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1. Агапова Аліна Андріївна 103-16-2 бакалавр 

Гідрогеологія 

«Механічна суфозія як фактор 

небезпеки при спорудженні та 

експлуатації будівель на льосах» 

Mechanical suffusion as a hazard 

factor while constructing and 

maintaining buildings on loess 

soils 

Доц. Деревягіна Н.І. 

2. Запухлий Вадим Ігорович 103-16-2 бакалавр 

Гідрогеологія 

«Намивні основи будівель: інже-

нерно-геологічні особливості та 

ризики їх експлуатації» 

Washed-in building foundations: 

their engineering-geological fea-

tures and operation risks 

Доц. Деревягіна Н.І. 

3. Петровський Сергій Миколайович 103-16-2 бакалавр 

Гідрогеологія 

«Гідрогеологічні та гідротехнічні 

основи розчистки русел старію-

чих річок як засіб відновлення 

екосистеми» 

Hydrogeological and hydrotech-

nical principles for cleaning slug-

gish river beds as a tool of ecosys-

tem restoration 

Проф. Інкін О.В. 

4. Решетняк Дар`я Олександрівна  103-16-2 бакалавр 

Гідрогеологія 

«Аналіз методик інженерно-

геологічного моніторингу на 

прикладі Закарпаття» 

Analysing the methods of engi-

neering-geological monitoring in 

terms of Transcarpathia 

Ас. Шерстюк Є.А. 



5. Руденко Анатолій В`ячеславович 103-16-2 бакалавр 

Гідрогеологія 

«Гідрогеологічні особливості 

збереження ресурсів технічної 

води зі штучним поповненням на 

масштабному об’єкті»  

Hydrogeological features of pre-

serving industrial water re-

sources with artificial recharge 

on a large-scale site 

Ас. Шерстюк Є.А. 

6. Саулов Костянтин Сергійович 103-16-2 бакалавр 

Гідрогеологія 

«Яруга у льосовому схилі як 

вміщуюча основа тунелю та ін-

женерно-геологічні ризики його 

експлуатації» 

A ravine on the loess slope as a 

host tunnel foundation and geo-

logical-engineering risks of its 

operation 

Ас. Тішков В.В. 

7. Фоменко Катерина Володимирівна 103-16-2 бакалавр 

Гідрогеологія 

«Інженерно-геологічні умови 

глибокої яруги Дніпровського 

схилу та заходи забезпечення її 

стійкості» 

Engineering-geological condi-

tions of a deep ravine in the 

Dnipro slope and the measures to 

maintain its stability 

Engineering-geological condi-

tions of a deep ravine on  Dnipro 

slope and measures to maintain 

its stability 

Ас. Тішков В.В. 
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