
ПЕРЕЛІК 

кандидатських дисертаційних робіт викладачів кафедри Екології 

 
№ 

п/п  

Прізвище, ім’я 

та по-батькові 

Назва дисертаційного 

дослідження 
Спеціальність 

Дата та місце 

захисту 

1 

 

Вальтер Галина 

Андріївна 

Біологія розмноження 

сингілю Liza aurata 

(Risso) та розробка 

методу управління 

його дозріванням 

03.00.10 - іхтіологія 

Всесоюзний науково-

дослідний інститут 

морського рибного 

господарства та 

океанографії 

1984 р. 

2 

 

Позднякова 

Олена Ігорівна 

Дослідження 

властивостей сумішей 

декстрин-

полівініловий спирт-

іод 

 

02.00.04 – Фізична хімія 

Харківський 

державний 

університет ім. 

Горького 

1986 р. 

3 

 

Анісімова 

Світлана 

Вікторівна 

Методи розробки 

системи заходів щодо 

охорони вод малих 

річок як компонентів 

природних комплексів 

та господарського 

розвитку 

11.00.11. Охорона 

навколишнього 

середовища та 

раціональне 

використання природних 

ресурсів 

 

Всесоюзний науково-

дослідний інститут з 

охорони вод 

1987 р. 

4 

 

Усенко Олена 

Володимирівна 

Вплив важких металів 

на інтенсивність 

синтезу нуклеїнових 

кислот та білка в 

клітинах про- та 

еукаріотів 

03.00.04– біохімія 

Харківський 

державний 

університет ім. 

Горького 

1992 р. 

5 

 

Лежнева Олена 

Іванівна 

Ефективність 

експресних 

маршрутних 

перевезень пасажирів у 

найбільших містах 

05.22.01 – Транспортні 

системи 

Харківська 

національна академія 

міського 

господарства 

2007 р. 

6 

 

Прокопенко 

Наталія 

Вікторівна 

Вплив анестетиків і 

інгібіторів аніонного 

транспорту на 

стійкість еритроцитів 

до змін температурних 

і осмотичних факторів 

середовища 

03.00.19 - кріобіологія 

Інститут проблем 

кріобіології і 

кріомедицини НАН 

України 

2007 р. 

7 

 

Желновач Ганна 

Миколаъвна 

Оцінка якості та 

підвищення 

екологічної безпеки 

придорожнього 

простору 

21.06.01 – екологічна 

безпека 

Український науково-

дослідний інститут 

екологічних проблем 

2012 р. 

8 

 

Барун Марина 

Вікторівна 

Економіко-екологічна 

оцінка ефективності 

ресурсозберігаючих 

проектів з 

використання 

08.00.06 Економіка 

природокористування та 

охорони навколишнього 

середовища 

Інститут проблем 

ринку та економіко-

екологічних 

досліджень 2014 р.  



вторинних ресурсів (на 

прикладі виробництва 

дорожньо-будівельних 

матеріалів) 

9 

Панкова Оксана 

Володимирівна 

«Селекційно-генетичні 

ефекти дії іонізуючого 

випромінювання на 

ріст, розвиток та 

гібридизацію 

злакових». 

06.01.05 – селекція та 

насінництво. 

Інститут 

рослинництва ім. В.Я. 

Юр’єва. 

2014 

10 

 

Калюжна Юлія 

Сергіївна 

Зниження 

антропогенного 

впливу на навколишнє 

середовище шляхом 

переробки відвальних 

доменних шлаків 

 

21.06.01 – екологічна 

безпека 

Український науково-

дослідний інститут 

екологічних проблем 

2016 р. 

 


