доцент, к.т.н., 

доц. Козьяков 

В.С. 

75 Милько Надія 

Петрівна 

Обґрунтування ефективної і екологічно 

безпечної технології розробки розсипних 

титаново-цирконієвих руд. 

Професор, 

д.т.н., проф.  

Воробйов В.Д. 
76 Павленко Лілія 

Андріївна 

Вплив теплового ефекту на напружено-

деформований стан ґрунтів.  
Професор, 

д.т.н., с.н.с.  

Ремез Н.С. 
77 Разумна Анна 

Єгорівна 

Застосування нових сумішевих вибухових 

речовин для зниження викидів в 

атмосферу при підривних роботах на 

кар’єрах. 

Професор, 

д.т.н., с.н.с.  

Ремез Н.С. 

 


