
 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

НАКАЗ   
 

Від 03.11.2022 р.       м. Суми        № 1006-VI 
 

Про затвердження тем і 

керівників кваліфікаційних  

робіт 

 
З метою організації підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у відповідності до вимог, визначених Положенням про організацію 

освітнього процесу в СумДУ  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити теми та призначити керівників кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти у відповідності до нижченаведеного: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові здобувача 
Тема кваліфікаційної (дипломної) роботи (проекту) 

Посада, науковий ступінь, 

вчене звання, прізвище й 

ініціали керівника 

1 2 3 4 

183 «Технології захисту навколишнього середовища», магістр, денна форма навчання 

Академічна група _ТСм-11 

1 
Бойко Альона 

Анатоліївна 

Розроблення технологічного рішення з утилізації рослинних відходів в 

енергетичних цілях / Development of a utilization technological solution of 

plant waste for energy purposes 

доц., к.т.н., доц. Рой І.О. 

2 

Бондаренко Кирило 

Миколайович 

Технологія використання альтернативних видів палива в транспортному 

секторі та її еколого-економічна оцінка / The technology of using 

alternative types of fuel in the transport sector and its ecological and economic 

assessment  

доц., к.т.н., доц.  

Трунова І.О. 

 

 



 

1 2 3 4 

3 
Гопкало Дмитро 

Валентинович 

Розроблення технології дегазації полігону ТПВ з отриманням теплової 

енергії (захист іноземною мовою) / Development of the technology of 

degassing of the solid waste landfill with the production of thermal energy 

ст. викл., к.т.н.  

Васькіна І.В. 

4 
Губанов Денис 

Віталійович 

Використання технологій утицізації будівельних відходів для зниження 

техногенного навантаження на навколишнє середовище / Use of 

construction waste utilization technologies to reduce the man-made load on the 

environment 

доц., к.т.н., доц. Козій І.С. 

5 
Данилов Дмитро 

Володимирович 

Розроблення технологічного рішення утилізації пташиного посліду в 

енергетичних цілях / Development of a technological solution for the 

utilization of bird droppings for energy purposes 

доц., д.т.н., доц.  

Черниш Є.Ю. 

6 
Демченко Валентина 

Петрівна 

Екологічні аспекти отримання енергетичного біогазу в технологіях 

захисту довкілля / Environmental aspects of energy biogas production in 

environmental protection technologies 

проф. д.т.н., проф.  

Пляцук Л.Д. 

7 
Журавльова Анна 

Олександрівна 

Розроблення технологічного рішення з підвищення рівня екологічної 

безпеки в питному водопостачанні / Development of technological solution 

to increase the level of environmental safety in the drinking water supply 

доц., к.т.н., доц. Рой І.О. 

8 
Зайцева Ксенія 

Олександрівна 

Технологія зниження впливу підприємств будівельної індустрії на 

атмосферне повітря / Technology for reducing the impact of construction 

industry enterprises on atmospheric air 

проф., д.т.н., проф.  

Гурець Л.Л. 

9 
Каменський Максим 

Євгенійович 

Розроблення екологічно безпечного біотехнологічного рішення 

енергетичної утилізації відходів аквакультур / Development of an 

environmentally safe biotechnological solution for the energy utilization of 

aquaculture waste 

доц., д.т.н., доц.  

Черниш Є.Ю. 

10 
Красуля Богдан 

Олегович 

Ресурсо- та енергозберігаючі технології захисту довкілля під час 

модернізації приватних будинків / Resource- and energy-saving 

environmental protection technologies during the modernization of private 

houses 

ст. викл., к.т.н., доц. 

Аблєєва І.Ю. 

11 
Мальцев Олександр 

Федорович 

Екологічно чиста технологія опалювальних систем з використанням 

теплових насосів / Environmentally friendly technology of heating systems 

using heat pumps 

доц., к.т.н., доц.  

Трунова І.О. 

12 
Московець Богдан 

Романович 

Розроблення технологічних рішень поводження з відходами руйнування 

об'єктів інфраструктури внаслідок збройної агресії / Development of 

technological solutions for handling waste from the destruction of 

infrastructure objects as a result of armed aggression 

доц., к.т.н., доц.  

Лазненко Д.О. 

 



1 2 3 4 

13 
Подольська Анастасія 

Юріївна 

Технологічні рішення зниження викидів парникових газів від 

автотранспорту / Technological solutions for reducing greenhouse gas 

emissions from motor vehicles 

ст. викл., к.т.н.  

Васькіна І.В. 

14 
Сахошко Віталій 

Володимирович 

Дослідження впливу на довкілля технології отримання біопалива з 

сільськогосподарських олійних культур / Research of the impact on the 

environment of obtaining biofuel technology from agricultural oil crops 

ст. викл., к.т.н.  

Яхненко О.М. 

15 
Сухомлин Антон 

Русланович 

Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище з 

використанням сучасних технологій очищення комунальних стічних вод / 

Reduction of man-made impact on the environment using modern technologies 

of municipal wastewater treatment 

доц., к.т.н., доц. Козій І.С. 

16 
Цегельник Олена 

Сергіївна 

Удосконалення технології очищення стічних вод нафтопереробних 

заводів / Improving the technology of wastewater treatment in oil refineries 

проф., д.т.н., проф.  

Гурець Л.Л. 

17 
Шкурат Юрій 

Володимирович 

Технологія очищення відхідних газів у теплоенергетиці / Waste gas 

purification technology in thermal power generation 

проф. д.т.н., проф.  

Пляцук Л.Д. 

 

2. Завідувачу кафедри екології та природозахисних технологій, професору Пляцуку Л.Д. організувати проведення відповідних 

організаційно-методичних заходів щодо атестації здобувачів, передбачених «Положенням про організацію освітнього процесу в СумДУ» та 

«Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій СумДУ з підсумкової атестації здобувачів вищої 

освіти», у тому числі оприлюднення змісту цього наказу на сайті кафедри та видачу завдань здобувачам вищої освіти відповідно до 

затверджених тем кваліфікаційних робіт. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника декана факультету ТеСЕТ Євтухова А.В.  

4. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю довести наказ у електронному вигляді до відома начальника 

навчального відділу практики та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів, а також перелічених у наказі структурних підрозділів та 

посадових осіб.  

 

Декан факультету ТеСЕТ   __________________ Олександр ГУСАК  

        

НАКАЗ ВНОСИТЬ:  ПОГОДЖЕНО: 

Завідувач кафедри екології та 

природозахисних технологій 

 

 Начальник навчального відділу з практики та 

інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів 

 

_________________      Леонід ПЛЯЦУК   _________________               Альона ЄВДОКИМОВА 
 


