
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 21 грудня 2020 року (протокол № 7) 

 

Про затвердження тем дисертацій здобувачам  

наукових ступенів доктора наук та  доктора філософії  

1 року підготовки 

 
Заслухавши інформацію завідувачки відділу аспірантури та 

докторантури Штепенко О.Г. про затвердження тем дисертацій здобувачам 

наукових ступенів доктора наук та  доктора філософії 1 року підготовки, 

Вчена рада вирішила: 

1. Затвердити теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

наук докторантці І року навчання: 

Зі спеціальності 015 Професійна освіта 

- Буряк Валентині Геннадіївні, докторантці І року навчання кафедри 

педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти, в такій редакції: 

«Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх фахівців готельно-

ресторанної справи в закладах освіти». Науковий керівник – д.пед.н., 

професор Слюсаренко Н.В. 

2. Затвердити теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії аспірантам І року навчання: 
Зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

- Дробот Катерині Володимирівні, аспірантці І року вечірньої форми 

навчання кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені 

проф. Є. Петухова, в такій редакції: «Підготовка майбутніх учителів фізичної 

культури до роботи з підлітками в умовах змішаного навчання». Науковий 

керівник – д. філософії з пед. наук, професор Пермінова Л.А. 

- Пирожок Галині Юріївні, аспірантці І року вечірньої форми навчання 

кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. 

Є. Петухова, в такій редакції: «Педагогічні умови формування soft skills у 

студентів педагогічного коледжу». Науковий керівник – д. філософії з пед. 

наук, професор Пермінова Л.А. 

Зі спеціальності 014 Середня освіта  

- Давидок Валентині Миколаївні, аспірантці І року вечірньої форми 

навчання кафедри   фізики та методики її навчання, в такій редакції: 

«Формування дослідницької компетентності здобувачів базової середньої 

освіти у процесі розв'язування STEM-завдань з фізики». Науковий керівник – 

д.пед.н., доцент Коробова І.В. 

Зі спеціальності 035 Філологія  

- Савченко Ользі Юріївні, аспірантці І року вечірньої форми навчання 

кафедри слов'янської філології та світової літератури імені 

проф.О.Мішукова, в такій редакції: «Модифікація ґотичного міфу в 



українській і польській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст.». Науковий 

керівник – д.філол.н., професор Ільїнська Н.І.  

-  Петькун Юлії Геннадіївні, аспірантці І року вечірньої форми 

навчання кафедри англійської мови та методики її викладання, в такій 

редакції: «Медійні німецькомовні фразеологічні одиниці в контексті 

лінгвокультурологічного аспекту». Науковий керівник – к.філол.н., професор 

Солдатова С.М. 

- Файнштейн Міріам Радиславівні, аспірантці І року вечірньої форми 

навчання кафедри англійської мови та методики її викладання, в такій 

редакції: «Концептуальна картина світу  О.Хакслі : лінгвокогнитивний та 

мультимодальний аспекти». Науковий керівник – к.філол.н., доцент 

Москвичова О.А. 

Зі спеціальності 051 Економіка 

- Осипенко Наталії Олександрівні, аспірантці І року вечірньої форми 

навчання  кафедри економіки, менеджменту та адміністрування, в такій 

редакції: «Формування інтегрованих маркетингових комунікацій на 

підприємстві». Науковий керівник – д.е.н, професор Шашкова Н.І. 

Зі спеціальності 053 Психологія 

- Коковіхіній Ользі Сергіївні, аспірантці І року денної форми навчання  

кафедри загальної та соціальної психології, в такій редакції: «Соціально-

психологічні детермінанти змагальності як чинника самоактуалізації 

особистості». Науковий керівник – д.психол.н., професор Попович І.С. 

- Лубінець Єлізаветі Олександрівні, аспірантці І року вечірньої форми 

навчання  кафедри загальної та соціальної психології, в такій редакції: 

«Соціально-психологічні механізми поведінки суб'єктів митного контролю». 

Науковий керівник – д.психол.н., професор Попович І.С. 

Зі спеціальності 091 Біологія 

- Малій Ганні Олександрівні, аспірантці І року вечірньої форми 

навчання кафедри ботаніки, у такій редакції: «Ліхенофільні гіфоміцети 

нижньоднепровських арен». Науковий керівник – д.б.н., професор 

Ходосовцев О.Є. 

Зі спеціальності 081 Право 

 - Беніцькій Алісі Анатоліївні, аспірантці І року вечірньої форми 

навчання кафедри галузевого права, в такій редакції: «Протидія порушенням 

санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим 

отруєнням». Науковий керівник – д.ю.н., професор Стратонов В. М.  

- Знахоренко Ользі Миколаївні, аспірантці І року заочної форми 

навчання кафедри галузевого права, в такій редакції: «Характеристика 

процесу доказування порушень правил дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортними засобами». Науковий 

керівник – д.ю.н., професор Стратонов В. М.  

 - Нікітінському Олександру Павловичу, аспіранту І року заочної 

форми навчання кафедри галузевого права в такій редакції: «Досудове 

розслідування  кримінальних правопорушень бюджетного законодавства». 

Науковий керівник – д.ю.н., професор Саінчин О. С. 



-  Осіповій Ірині Геннадіївні, аспірантці І року заочної форми навчання 

кафедри галузевого права, в такій редакції: «Початковий етап розслідування 

шахрайств, вчинених організованою групою за допомогою електронних 

носіїв». Науковий керівник – д.ю.н., професор Саінчин О. С. 

Зі спеціальності 106 Географія 

- Лозовій Людмилі Вікторівні, аспірантці І року денної форми навчання 

кафедри географії та екології, в такій редакції: «Суспільно-географічне 

дослідження просторових трансформацій міського простору і приміської 

зони м. Херсон». Науковий керівник – д.геогр.н., професор Мальчикова Д.С. 

Зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення 

-  Соколовій  Ганні Олександрівні, аспірантці І року вечірньої форми 

навчання кафедри    інформатики, програмної інженерії та економічної 

кібернетики, у такій редакції: «Алгебраїчне моделювання процесів взаємодії 

в квантовій механіці». Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор 

Летичевский О.О. 

 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  

 


