Каразінський навчально-науковий інститут екології
ВІДОМОСТІ
про захист кваліфікаційних робіт магістрів та бакалаврів
Дата проведення захисту: 14 грудня 2021 року
Час проведення захисту: 15-00 - 18-00
Місце проведення: конференц-зала ННІ екології (ауд. 482)

Екзаменаційна комісія № 55
голова комісії

– Олексій ГОГОЛЬ, начальник Управління державного агентства рибного господарства у
Харківській області, м. Харків, к. геогр. наук
заступник голови – Ганна ТІТЕНКО, директор Каразінського навчально-наукового інституту екології, доцент,
к. геогр. наук
члени комісії
– Надія МАКСИМЕНКО, завідувач кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи,
професор, д-р геогр. наук
– Алла НЕКОС, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, професор,
д-р геогр. наук
– Андрій АЧАСОВ, в.о. завідувача кафедри екології та менеджменту довкілля, професор,
д-р сільськогосп. наук
– Алла ШУМІЛОВА, начальник науково-дослідного відділу національного природного парку
«Слобожанський»
– Юрій БУЦ, завідувач кафедри технологій і безпеки життєдіяльності
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, професор,
д-р техн. наук
– Арсен ЛЕОНОВ, начальник управління охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту
Державного підприємства «Завод «Електроважмаш»
секретар комісії – Наталя КАЛІНІЧЕНКО, фахівець ННІ екології.

14 грудня 2021 року
№
п/п

П.І.Б. студента

1.

КАЛИНОВСЬКИЙ
Олександр Ігорович

2.

КІРЕЄВА
Світлана Юріївна

3.

ШАПОВАЛОВА
Олена Сергіївна
ЯВОРСЬКА
Даяна Григорівна
ЛОБЗЕНКО
Ганна Петрівна
ЖУК
Катерина Анатоліївна
ГОЛОВКО
Данило Владиславович

4.
5.
6.
7.

Тема кваліфікаційної роботи

Керівник

«Моніторинг стану зелених насаджень Шевченківського
району м. Харків (на прикладі гіркокаштану(Aesculus
hippocastanum L.)»
«Залежність біорізноманіття та чисельності дощових
черв’яків (Lumbricidae) нагірних дібров Харківщини від
зовнішніх чинників»
«Еколого-економічне обґрунтування проекту переробки
відходів свинокомплексу»
«Екологічний ризик захворюваності населення через
забруднення атмосферного повітря м. Миколаїв»

проф. Максименко Н.В.

«Оцінка рудеральної рослинності як критерію при
проведенні екологічного аудиту територій»

проф. Ачасов А.Б.

доц. Коваль І.М.
проф. Кучер А.В.
проф. Максименко Н.В.

«Екологічна якість бутильованої питної води для офісних доц. Рябенький А.В.
приміщень»
«Порівняльна оцінка стану питної води у місті
доц. Кулик М.І.
Краматорськ»

Каразінський навчально-науковий інститут екології
ВІДОМОСТІ
про захист кваліфікаційних робіт магістрів
Дата проведення захисту: 15 грудня 2021 року
Час проведення захисту: 15-00 - 18-00
Місце проведення: конференц-зала ННІ екології (ауд. 482)

Екзаменаційна комісія № 55
голова комісії

– Олексій ГОГОЛЬ, начальник Управління державного агентства рибного господарства у
Харківській області, м. Харків, к. геогр. наук
заступник голови – Ганна ТІТЕНКО, директор Каразінського навчально-наукового інституту екології, доцент,
к. геогр. наук
члени комісії
– Надія МАКСИМЕНКО, завідувач кафедри екологічного моніторингу та заповідної справи,
професор, д-р геогр. наук
– Алла НЕКОС, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, професор,
д-р геогр. наук
– Андрій АЧАСОВ, в. о. завідувача кафедри екології та менеджменту довкілля, професор,
д-р сільськогосп. наук
– Алла ШУМІЛОВА, начальник науково-дослідного відділу національного природного парку
«Слобожанський»
– Юрій БУЦ, завідувач кафедри технологій і безпеки життєдіяльності
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, професор,
д-р техн. наук
– Арсен ЛЕОНОВ, начальник управління охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту
Державного підприємства «Завод «Електроважмаш»
секретар комісії – Наталя КАЛІНІЧЕНКО, фахівець ННІ екології.

15 грудня 2021 року
№
п/п

П.І.Б. студента

1.

МАКСИМОВ
Олександр Максимович

2.

ШОВКУН
Олексій Олександрович

3.

ГУЗЄЄВА
Тетяна В’ячеславівна
БЕРЕЖНЕНКО
Жанна Іванівна
ЦЕВА
Володимир Станіславович
ШЕВЧИК
Катерина Володимирівна

4.
5.
6.

7.

КАРПЕНКО
Олена Русланівна

Тема кваліфікаційної роботи

«Управління поверхневим стоком м. Харків засобами
зеленої інфраструктури»
«Еколого-меліоративний стан ґрунту при використанні
підґрунтового краплинного зрошення під декоративні
рослини»
«Вплив кліматичних змін на перспективи
агровиробництва (на прикладі Харківської області)»
«Екологічна безпека зберігання та застосування засобів
захисту рослин»
«Ландшафтно-екологічне планування розвитку
Роганської територіальної громади»
«Використання методу екологічного дефіциту для оцінки
впливу діяльності підприємства на навколишнє
середовище»
«Основні етапи розробки та атестації методики
визначення коефіцієнту дисбалансу росту рослин»

Керівник

ст. викл. Клєщ А.А.
доц. Гололобова О.О.

проф. Максименко Н.В.
проф. Крайнюков О.М.
ст. викл. Клєщ А.А.
проф. Гриценко А.В.

проф. Крайнюков О.М.

