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1 Братко Едуард Олександрович 103м-19-2 Гідрогеологія «Аналіз геоструктурних та геоди-

намічних чинників формування 

джерел заводнення гірничих виро-

бок шахт та їх урахування при пі-

дземному вийманні вугілля» 

An analysis of geostructural and 

geodynamic factors in forming the 

sources of inflow to mine workings 

and their consideration in under-

ground coalmining 

Проф. Садовенко І.О. 

2 Гріф Данило Михайлович 103м-19-2 Гідрогеологія «Гідрогеотермальні ресурси закри-

тих вугільних шахт та їхнє викори-

стання» 

Hydro-geothermal resources of 

closed coal mines and their use 

Проф. Рудаков Д.В. 

3 Земляна Анастасія В’ячеславівна 103м-19-2 Гідрогеологія «Аналіз інженерно-геологічних фа-

кторів і прогноз їхньої динаміки з 

метою забудови техногенно наван-

таженої берегової зони» 

Analysing engineering and geologi-

cal factors and predicting their dy-

namics in terms of construction 

within the man-made loaded coastal 

zone 

Проф. Рудаков Д.В. 

4 Огійченко Вікторія Вікторівна 103м-19-2 Гідрогеологія «Гідрогеологічні передумови і ди-

наміка формування теплового ресу-

рсу шахтних полів Західного Дон-

Проф. Інкін О.В. 



басу на основі моделювання» 

Hydrogeological preconditions and 

dynamics of thermal resource for-

mation in mining areas of Western 

Donbas based upon modelling 

5 Павліщева Еллада Дмитрівна 103м-19-2 Гідрогеологія «Обґрунтування гідрогеодинаміч-

них параметрів закритих геотерма-

льних систем та схеми їхнього ви-

користання» 

Substantiation of hydrogeodynamic 

parameters of the closed geothermal 

systems and schemes for their use 

Проф. Інкін О.В. 

6 Перець Андрій Андрійович 103м-19-2 Гідрогеологія «Гідродинаміка і гідрохімія гідрос-

фери Криворізького басейну та за-

ходи щодо її врегулювання на ос-

нові чисельних моделей» 

Hydrodynamics and hydrochemis-

try of hydrosphere in Kryvyi Rih 

basin and measures for its regula-

tion on the basis of numerical mod-

els 

Доц. Загриценко А.М. 

7 Салагаєва Ганна Олександрівна 103м-19-2 Гідрогеологія «Гідрогеомеханічні параметри за-

хисних бар’єрних ціликів вугільних 

шахт та їхнє технологічне викорис-

тання» 

Hydrogeomechanical parameters of 

protective barrier pillars in coal 

mines and their technological use 

Доц. Загриценко А.М. 

8 Саух Валерій Сергійович 103м-19-2 Гідрогеологія «Оцінка ризиків втрати гідрогеоме-

ханічної стійкості ґрунтового маси-

ву та обґрунтування схем її попере-

дження» 

Risk assessment of hydrogeome-

Доц. Тимощук В.І. 



chanical stability loss of soil mass 

and substantiation of preventive 

measures 

9 Срібяник Альона Олегівна 103м-19-2 Гідрогеологія «Оцінка ризиків розвитку негатив-

них гідрогеомеханічних процесів за 

хронологією реальної геотехноген-

ної аварії та обґрунтуванняпопере-

джувальних заходів» 

Risk assessment of negative hydro-

geomechanical process evolution in 

terms of a real geotechnical accident 

chronology and substantiation of  

preventive measures 

Проф. Садовенко І.О. 

10 Чорноус Анастасія Віталіївна 103м-19-2 Гідрогеологія «Динаміка гідро- та геохімічного 

режимів у зоні розташування і ма-

сиві технологічного відвалу та схе-

ма локалізації геотехногенезу» 

Dynamics of hydro- and geochemi-

cal regimes within technological 

waste heap location and its body as 

well as a scheme to localize the ge-

otechnogenesis 

Доц. Тимощук В.І. 
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Завідувач кафедри іноземних мов, професор                                    С.І. Кострицька 


