
 

До наказу 

 

Нижчеперелічених студентів денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня  бакалаврів  допустити  до виконання випускних 

робіт, затвердити теми та призначити керівників  2016-2017 н.р. 

Факультет технології неорганічних речовин 

 Напрям 6.051301 – «Хімічна  технологія» 

Групи Н-33,  Н-54 У 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

студента 

Тема дипломного  

проекту  (роботи) 

Прізвище, ім’я та 

по-батькові 

керівника, посада 

1. 2 3 4 

1. АЛЕКСАНДРОВ

Артем    

Олександрович 

Дипломна  робота: «Глиноземний  

цемент (марка  200)  з  використанням  

низькосортних  бокситів» 

Доцент 

ТАРАНЕНКОВА  

Вікторія          

Віталіївна 

2. ГРЕБЕНЮК  

Андрій           

Петрович 

Дипломна  робота: «Кераміка  з  

високими  діелектричними 

властивостями  на  основі  титану  

стронцію» 

Професор               

ПІТАК               

Ярослав     

Миколайович 

3. КАЗАКОВ  

Олександр   

Миколайович 

Дипломна  робота: «Декоративне  

покриття  по  бетону  з  використанням  

золь-гель  технології» 

Професор 

ШАБАНОВА  

Галина    

Миколаївна 

4. КЛИМ                                                    

Інна                        

Дмитрівна 

Дипломний  проект : «Цех  по  

виробництву  архітектурно-

будівельних  емальованих  виробів  

продуктивністю  10 000 м
2
 на рік» 

Доцент  

ВОРОНОВ  

Геннадій             

Костянтинович 

5. КОРЖ                   

Михайло          

Валентинович 

Дипломна  робота : «Розробка  поливи  

напівфарфорових  виробів  

господарчо-побутового  призначення» 

Професор     

ФЕДОРЕНКО 

Олена                   

Юріївна 

6. КРИКУН                           

Олександр          

Анатолійович 

Дипломний  проект: «МЗВ  цеху  з  

виробництва  лицьової  плитки  

продуктивністю  5,0 млн. м
2
  на  рік» 

Доцент                 

ПЕРМЯКОВ  

Юрій                   

В’ячеславович 

7. ЛІТВІНОВ     

Олексій                      

Сергійович 

Дипломний  проект: «Цех  по 

виробництву  емальованої  набивки  

регенеративних  повітряпідігрівачів 

(РВП)  продуктивністю  1,4 млн. м
2
  на 

рік» 

Доцент  

ВОРОНОВ  

Геннадій             

Костянтинович 

8. ЛЬОВКІНА       

Ольга                    

Ігорівна 

Дипломна  робота :«Декоративні  білі 

цементи (марка 400)   будівельного  

призначення» 

Професор 

ШАБАНОВА  

Галина    

Миколаївна 



9. ЛЯЩЕНКО               

Владислав       

Олександрович 

Дипломний проект : «Цех  випалу 

шамотної  цегли  вогнетривкого  

заводу  продуктивністю  50 тис. тонн  

на рік» 

Доцент 

НАГОРНИЙ        

Андрій     

Олегович 

10. МАНТУЛА                    

Віталіна       

Павлівна 

Дипломна  робота: «Зносостійкі  

керамічні  покриття  з  застосуванням  

цинквміщуючих  відходів  

відпрацьованих  каталізаторів» 

Доцент                 

ПІТАК    Олег                                        

Ярославович 

11. МАНТУЛА              

Дмитро          

Олександрович 

Дипломна  робота: «Кольорові  

покриття  по  кераміці  з  

використанням  нікельвміщуючих 

відходів  відпрацьованих  

каталізаторів» 

Доцент                 

ПІТАК                 

Олег                            

Ярославович 

12. МИТНИК          

Ілля                 

Юрійович 

Дипломний проект : «Цех  по  

виробництву  термостійкого  скляного  

посуду  продуктивністю  15000 т. на 

рік» 

Доцент  

ВОРОНОВ      

Геннадій               

Костянтинович 

13. МИХАЙЛЕНКО  

ЄВГЕНІЯ 

Валеріївна 

КДР: «Вогнетривкі  цементи на  основі  

відпрацьованих  кобальтвмісних  

каталізаторів. Ч1. Розробка  складів 

цементів  в  системі CaO-CoO-Al2O3» 

Доцент 

НАГОРНИЙ        

Андрій     

Олегович 

14. ПАВЛЕНКО        

Ігор                      

Анатолійович 

Дипломний  проект: «Відділення 

приготування мас у виробництві 

фасадних плиток продуктивністю 300 

тис.м
2
/рік» 

Доцент 

НАГОРНИЙ        

Андрій  Олегович 

15. ПОЛУХІНА            

Катерина     

Сергіївна 

Дипломна  робота : «Одержання 

забарвлених  клінкерних  виробів» 

Професор     

ФЕДОРЕНКО 

Олена  Юріївна                  

16. ПРИХОДЬКО     

Євгеній           

Леонідович 

Дипломний  проект: «МЗВ  в   цеху  по  

виробництву  плиток  для  підлоги  

продуктивністю  250 тис. м
2
  на  рік» 

Доцент         

ПЕРМЯКОВ   

Юрій       

В’ячеславович 

17. РАДЕЦЬКА     

Оксана             

Олександрівна 

КДР: «  В’яжуче   на  основі  доломіту  

Завадівського  родовища 

(Дніпропетровська обл.). Ч.2.   

Високоміцне доломітове  в’яжуче» 

Доцент 

ТАРАНЕНКОВА

Вікторія 

Віталіївна 

18. РЕМЕЗ             

Юлія                   

Олександрівна 

Дипломний  проект : «Цех  по  

виробництву  високовольтних  скляних  

ізоляторів  продуктивністю  5 млн .шт. 

на  рік» 

 

Доцент  

ВОРОНОВ      

Геннадій               

Костянтинович 

19. РУБЕЦЬ     

Кирило                 

Сергійович 

Дипломний  проект : «Цех  по  

виробництву  оптичного  скла  

продуктивністю  200 т.  на  рік» 

Доцент 

САВВОВА 

Оксана 

Вікторівна 

20. СЕРДЮКОВ   

Дмитро        

Андрійович 

Дипломний  проект : «МЗВ  заводу  з  

виробництва  випалювальної  цегли  

продуктивністю  10 млн. ум. цегли  на 

рік» 

Доцент 

ПЕРМЯКОВ        

Юрий                           

В’ячеславович 



21. СИЦЬКО        

Олександр       

Олегович 

Дипломна  робота : «Будівельний  

декоративний  бетон з  використанням 

скла  як заповнювача» 

Професор 

ШАБАНОВА  

Галина    

Миколаївна 

22. СОСОННА       

Марія        

Олегівна 

КДР: «Вогнетривкі  цементи  на  

основі  відпрацьованих кобальтвмісних 

каталізаторів.  Ч2. Розробка  складів 

цементів  в  системі  ВaO-CoO-Al2O3» 

Доцент 

НАГОРНИЙ        

Андрій     

Олегович 

23. ФЕСЕНКО     

Аліна                   

Віталіївна 

Дипломна  робота : «Тампонажний  

цемент  на  основі залізовмісних 

відходів  хімічної  промисловості» 

Професор 

ШАБАНОВА  

Галина    

Миколаївна 

24. ЧУПРИНА        

Катерина      

Володимирівна 

КДР: «  В’яжуче  на  основі  доломіту  

Завадівського  родовища 

(Дніпропетровська обл.) 

Ч.1.Оптимізація  параметрів  випалу  

каустичного  доломіту» 

Доцент                     

ТАРАНЕНКОВА                    

Вікторія              

Віталіївна 

25. ШАБАНОВА 

Юлія                       

Андріївна 

Дипломна  робота : «Спеціальний  

барійвмісний  цемент  з  

використанням  сповільнювачів 

тужавіння» 

Доцент 

ТАРАНЕНКОВА

Вікторія 

Віталіївна 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи                   проф.  Мигущенко Р.П. 

  



До наказу 

 

Нижчеперелічених студентів  заочної  форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня  бакалаврів  допустити до виконання випускних 

робіт, затвердити теми та призначити керівників 2016-2017н.р. 

Факультет  технології  неорганічних  речовин  

Напрям 6.051301 – «Хімічна  технологія» 

Група  НЗ-33 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 

Тема дипломного  

проекту  (роботи) 

Прізвище, ім’я 

та по-батькові 

керівника, 

посада 

1. 2 3 4 

1. КОНОПЛЯНИЙ 

Станіслав    

Юрійович 

Дипломна  робота: «Ресурсозберіга-

юча технологія легких  

теплоізоляційних бетонів» 

Доцент 

НАГОРНИЙ 

Андрій    

Олегович 

2. ПОЛОВІНКО  

Сніжана          

Сергіївна 

Дипломний  проект : «Цех  по  

виробництву  візерунчатого  скла  

продуктивністю  3 млн. м
2
  на  рік» 

 

Доцент  

ВОРОНОВ  

Геннадій  

Костянтинович 

3. ПОЛУНІН      

Сєргєй      

Валєр’євіч 

Дипломна  робота : «Керамічні  маси  

на  основі  глин  Білкінського 

родовища  для  виробництва  

вентиляційних  блоків» 

Професор 

ЩУКІНА 

Людмила 

Павлівна 

4. ПОТКІНА         

Юлія                

Ігорівна 

Дипломна  робота: «Вкладиші  

шиберних  плит  на  основі  

периклазу» 

Професор   

ПІТАК      

Ярослав   

Миколайович 

5. ТВЕРДОХЛЄБОВА 

Ірина                               

Валеріївна 

Дипломний  проект : «МЗВ  заводу  

з  виробництва  рядової  цегли  

продуктивністю  15 млн. ум. цегли  

на  рік  з  застосуванням  глин  

Залютінського  родовища» 

Доцент                 

ПЕРМЯКОВ  

Юрій                   

В’ячеславович 

6. ТИМЧЕНКО                 

Аліна              

Русланівна 

Дипломний  проект : «МЗВ  заводу  

з  виробництва  лицьової  цегли  

продуктивністю  25 млн. ум. цегли  

на  рік  з  застосуванням  

Артемівської  глини» 

Доцент                 

ПЕРМЯКОВ  

Юрій                   

В’ячеславович 

7. ТЯПКІНА                        

Людмила                  

Іванівна 

Дипломна  робота : «Розробка  

складів  і  дослідження  

властивостей  ангобних  покриттів  

для  лицьової  керамічної  цегли» 

Професор 

ЩУКІНА 

Людмила 

Павлівна 

 

Проректор з наукового-педагогічної роботи                          проф.  Велієв Е.І. 



 

 

До наказу 

 

Нижчеперелічених студентів заочної  форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня  бакалаврів допустити до виконання випускних 

робіт, затвердити теми та призначити керівників 2016-2017 н.р. 

Факультет технології неорганічних речовин 

 Напрям 8.051301 - "Хімічна технологія " 

Група НЗ - 33 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 

Тема дипломного  

проекту  (роботи) 

Graduation work subject 

 

1. 2 3 4 

1. КОНОПЛЯНИЙ 

Станіслав    

Юрійович 

Дипломна  робота: 

«Ресурсозберігаюча 

технологія легких  

теплоізоляційних 

бетонів» 

«Resource saving technology 

of lightweight heat-insulating 

concretes» 

2. ПОЛОВІНКО  

Сніжана          

Сергіївна 

Дипломний  проект : «Цех  

по  виробництву  

візерунчатого  скла  

продуктивністю  3 млн. м
2
  

на  рік» 

 

“Processing workshop of 

figured glass production with 

productivity 3 mil. m
2 
per 

year” 

3. ПОЛУНІН      

Сєргєй  

Валєр’євіч 

 Дипломна  робота : 

«Керамічні  маси  на  

основі  глин  Білкінського 

родовища  для  

виробництва  

вентиляційних  блоків» 

“Ceramic  masses  based  on  

the  Belkin’s  clay  deposit  

for  ventilation  block  

production” 

4. ПОТКІНА   

Юлія                

Ігорівна 

Дипломна  робота: 

«Вкладиші  шиберних  

плит  на  основі  

периклазу» 

“Technology of shields for 

shutters on the base of 

periclase” 

5. ТВЕРДОХЛЄБОВА 

Ірина                               

Валеріївна 

Дипломний  проект : 

«МЗВ  заводу  з  

виробництва  рядової  

цегли  продуктивністю  15 

млн. ум. цегли  на  рік  з  

застосуванням  глин  

Залютінського  

родовища» 
 

“Using of Kharkiv region 

clays to the ordinary bricks 

manufacture with 15 million 

pcs per year productivity” 



6. ТИМЧЕНКО                 

Аліна              

Русланівна 

Дипломний  проект : 

«МЗВ  заводу  з  

виробництва  лицьової  

цегли  продуктивністю  25 

млн. ум.цегли  на  рік  з  

застосуванням  

Артемівської  глини» 

“Using of Donetsk region 

clay to the facing bricks 

manufacture with 25 million 

pcs per year productivity” 

7. ТЯПКІНА                        

Людмила                  

Іванівна 

Дипломна  робота : 

«Розробка  складів  і  

дослідження  

властивостей  ангобних  

покриттів  для  лицьової  

керамічної  цегли» 

“Development  of  

compositions  and  study  of  

properties  of  engobes  for  

facing  ceramic  brick” 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрою технології кераміки, 

вогнетривів,скла та емалей проф. Рищенко М.І. 

  



 

До наказу 

Нижчеперелічених студентів  заочної  форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня  магістрів  допустити до виконання випускних робіт, 

затвердити теми та призначити керівників 2016-2017н.р. 

Факультет  технології  неорганічних  речовин  

Напрям 8.051301 – «Хімічна  технологія» 

Група  НЗ-31м 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 

Тема дипломного  

проекту  (роботи) 

Прізвище, ім’я 

та по-батькові 

керівника, 

посада 

1. 2 3 4 

1. ДЕМСЬКИЙ  

Віталій     

Сергійович 

Дипломний  проект : «Завод  по  

виробництву  кольорової  

вузькогорлої  склотари  

продуктивністю  100 млн.шт. на рік» 

Доцент 

ВОРОНОВ 

Геннадій 

Костянтинович 

2. ПШЕВЛОДСЬКИЙ 

Олег              

Валентинович 

Дипломна  робота : «Технологічні  

шляхи  підвищення  якості  

санітарно-будівельної  кераміки» 

 

Професор   

ФЕДОРЕНКО   

Олена                         

Юріївна 

3. ТКАЧУК              

Лариса               

Петрівна 

Дипломна  робота : «Фарфорові  

маси  для  виготовлення  санітарно-

технічної  кераміки  методом лиття  

під  тиском» 

Професор   

ФЕДОРЕНКО   

Олена                         

Юріївна 

4. ЧЕРНЕГА             

Ольга            

Вікторівна 

Дипломна  робота: «Художньо-

побутова  кераміка  на  основі  

відвальних  глин  Опішнянського  

родовища» 

Професор   

ПІТАК      

Ярослав   

Миколайович 

 

 

 

 

Проректор з наукового-педагогічної роботи                          проф.  Велієв Е.І. 

 

 

 

 

 

 

 



До наказу 

Нижчеперелічених студентів  заочної  форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня  спеціалістів  допустити до виконання випускних 

робіт, затвердити теми та призначити керівників 2016-2017н.р. 

Факультет  технології  неорганічних  речовин  

Напрям 7.051301 – «Хімічна  технологія» 

Група  НЗ-31с 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

студента 

Тема дипломного  

проекту  (роботи) 

Прізвище, ім’я та 

по-батькові 

керівника, посада 

1. 2 3 4 

1. ГАДЖИБАБАЄВ 

Андрій                    

Сергійович 

Дипломний проект  : «Виробництво  

плиток  для  підлоги  продуктивністю  

2.0  млн. м
2
  на  рік з  використанням  

Української  сировини» 

Доцент                 

ПЕРМЯКОВ  

Юрій                   

В’ячеславович 

2. КУЛІКОВА           

Олена                 

Вадимівна 

Дипломний  проект : «Виробництво  

лицьової  плитки  продуктивністю  

6,0 млн. м
2
  на  рік  з  використанням  

сучасного  обладнання» 

 

Доцент                 

ПЕРМЯКОВ  

Юрій                   

В’ячеславович 

3. ЛЕЩЕНКО              

Тетяна                  

Леонідівна 

Дипломна  робота : «Керамограніт  на  

основі  глин  ПАТ «Веско»  і  кварц-

польовошпатової  сировини  України» 

Професор 

ЩУКІНА 

Людмила 

Павлівна  

4. ТЕРЕЩЕНКО       

Світлана                

Володимирівна 

Дипломний  проект: «Завод  з  

виробництва  шамотних  легковагів  

продуктивністю     3 тис.тонн  виробів  

на  рік  за  технологією  напівсухого  

пресування » 

Професор 

ЩУКІНА 

Людмила 

Павлівна 

5. ХИЖНЯК     

Марина                     

Вікторівна 

Дипломна робота : «Магнезіальне  

в’яжуче  на  основі  каустичного  

доломіту  з  пониженою  

температурою  першого  ступеня  

декарбонізації» 

Доцент 

ТАРАНЕНКОВА  

Вікторія          

Віталіївна 

 

 

 

Проректор з наукового-педагогічної роботи                       проф.   Велієв Е.І. 

 

 

 



 

До наказу 

 

Нижчеперелічених студентів заочної  форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня  магістрів допустити до виконання випускних робіт, 

затвердити теми та призначити керівників 2016-2017 н.р. 

Факультет технології неорганічних речовин 

 Напрям 8.051301 – «Хімічна технологія» 

Група НЗ-31м 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 
Тема дипломного 

проекту  (роботи) 
Graduation work subject 

1. 2 3 4 

1. ДЕМСЬКИЙ  

Віталій     

Сергійович 

Дипломний  проект : 

«Завод  по  виробництву  

кольорової  вузькогорлої  

склотари  продуктивністю  

100 млн.шт. на рік» 

“Plant of  color  narrow 

neck glass container 

production withp 

roductivity                          

100 millions  units per  

year” 

2. ПШЕВЛОДСЬКИЙ 

Олег 

Валентинович 

Дипломна  робота : 

«Технологічні  шляхи  

підвищення  якості  

санітарно-будівельної  

кераміки» 

 

“Techoloqical  ways  to  

improve  the  quality  of  

sanitary ceramics” 

3. ТКАЧУК              

Лариса               

Петрівна 

Дипломна  робота : 

«Фарфорові  маси  для  

виготовлення  санітарно-

технічної  кераміки  

методом лиття  під  

тиском» 

“Porcelain  mass  for  the  

injection  molding  in  

manufacture  of  sanitary  

ceramic” 

4. ЧЕРНЕГА             

Ольга            

Вікторівна 

Дипломна  робота : 

«Художньо-побутова  

кераміка  на  основі  

відвальних  глин  

Опішнянського  

родовища» 

“Opishnya slurry clays raw 

to artware and household 

ceramics manufacture” 

 

 

 

 

Зав. кафедрою технології кераміки, 

вогнетривів,скла та емалей  проф. Рищенко М.І.  

  



 

До наказу 

Нижчеперелічених студентів заочної  форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня  спеціалістів  допустити до виконання випускних 

робіт, затвердити теми та призначити керівників 2016-2017 н.р. 

Факультет технології неорганічних речовин 

 Напрям 7.051301 – «Хімічна технологія» 

Група Н-31с 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

студента 

Тема дипломного 

проекту  (роботи) 
Graduation work subject 

1. 2 3 4 

1. ГАДЖИБАБАЄВ 

Андрій                    

Сергійович 

Дипломний  проект  : 

«Виробництво  плиток  для  

підлоги  продуктивністю  

2.0  млн. м
2
  на  рік  з  

використанням  

Української  сировини» 

«The floor tiles manufacture 

with 2,0 million sq.m. per 

year productivity» 

2. КУЛІКОВА           

Олена                 

Вадимівна 

Дипломний  проект : 

«Виробництво  лицьової  

плитки  продуктивністю  

6,0 млн. м
2
  на рік  з 

використанням  сучасного  

обладнання» 

«The facing tiles 

manufacture with 6,0 million 

sq.m. per year productivity» 

3. ЛЕЩЕНКО              

Тетяна                  

Леонідівна 

Дипломна  робота : 

«Керамограніт  на  основі  

глин  ПАТ «Веско»  і  

кварц-польовошпатової  

сировини  України» 

“Granite  tiles  based   on  the  

clays  of  PJSC  “Vesko”  

and  quartz-feldspar  

materials  of  Ukraine” 

4. ТЕРЕЩЕНКО       

Світлана                

Володимирівна 

Дипломний  проект : 

«Завод  з  виробництва  

шамотних  легковагів  за  

технологією  напівсухого  

пресування  

продуктивністю  3 тис.тонн  

виробів  на  рік»   

“Plant  for  production  of  

fireclay  lightweights, 

obtained  by  technology  

moist  pressing,  with  

productivity  3000  tons of  

products  per  year” 

5. ХИЖНЯК    

Марина                     

Вікторівна 

Дипломна  робота : 

«Магнезіальне  в’яжуче  на  

основі  каустичного  

доломіту  з  пониженою  

температурою  першого  

ступеня  декарбонізації» 

“Magnesium binder on the 

base of caustic dolomite with 

the decarbonisationfirst 

degree low temperature” 

 

Зав. кафедрою технології кераміки, 

вогнетривів,скла та емалей проф. Рищенко М.І.  

 



До наказу 

 

Нижчеперелічених студентів денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр допустити до виконання випускних робіт, 

затвердити теми та призначити керівників  2016-2017н.р. 

 Факультет технології неорганічних речовин 

 Спеціальність 8.05130104 – «Хімічні технології тугоплавких 

неметалевих і силікатних матеріалів» 

Групи Н-31м, 31ам  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

студента 

Тема дипломного 

проекту  (роботи) 

Прізвище, ім’я та 

по-батькові 

керівника, посада 

1. 2 3 4 

1. БЕЗУГЛА       

Катерина          

Сергіївна 

Дипломна робота: «Легкі  керамічні  

заповнювачі підвищеної   міцності  для    

будівельних  бетонів» 

Професор 

ЩУКІНА 

Людмила 

Павлівна 

2. БОНДАРЕНКО  

Вадим              

Сергійович 

Дипломна робота:  «Розробка складів 

керамічних мас зі зниженою 

температурою спікання для 

виробництва рядової цегли» 

Доцент 

НАГОРНИЙ        

Андрій     

Олегович 

3. ГРИВЦОВА         

Анастасія   

Олександрівна 

Дипломна робота:  «Сподуменові  

склокристалічні  матеріали  з  

підвищеними  термо-механічними  

властивостями» 

Доцент 

САВВОВА 

Оксана 

Вікторівна 

4. КАБАЦЬКА   

Ганна               

Олександрівна 

Дипломна  робота:  «Кольорові  

керамічні  матеріали  архітектурно-

будівельного  призначення  на  основі  

легкотопкої  глинистої  сировини.» 

Професор 

ЩУКІНА 

Людмила 

Павлівна 

5. КОРАБЛЬОВА     

Поліна       

Сергіївна 

Дипломна робота: «Радіопрозора  

кераміка  на  основі  системи 

SrO-Al2O3-SiO2-TiО2» 

Професор   

ЛІСАЧУК    

Георгій          

Вікторович 

6. МИРОНЕНКО  

Дар’я   

Олександрівна 

Дипломна робота :  «Конструкційно-

теплоізоляційні  керамічні  матеріали  

для  енергозберігаючого  будівництва.» 

Професор 

ЩУКІНА 

Людмила 

Павлівна 

7. МИХАЙЛОВ-

СЬКИЙ                        

Максим              

Юрійович 

Дипломна робота: «Одержання  

декоративної    цегли   на  основі  

доломіту  Єленівського  родовища  та  

бішофіту Затурінського  родовища» 

Доцент 

ТАРАНЕНКОВА

Вікторія 

Віталіївна 



8. НЕСТЕРЕНКО  

Дмитро                  

Олегович 

Дипломна робота : 

«Теплоенергозберігаючі  багатошарові   

зміцнені  покриття  для  листового  

флоат  скла» 

Професор    

БРАГІНА    

Людмила     

Лазарівна 

9. НОВІКОВ  

Дмитро             

Петрович 

Дипломна робота :  «Високоміцні  

склокристалічні  матеріали  захисної  

дії  на  основі  дисилікату літія» 

Доцент 

САВВОВА 

Оксана 

Вікторівна 

10. РЯБІНІН  

Олександр  

Сергійович 

Дипломна робота :  «Стронцієва  

високоміцна  кераміка  з  домішками  

оксидів  s-, р- елементів» 

Професор   

ПІТАК      

Ярослав   

Миколайович 

11. САФРОНОВА 

Юлія                             

Олександрівна 

Дипломна  робота: «Модифікування  

поверхні  скла  золь-гель  плівками  в  

системі  R2O3-RO2-SiO2» 

Доцент       

ВОРОНОВ   

Геннадій    

Костянтинович 

12. УМАНЕЦЬ    

Аліна               

Миколаївна 

Дипломна  робота: « Біоактивні  

кальційсилікофосфатні  

склокристалічні  покриття  для  

дентального  протезування » 

Доцент 

САВВОВА 

Оксана 

Вікторівна 

13. ЦИГАНЕНКО  

Олексій        

Сергійович 

Дипломна  робота  : «Розробка складів 

керамічних мас для виготовлення 

щільно спечених плиток для підлоги» 

Доцент 

НАГОРНИЙ        

Андрій     

Олегович 

14. ШЕВЦОВ    

Олексій     

В’ячеславович 

Дипломна робота: «Муліто-тіалітова   

кераміка,  отримана  з  використанням  

техногенних  відходів» 

Професор     

ФЕДОРЕНКО 

Олена                   

Юріївна 

 

 

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи  проф. Мигущенко Р.П. 

 


