
 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

НАКАЗ   
 

від 04.11.2022 р.            м. Суми        № 1014-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 роботи 

Посада, науковий ступінь, 

вчене звання, прізвище й 

ініціали керівника 

1 2 3 4 

101 «Екологія», магістр, заочна форма навчання 

Академічна група _ОС.мз-11с_ 

1 
Остапенко Валерія 

Володимирівна 

Оцінка впливу річки Сумки на екосистему річки Псел за 

гідробіологічними показниками / Assessment of the influence of the Sumka 

River on the ecosystem of the Psel River by hydrobiological indicators 

доц., к.б.н., доц. 

Кузьміна Т.М. 

 

 



 

1 2 3 4 

Академічна група _ОС.мз-13с_ 

2 

Білобловський Геннадій 

Миколайович 

Комплексна тема: Екологічна оцінка впливу відходів залізниць на 

екосистеми. Дослідження впливу на атмосферне повітря / Complex topic: 

Environmental assessment of the railway waste impact on ecosystems. 

Research of the impact on atmospheric air 

доц., к.т.н., доц.  

Васькін Р.А. 

3 

Фігура Людмила 

Борисівна 

Комплексна тема: Екологічна оцінка впливу відходів залізниць на 

екосистеми. Дослідження впливу на водне середовище та ґрунти / 

Complex topic: Environmental assessment of the railway waste impact on 

ecosystems. Research of the impact on the water environment and soils 

доц., к.т.н., доц.  

Васькін Р.А. 

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

Академічна група _ТС.мз-11с_ 

1 
Снагощенко Марина 

Олександрівна 

Технології захисту навколишнього середовища від техногенних викидів 

виробництва шоколадних виробів / Technologies for environmental 

protection from man-made emissions of a chocolate production 

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 директора ЦЗДВН Грамму О.М. 

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.  

 

Директор ЦЗДВН   _____________________ Станіслав МЕЛЕЙЧУК 
        

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 

 


