Дисертації,
захищені за період роботи спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04
у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна
з 1992 по 2010 рр.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ПІБ
Тема
Тсетадиргачеу Легесе Географическая
оценка
(канд)
экологического состояния
территории Эфиопии
Али Акель (канд)
Анализ
природных
явлений
для
целей
рационального
природопользования на
северо-западных берегах
Черного моря
Сало
Рага
Брюно Опустынивание и борьба
(канд)
с ним в странах Сахеля:
(на примере Буркина
Фасо)
Некос Алла Наумовна Экологическое
(канд)
образование и
воспитание:
географические и
педагогические основы
Максименко Надія
Структура і динаміка
Василівна (канд)
сільськогосподарських
посівів для цілей
дистанційного зондування
(на прикладі східної
частини лісостепової зони
України)
Гриценко Анатолій
Поверхностные воды
Володимирович (докт) Украины и научнопрактические основы
повышения
эффективности их охраны
Климов Александр
Просторова організація
Васильевич (канд)
системи регіонального
екологічного моніторингу
хімічного забруднення
Ковалев Александр
Організація геопростору і
Павлович (докт)
стратегія
природокористування в
умовах дії
селеутворюючих систем в
горах
Лыонг Куок Бинь
Географические условия
(канд)
распространения и
миграции тяжелых

Рік захисту
1992

1993

1993

1993

1994

1994

1994

1994

1994

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

металлов в почвах
большого города (на
примере Харькова)
Кейта Драман Абду Рациональное
(канд)
использование
водных
ресурсов
и
защита
водоемов от загрязнения
сточными
водами
текстильных производств
(применительно
к
Республике Мали)
Німець Людмила
КонструктивноНиколаевна (канд)
географічні основи
безперервної екологічної
освіти та виховання
особистості
Слюсаренко Валентин Эколого-экономическое
Костянтинович (докт) районирование
индустриальных
регионов: теоретические и
прикладные аспекты (на
примере Донбасса)
Волошин Іван
Ландшафтно-екологічні
Миколайович (докт)
основи моніторингу ( на
прикладі еталонних
гірських, рівнинних,
урбанізованих
екологічних полігонів)
Бураков Володимир
ГрунтозахисноІванович (докт)
меліоративне
впорядкування
агроландшафту як
основоположний етап
культурного
агроландшафтогенезу
(теоретичне
обгрунтування практичної
сфери діяльності)
Московкин Владимир Динамика, устойчивость и
Михайлович (докт)
управление морскими
береговыми
экогеосистемами
Тысячная
Наталия Теоретические основы и
Владимировна (канд)
выбор
методов
комплексной
оценки
состояния окружающей
природной среды
Корнус Анатолій
Радіоформуюча структура
Олександрович (канд) дендрогенних
радіогеосистем для цілей
дистанційного зондування

1995

1995

1996

1996

1997

1997

1998

1998

18.

Козуля Тетяна
Володимирівна (канд)

19.

Ха Хуен Фонг (канд)

20.

Наливайко Лариса
Тарасівна (канд)

21.

Мединская
Лариса
Леонидовна (канд)

22.

Буц Юрій Васильович
(канд)

23.

Демьохін
Геннадій
Анатолійович (канд)

24.

Шпак Микола
Володимирович (канд)

25.

Тітенко
Ганна
Валеріївна (канд)

26.

Кернична Олена
Олександрівна (канд)

Особливості поведінки
техногенних елементів у
ґрунтах різних фацій
долинних ландшафтів
середньої течії
р.Сів.Донець
Водохозяйственное
районирование
и
рационализация
водопользования
(на
примере
Северного
Вьетнама)
Роль
ґрунтових
та
антропогенних факторів у
формуванні екологічної
ситуації
Волині:
обґрунтування методики
та картографо-аналітична
оцінка
Территориальная
дифференциация
интенсивности
антропогенной нагрузки в
районах с напряженной
экологической ситуацией
(на примере Криворожья)
Динаміка
забруднення
важкими
металами
вододільних ландшафтів
малих річок лісостепу
Сумщини
Моніторинг вод у системі
їх
охорони
від
забруднення
(в умовах
техногенного
впливу
підприємств
нафтопереробної
промисловості)
Природно-ресурсний
потенціал
Дніпропетровської
області в умовах
антропогенного пресінгу
Особливості
функціонування
та
геоекологічна
роль
міських
ґрунтів
(на
прикладі м. Харкова)

1999

Ландшафтний аналіз
індустріальноурбанізованих територій

2003

2000

2000

2001

2001

2001

2001

2003

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

(на прикладі міста
Дніпропетровська
Лаврут
Тетяна Наземне
забезпечення
Валеріїївна (канд)
радіогеографічного
моніторингу
земної
поверхні
Довгаль Лілія Іванівна Геоекологічні основи
(канд)
зниження впливу
зворотніх вод шахт при їх
скиданні в річкові
басейни (на прикладі р.
Самари)
Аніщенко Ольга
Дослідження, оцінка та
Леонідівна (канд)
прогнозування рівня
забруднення
навколишнього
середовища в районі
накопичувачів
радіоактивних відходів
Ричак Наталя Львівна Просторово-часові
(канд)
особливості поведінки
важких металів у
ґрунтових покривах
міських ландшафтів (на
прикладі м. Харкова)
Солоха Максим
Природно-ресурсний
Олександрович (канд) потенціал Харківської
області. Оцінка,
управління, прогноз на
основі геоінформаційних
систем
Величко Сергій
Природно-ресурсне
Анатолійович (канд)
забезпечення гібридних
геліовітроенергетичних
систем (в межах рівнинної
території України)
Дудурич Василь
Екологічна безпека
Михайлович (канд)
ґрунтового покриву та
сільськогосподарського
виробництва овочевої
продукції в межах
Лівобережного Лісостепу
Крайнюков Олексій
Особливості
Миколайович (канд)
розповсюдження
вуглеводневого
забруднення та оцінка
його впливу на
геоекологічний стан
басейну р. Сіверський
Донець у межах
Харківської області

2003

2003

2004

2006

2006

2006

2007

2007

35.

Космачова Марія
Володимирівна (канд)

36.

Третьяков Олександр
Сергійович (канд)

37.

Варивода Євгенія
Олександрівна (канд)

Геосайти Харківщини, їх
2008
раціональне використання
та охорона
Розміщення, оцінка та
2009
раціональне використання
біоенергетичних ресурсів
Харківської області
Конструктивно2010
географічні основи
управління природнозаповідним фондом в
межах адміністративних
районів

