
Витяг з наказу № 4089 від 05.11.2018р.  

про допуск студентів до атестації та затвердження тем і наукових керівників 

магістерських дисертацій випускників освітнього ступеня «магістр» 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Назва магістерської дисертації 

Посада, вчена 

ступінь та звання, 

прізвище й ініціали 

наукового керівника 

Спеціальність: 101 Екологія,  

освітня програма (спеціалізація): Інженерна екологія та ресурсозбереження 

1 
Борисюк Ірина 

Миколаївна 

Процеси деревообробки із зменшенням викидів 

формальдегідів у атмосферне повітря 
Проф., д.т.н. 

Ткачук К.К. 

2 
Гайдіна Альона 

Василівна 

Машинобудівне підприємство з рекуперацією 

теплоти вихідних газів ливарного цеху 
Ст. викл., к.т.н. 

Тверда О.Я. 

3 

Колочинська 

Вікторія 

Вікторівна 

Оцінка впливу важких металів на навколишнє 

середовище від підприємств цементного 

виробництва 

Ст. викл., к.т.н. 

Гребенюк Т.В. 

4 
Литвиненко 

Аліна Вікторівна 

Біоіндикаційна оцінка якісної і кількісної 

складової природно-технічної безпеки водних 

екосистем 

Ас., к.т.н.  

Євтєєва Л.І. 

5 

Литвиненко 

Валерія 

Анатоліївна 

Модернізація установки мікробіологічного 

очищення стічних вод хімічних підприємств 
Проф., д.т.н.  

Ремез Н.С. 

6 

Мельник 

Анастасія 

Михайлівна 

Обґрунтування складу будівельних матеріалів з 

додаванням мінеральної вати для захисту від 

теплових та електромагнітних полів 

Ст. викл., к.т.н. 

Жукова Н.І. 

7 

Мочкош 

Катерина 

Романівна 

Обґрунтування складу сорбентів на основі глини 

для очищення стічних вод від важких металів 
Ст. викл., к.т.н. 

Жукова Н.І. 

8 

Назарова 

Вікторія 

Сергіївна 

Використання вітросилової установки для 

отримання «зеленої» енергії та локального 

водопостачання 

Проф., д.т.н.  

Ремез Н.С. 

9 

Недава 

Анастасія 

Сергіївна 

Поліпшення екологічних характеристик ділянки 

вторинної переробки шлаків за рахунок 

додаткового вилучення металевої фази 

Проф., д.п.н. 

Кофанова О.В. 

10 

Онисимчук 

Тетяна 

Михайлівна 

Трансмутація радіоактивних відходів з 

удосконаленням системи сповільнення швидких 

нейтронів 

Ст. викл., к.т.н. 

Тверда О.Я. 

11 

Савченко 

Анастасія 

Едгарівна 

Вдосконалення системи екологічного 

менеджменту на підприємствах харчової 

промисловості 

Ас., к.т.н.  

Євтєєва Л.І. 

12 
Сокур Вероніка 

Григорівна 

Використання відходів сільського господарства 

для виготовлення паперу 
Проф., д.т.н.  

Ремез Н.С. 

13 

Ткаченко 

Володимир 

Вікторович  

Перевалочні пункти нафтопереробного комплексу 

з підвищенням екологічної безпеки за рахунок 

утилізації парів бензину 

Проф., д.т.н. 

Ткачук К.К. 

14 
Ткаченко Марія 

Олексіївна 

Енергозберігаючі режими роботи бурового 

верстату на кар’єрі 
Доц., к.т.н. 

Крючков А.І. 

15 
Чепель Алла 

Євгеніївна 

Оцінка впливу фенолів на гідробіологічне 

середовище від фармацевтичної діяльності 
Ст. викл., к.т.н. 

Гребенюк Т.В. 

16 
Ярмошик Іванна 

Миколаївна 

Підвищення екологічної безпеки газорозподільних 

станцій України при одоризації природного газу 
Проф., д.пед.н., 

Кофанова О.В. 

 


