Природничий факультет 2018
Прізвище, ім’я
№ та по батькові
п/п
студента

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тема роботи

Відомості про
наукового керівника
роботи

Відомості про рецензента
роботи

Синтез та
кандидат хімічних
антиоксидантна
Андрійчук Олена
наук, доцент кафедри
активність ацильованих
хімії, Листван Віталій
Василівна
індандіонів та їх
Володимирович
похідних

доктор педагогічних наук,
професор кафедри хімії
Житомирського національного
агроекологічного університету,
Заблоцька Ольга Сергіївна

Білобров
Олександр
Миколайович

Електрохімічні процеси
кандидат хімічних
при поліруванні CdTe
наук, доцент кафедри
та Cd0,2Hg0,8Te
хімії, Денисюк Роман
розчинами K2Cr2O7 –
Олександрович
HCl

доктор педагогічних наук,
професор кафедри хімії
Житомирського національного
агроекологічного університету,
Заблоцька Ольга Сергіївна

Бойчук Ірина
Миколаївна

Визначення катіонів
деяких важких металів
у водних розчинах
після їх вилучення
модифікованими
адсорбентами

кандидат хімічних
наук, доцент кафедри
хімії, Кичкирук Ольга
Юріївна

кандидат хімічних наук, доцент
кафедри хімії Житомирського
національного агроекологічного
університету, Кураченко Наталя
Миколаївна

Ванельчук
Тетяна
Миколаївна

Формування
експериментальних
умінь студентів
засобами домашньої
хімічної лабораторії

доктор педагогічних
наук, професор
кафедри хімії,
Романишина Людмила
Миколаївна

доктор педагогічних наук,
професор кафедри хімії
Житомирського національного
агроекологічного університету,
Заблоцька Ольга Сергіївна

Особливості процесів
комплексоутворення
кандидат хімічних
Киричук Марина
на поверхні
наук, доцент кафедри
магнітокерованих
хімії, Кусяк Наталія
Юріївна
нанокомпозитів при
Володимирівна
+
2+
3+
адсорбції Ag , Cu , Au

доктор педагогічних наук,
професор кафедри хімії
Житомирського національного
агроекологічного університету,
Заблоцька Ольга Сергіївна

кандидат хімічних
наук, доцент кафедри
хімії, Денисюк Роман
Олександрович

доктор педагогічних наук,
професор кафедри хімії
Житомирського національного
агроекологічного університету,
Заблоцька Ольга Сергіївна

Корнієцька
Тетяна Сергіївна

Травлення Cd0,2Hg0,8Te
у розчинах HNO3-KIетиленгліколь

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Подзюбанчук
Ілія
Олександрович

Сидоренко
Наталія Петрівна

Адсорбція
комплексних сполук
Hg2+ на поверхні
магніточутливих
композитів на основі
Fe3O4

доктор фізикоматематичних наук,
професор кафедри
хімії, Горбик Петро
Петрович

доктор педагогічних наук,
професор кафедри хімії
Житомирського національного
агроекологічного університету,
Заблоцька Ольга Сергіївна

Сульфаміди: хімія і
використання в
медицині

кандидат хімічних
наук, доцент кафедри
хімії, Листван
Володимир
Миколайович

доктор педагогічних наук,
професор кафедри хімії
Житомирського національного
агроекологічного університету,
Заблоцька Ольга Сергіївна

Особливості механізмів
синтезу п’ятишарових
кандидат хімічних
перовскітоподібних
Шевчук Наталя
наук, доцент кафедри
сполук та фаз типу
хімії, Чумак Володимир
Володимирівна
A5B5O17 із
Валентинович
сумісноосаджених
компонентів

Яковчук Леся
Валеріївна

Ізоморфне заміщення
кандидат хімічних
атомів в п’ятишаровій наук, доцент кафедри
ШПС сполук типу
хімії, Чумак Володимир
А5В5О17
Валентинович

доктор педагогічних наук,
професор кафедри хімії
Житомирського національного
агроекологічного університету,
Заблоцька Ольга Сергіївна

доктор педагогічних наук,
професор кафедри хімії
Житомирського національного
агроекологічного університету,
Заблоцька Ольга Сергіївна

Бродацький
Микола
Миколайович

кандидат біологічних
Вміст іонів важких
кандидат біологічних наук,
наук, доцент кафедри
металів у системі грунтдоцент кафедри експлуатації
ботаніки, біоресурсів та
вода-рослини
лісових ресурсів Житомирського
збереження
природних водотоків
національного агроекологічного
біорізноманіття,
Житомирського
університету, Кратюк Олександр
Перепелиця Людмила
Полісся
Леонідович
Олександрівна

Бугрик Аліна
Олександрівна

кандидат біологічних
Оцінка екологічного
кандидат біологічних наук,
наук, доцент кафедри
стану екосистеми р.
старший науковий співробітник
ботаніки, біоресурсів та
Перга за різноманіттям
відділу загальної і санітарної
збереження
фітопланктону
гідробіології Інституту
біорізноманіття,
(Олевський р-н,
гідробіології НАН України,
Шелюк Юлія
Житомирська обл.)
Семенюк Наталія Євгеніївна
Святославівна

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Верніцький
Вячеслав
Юрійович

кандидат біологічних
наук, доцент кафедри
Голі амеби фауни
ботаніки, біоресурсів та
Сумської області
збереження
(таксономія, екологія)
біорізноманіття, Пацюк
Марина Костянтинівна

доктор біологічних наук,
завідувач кафедри екології лісу
та безпеки життєдіяльності
Житомирського національного
агроекологічного університету,
Житова Олена Петрівна

кандидат біологічних
наук, доцент (б.в.з.)
кафедри зоології,
біологічного
моніторингу та
охорони природи,
Васільєва Людмила
Анатоліївна

кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біоресурсів,
аквакультури та природничих
наук Житомирського
національного агроекологічного
університету, Пінкіна Тетяна
Василівна

Методика організації і кандидат біологічних
проведення
наук, доцент кафедри
практичного
зоології, біологічного
Гамза Богдан
компоненту програми з
моніторингу та
Володимирович
біології для 10-го класу
охорони природи,
(академічний та
Мельниченко Руслана
профільний рівень)
Костянтинівна

кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біоресурсів,
аквакультури та природничих
наук Житомирського
національного агроекологічного
університету, Пінкіна Тетяна
Василівна

Вініченко Яна
Віталіївна

Молюски родини
Unionidae у фондах
музею природи ЖДУ
ім. Івана Франка
(видове різноманіття,
поширення, проблеми
діагностики)

кандидат біологічних
наук, доцент кафедри
зоології, біологічного
моніторингу та
охорони природи,
Мельниченко Руслана
Костянтинівна

кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біоресурсів,
аквакультури та природничих
наук Житомирського
національного агроекологічного
університету, Пінкіна Тетяна
Василівна

Колеснік Леся
Валеріївна

доктор біологічних
Особливості генетичної
наук, завідувач
структури популяцій
кафедри екології,
Dendrobaena veneta
природокористування
(Rosa, 1886) в умовах
та біології людини,
професор, Гарбар
вермікультури
Олександр Васильович

доктор біологічних наук,
завідувач кафедри екології лісу
та безпеки життєдіяльності
Житомирського національного
агроекологічного університету,
Житова Олена Петрівна

Макарчук
Оксана
Володимирівна

кандидат біологічних
Порівняння
наук, доцент кафедри
термодинамічної та
екології,
структурної ентропії в
природокористування
автогенних сукцесіях
та біології людини,
екосистем
Хом’як Іван
Центрального Полісся
Владиславович

доктор біологічних наук,
завідувач кафедри екології лісу
та безпеки життєдіяльності
Житомирського національного
агроекологічного університету,
Житова Олена Петрівна

Демідова
Мирослава
Ігорівна

Біомоніторинг стану
популяції
партеногенетичних
скельних ящірок роду
Darevskia
інтродукованих на
Житомирщині

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Визначення
індивідуального віку у
Михайлова Юлія
калюжниць (Mollusca,
Вікторівна
Pectinibranchia,
Viviparidae)

Присяжнюк
Олена Андріївна

кандидат біологічних
наук, доцент кафедри
екології,
природокористування
та біології людини,
Уваєва Олена Іванівна

кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біоресурсів,
аквакультури та природничих
наук Житомирського
національного агроекологічного
університету, Пінкіна Тетяна
Василівна

Структурнофункціональна
кандидат біологічних
кандидат біологічних наук,
характеристика
наук, доцент кафедри
старший науковий співробітник
фітопланктону на
ботаніки, біоресурсів та
відділу загальної і санітарної
ділянках річки з
збереження
гідробіології Інституту
різними
біорізноманіття,
гідробіології НАН України,
гідрологічними
Шелюк Юлія
Семенюк Наталія Євгеніївна
умовами (на прикладі
Святославівна
р. Лісна)

кандидат біологічних
кандидат біологічних наук,
наук, доцент кафедри
доцент кафедри біоресурсів,
Морфологічна будова
ботаніки, біоресурсів та аквакультури та природничих
Рафальська
та генетичні
збереження
наук Житомирського
особливості нутрії
Наталія Сергіївна
біорізноманіття,
національного агроекологічного
(Myocastor coypus)
Тарасова Юлія
університету, Пінкіна Тетяна
Вікторівна
Василівна

Самчик Дар’я
Русланівна

Еколого-ценотична
характеристика
синантропних
угруповань м.
Житомира

доктор біологічних
наук, завідувач
кафедри екології,
природокористування
та біології людини,
професор, Гарбар
Олександр Васильович

доктор біологічних наук,
завідувач кафедри екології лісу
та безпеки життєдіяльності
Житомирського національного
агроекологічного університету,
Житова Олена Петрівна

Жук Юлія
Ігорівна

Особливості
використання хімічного
експерименту в
масовій позакласній
роботі

Доктор педагогічних
наук, професор
Романишина Л.М.

Кандидат хімічних наук, доцент
кафедри хімії Житомирського
національного агроекологічного
університету Дорохов В.І.

Доктор фізикоматематичних наук,
професор Горбик П.П

Кандидат хімічних наук, старший
викладач кафедри хімії
Житомирського національного
агроекологічного університету
Горбунова Н.О.

Адсорбційна активність
Завязун Альона
мінеральних оксидів
щодо катіонів важких
Миколаївна
металів

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Кенда Тетяна
Володимирівна

Використання
демонстраційних
експериментів як
методу викладання
неорганічної хімії у
вищому навчальному
закладі

Доктор хімічних наук,
професор Тітов Ю.О.

Кандидат хімічних наук, старший
викладач кафедри хімії
Житомирського національного
агроекологічного університету
Горбунова Н.О.

Кравець Тетяна
Миколаївна

Нові синтетичні
нанокомпозити як
адсорбенти іонів
токсичних металів з
водчих розчинів

Доктор фізикоматематичних наук,
професор Горбик П.П

Кандидат хімічних наук, старший
викладач кафедри хімії
Житомирського національного
агроекологічного університету
Горбунова Н.О.

Ревчук Олена
Василівна

Сполуки з подвійним
зв’язком СN як
потенційні біологічно
активні речовини

Сосновчик
Катерина
Олександрівна

Розчинення
монокристалів
Cd0,2Hg0,8Te в
травильних
композиціях K2Cr2O7 HCl

Кандидат хімічних
наук, доцент
Листван В.В.

Доктор хімічних наук,
професор
Томашик В.М.

Кандидат хімічних наук, старший
викладач кафедри хімії
Житомирського національного
агроекологічного університету
Горбунова Н.О.

Кандидат хімічних наук, старший
викладач кафедри хімії
Житомирського національного
агроекологічного університету
Горбунова Н.О.

Особливості
використання хімічних
експериментів із
Федорчук
яскравим зовнішнім
Наталія Павлівна ефектом у навчальній
діяльності студентів
вищих навчальних
закладів

Доктор хімічних наук,
професор Тітов Ю.О.

Кандидат хімічних наук, старший
викладач кафедри хімії
Житомирського національного
агроекологічного університету
Горбунова Н.О.

Шинкарук
Система розрахункових
Наталія
задач у викладанні
Володимирівна курсу хімії 7 – 9 класів

Доктор педагогічних
наук, професор
Романишина Л.М.

Кандидат хімічних наук, доцент
кафедри хімії Житомирського
національного агроекологічного
університету Дорохов В.І.

Шипило Анна
Сергіївна

Взаємодія розчинів
NaNO2 – HI – лактатна
кислота з твердими
розчинами ZnxCd1-xTe
(x = 0.04, 0.1)

Доктор хімічних наук,
професор
Томашик В.М.

Кандидат хімічних наук, доцент
кафедри хімії Житомирського
національного агроекологічного
університету Дорохов В.І.

32.

33.

34.

35.

Похідні ароматичних
альдегідів із подвійним
Козакова Ольга
зв’язком C=N як
Дмитрівна
потенційні
антиоксиданти
Свиридюк
Катерина
Петрівна

Олехнович
Кристина
Валентинівна

Терещук
Анастасія
Юріївна

Адсорбційна
іммобілізації
доксорубіцину
поверхнею Fe3O4/C

Різноманітність голих
амеб ґрунтів лісових
зон Житомирської
області

Радіаційний
моніторинг екосистем
міста Житомира

Кандидат хімічних
наук, доцент
Листван В.В.

Кусяк Н.В.

Старший викладач
Житомирського національного
агроекологічного університету
Горбунова Н.О.

кандидат біологічних
наук, доцент кафедри
ботаніки, біоресурсів та
збереження
біорізноманіття Пацюк
Марина Костянтинів

доктор біологічних наук,
завідувач кафедри екології лісу
та безпеки життєдіяльності
Житомирського національного
агроекологічного університету
Житова Олена Петрівна

Кандидат хімічних
наук, доцент

кандидат біологічних
наук, старший
викладач кафедри
екології,
природокористування
та біології людини
Костюк Віталій
Степанович

36.

37.

Зінченко Діана
Іванівна

Баранівська
Олександра
Олександрівна

Вплив природних
ландшафтів
Центрального Полісся
на психо-емоційну
сферу людини

Алозимна мінливість
ожини сизої R. Caesius
L. в умовах
антропогенної
трансформації
екосистем

Старший викладач
Житомирського національного
агроекологічного університету
Горбунова Н.О.

кандидат біологічних
наук, доцент кафедри
екології,
природокористування
та біології людини
Хом’як Іван
Владиславович
доктор біологічних
наук, завідувач
кафедри екології,
природокористування
та біології людини
Гарбар Олександр
Васильович

доктор біологічних наук,
завідувач кафедри екології лісу
та безпеки життєдіяльності
Житомирського національного
агроекологічного університету
Житова Олена Петрівна

доктор біологічних наук,
завідувач кафедри екології лісу
та безпеки життєдіяльності
Житомирського національного
агроекологічного університету
Житова Олена Петрівна

доктор біологічних наук,
завідувач кафедри екології лісу
та безпеки життєдіяльності
Житомирського національного
агроекологічного університет
Житова Олена Петрівна

38.

39.

40.

41.

Кушнерчук
Вероніка
Сергіївна

кандидат біологічних
Різноманітність
наук, доцент, завідувач
фітопланктону воднокафедри ботаніки,
болотного угіддя
біоресурсів та
Горохівка (Овруцький
збереження
р-н, Житомирська обл.) біорізноманіття Шелюк
Юлія Святославівна

Ліпська
Елизавета
Артурівна

кандидат біологічних
наук, доцент кафедри
кандидат біологічних наук,
Еколого-біологічні
ботаніки, біоресурсів та
доцент кафедри загальної
особливості видів роду
збереження
екології Житомирського
Клен (Acer L.) в м.
біорізноманіття
національного агроекологічного
Житомир
Астахова Лариса
університету Котюк Л.А.
Євгенівна

Лукашевич
Марина
Василівна

Радіаційний
моніторинг екосистем
смт. Словечне

кандидат біологічних
наук, старший
доктор біологічних наук, доцент,
викладач кафедри
завідувач кафедри екології лісу
екології,
та безпеки життєдіяльності
природокористування Житомирського національного
та біології людини
агроекологічного університету
Костюк Віталій
Житова Олена Петрівна
Степанович

Полюхович
Наталія Іванівна

Структурнофункціональна
характеристика
фітопланктону озера
Луко (Рівненська
область)

кандидат біологічних
наук, доцент, завідувач
кафедри ботаніки,
біоресурсів та
збереження
біорізноманіття Шелюк
Юлія Святославівна

кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник
відділу екології водоймищ
Інституту гідробіології НАН
України Семенюк Н.Є.

кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник
відділу екології водоймищ
Інституту гідробіології НАН
України Семенюк Н.Є

Гачайли Гулану
Алі кизи

42.

43.

Добрєва Олена
Олександрівна

44.

Колодюк
Олександра
Олегівна

Лукомська Ольга
Володимирівна

45.

46.

47.

Еколого-ценотична
кандидат біологічних
характеристика
наук, доцент кафедри
екосистем м.
екології,
Житомира з
природокористування
автотрофним блоком у
та біології людини
вигляді класу
Хомяк І.В.
Artemisietea

кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біоресурсів,
аквакультури та природничих
наук Житомирського
національного агроекологічного
універсиету Пінкіна Т.В.

кандидат біологічних
Особливості
наук, доцент кафедри
функціонування
екології,
печінки у людей
природокористування
різного віку та статі в
та біології людини
Житомирському регіоні
Уваєва О.І.

кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біоресурсів,
аквакультури та природничих
наук Житомирського
національного агроекологічного
універсиету Пінкіна Т.В.

Структурна організація
малакоценозів водойм
околиць міста
Житомира

кандидат біологічних
наук, доцент кафедри
зоології, біологічного
моніторингу та
охорони природи
Єрмошина Т.В.

кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біоресурсів,
аквакультури та природничих
наук Житомирського
національного агроекологічного
універсиету Пінкіна Т.В.

Голі амеби з донного
ґрунту річок Тетерів,
Камянка, Гуйва (м.
Житомир)

кандидат біологічних
наук, доцент кафедри
ботаніки, біоресурсів та
збереження
біорізноманіття Пацюк
М.К.

доктор біологічних наук,
завідувач кафедри екології лісу
та безпеки життєдіяльності
Житомирського національного
агроекологічного університету
Житова О.П.

Вплив важких металів кандидат біологічних
на фільтраційну
наук, доцент кафедри
Прилипко Іванна
активність
зоології, біологічного
Володимирівна
перлівницевих
моніторингу та
(Mollusca:Bivalvia:Union
охорони природи
idae)
Єрмошина Т.В.

кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біоресурсів,
аквакультури та природничих
наук Житомирського
національного агроекологічного
універсиету Пінкіна Т.В.

кандидат біологічних
наук, доцент кафедри
зоології, біологічного
моніторингу та
охорони природи
Шевчук С.Ю.

кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біоресурсів,
аквакультури та природничих
наук Житомирського
національного агроекологічного
універсиету Пінкіна Т.В.

Сингаївська
Наталія
Валентинівна

Гетеротрофні
джгутикові р. Уж та їх
еколого-біологічна
характеристика

48.

Сікайло Юлія
Петрівна

49.

Ходикина
Валентина
Олексіївна

50.

51.

Прісноводні молюски
басейну р. Тетерів
(фауна, екологія,
порівняльний аналіз,
малакоценозів)

кандидат біологічних
наук, доцент кафедри
зоології, біологічного
моніторингу та
охорони природи
Павлюченко О.В

кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біоресурсів,
аквакультури та природничих
наук Житомирського
національного агроекологічного
універсиету Пінкіна Т.В.

Структура популяції та
продукційнопромисловий
потенціал річкових
раків Малинського
водосховища

доктор біологічних
наук, професор (б.в.з.)
кафедри екології та
природокористування
Гарбар О.В.

доктор біологічних наук,
завідувач кафедри екології лісу
та безпеки життєдіяльності
Житомирського національного
агроекологічного університету
Житова О.П.

кандидат сільськогосподарських
Вміст рухомих і
кандидат біологічних
наук, доцент, в.о. завідувача
валових форм важких наук, доцент кафедри
кафедри біоресурсів,
Шатківську Аліна
металів (кадмію) в
ботаніки, біоресурсів та
аквакультури та природничих
ґрунтах Хорошівського
збереження
Сергіївна
наук Житомирського
району Житомирської
біорізноманіття
національного агроекологічного
області
Першко І.О.
університету Світельський М.М.

Шуляк Лілія
Вікторівна

Вміст рухомих і
кандидат сільськогосподарських
валових форм важких кандидат біологічних
наук, доцент, в.о. завідувача
наук, доцент кафедри
металів (цинку) в
кафедри біоресурсів,
ботаніки, біоресурсів та
ґрунтах Новоградаквакультури та природничих
збереження
Волинського району
наук Житомирського
біорізноманіття
Житомирської області
національного агроекологічного
Першко І.О.
університету Світельський М.М.

