
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 26 квітня 2021 року (протокол № 13) 

 

Про затвердження, уточнення тематики,  

виконавців і рецензентів кваліфікаційних  

робіт (проєктів) здобувачам першого  

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної  

 та заочної форм навчання у 2020-2021 н.р. 

 

Заслухавши інформацію проректорки з навчальної та науково-

педагогічної роботи Мальчикової Д.С. щодо затвердження, уточнення 

тематики, виконавців і рецензентів кваліфікаційних робіт (проєктів) 

здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної 

форм навчання у 2020-2021 н.р., 

Вчена рада вирішила: 

1. Затвердити теми, призначити наукових керівників і рецензентів 

кваліфікаційних робіт (проєктів) здобувачів першого (бакалаврського)  рівня 

вищої освіти денної та заочної форм навчання на 2020-2021 н.р. 

№ Тема 
ПІБ 

виконавця 

Прізвище та 

ініціали, посада 

наукового 

керівника 

Прізвище та 

ініціали, посада 

рецензента 

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ 

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність: 014.07 Середня освіта (Географія) спеціалізація: краєзнавчо-

туристична робота 

1. 

Методичні аспекти вивчення 

населення і розселення 

населення у шкільному курсі 

географії. Чумаченко 

Олена 

Олександрівна 

Яцула Т.В.,  

докторка 

педагогічних 

наук,  

професорка 

Мальчикова 

Д.С.,  

докторка 

географічних 

наук, 

професорка 

Methodical aspects of studying 

the population and 

resettlement of the population 

in the school course of 

geography. 

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність: 014.05 Середня освіта (Біологія) спеціалізація: еколог-натуралістична 

робота 

2. 

Формування в учнів 

сільських шкіл  інтересу до 

дослідницької діяльності 
Іордакі Віра 

Олександрівна 

Яцула Т.В.,  

докторка 

педагогічних 

наук,  

професорка 

Мальчикова 

Д.С., 

докторка 

географічних 

наук, 

професорка 

Formation of students' interest 

in research activities in rural 

schools 



№ Тема 
ПІБ 

виконавця 

Прізвище та 

ініціали, посада 

наукового 

керівника 

Прізвище та 

ініціали, посада 

рецензента 

3. 

Вивчення життя та 

діяльності видатних учених-

біологів у позакласній роботі 

з біології 
Передрій 

Катерина 

Олександрівна 

Яцула Т.В.,  

докторка 

педагогічних 

наук,  

професорка 

Мальчикова 

Д.С.,  

докторка 

географічних 

наук, 

професорка 

Study of life and activity of 

outstanding biologists in 

extracurricular work in biology 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта (скорочений термін) 

1 

Психологічні фактори 

морального виховання дітей 

дошкільного віку. 
Чекотун 

Анастасія 

Вікторівна 

Саган О.В 

кандидатка 

педагогічних 

наук, 

 доцентка 

Бойчук О.А., 

вихователь-

методист ЗДО 

№18 

Херсонської 

міської ради 

Psychological factors of moral 

education of preschool 

children. 

 

2. Уточнити тематику кваліфікаційних робіт (проєктів) здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм 

навчання на 2020-2021 н.р.: 

№ Тема 
ПІБ 

виконавця 

Прізвище та 

ініціали, посада 

наукового 

керівника 

Прізвище та 

ініціали, посада 

рецензента 

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ 

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність: 014.07 Середня освіта (Географія) спеціалізація: краєзнавчо-

туристична робота 

1 

Освітній потенціал географії: 

трансформації у географічній 

освіті і географічних знаннях 

населення Захаров 

Олексій 

Олексійович 

Мальчикова 

Д.С., 

докторка 

географічних 

наук, 

професорка 

Ходосовцев 

О.Є., доктор 

біологічних 

наук, професор 

 

Educational Potential of 

Geography: Transformations in 

Geographical Education and 

Geographical Knowledge of 

Population 

2 

Регіональні відміннності 

євроінтеграційного поступу 

України та методичні 

особливості вивчення їх у 

шкільному курсі географії 
Сінкевич 

Олена 

Вікторівна 

Коробов В.К., 

кандидат 

соціологічних 

наук, 

доцент 

Бесчасний С.П., 

кандидат 

біологічних 

наук, доцент 

3 

Regional Cancellations of the 

European Integration Progress 

of Ukraine and Methodological 

Features of their Studying in 

the School Course of 



№ Тема 
ПІБ 

виконавця 

Прізвище та 

ініціали, посада 

наукового 

керівника 

Прізвище та 

ініціали, посада 

рецензента 

Geography 

4 

Гирлові області річок 

України в шкільному курсі 

географії (на прикладі 

Дніпровсько-Бузького 

лиману) 

Пуленко Юлія 

Василівна 

Пилипенко І.О., 

доктор 

географічних 

наук, професор 

Токолов В. В., 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Херсонської 

спеціалізованої 

школи І-ІІІ 

ступенів №52 з 

поглибленим 

вивченням 

української мови 

Херсонської 

міської ради 

Estuaries of Ukrainian Rivers 

in School Geography (case 

study of the Dnieper-Bug  

estuary) 

5 

Навчальні проєкти у 

шкільному курсі географії: 

формування просторового 

мислення 
Таран Анна 

Костянтинівна 

Мальчикова 

Д.С., 

 докторка 

географічних 

наук, 

професорка 

Ходосовцев 

О.Є., доктор 

біологічних 

наук, професор 
Educational Projects in the 

School Course of Geography: 

Formation of Spatial Thinking 

6 

Методичні особливості 

вивчення курсу «Географія 

материків та океанів» у 7 

класі 
Мироненко 

Аліна 

Григорівна 

Омельченко 

Н.В., 

кандидатка 

географічних 

наук, 

 старша 

викладачка 

Шкуропат А. В., 

кандидатка 

біологічних 

наук,  

доцентка 

Methodological Features of the 

Course “Geography of the 

Continents and Oceans” in the 

7th Form  

7 

Застосування ігрових форм 

навчання в курсі географії 7 

класу 

Юхненко 

Катерина 

Миколаївна 

Молікевич Р.С., 

кандидат 

географічних 

наук, 

 доцент 

Шнейдмиллер 

Н.К., 

вчитель 

географії 

Херсонської 

спеціалізованої 

школи І-ІІІ 

ступенів №52 з 

поглибленим 

вивченням 

української мови 

Херсонської 

міської ради 

Application of the Game 

Forms of Training in the 7th 

Form Geography Course 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК, ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ 

Галузь знань: 01 Освіта/ Педагогіка 

Спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика) 



№ Тема 
ПІБ 

виконавця 

Прізвище та 

ініціали, посада 

наукового 

керівника 

Прізвище та 

ініціали, посада 

рецензента 

1 Розроблення елементів 

методичної системи 

формування екологічної 

культури учнів 5-9 класів 

засобами ІКТ Муржак Роман 

Геннадійович 

Кушнір Н.О., 

кандидатка 

педагогічних 

наук, доцентка 

Єрмакова- 

Черченко Н.О., 

кандидатка 

педагогічних 

наук, доцентка 

Development of elements of 

the methodical system of 

formation of ecological culture 

of 5-9th grades by means of 

ICT 

 

3. Уточнити прізвища наукових керівників та рецензентів 

кваліфікаційних робіт (проєктів) здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти денної та заочної форм навчання на 2020-2021 н.р.: 

№ Тема 
ПІБ 

виконавця 

Прізвище та 

ініціали, 

посада 

наукового 

керівника 

Прізвище та 

ініціали, посада 

рецензента 

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ Й ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Галузь знань: 01 Освіта/ Педагогіка 

Спеціальність: 014.02 Середня освіта (мова і література французька, англійська) 

1 

Еволюція жанру літературної 

казки у західноєвропейській 

літературі: Ш. Перро, брати 

Грімм, Г.Х. Андерсен Федорова 

Олена 

Володимирівна 

Коротєєва В.В., 

кандидатка 

філологічних 

наук, 

викладачка 

Годованюк О.П., 

учителька 

зарубіжної 

літератури 

Херсонського 

академічного 

ліцею імені 

О.В. Мішукова 

ХМР при ХДУ 

The evolution of the genre of 

literary fairy tale in Western 

European literature: S. Perrault, 

the Brothers Grimm,  G.H. 

Andersen 

2. 

Еволюція французької 

класичної комедії у творчості 

Ж.-Б. Мольєра та П. Бомарше 

Козлов Дмитро 

Олександрович 

Онопрієнко А. 

Д., 

кандидатка 

філологічних 

наук, 

викладачка 

Годованюк О.П., 

учителька 

зарубіжної 

літератури 

Херсонського 

академічного 

ліцею імені 

О.В. Мішукова 

ХМР при ХДУ 

The evolution of French 

classical comedy in the works of 

J.-B. Moliere and P. 

Beaumarchais 

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА 

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини 

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини 

1 
Розвиток креативної 

економіки в країнах Європи 

Горбунов 

Павло 

Осадчий О.Д., 

кандидат 

Крамаровська 

Л.П., 



№ Тема 
ПІБ 

виконавця 

Прізвище та 

ініціали, 

посада 

наукового 

керівника 

Прізвище та 

ініціали, посада 

рецензента 

Development of creative 

economy in European countries 

Олегович економічних 

наук, доцент 

директорка з 

розвитку 

персоналу ТОВ 

«Автопланета 

Плюс» 

2 

Компаративний аналіз стану 

та напрямів подолання 

бідності в країнах ЄС Тарасова 

Анастасія 

В’ячеславівна 

Чмут А.В., 

кандидатка 

економічних 

наук, старша 

викладачка 

Крамаровська 

Л.П.,  

директорка з 

розвитку 

персоналу ТОВ 

«Автопланета 

Плюс» 

Comparative analysis of the state 

and directions of overcoming 

poverty in the EU countries 

3 

Зовнішньоторговельні 

відносини України в контексті 

забезпечення продовольчої 

безпеки 

Трускавецький 

Денис 

Вікторович 

Чмут А.В., 

кандидатка 

економічних 

наук, старша 

викладачка 

Крамаровська 

Л.П., 

 директорка з 

розвитку 

персоналу ТОВ 

«Автопланета 

Плюс» 

Ukraine's foreign trade relations 

in the context of food-safety 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК, ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ 

Галузь знань: 01 Освіта/ Педагогіка 

Спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика) 

1 

Побудова індивідуальної 

траєкторії навчання шкільного 

курсу інформатики з 

використанням SCORM-

пакетів  

Матвійчук 

Анна 

Анатоліївна 

Зайцева Т.В., 

кандидатка 

педагогічних 

наук, доцентка 

Гончаренко Н. 

М. 

учитель 

інформатики та 

програмування, 

учитель-

методист, 

спеціаліст вищої 

категорії 

Херсонський 

академічний 

ліцей імені 

О.В. Мішукова 

Building an individual trajectory 

of the school computer science 

course using SCORM packages 

 

4. Уточнити прізвища виконавців кваліфікаційних робіт (проєктів) 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм 

навчання на 2020-2021 н.р.: 

№ Тема 
ПІБ 

виконавця 

Прізвище та 

ініціали, 

посада 

наукового 

керівника 

Прізвище та 

ініціали, посада 

рецензента 

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ Й ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 



№ Тема 
ПІБ 

виконавця 

Прізвище та 

ініціали, 

посада 

наукового 

керівника 

Прізвище та 

ініціали, посада 

рецензента 

Галузь знань: 01 Освіта/ Педагогіка 

Спеціальність: 014.02 Середня освіта (мова і література англійська, російська) 

1. 

Національно-маркована 

лексика в романах Джоан 

Харіс 

Балабушка-

Малецька 

Карина 

Денисівна 

Заболотська 

О.О., 

докторка 

педагогічних 

наук, 

професорка 

Гладкова Р.Я., 

кандидатка 

філологічних 

наук, доцентка 
Nationally Marked Lexis in the 

novels by Joanne Harris 

2. 

Концепт РІЗДВО в сучасних 

американських кінофільмах 
Ільєнко Аріна 

Сергіївна 

Заболотська 

О.О., докторка 

педагогічних 

наук, 

професорка 

Кострубіна О.В., 

учителька 

Академічного 

ліцею ім. О. 

В. Мішукова 

The Concept of Christmas in 

Modern Film Texts 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 053 Психологія Спеціалізація: соціальна психологія 

1. 

Психологічні чинники 

переживання самотності у 

підлітковому віці 

Дудкіна Олена 

Євгенівна 

Крупник І.Р., 

кандидат 

психологічних 

наук 

Постоялкін С.В., 

практичний 

психолог 

Сокирницького 

закладу 

загальної 

середньої освіти 

І-ІІІ ст. 

Хустської 

міської ради 

Закарпатської 

області. 

Практичний 

психолог-

методист. 

Кандидат 

біологічних наук 

Psychological factors of 

experiencing loneliness in 

adolescence 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність 013 Початкова освіта спеціалізація: логопедія 

1 

Методика вивчення величин  

у початкових класах засобами 

старовинних задач Хайтматова 

Катерина 

Олександрівна 

Саган О.В 

кандидатка 

педагогічних 

наук, доцентка 

Болдіна О.В., 

вчителька 

початкових 

класів 

Херсонського 

навчально-

виховного 

комплексу 

«Дошкільний 

навчальний 

Methods of studying of the 

dimensions in primary classes 

by means of the ancient tasks 

014.02 Середня освіта (мова і література англійська, російська) 

09-441 



№ Тема 
ПІБ 

виконавця 

Прізвище та 

ініціали, 

посада 

наукового 

керівника 

Прізвище та 

ініціали, посада 

рецензента 

заклад – 

спеціалізована 

школа з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

І ступеня –  

гімназія» №56 

Херсонської 

обласної ради 

Галузь знань: 01 Освіта/ Педагогіка 

Спеціальність 013 Початкова освіта (скорочений термін) 

2 

Реалізація  ідей 

В.О. Сухомлинського у 

вихованні особистості 

молодшого школяра Іваницька 

Олена 

Русланівна 

Андрієвський 

Б.М. 

 доктор 

педагогічних 

наук, професор 

Воронова Л. М. 

вчитель 

початкових 

класів вищої 

категорії, 

вчитель-

методист 

Чорнобаївського 

ліцею 

Realization of ideas by 

V.O.Sukhomlyns’kyi in the up-

bringing of the young pupil 

personality 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність 013 Початкова освіта спеціалізація: логопедія 

3 

Формування навичок дикції та 

артикуляції в учнів початкової 

школи на уроках музичного 

мистецтва 

Олійник Дар`я 

Сергіївна 

Владимирова 

А.Л. 

кандидатка 

педагогічних 

наук, доцентка 

Щедролосєва 

К.О. кандидатка 

педагогічних 

наук, доцентка, 

заступник 

директора з 

навчально-

методичної 

роботи дитячої 

музичної школи 

№3 м. Херсона 

Formation of the diction skills in 

the articulation of primary 

school pupils on the musical art 

lessons 

 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  

 


