
В РАМКАХ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

НА КАФЕДРІ БІОІНЖЕНЕРІЇ І ВОДИ  

ПРОВЕДЕНО  ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ 

 «ВОДА ТА ЕКОЛОГІЯ»   

 

07 жовтня 2021 року згідно програми ХIV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми 

формування здорового способу життя у молоді» було проведено на on-line платформі 

ZOOM засідання секції конференції «Вода та екологія». 

На засіданні були присутні викладачі кафедри біоінженерії та води, а також 

студенти різних курсів та з різних факультетів ОНАХТ. Керувала роботою секції зав. 

кафедри, професор Коваленко О.О.  На засіданні секції було заслухано дев’ять 

наукових доповідей: 

1. «Вода та здоров’я». Будяк В.І., студентка ІІ курсу факультету ІТХіГРБ  

(науковий керівник – ст. викладач Новосельцева В.В.). 

2. «Вода з бюветів: прогрес чи регрес для населення великих міст». Рись М.О., 

студент ІІ курсу факультету ІТХіРГБ (науковий керівник – ст. викладач Новосельцева 

В.В.). 

3. «Проблема дефіциту прісної води в Україні та в усьому світі» Ровінська А.О., 

студентка ІІ курсу факультету ІТХіРГБ (науковий керівник – ст. викладач 

Новосельцева В.В.). 

4. «Використання побутових фільтрів вітчизняного виробництва для обробки 

води» Хмельовська К.В., студентка ІІ курсу факультету ТЗтаЗБ (науковий керівник – 

доцент Ляпіна О.В.). 

5. «Водопідготовка в консервній галузі». Танцюра В., студентка ІІІ курсу 

факультету ТВтаТБ (науковий керівник – доцент Берегова О.М.). 

6. «Коагуляція в очищенні води для харчових виробництв». Михайлова Є., 

студентка ІІІ курсу факультету ТВтаТБ (науковий керівник – доцент Берегова О.М.). 

7. «Фільтрація води: природний або штучний процес водопідготовки» Литвин О., 

студентка ІІІ курсу факультету ТВтаТБ (науковий керівник – доцент Берегова О.М.). 

8. «Спортивні напої: «за» та «проти»» Трофімович О.С., студентка ІІІ курсу 

факультету ТВтаТБ (науковий керівник – доцент Берегова О.М.). 

9. «Вплив важких металів на здоров’я людини». Карабуза А., студентка ІІ курсу 

факультету ТЗтаЗБ (науковий керівник – доцент Ляпіна О.В.). 

Доповіді студентів були змістовними, цікавими, містили чимало нової 

інформації. Представили студенти свої доповіді на високому професійному рівні. 

Супроводжували доповіді презентації, підготовлені у відповідності до сучасних вимог. 

 

 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
Кожному доповідачу було задано чимало запитань. Слід відмітити, що на всі 

запитання студенти відповідали впевнено і правильно.  

 

Коханська Ангеліна Василівна,  

аспірантка кафедри біоінженерії і води, 

секретар секції конференції 

 


