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Присутні:   Присутні : завідувач кафедри, д.т.н., професор Волошкіна О.С.,  
д.т.н., професор Ткаченко Т.М., к.т.н., професор Трофімович В.В.,.к.т.н., 
доцент Березницька Ю.О., к.т.н., доцент Василенко Л.О к.т.н., доцент 
Вільсон О.Г., к.т.н., доцент Дзюбенко В.Г., к.т.н., доцент Жукова О.Г., к.т.н., 
доцент Журавська Н.Є., к.т.н., доцент Клімова І.В., к.т.н., доцент Кордуба 
І.Б., старший викладач Корінний В.І., к.т.н., к.т.н., доцент Котовенко О.А., 
к.т.н., доцент Кравченко М.В., к.т.н., доцент Кравчук В.Т., старший викладач 
Мірошніченко О.Ю., к.т.н., асистент Перебинос А.Р., викладач Патрикеев 
О.Г., старший викладач Петренко Д.В., старший викладач Стефанович І.С., 
викладач Стефанович П.І., к.юр.н., доцент Тернавська В.М., к.т.н., доцент 
Федоренко С.В., старший викладач Щербакова О.М.

Запрошені: аспіранти  кафедри охорони праці і навколишнього середовища

Порядок денний:

1. Звіт аспірантів кафедри ОП і НС. 

Слухали:   звіт  аспірантки  першого  року  вечірньої  форми  навчання  за 
спеціальністю 101 «Екологія» Савченко А. М. Тема наукової роботи «Оцінка 
перспектив імплементації еколого-правових аспектів зеленого будівництва в 
законодавчу  базу  України»  про  хід  виконання  індивідуального  плану 
аспіранта за 2020-2021 н.р.

Звіт  аспіранта першого року навчання Маршалла Д.І  за  спеціальністю 101 
«Екологія». Тема роботи: «Технології зменшення об’єму викидів парникових
газів на підприємстві» про хід виконання індивідуального плану аспіранта за 
2020-2021 н.р.



Звіт аспіранта  першого року навчання Гончаренко Артема Вадимовича за 
спеціальність  101  «Екологія».  Тема  роботи:  ««Розробка  комплексної 
інноваційної системи моніторингу стану якості довкілля» про хід виконання 
індивідуального плану аспіранта за 2020-2021 н.р.

Звіт  аспіранта  першого  року  навчання  Калюха  Ю.І.  за  спеціальністю  101 
«Екологія».  Тема  роботи:  «Екологічні  ризики  в  звичайному  та  зеленому 
будівництві»  про  хід  виконання  індивідуального  плану аспіранта  за  2020-
2021 н.р.

Звіт аспіранта другого року навчання Глущенко Р. О. за спеціальністю 101 
«Екологія». Тема роботи «Регулювання дощових стічних вод за допомогою
«зелених» конструкцій» про хід виконання індивідуального плану аспіранта.

Звіт аспірантки другого року навчання Петрової А.О. за спеціальністю 101 
«Екологія». Тема роботи: « Вплив частоти та нерівномірності випадіння
опадів  на  витратні  характеристики  споруд  дощової  каналізації»  про  хід 
виконання індивідуального плану аспіранта.

Звіт  аспіранта  четвертого  року  навчання  Бібова  І.І.  за  спеціальністю  101 
«Екологія». Тема роботи: ««Оцінка впливу на довкілля від житлової
забудови в контексті європейського законодавства (на прикладі м.Київ)» про 
хід виконання індивідуального плану аспіранта.

Виступили:    зав.  кафедри,  д.т.н.,  проф.  Волошкіна  О.С.,  д.т.н.,  проф. 
Ткаченко  Т.М.,  к.т.н.,  проф.  Гунченко  О.М.,  к.т.н.,  доц.  Журавська  Н.Є. 
старший викладач Корінний В.І., з пропозиціями щодо характеристики звіту 
роботи  аспірантів  та  виконання  їхнього  індивідуального  плану.  що 
аспірантка  Савченко  А.М.  заслуговує  позитивної  оцінки  по  успішному 
виконання Індивідуального плану аспіранта і запропонувала затвердити  звіт. 

Ухвалили:  затвердити  звіт  аспірантів  першого  курсу  навчання  Савченко 
А.М., Гончаренко А.В., Маршалла Д.І., Калюха Ю.І. Вважати, що виконання 
наукової роботи відбувається згідно Індивідуального плану аспірантів. 

Затвердити звіт аспіранта другого року навчання Глущенко Р.О. Вважати, що 
виконання  наукової  роботи  відбувається  згідно  Індивідуального  плану 
аспірантів.

Затвердити звіт аспірантки другого року навчання Петрової А.О. Атестувати 
аспірантку з відставанням від індивідуального плану аспіранта.




