
Шифр на назва напряму підготовки або шифр та 

назва спеціальності 

103 Науки про Землю 

ОКР та назва 

спеціалізації 

(при наявності) 

 

Додаток до наказу від 15.04.2022 p. 

№ 203-c 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я,  

по батькові 

студента 
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ПІБ та посада 

 керівника 

1 Глущенко Софія Олегівна 103-18-2 Гідрогеологія Природні передумови та техногенні 

фактори розвитку негативних інже-

нерно-геологічних процесів в Но-

вокайдакському районі м. Дніпро 

Natural preconditions and man-

caused factors of emerging negative 

engineering-geological processes in 

Novokaydak district of the city of 

Dnipro 

Доц. Загриценко А.М. 

 

2 Головко Карина Сергіївна 103-18-2 Гідрогеологія Геодинаміка морського узбережжя 

сходу України та інженерні заходи 

з управління абразією 

Geodynamics of the seacoast in 

eastern Ukraine and engineering 

measures to control abrasion 

Ас. Шерстюк Є.А. 

 

3 Гончар Дмитро Сергійович 103-18-2 Гідрогеологія Особливості інженерно-геологічних 

умов ділянки будівництва вітроеле-

ктростанції у Херсонській області 

та прогноз стійкості її основи в 

умовах тривалої експлуатації 

Specific features of engineering and 

geological conditions of the wind-

mill farm construction site in Kher-

son region and prediction of its base 

stability under conditions of long-

term operation 

Проф. Інкін О.В. 

4 Дребель Ярослав В’ячеславович 103-18-2 Гідрогеологія Формування техногенно зміненого Доц. Деревягіна Н.І. 



гідродинамічного режиму підзем-

них вод у заплаві р. Самари та Вов-

чої та обґрунтування заходів захис-

ту водозаборів 

Formation of man-changed hydro-

dynamic regime of groundwater in 

the floodplain of the Samara and 

Vovcha Rivers and substantiation of 

the measures to protect water in-

takes  

 

5 Дубинська Олександра 

В’ячеславівна 

103-18-2 Гідрогеологія Особливості водно-сольового ре-

жиму зрошуваних територій в 

Дніпропетровській області та про-

гноз процесів підтоплення 

Specific features of water-salt re-

gime formation  across irrigated ar-

eas in Dnipropetrovsk region and 

prediction of soil waterlogging pro-

cesses 

Проф. Рудаков Д.В. 

 

6 Коротка Владислава Олександрі-

вна 

103-18-2 Гідрогеологія Інженерно-геологічні умови цент-

ральної частини Дніпропетровської 

області та прогноз деформацій ґру-

нтів в основі фундаменту об'єкта 

залізничної інфраструктури 

Engineering and geological condi-

tions of the central part of 

Dnipropetrovsk region and predict-

ing soil deformations in the founda-

tion base of railway infrastructure 

facility 

Доц. Перкова Т.І. 

 

7 Лагуткін Максим Павлович 103-18-2 Гідрогеологія Аналіз інженерно-геологічних умов 

ділянки земляного полотна залізни-

ці у Донецькій області у зв’язку з 

Доц. Перкова Т.І. 

 



прогнозом деформаційної стійкості 

схилів насипу 

Analysis and prediction of engineer-

ing and geological conditions along 

the railway section in Donetsk re-

gion in terms of  evaluating em-

bankment slope deformation stabil-

ity 

8 Левченко Єлизавета Сергіївна 103-18-2 Гідрогеологія Фізико-геологічні умови форму-

вання високих лесових терас р. 

Дніпро та оцінка їхніх фізико-

механічних властивостей на прик-

ладі проектних умов будування ін-

женерного об’єкта 

Physical and geological conditions 

of the formation of high loess ter-

races along the Dnipro River and 

evaluation of their physical and me-

chanical properties in terms of de-

sign conditions for engineering fa-

cility construction 

Ас. Шерстюк Є.А. 

 

9 Литвинов Сергій Олексійович 103-18-2 Гідрогеологія Інженерно-геологічні умови тери-

торії Покровського промислового 

району та оцінка гідрогеомеханіч-

ної стійкості діючого породного 

відвалу у зв’язку з його реконстру-

кцією 

Engineering and geological condi-

tions on the area of Pokrovskyy in-

dustrial district and the assessment 

of hydro-geomechanical stability of 

an operated waste rock pile due to 

its reconstruction 

Доц. Тимощук В.І. 

 



10 Серпіченко Єлизавета Сергіївна 103-18-2 Гідрогеологія Геолого-гідрогеологічна структура 

Донбасу за факторами моніторингу 

і формування гідродинамічного ре-

жиму в умовах затоплення шахт та 

різної контрольованості регіону 

Geological and hydrogeological 

structure of Donbas according to 

the factors of monitoring and hy-

drodynamic regime formation un-

der conditions of mine flooding  and 

different controllability of the re-

gion 

Доц. Загриценко А.М. 

 

11 Сінкевич Данило Сергійович 103-18-2 Гідрогеологія Гідрогеологічні умови Горішньо-

Плавнівського залізорудного родо-

вища та обґрунтування доцільної 

системи водозниження на ділянці 

будівництва заглибленого вузла  

рудозбагачення 

Hydrogeological conditions of the 

Horishne-Plavnivske iron ore de-

posit and the rationale of a de-

watering system at the construction 

site of a deep ore enrichment unit 

Доц. Тимощук В.І. 

 

12 Шевченко Олександр Валерійо-

вич 

103-18-2 Гідрогеологія Інженерно-геологічні особливості 

надзаплавної тераси у м. Дніпро та 

засоби захисту споруд на просад-

них ґрунтах 

Engineering and geological features 

of the floodplain terrace in the city 

of Dnipro and the measures to pro-

tect structures on subsidence soils 

Доц. Деревягіна Н.І. 

 

13 Гадяцький Ярослав Юрійович 103-19ск-2 Гідрогеологія Умови формування прісних питних 

вод басейну р. Самара та методика 

Проф. Інкін О.В. 



їх розвідки і розрахунку запасів на 

прикладі водопостачання с. Новот-

роїцьке 

Conditions of fresh drinking water 

formation in the Samara River ba-

sin and methods to explore and 

evaluate reserves for water supply 

to the village of Novotroitske 

14 Головченко Андрій Володими-

рович 

103-19ск-2 Гідрогеологія Закономірності фільтраційних вла-

стивостей вуглевмісних відкладів 

Донбасу та прогноз активізації га-

зовиділення в умовах техногенного 

впливу 

Regularities of flow properties of 

coal-bearing deposits in Donbas and 

prediction of gas emission activation 

under the conditions of man-made 

impact 

Проф. Інкін О.В. 

15 Калічак Євгеній Миколайович 103-19ск-2 Гідрогеологія Умови формування прісних підзем-

них вод у басейні р. Хорол та ви-

значення геолого-економічних по-

казників їхнього видобутку 

Conditions of fresh groundwater 

formation in the Khorol River basin 

and evaluation of geological and 

economic indicators of its extraction 

Проф. Інкін О.В. 

16 Кнюх Веніамін Леонідович 103-19ск-2 Гідрогеологія Особливості формування гідроди-

намічного режиму ділянки берего-

вого водозабору в межах надзапла-

вної тераси р. Дніпро та оцінка 

впливу його експлуатації на часові 

зміни якісного складу підземних 

вод 

Доц. Тимощук В.І.  

 



Specific features of hydrodynamic 

regime of the coastal water intake 

site within the floodplain terrace of 

the Dnipro River and assessment of 

its operation impact on the tem-

poral changes of groundwater qual-

ity  

 


