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Список студентів – гуртківців по кожному викладачу: 

№ 

п/п 

П.І.П. викладача Студенти гуртківці П.І.П., курс, факультет 

1. Професор Параняк Р.П. Тема: «Екологічна оцінка малої 

гідроенергетики річок басейну Дністра» 

Сопівник Василина –  4 курс ОС «Бакалавр», 

ФВГЕП, 

Кобрин Мар'яна – 1 курс ОС «Магістр», 

ФВГЕП 

2. Доцент Мацуська О.В. Тема: «Торф у вирішенні екологічних проблем 

АПК» 

Паркалова Ірина  – 4 курс ОС «Бакалавр», 

ФВГЕП 

3. Доцент Сухорська О.П. Тема: Джерела мінеральних вод Львівщини. 
Лобур М. – 1 курс ОС «Бакалавр», ФВГЕП 

 

 Тема: «Аналіз природніх ресурсів 

Старосамбірського району». 

Кривак І., Заблоцький В. – 1 курс ОС 

«Бакалавр», ФВГЕП 

4. Доцент Калин Б.М. Тема: «Оцінка антропогенного навантаження 

на урбоекосистеми»  

Левкович Ул«Оцінка антропогенного 

навантаження на урбоекосистеми яна – 4 курс , 

ФВГЕП, 

Ожібко Віоріка, Стефанов Ілля – 4 курс ОС 

«Бакалавр», ФВГЕП, 

Ганенко Анастасія, Устяк Руслана – 3 курс 

ОС «Бакалавр», ФВГЕП; 

 

Тема: «Оцінка стану рекреаційних ресурсів та 

перспективи покращення їх використання» 

Вантух Анастасія, Кравець Дмитро – 3 курс 

ОС «Бакалавр», ФВГЕП. 

5. Доцент Буцяк А.А. Тема: «Роль рослин у житті людини» 

Кусий Олег – 2 курс ОС «Бакалавр», ФВГЕП 

 

6. Доцент Литвин Н.А. Тема: «Вплив пивоварного виробництва на 

довкілля» 

Крохмалюк Руслан  – 4 курс ОС «Бакалавр», 

ФВГЕП 



Тема: «Сучасний стан водних ресурсів 

Львівщини» 

Сукач Юрій  – 4 курс ОС «Бакалавр», ФВГЕП 

7. Доцент Віщур В. Я. Тема: «Поліетиленові пакети – шкода чи 

користь?» 

Гапчин Ірина – 2 курс ОС «Бакалавр», ФВГЕП 

8. Старша викладачка 

Н.І. Градович 

Тема: «Проблема забруднення світового 

океану» 

Наталія Пригода  – 3 курс, ОС «Бакалавр», 

ФВГЕП 

 

 

Участь студентів наукового гуртка кафедри екології у конференціях: 

 Сопівник В., Кобрин М., Параняк Р.П. Екологічна оцінка малої 

гідроенергетики річок басейну Дністра. «Цісарсько-королівська ветеринарна 

школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин 

у Львові», присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу: матеріали 

студ. наук. інтернет-конференції, м. Львів, 13-14 травня 2021 р. С. 93-95. 

 Паркалова І., Мацуська О.В. Аналіз доцільності використання торфу у 

вирішення екологічних проблем АПК. «Цісарсько-королівська ветеринарна 

школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин 

у Львові», присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу: матеріали 

студ. наук. інтернет-конференції, м. Львів, 13-14 травня 2021 р. С. 87-89. 

 Лобур М., Сухорська О.П. Джерела мінеральних вод Львівщини. 

«Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом 

із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові», присвячена 140-річчю відкриття 

навчального закладу: матеріали студ. наук. інтернет-конференції, м. Львів, 13-

14 травня 2021 р. С. 80-82. 

 Кривак І., Заблоцький В., Сухорська О.П. Аналіз природніх ресурсів 

Старосамбірського району. «Цісарсько-королівська ветеринарна школа та 

школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові», 

присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу: матеріали студ. наук. 

інтернет-конференції, м. Львів, 13-14 травня 2021 р. С. 70-72. 

Левкович У.Р., Калин Б.М. Екологічна безпека водних ресурсів у стратегії 

розвитку територіальних громад. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Технології захисту 

навколишнього середовища»: тези учасників підсумкової науково-практичної 

відео-конференції, м. Рівне, 20–22 квітня 2021 р. Рівне : НУВГП, 2021. С. 14.  

Левкович У., Калин Б.М. Проблеми водних ресурсів гірських території 

Львівської області. «Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа 

підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові», 

присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу: матеріали студ. наук. 

інтернет-конференції, м. Львів, 13-14 травня 2021 р. С. 77-80. 



Ожібко В., Калин Б.М. Оцінка екологічного ризику стану території 

Жидачівської територіальної громади. «Цісарсько-королівська ветеринарна 

школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин 

у Львові», присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу: матеріали 

студ. наук. інтернет-конференції, м. Львів, 13-14 травня 2021 р. С. 84-87. 

Ганенко А., Калин Б.М. Організація моніторингу атмосферного повітря в 

Житомирській області. «Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа 

підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові», 

присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу: матеріали студ. наук. 

інтернет-конференції, м. Львів, 13-14 травня 2021 р. С. 64-67.  

Кусий О., Буцяк А.А. Кімнані рослини і їх користь. «Цісарсько-

королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-

стаціонаром для тварин у Львові», присвячена 140-річчю відкриття 

навчального закладу: матеріали студ. наук. інтернет-конференції, м. Львів, 13-

14 травня 2021 р. С. 75-77. 

Крохмалюк Р., Литвин Н.А. Екологічна безпека крафтового пивоваріння. 

Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького: матеріали конф., м. 

Львів, 13 травня 2021 р. С. 72-74. 

Сукач Ю., Литвин Н.А. Екологічний стан поверхневих водних ресурсів 

Львівської області. Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького: 

матеріали конф., м. Львів, 13 травня 2021 р. С. 95-97. 

 Гапчин І., Віщур В. Я. Поліетиленові пакети – шкода чи користь? 

«Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом 

із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові», присвячена 140-річчю відкриття 

навчального закладу: матеріали студ. наук. інтернет-конференції, м. Львів, 13-

14 травня 2021 р. С. 67-69. 

 Пригода Н., Градович Н.І. Проблема забруднення світового океану. 

«Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом 

із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові», присвячена 140-річчю відкриття 

навчального закладу: матеріали студ. наук. інтернет-конференції, м. Львів, 13-

14 травня 2021 р. С. 89-91. 

 

Участь студентів наукового гуртка кафедри екології у студентських НДР: 

 Всеукраїнський  конкурс студентських наукових робіт.   

 Конкурсантка: Паркалова Ірина. Науковий керівник – доцент, к.с.-г.н. 

Мацуська О.В. Назва роботи: «Перспективи вилучення біогенних елементів із 

стоків АПК торфом», участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Техногенна безпека», м. Львів, Львівський 

державний університет безпеки життєдіяльності, 22 березня 2021 року.  

Конкурсантка: Левкович Уляна. Науковий керівник – доцент, к.с.-г.н. 

Калин Б.М. О.В. Назва роботи: «Екологічна безпека водних ресурсів у 

стратегії розвитку територіальних громад», участь у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і 

гуманітарних наук зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього 



середовища», м. Рівне, Національний університет водного господарства та 

природокористування, 20-22 квітня 2021 року. Результат – диплом ІІІ ступеня. 

Конкурсанти: Стефанов Ілля, Устяк Руслана. Науковий керівник – доцент, 

к.с.-г.н. Калин Б.М. О.В. Назва роботи: «Вплив ТОВ «СВІСС КРОНО» (м. 

Кам’янка-Бузька) на стан атмосферного повітря і шляхи його покращення», 

участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища», м. Рівне, Національний університет 

водного господарства та природокористування, 20-22 квітня 2021 року. 

Конкурсанти: Вантух Анастасія, Кравець Дмитро. Науковий керівник – 

доцент, к.с.-г.н. Калин Б.М. О.В. Назва роботи: «Антропогенне навантаження 

на ландшафтне різноманіття Яворівського НПП та шляхи його зниження», 

участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища», м. Рівне, Національний університет 

водного господарства та природокористування, 20-22 квітня 2021 року. 
 


