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Спеціальність 101 Екологія 

Рік вступу: 2020 

Тема наукової роботи: «Оцінка перспектив імплементації еколого-

правових аспектів зеленого будівництва в законодавчу базу України» 

Наукові роботи 

1. «Оцінка впливу на довкілля для виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС». Мiжнародна науково-практична iнтернет-

конференцiя  на тему  « П'ятдесяті економіко-правові 

дискусії »   25 вересня 2020 р.  на сайті   http://spilnota.net.ua , 

електронна версія http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3551/ 

2. «Імплементація європейського зеленого курсу»  ІІ Всеукраїнська 

науково практична конференція "Євроінтеграція екологічної політики 

України" 21 - 23.10.2020. м. Одеса. ст. 114-116 

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/Zbirnik-materialiv-konferentsiyi-

Ekopolitika-2020.pdf,  

3.  «Законодавчі шляхи зменшення шкідливого впливу промисловості на 

довкілля». VI Міжнародна науково-практична конференція здобувачів 

вищої освіти, аспірантів та молодих учених «Галузеві проблеми 

екологічної безпеки»,  у форматі Zoom-конференції 23 жовтня 2020 

року. м. Харків. Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-практичної 

конференції здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих учених 

«Галузеві проблеми екологічної безпеки» ISBN 978-617-7602-91-9   

стор. 210. https://drive.google.com/drive/folders/1wZGVFjoB-

l_FWt2jT5mWxgYJeyOAqpyU?usp=sharing 

4. «Імплементація принципів права ЄС в екологічні законодавчі норми 

України». Мiжнародна науково-практична iнтернет-конференцiя  на 

тему  « П'ятдесят перші економіко-правові дискусії »   27 

жовтня 2020 р.  на сайті   http://spilnota.net.ua   

 http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3574/ 

5. Імплементація екологічних зобов’язань як засіб покращення 

моніторингу довкілля в Україні». ХХХІ Міжнародна науково-

практична інтернет конференція «Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки в країнах Європи та Азії» 31.10.2020 . м. Переяслав. 

Збірник матеріалів конференції (ст.21-22). 

http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/81/conference_31-

31.10.2020.pdf 
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6. «Імплементація екологічних стандартів ЄС в законодавчу базу України 

як технологія захисту довкілля». І Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Екологія. Довкілля. 

Енергозбереження» присвячена 90-річчю Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Полтава, НУПП, 3 – 

4 грудня 2020 р. 

7. Кривомаз Т.І., Савченко А.М. Зменшення впливу будівельної галузі на 

зміну клімату шляхом впровадження принципів зеленого будівництва // 

Екологічна безпека та природокористування. - 2021. - № 37 (1). - С. 55-

68. 

8. «Зелене будівництво. Методичні вказівки до виконання практичних 

занять з дисципліни «Екологія» для студентів спеціальностей 101 

«Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», 191 

«Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво і цивільна 

інженерія», 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 

«Підприємство, торгівля та біржова діяльність»/ уклад.: Т.І.Кривомаз, 

Д.В.Варавін, А.М.Савченко. – Київ : КНУБА, 2021. – 32с. 

 

Бере участь в проєкті «ERASMUS+» - Грантова угода 619285-EPP-1-

2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP «Багаторівнева місцева, національна та 

регіональна освіта та навчання в галузі кліматичних послуг, адаптації 

до кліматичних змін та пом'якшення наслідків" (ClimEd)», як учасник 

першого робочого пакету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сертифікати конференцій: 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


