
З нагоди відзначення Днів науки в Україні, за результатами наукової 

(науково-технічної) діяльності університету та за заслуги перед Херсонським 

державним університетом відзнаками різного рівня заохочено таких 

працівників:  

Присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки  і техніки України” 

ПЕСЧАНЕНКУ ВОЛОДИМИРУ СЕРГІЙОВИЧУ – завідувачу кафедри 

інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики.  

Премією за державну атестацію університету в частині провадження 

наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом 

«Технічні науки» нагороджуються 

ПЕСЧАНЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ – завідувач кафедри 

інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики; 

ОСИПОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – доцентка кафедри 

інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики 

Відзначено Почесною грамотою НАПН України  

БЛИНОВУ ОЛЕНУ ЄВГЕНІВНУ – завідувачку кафедри психології 

Грамотою НАПН України  

ЦАПІВ АЛЛУ ОЛЕКСІЇВНУ – доцентку кафедри англійської філології та 

прикладної лінгвістики, керівницю Офісу іншомовної освіти Херсонського 

державного університету 

 

Відзначено Подякою голови Херсонської обласної державної 

адміністрації 

БЕСЧАСНОГО СЕРГІЯ ПАВЛОВИЧА – доцента кафедри біології людини та 

імунології,  

ГАСЮК ОЛЕНУ МИКОЛАЇВНУ – завідувачку кафедри біології людини та 

імунології.   

КОБЦЯ ВІТАЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА – професора кафедри інформатики, 

програмної інженерії та економічної кібернетики,  

КРАВЦОВА ГЕННАДІЯ МИХАЙЛОВИЧА – доцента кафедри інформатики, 

програмної інженерії та економічної кібернетики, 

 



ПОПОВИЧ ТЕТЯНУ АНАТОЛІЇВНУ – доцентку кафедри хімії та фармації 

 

Відзначено Подякою голови Херсонської обласної ради 

ВАЛЬКО НАТАЛІЮ ВАЛЕРІЇВНУ – доцентку кафедри інформатики, 

програмної інженерії та економічної кібернетики та премією за захист 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук  

ПОПОВИЧА ІГОРЯ СТЕПАНОВИЧА – професора кафедри загальної та 

соціальної психології  

СЛЮСАРЕНКО НІНУ ВІТАЛІЇВНУ – професорку кафедри педагогіки, 

психології й освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова 

ХОДОСОВЦЕВА ОЛЕКСАНДРА ЄВГЕНОВИЧА – професора кафедри 

ботаніки  

ПРЕМІЄЮ ЗА ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА РАХУНОК УН-ТУ ПОНАД 

100 тис. нагороджується  

МОЙСІЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ – завідувача кафедри ботаніки, 

ХОДОСОВЦЕВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ – професор кафедри ботаніки 

 

За високу публікаційну активність в індексованих наукових виданнях, 

високе цитування публікацій у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science НАГОРОДЖУЮТЬСЯ ІМЕННИМ ФІРМОВИМ ГОДИННИКОМ 

Херсонського державного університету: 

- професор кафедри ботаніки МОЙСІЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ; 

- професор кафедри психології ПОПОВИЧ ІГОРЬ СТЕПАНОВИЧ. 

 

Відзначено Почесною грамотою управління освіти і науки Херсонської 

обласної державної адміністрації 

БИСТРЯНЦЕВУ АНАСТАСІЮ  МИКОЛАЇВНУ – доцентку кафедри 

алгебри, геометрії та математичного аналізу 

Відзначено Почесною грамотою міського голови 

ПОЛТОРАЦЬКОГО МАКСИМА ЮРІЙОВИЧА – викладача кафедри 

інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики. 

ТАРАСІЧ ЮЛІЮ ГЕННАДІЇВНУ – викладачку кафедри інформатики, 

програмної інженерії та економічної кібернетики. 



ШАШКОВУ НІНУ ІГОРІВНУ – професорку кафедри економіки, 

менеджменту та адміністрування.  

 

Відзначено Подякою міського голови 

ДАРМОСТУКА ВАЛЕРІЯ ВІКТОРОВИЧА – аспіранта кафедри ботаніки 

Відзначено Грамотою управління освіти Херсонської міської ради 

КОВАЛЬ АЛЛУ ОЛЕКСАНДРІВНУ – редакторку  I категорії інформаційно-

бібліографічного відділу Наукової бібліотеки 

 

ПРЕМІЄЮ ЗА РОЗВИТОК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ 

УНІВЕРИСТЕТУ КАТЕГОРІЇ Б нагороджуються  

БЛИНОВА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА – завідувачка кафедри психології, 

ВІННИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – доцент кафедри інформатики, 

програмної інженерії та економічної кібернетики,  

ГАСЮК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА – завідувачка кафедри біології людини та 

імунології, 

ІЛЬЇНСЬКА НІНА ІЛЛІВНА – професорка кафедри слов’янської філології та 

світової літератури імені проф. О.Мішукова, 

МАЛЬЧИКОВА ДАР’Я СЕРГІЇВНА – професорка кафедри географії та 

екології, 

ПЕРМІНОВА ЛЮДМИЛА АРКАДІЇВНА – завідувачка  кафедри педагогіки, 

психології й освітнього менеджменту, 

ПОПОВИЧ ІГОР СТЕПАНОВИЧ – професор кафедри загальної та соціальної 

психології, 

ЦАПІВ АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА – доцентка кафедри англійської філології та 

прикладної лінгвістики, керівниця Офісу іншомовної освіти Херсонського 

державного університету, 

ШАШКОВА НІНА ІГОРІВНА – професорка кафедри економіки, 

менеджменту та адміністрування 

 

ПРЕМІЄЮ ЗА ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО 

СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК (ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ) 

нагороджується 

ГАВРИЛЕНКО ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА – викладачка кафедри ботаніки, 

МОЙСЕЄНКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА – асистентка кафедри психології 

СМУТЧЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – викладачка кафедри теорії та методики 

дошкільної та початкової освіти, 



СОЛОНА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – лаборантка кафедри біології людини 

та імунології. 

ПРЕМІЄЮ ЗА ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛАХ З КВАРТІЛЯМИ  Q1 ТА Q2 

НМБ SCOPUS нагороджується 

БАБІЧЕВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – професор кафедри інформатики, 

програмної інженерії та економічної кібернетики, 

ЗАХАРОВА МАРИНА ЯРОСЛАВІВНА – викладачка кафедри ботаніки,  

БЕСЧАСНИЙ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ – доцент кафедри біології людини та 

імунології,  

ГОЛОВЧЕНКО ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ – доцент кафедри біології людини 

та імунології  

ПРОСЯННІКОВА ЯНА МИКОЛАЇВНА – доцентка кафедри англійської 

філології та прикладної лінгвістики,  

СТУПІНА ЕЛЬВІРА ЗЕКІІВНА – доцентка кафедри медицини,  

ШАХМАН НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – деканесса медичного 

факультету,  

ШВЕЦЬ ВІТА АНДРІЇВНА – лаборантка кафедри біології людини та 

імунології,   

ШЕЛДАГАЄВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА – старша викладачка кафедри 

англійської філології та прикладної лінгвістики,  

ШКУРОПАТ АНАСТАСІЯ ВІКТОРІВНА – доцентка кафедри біології 

людини та імунології,  

АНДРІЄВСЬКИЙ БОРИС МАКІЙОВИЧ – професор кафедри педагогіки та 

психології дошкільної та початкової освіти,  

ГЛУХОВ ІВАН ГЕННАДІЙОВИЧ – декан факультет фізичного виховання та 

спорту,  

КОВАЛЬОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ – доцент кафедри фінансів, обліку та 

підприємництва,  

ЛОСЬ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА – доцентка кафедри педагогіки та 

психології дошкільної та початкової освіти,  

СТРИКАЛЕНКО ЄВГЕНІЙ АНДРІЙОВИЧ – завідувач кафедри 

олімпійського та професійного спорту, 

ШАЛАР ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ –  доцент кафедри олімпійського та 

професійного спорту,  

ГАЦОЄВА ЛІЛІЯ СТЕПАНІВНА – доцентка кафедри медико-біологічних 

основ фізичного виховання та спорту, 

ДРОБОТ КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА – асистентка кафедри медико-

біологічних основ фізичного виховання та спорту.  

 

ПРЕМІЄЮ НАГОРОДЖУЮТЬСЯ ПОМІЧНИКИ ДЕКАНІВ 

ФАКУЛЬТЕТІВ З НАУКОВОЇ РОБОТИ 



ГОЛОВКО НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА – провідна фахівчиня кафедри фізики та 

методики її навчання, 

КАЗАКОВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА – доцентка кафедри економіки, 

менеджменту та адміністрування, 

КОЗІЙ ТЕТЯНА ПЕТРІВНА – доцентка кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії, 

КОСТЮЧКОВ СЕРГІЙ КАРПОВИЧ – професор кафедри соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та соціології, 

МОСКВИЧОВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА – доцентка кафедри англійської 

мови та методики її викладання, 

СІМЧЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – асистент кафедри географії та 

екології, 

ГАЛІЧЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ – доцент кафедри філософії та 

соціально-гуманітарних наук. 

ХАРЧЕНКО-БАРАНЕЦЬКА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА – доцентка кафедри 

олімпійського та професійного спорту 

ДУМАСЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ – доцент кафедри культурології 

ІЛЬЇНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА – доцентка кафедри спеціальної 

освіти 

 

Наукові керівники та студенти-переможці Всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт з галузей та спеціальностей 

Диплом І ступеня з галузі “Середня освіта (історія)”  

ДОМАСКІН Михайло – студент факультету психології, історії та 

соціології. 

Науковий керівник: Кузовова Наталя Миколаївна, завідувачка  кафедри 

історії, археології та методики викладання, доцента кафедри, кандидатка 

історичних наук. 

      Диплом І ступеня із галузі “Психологія” 

        КЛЕНІНА Каріна – студентка факультету психології, історії та 

соціології.  

Науковий керівник: Попович Ігор Степанович, доктор психологічних наук, 

професор кафедри загальної та соціальної психології. 

 

Диплом І ступеня із галузі “Освітні, педагогічні науки”  

         КЛІМУК  Василина – студентка факультету української й іноземної 

філології та журналістики. Науковий керівник: Бутенко Наталія Іванівна, 

доцентка кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені 

проф. Є. Петухова. 

Диплом І ступеня з із галузі  “Дошкільна освіта” 



МАКАРОВА Анна – студентка педагогічного факультету.  

Науковий керівник: Полєвікова Ольга Борисівна, доцентка кафедри теорії 

та методики дошкільної та початкової освіти. 

 

Диплом І ступеня з із галузі  “Гендерні дослідження”     

САНІНА Каріна -  студентка факультету психології, історії та 

соціології. Науковий керівник: Дереш Валентина Станіславівна, доцентка 

кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. 

 

Диплом І ступеня із галузі “Загальна та соціальна психологія”  

ШЕВЧЕНКО Альона – студентка факультету психології, історії та 

соціології.  

Науковий керівник: Попович Ігор Степанович, доктор психологічних наук, 

професор кафедри загальної та соціальної психології. 

 

Диплом ІІ ступеня із галузі  “Загальна та соціальна психологія”  

КІМ Влада – студентка факультету психології, історії та соціології. 

Науковий керівник: Крупник Іван Романович, доцент кафедри психології,  

кандидат психологічних наук. 

 

Диплом ІІ ступеня із галузі “Гендерні дослідження”  

КОСТЮК Ніна – студентка факультету психології, історії та соціології. 

Науковий керівник: Гуріч Володимир Олексійович, доцент  кафедри 

соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології 

 

Диплом ІІ ступеня із галузі “Професійна освіта”  

КУЛІДА Аліна – студентка факультету біології, географії та екології. 

Науковий керівник: Бутенко Наталія Іванівна, доцентка кафедри 

педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова. 

 

Диплом ІІ ступеня із галузі “Початкова освіта”  

ЛАЗАРУК Валерія – студентка педагогічного факультету. 

РЕЗНІК Катерина – студентка педагогічного факультету. 

Науковий керівник: Саган Олена Валеріївна, завідувачка кафедри теорії та 

методики дошкільної та початкової освіти, доцентка кафедри теорії та 

методики дошкільної та початкової освіти. 

 

Диплом ІІ ступеня із галузі  “Гендерні дослідження”  



НЕДОСТУП Валерія – студентка факультету психології, історії та 

соціології. 

Науковий керівник: Мартиненко Сніжана Олександрівна, викладачка  

кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. 

 

Диплом ІІ ступеня із галузі “Загальна та соціальна психологія”  

СМЄШКО Катерина – студентка факультету психології, історії та 

соціології. 

Науковий керівник: Блинова Олена Євгенівна, в.о. завідувача кафедри 

психології, докторка  психологічних наук, професорка 

 

        Диплом ІІ ступеня із галузі “Управління персоналом і економіка 

праці”                                                    

ШЛИКОВ Євген  –студент факультету бізнесу і права. 

Науковий керівник: Казакова Тетяна Сергіївна, доцентка кафедри 

економіки, менеджменту та адміністрування. 

 

Диплом ІІІ ступеня із галузі  “Інформаційно-комунікаційні 

технології   в освіті“ 

ГУДИМ Владислав - студент факультету комп’ютерних наук, фізики та 

математики. 

Науковий керівник: Валько Наталія Валеріївна, кандидатка фізико-

математичних наук, доцентка кафедри інформатики, програмної інженерії та 

економічної кібернетики. 

 

Диплом ІІІ ступеня із галузі  “Географія”  

ЗАХАРОВ Олексій – студент факультету біології, географії та екології.  

Науковий керівник: Мальчикова Дар`я Сергіївна, проректорка з навчальної 

та науково-педагогічної роботи, докторка географічних наук, професорка 

кафедри географії та екології. 

 

Диплом ІІІ ступеня із галузі  “Журналістика”  

ЗВІРЯК Євгенія – студентка факультету української й іноземної 

філології та журналістики.  

Науковий керівник: Соломахін Андрій Федорович,  доцент  кафедри 

української філології та журналістики. 

 

Диплом ІІІ ступеня із галузі  “Українська мова і література”  



КРОХМАЛЬ Софія – студентка факультету української й іноземної 

філології та журналістики.  

Науковий керівник: Климович Світлана Миколаївна, завідувачка  

кафедри української філології та журналістики. 

 

Диплом ІІІ ступеня із галузі  “Біологія”  

СТАМАТ Олександр – студент факультету біології, географії та 

екології.  

Науковий керівник: Спринь Олександр Борисович, кандидат 

біологічних наук, доцент кафедри біології людини та імунології. 

 

Диплом ІІІ ступеня із галузі “Методика навчання фізики“ 

ТОЛКАЧОВА Анастасія - студентка факультету комп’ютерних наук, 

фізики та математики. 

Науковий керівник: Єрмакова-Черченко Наталія Олександрівна,  

доцентка кафедри фізики та методики навчання. 

 

Диплом ІІІ ступеня із галузі “Міжнародна торгівля”  

ЦХАЙ Рита – студентка факультету бізнесу і права. 

Науковий керівник: Чмут Анна Володимирівна, старша  викладачка 

кафедри економіки, менеджменту та адміністрування. 

Оголошується подяка 

за роботу у складі організаційного комітету ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт із галузу «Загальна та соціальна 

психологія» 

ВІННИКУ МАКСИМУ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ – проректорові з фінансово-

господарської та науково-педагогічної роботи, 

КУШНІР НАТАЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНІ – проректорці з інноваційної, 

міжнародної, інвестиційної діяльності та науково-педагогічної роботи 

за роботу у складі організаційного комітету ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт із галузу «Гендерні дослідження» 

ШАПОШНИКОВІЙ ІРИНІ ВАСИЛІВНІ – деканессі факультету психології, 

історії та соціології 

 

 


