
СКЛАД   ЕК 

 

по   захистах  магістерських дисертацій  

зі спеціальністю  8.04010601 – “Екологія та охорона навколишнього середовища” 

освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця «магістр» на 2016 р. 

 

 

 Деканатом інституту енергозбереження та енергоменеджменту по кафедрі 

інженерної екології рекомендується головою ЕК за спеціальністю 8.04010601 – 

“Екологія та охорона навколишнього середовища” Бойко Віктор Вікторович, 

завідувач науково-дослідної лабораторії Інституту гідромеханіки Національної 

академії наук України, д.т.н., професор 

 

ЧЛЕНИ  ЕК 

 

№ 

Вчене 

звання і 

ступінь 

Прізвище, ім’я по батькові Місце роботи, посада 

1. 
Проф. 

д.т.н. 

Ткачук 

Костянтин Костянтинович 

зав. каф. інженерної екології  

ІЕЕ НТУУ“КПІ” 

2. 
Проф. 

д.т.н. 

Воробйов 

Віктор Данилович 

проф. каф. інженерної 

екології ІЕЕ НТУУ“КПІ” 

3. 
Проф. 

д.т.н. 

Ремез 

Наталія Сергіївна 

проф. каф. інженерної 

екології ІЕЕ НТУУ“КПІ” 

4. 
Доц. 

к.т.н. 

Козлов 

Сергій Степанович 

доц. каф. охорони праці, 

пром. та цивільної безпеки 

ІЕЕ НТУУ “КПІ” 

 

Секретар ЕК  Євтєєва Любов Іванівна  асистент каф. інженерної 

екологіі ІЕЕ НТУУ «КПІ» 

 

 

Директор інституту   

енергозбереження та 

енергоменеджменту                                                               С.П. Денисюк 

 

 

 



СКЛАД   ЕК 

 

по  захистах дипломних проектів  

за  спеціальністю 7.04010601 – “Екологія та охорона 

навколишнього середовища” освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця 

«спеціаліст» на 2016 р. 

 

 

 Деканатом інституту енергозбереження та енергоменеджменту по кафедрі 

інженерної екології рекомендується головою ЕК за спеціальністю 7.04010601 – 

“Екологія та охорона навколишнього середовища” Кружилко Олег Євгенович, 

завідувач відділу Державної установи «Національний науково-дослідний інститут 

промислової безпеки та охорони праці», д.т.н. 

 

ЧЛЕНИ  ЕК 

 

№ 

Вчене 

звання і 

ступінь 

Прізвище, ім’я по батькові Місце роботи, посада 

1. 
Проф. 

д.т.н. 

Ткачук 

Костянтин Костянтинович 

зав. каф. інженерної екології  

ІЕЕ НТУУ“КПІ” 

2. 
Проф. 

д.т.н 

Ремез 

Наталія Сергіївна 

проф. каф. інженерної 

екології ІЕЕ НТУУ“КПІ” 

3. 
Доц. 

д.т.н. 

Вовк 

Оксана Олексіївна 

проф. каф. інженерної 

екології ІЕЕ НТУУ“КПІ” 

4. 
Доц. 

к.т.н 

Мітюк 

Людмила Олексіївна 

доц. каф. охорони праці, 

пром. та цивільної безпеки 

ІЕЕ НТУУ “КПІ” 

 

Секретар ЕК  Євтєєва Любов Іванівна  асистент каф. інженерної 

екологіі ІЕЕ НТУУ «КПІ» 

 

 

Директор інституту   

енергозбереження та 

енергоменеджменту                                                               С.П. Денисюк 
 



СКЛАД   ЕК 

 

по захистах дипломних проектів  

для студентів напряму підготовки 6.04010601 «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного 

рівня фахівця «бакалавр» на 2016 р. 

 

 

 Деканатом інституту енергозбереження та енергоменеджменту по кафедрі 

інженерної екології рекомендується головою ЕК з напряму підготовки 6.04010601 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця «бакалавр» 

Кружилко Олег Євгенович, завідувач відділу Державної установи «Національний 

науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», д.т.н. 

 

ЧЛЕНИ  ЕК 

 

№ 

Вчене 

звання і 

ступінь 

Прізвище, ім’я по батькові Місце роботи, посада 

1. 
Проф. 

д.т.н. 

Ткачук 

Костянтин Костянтинович 

зав. каф. інженерної екології  

ІЕЕ НТУУ“КПІ” 

2. 
Проф. 

д.т.н. 

Воробйов 

Віктор Данилович 

проф. каф. інженерної 

екології ІЕЕ НТУУ“КПІ” 

3. 
Доц. 

к.т.н. 

Мітюк 

Людмила Олексіївна 

доц. каф. охорони праці, 

пром. та цивільної безпеки 

ІЕЕ НТУУ “КПІ” 

4. 
Доц. 

д.т.н. 

Вовк 

Оксана Олексіївна 

проф. каф. інженерної 

екології ІЕЕ НТУУ“КПІ” 

 

Секретар ЕК  Євтєєва Любов Іванівна  асистент каф. інженерної 

екологіі ІЕЕ НТУУ «КПІ» 

 

Директор інституту  

енергозбереження та  

енергоменеджменту                                            С.П. Денисюк 



СКЛАД   ЕК 

 

по  захистах дипломних проектів  

для студентів напряму підготовки 6.04010601 «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного 

рівня фахівця «бакалавр» (без відриву від виробництва) на 2016 р. 

 

 

 Деканатом інституту енергозбереження та енергоменеджменту по кафедрі 

інженерної екології рекомендується головою ЕК з напряму підготовки 6.04010601 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця «бакалавр» 

Кружилко Олег Євгенович, завідувач відділу Державної установи «Національний 

науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», д.т.н. 

 

ЧЛЕНИ  ЕК 

 

№ 

Вчене 

звання і 

ступінь 

Прізвище, ім’я по батькові Місце роботи, посада 

1. 
Проф. 

д.т.н. 

Ткачук 

Костянтин Костянтинович 

зав. каф. інженерної екології  

ІЕЕ НТУУ“КПІ” 

2. 
Проф. 

д.т.н 

Воробйов 

Віктор Данилович 

проф. каф. інженерної 

екології ІЕЕ НТУУ“КПІ” 

3. 
Доц. 

к.т.н. 

Мітюк 

Людмила Олексіївна 

доц. каф. охорони праці, 

пром. та цивільної безпеки 

ІЕЕ НТУУ “КПІ” 

4. 
Доц. 

д.т.н. 

Вовк 

Оксана Олексіївна 

проф. каф. інженерної 

екології ІЕЕ НТУУ“КПІ” 

 

Секретар ЕК  Євтєєва Любов Іванівна  асистент каф. інженерної 

екологіі ІЕЕ НТУУ «КПІ» 

 

Директор інституту   

енергозбереження та 

енергоменеджменту                                                               С.П. Денисюк 


