
НАУКОВА Й НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ХЕРСОНСЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

у 2019-2020 н.р.



Фундаментальне дослідження 
«Молекулярний баркод симбіотичних угруповань як основа 

для оцінки структури наземних літогенних біотопів»

Науковий керівник –
д.б.н., проф. 
О.Є.Ходосовцев

Термін виконання –
2019-2021 рр.



Експедиційні дослідження 



Херсонський державний 

університет долучився до 

видавців даних GBIF: The 

Global Biodiversity 

Information Facility –

організацій, які відкрито 

публікують відомості про 

біорізноманіття. 



Фундаментальне дослідження 
«Антропогенна трансформація фіторізноманіття північного 
причорномор’я: закономірності та можливості управління 

процесом»

Науковий керівник -
д.б.н., проф. 
І.І.Мойсієнко

Термін виконання -
2017-2019 рр.



Експедиційні дослідження 



Госпрозрахункові наукові роботи

«Контроль за станом стічних вод приватного акціонерного 

товариства  Чаплинський маслосирзавод»

Науковий керівник –

к.ф.-м.н., доц. С.М.Іванищук

”



Надання послуг 

з оформлення документації:

• «Стан флори та фауни біотопів 

безіменної затоки та прилеглої ділянки 

р. Десна поруч з вулицями 

Механізаторів та Рахматуліна в межах 

м. Чернігів»

• «Стан флори та фауни біотопів 

Подокалинівського родовища в 

околицях с. Подо-Калинівка 

Олешківського району Херсонської 

області»

Науковий керівник –

д.б.н., проф. О.Є. Ходосовцев

Госпрозрахункові наукові роботи



Надання послуги 

з оформлення документації:

«Розробка кадастрової картки первинного 

обліку на орнітологічний заказник 

місцевого значення «Думузла»

Виконання 

природоохоронних заходів: 

• «Інвентаризація старих парків та дерев 

Миколаївської області»,

• «Ендемічні рослини Миколаївщини»

Науковий керівник –

д.б.н., проф. І.І. Мойсієнко

Госпрозрахункові наукові роботи



Науково-дослідні роботи:

«Маркетингове дослідження споживачів 

на ринку ремонту та сервісного 

обслуговування оргтехніки»
Науковий керівник –

д.е.н., доц. Н.І. Шашкова

«Діджиталізація третього покоління»

Науковий керівник –

к.пед.н., доц. В.В. Коткова

НДР виконується за сприянням ректора 
університету д.пед.н., проф. О.В.Співаковського

Госпрозрахункові науково-дослідні роботи



«Розробка інтернет-ресурсу 

«Артефакти громадянського 

суспільства: регіональні виміри 

символічного змісту»
Науковий керівник –

д.геогр.н., проф. Д.С.Мальчикова

«Проведення навчально-практичного 

вебінару «Соціологія в школі»
Науковий керівник –

к.социол.н., доц. М.А.Гоманюк

Госпрозрахункові наукові послуги



Спільний українсько-чеський 

науково-дослідний проєкт 

«Використання лишайників для 

моніторингу глобальних змін, що 

впливають на природні ліси 

Українських Карпат»

Науковий керівник –

д.б.н., проф. О.Є. Ходосовцев

Міжнародне співробітництво 



Експедиційні дослідження 



Шведсько-український проєкт

(грант) 

«Як був переможений Схід: на 

шляху до екологічної історії 

Євразійських степів»

(«How the East was Won: Towards

an environmental history of the

Eurasian Steppe»)

Закордоний партнер –

Стокгольмський університет 

(Швеція) 

Міжнародне співробітництво 

Науковий керівник –
д.б.н., проф. І.І. Мойсієнко



У 2019 р. університет подав до МОН України документи з 

проведення державної атестації ХДУ в частині 

провадження наукової (науково-технічної) діяльності за 

трьома науковими напрямами:

• «Біологія та охорона здоров’я» (галузь знань 

«Біологія»);

• «Суспільні науки» (галузі знань «Освіта/педагогіка», 

«Соціальні та поведінкові науки», «Публічне 

управління та адміністрування»);

• «Технічні науки» (галузь знань «Інформаційні 

технології»).

Державна атестація університету за науковими напрямами 



Захисти дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук

5 вересня 2019 року в спеціалізованій 

вченій раді К 18.092.02 Бердянського 

державного педагогічного 

університету відбулися захисти 

кандидатських дисертацій 

Вікторії Коротєєвої та 

Анастасії Онопрієнко

Науковий керівник –

д.філол.н., проф. Ільїнська Н.І.



Викладачі, які отримали вчене звання професора

Шапошникова 

Ірина Василівна, 

по кафедрі соціальної 

роботи, соціальної 

педагогіки та соціології

Мальчикова 

Дар’я Сергіївна, 

по кафедрі соціально-

економічної географії

Пермінова 

Людмила Аркадіївна, 

по кафедрі педагогіки 

дошкільної та 

початкової освіти

Песчаненко 

Володимир Сергійович,

по кафедрі інформатики, 

програмної інженерії та 

економічної кібернетики

Пилипенко 

Ігор Олегович,

по кафедрі екології та 

географії

Правоторова

Ольга Михайлівна,

по кафедрі 

адміністративного і 

господарського права 

та правоохоронної 

діяльності



Викладачі, які отримали вчене звання доцента

Якимчук 

Дмитро Михайлович,

по кафедрі готельно-

ресторанного та 

туристичного бізнесу

Воробйова 

Алла Вікторівна,

по кафедрі практики 

іноземних мов

Глущенко 

Ірина Іванівна,

по кафедрі корекційної 

освіти;

Костючков Сергій 

Карпович,

по кафедрі соціальної 

роботи, соціальної 

педагогіки та соціології

Коткова

Віра Володимирівна,

по кафедрі педагогіки 

дошкільної та 

початкової освіти



Правоторовій (Єщук) Ользі 

Михайлівні, 

доктору юридичних наук, 

професору кафедри 

адміністративного 

і господарського права та 

правоохоронної діяльності, 

у 2019 році призначено 

іменну стипендію Верховної 

Ради України для 

найталановитіших молодих 

учених

За активну наукову діяльність 

присуджено стипендію Верховної Ради України



Досягнення

молодих учених, відзначені стипендіями різни рівнів:

Дармостук Валерй 

Вікторович,

у 2019 році отримав стипендію 

Кабінету Міністрів України

для молодих учених

; 

Тарасіч Юлія 

Геннадіївна

на 2019/2020 н.р.

отримує 

академічну стипендію

Кабінету Міністрів 

України



Протягом навчального року проводилися оперативні 

наради з помічниками деканів факультетів та 

завідувачів кафедр з наукової роботи



Засідання науково-технічної ради університету



Протягом поточного навчального року викладачі 

університету отримали 22 свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір



Інформаційні технології в 
освіті

Науковий вісник ХДУ.

Серія: Економічні науки

Науковий вісник ХДУ.

Серія: Психологічні науки

Фахові наукові видання категорії “Б”

Науковий вісник ХДУ.

Серія: Географічні науки

Природничий альманах 
(біологічні науки) Інсайт: психологічні виміри

суспільства

Чорноморський ботанічний 
журнал

Південий архів



ПІП К-ть у 2018 К-ть у 2019

Песчаненко В.С. 4 9

Співаковський О.В. 4 7

Кобець В.М. 11 6

Попович І. С. 0 6

Полторацький М. Ю. 1 5

Кравцов Г. М. 2 4

Блинова О. Є. 1 4

Львов М.С. 4 3

Ходосовцев О.Є. 4 3

Осипова Н. В. 2 4

Бойко М.Ф. 6 2

Мойсієнко І.І. 6 0

Публікаційна активність викладачів 

у НБД Scopus і WоS



17 вересня 2019 року у 

конферен-залі Наукової 

бібліотеки презентовано 

колективну монографіію 

«Старовинні забуті парки 

Херсонщини», 

яка є результатом спільних 

наукових виїздів та 

експедицій.

Авторський колектив 

очолили Олександр 

Ходосовцев та Іван 

Мойсєєнко



У квітні 2020 року 

вийшла друком книга  

«Українці в арміях світу». 

У виданні презентовано

калейдоскоп біографій 

видатних, але малознаних 

українців, які значно 

вплинули на розвиток 

науки, мистецтва, 

культури, політики та 

військової справи 

провідних західних 

демократій ХХ століття.

Автори:

Сергій Водотика,

Тетяна Водотика



У травні 2020 року 

вийшов друком підручник  

«Методологічні засади 

географії», який 

рекомендовано МОН 

України для студентів 

закладів вищої освіти. 

У видані презентується

авторський погляд на 

методологію сучасної 

географічної науки, 

необхідність вивчення земної 

оболонки як єдиного і 

цілосного об'єкту.

Автори:

Олександр Топчієв,

Дар’я Мальчикова,

Ігор Пилипенко,

Вікторія Яворська



Наукова бібліотека ХДУ 

з січня 2020 року 

безкоштовно отримала доступ до 

повнотекстових публікацій 

відомого міжнародного 

видавництва

Springer Nature. 

Відкриті самі повні тексти 

електронних книг 

Springer 2017 р. 

та журналів 

Springer 1997-2020 рр. 

https://link.springer.com/


Наукові школи університету

Наукова підготовка фахівців 

у системі неперервної 

професійної освіти 

(д.пед.н., проф. Барбіна

Єлизавета Сергіївна)

Лінгвокогнітивні та 

комунікативно-прагматичні 

аспекти дослідження тексту 

(д.філол.н., проф. Бєлєхова

Лариса Іванівна)

Психологія соціальної 

мобільності особистості

(д.психол.н., проф. Блинова

Олена Євгенівна)

Філогенія, таксономія, 

різноманіття та охорона 

фіто-, бріо- та ліхенобіоти 

Північного Причорномор’я 

(д.б.н., проф. Бойко 

Михайло Федосійович)

Інноваційні технології 

викладання іноземних мов у 

середніх та вищих закладах 

України

(д.пед.н., проф. Заболотська

Ольга Олександрівна) 

Комунікативно-діяльнісний

підхід у формуванні мовної 

компетентності учнів

(д.пед.н., проф. Михайловська 

Галина Олександрівна)



Наукові школи університету

Технології формування 

комунікативно-професійної 

компетенції майбутніх 

фахівців гуманітарної сфери 

в умовах стандартизованої 

мови освіти

(д.пед.н., проф. Пентилюк

Марія Іванівна)

Фундаментальні та 

прикладні проблеми 

освітньої галузі

(д.пед.н., проф. Слюсаренко

Ніна Віталіївна)

Інформаційно-

комунікаційні технології 

в освіті

(д.пед.н., проф. 

Співаковський Олександр 

Володимирович)

Теорія та практика 

кримінального процесу та 

криміналістики

(д.ю.н., проф. Стратонов

Василь Миколайович)

Соціалізація дитини в сім’ї: 

теорія, історія, практика

(д.пед.н., проф. Федяєва

Валентина Леонідівна)



Наукові школи університету



Наукова група

кафедри практики 

іноземних мов



Наукова група

кафедри практичної  

психології



Наукова група

кафедри загальної та 

соціальної психології



Наукова група

кафедри соціальних 

комунікацій



Наукова група

кафедри економіки та 

міжнародних економічних 

відносин



Дуальна освіта в науковій 

групі STEM- освіти 

«Цитоеколог»



Наукова група кафедри 

фізики та методики її 

навчання



Протягом 2019-2020 н.р. активно продовжували роботу 

науково-дослідні лабораторії університету 

Лабораторія 

розвитку дитини 

«Надія»                                                               

Оздоровчі технології

у спеціальній освіті

Археологічна 

лабораторія



«Фізика твердого 

тіла»

«Екологія рослин, 

охорони довкілля 

та раціонального 

природокористування»

«З проблем управління якістю навчання

з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій»

Науково-дослідні лабораторії університету



«Молекулярної 

біології»

«Аналітичного 

контролю»

«Активних форм 

навчання 

біології та екології»

Науково-дослідні лабораторії університету



«Психології розвитку сім’ї та гендерних ресурсів»; 

«Соціологічна»



«Українська література в

англомовному світі»

«Технології навчання державної 

мови в освітніх закладах 

південно-східного регіону 

України»

Науково-дослідні лабораторії університету



24 вересня 2019 року на медичному факультеті відкрито 

кабінет сімейної медицини



25 вересня 2019 року на факультеті комп’ютерних наук, 

фізики та математики відкрито лабораторію криптоекономіки



14 листопада 2019 року до Херсонського державного університету 

завітала делегація науковців Клайпедського університету 

У рамках робочого візиту було 

відкрито Центр дослідження історії 

Литви Херсонського державного 

університету 



Презентація наукової інфраструктури університету заступникові 

Міністра освіти і науки України Єгору Стадному 11 лютого 2020 року 



Протягом вересня-жовтня 2019 року проводено низку семінарів-тренінгів 

для ознайомлення співробітників університету із змінами в «Українському 

правописі»



6 листопада 2019 року 

відбулась публічна лекція 

професора Сергія Омельчука 

«Нова редакція українського 

правопису. Виклики мовної 

практики сучасності» .

Захід пройшов у конференц-

залі Наукової бібліотеки 

Херсонського державного 

університету.



13 листопада 2019 року відбувся загальноуніверситетський квест «У пошуках 

науки»,  присвячений 102-ї річниці від дня заснування Херсонського 

державного університету.



28 лютого 2020 року відбулося вручення сертифікатів за програмою 

семінару-тренінгу «Інституційні інструменти професійного розвитку 

сучасного викладача університету»

https://www.facebook.com/549257048826380/photos/pcb.892531524498929/892530654499016/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCT6B36094yuc-J9q5pwTOv687G71snsw3nu7ybQPhK_zH1tOPMR9MkR89ARQAyt_Io9X09wue9cgTw&__xts__[0]=68.ARB8z0n31VCxcebQA21_yAJdzwPDO6xKLgfN3gFP01QTUri4jwyxdrD5ShMUrqBdqyjOZ0vpJbjyCopMvsDcJ6rIi8BtRnpu-UhejAUXBPHEy6bF91Fe1D0IlvCqxLGwVNEuTf3ynTN3jj8IqmSDZzdy1bTYqOEIm35dVApFF_hcbbb6grEzeioeA3DntdnEQ6xwBb2DeL9dlawg8H2G9SYpsJ_o8J9vaFzSgsr1G4x5u3_Zfd1ldeXGYaix5j0vjAJ1PMpJzQkxu0XCvivjqsTtR92iD_zst4EwHrLIkiLDRp5XSIPBl8Ljcs1iju8_LIkb4gAy8024yLRmfc8g5Gs
https://www.facebook.com/549257048826380/photos/pcb.892531524498929/892530661165682/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCvwf34NIflYx8bYwX48cyBSqpRuFQff0Y38mSE-QwCAxVuWI6GXHsssFiQfzJqR9-k7n0LYGnmEDoW&__xts__[0]=68.ARB8z0n31VCxcebQA21_yAJdzwPDO6xKLgfN3gFP01QTUri4jwyxdrD5ShMUrqBdqyjOZ0vpJbjyCopMvsDcJ6rIi8BtRnpu-UhejAUXBPHEy6bF91Fe1D0IlvCqxLGwVNEuTf3ynTN3jj8IqmSDZzdy1bTYqOEIm35dVApFF_hcbbb6grEzeioeA3DntdnEQ6xwBb2DeL9dlawg8H2G9SYpsJ_o8J9vaFzSgsr1G4x5u3_Zfd1ldeXGYaix5j0vjAJ1PMpJzQkxu0XCvivjqsTtR92iD_zst4EwHrLIkiLDRp5XSIPBl8Ljcs1iju8_LIkb4gAy8024yLRmfc8g5Gs
https://www.facebook.com/549257048826380/photos/pcb.892531524498929/892530717832343/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDPdlAzIOgT3W8iDrmBD-hVfOGOUHKQGR2CxhxxB1gWnM-mcELKwp8pOJzAUSPB2nawpYMNHG-jlCzI&__xts__[0]=68.ARB8z0n31VCxcebQA21_yAJdzwPDO6xKLgfN3gFP01QTUri4jwyxdrD5ShMUrqBdqyjOZ0vpJbjyCopMvsDcJ6rIi8BtRnpu-UhejAUXBPHEy6bF91Fe1D0IlvCqxLGwVNEuTf3ynTN3jj8IqmSDZzdy1bTYqOEIm35dVApFF_hcbbb6grEzeioeA3DntdnEQ6xwBb2DeL9dlawg8H2G9SYpsJ_o8J9vaFzSgsr1G4x5u3_Zfd1ldeXGYaix5j0vjAJ1PMpJzQkxu0XCvivjqsTtR92iD_zst4EwHrLIkiLDRp5XSIPBl8Ljcs1iju8_LIkb4gAy8024yLRmfc8g5Gs
https://www.facebook.com/549257048826380/photos/pcb.892531524498929/892530737832341/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBT7q_W1mHQmKROh27_1gLu2Kp-n9SFmBQq9hyBxqAYMDS7qw2Eekw8GD44OUi140xBFlgvLcKTKZX-&__xts__[0]=68.ARB8z0n31VCxcebQA21_yAJdzwPDO6xKLgfN3gFP01QTUri4jwyxdrD5ShMUrqBdqyjOZ0vpJbjyCopMvsDcJ6rIi8BtRnpu-UhejAUXBPHEy6bF91Fe1D0IlvCqxLGwVNEuTf3ynTN3jj8IqmSDZzdy1bTYqOEIm35dVApFF_hcbbb6grEzeioeA3DntdnEQ6xwBb2DeL9dlawg8H2G9SYpsJ_o8J9vaFzSgsr1G4x5u3_Zfd1ldeXGYaix5j0vjAJ1PMpJzQkxu0XCvivjqsTtR92iD_zst4EwHrLIkiLDRp5XSIPBl8Ljcs1iju8_LIkb4gAy8024yLRmfc8g5Gs


11 березня 2020 року у Херсонському державному університеті відбувся

літературно-музичний захід «Тарасові шляхи» до 206-ї річниці від дня 

народження Великого Кобзаря



30 березня 2020 року проведено семінар-нараду в онлайн-режимі за 

участю голів редакційних колегій та відповідальних секретарів 

наукових фахових видань університету



26 вересня 2019 року  на базі соціально-психологічного факультету 

проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію

«Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості»



3-4 жовтня 2019 року на базі соціально-психологічного факультету проведено 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю 

«Творча майстерня викладача вишу: здобутки та інновації»



3-4 жовтня 2019 року на факультеті біології, географії і екології проводено 

VIII Всеукраїнську науково-практичну конференцію (з міжнародною участю) 

«Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів 

вирішення»



17-18 жовтня 2019 року проведено ІV Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах 

інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти»



24-25 жовтня 2019 року на факультеті української філології та журналістики 

проведено ІІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію 

«Пріоритетні напрями філологічних досліджень»



29-31 жовтня 2019 року проведено Всеукраїнську студентську науково-

практичну інтернет-конференцію

«Неоміфологізм в українській та зарубіжній літературах»



11 листопада 2019 року у коворкінг-залі Наукової бібліотеки відбувся круглий 

стіл «Наукова школа кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту 

імені професора Є.Петухова в соціокультурному історичному аспекті»



5 грудня 2019 року на базі медичного факультету за підтримки 

Департаменту охорони здоров´я ХОДА  та «КНП «Херсонський обласний 

центр громадського здоров‘я» 

відбулася Регіональна науково-практична конференція 

«Актуальні питання клінічної медицини для практикуючого лікаря»



10 грудня 2019 року на факультеті біології, географії і екології

проведено Всеукраїнську наукову конференцію 

«VІІ ботанічні читання пам’яті Йосипа Пачоського»



10 грудня 2019 року відбулась студентська наукова конференція «Внесок 

Ніли Волошиної у розвиток методики викладання української літератури у 

закладах вищої освіти», приуроченої 80-річчю від дня народження вченої



17 грудня 2019 року проведено

XIV Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію 

«Дидактико-методичні аспекти фізичної культури»

До наукового заходу долучилися студенти 

та магістранти факультету фізичного 

виховання та спорту, інших вишів 

України, учні шкіл та учасники МАН



Карантинний онлайн-щоденник науковця

Перший проректор Сергій Омельчук 

провів лекцію на тему «Про етимологію та 

правопис слова «коронавірус»

Доцент Бесчасний Сергій 

провів лекцію на тему «Про біологічну природу 

вірусу COVID-19»

Аспірантка Тамара Мандич

провела лекцію на тему «Про «пандемію» та 

«епідемію»



Карантинний онлайн-щоденник науковця

Старший викладач Єгор Сидорович 

провів лекцію на тему «Екскурс в історію херсонських 

епідемій кінця XVIII – початку XX ст.»

Доцент Ірина Глущенко 

провела лекцію «Один із основних методів 

реабілітації  - дихальна гімнастика, яку можна 

виконувати вдома»

Аспірантка І року навчання спеціальності «Професійна 

освіта» Анастасия Волянюк  розповіла про основу 

саморозвитку особистості – мотивацію



Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей 

2019/2020 навчального року



Диплом І ступеня

з галузі

“Філологія (українська 

мова та література)”

КАТРЕЧКО Анастасія та БАГАТЮК

Валерія – студентки 1М курсу

факультету української філології та

журналістики.

Науковий керівник – кандидатка

філологічних наук, доцентка,

завідувачка кафедри мовознавства

ГАЙДАЄНКО Ірина Василівна.



Диплом І ступеня

з галузі

“Публічне управління та 

адміністрування”

ЗВОНАРЬОВА Олена – студентка 2

курсу факультету економіки і

менеджменту.

Науковий керівник – кандидат

економічних наук, доцент, доцент

кафедри менеджменту і

адміністрування МАКАРЕНКО

Сергій Миколайович.



Диплом І ступеня

з галузі

“Освітні, педагогічні 

науки”

АНЕДЧЕНКО Єлизавета – студентка

1М курсу факультету факультет

комп'ютерних наук, фізики та

математики.

Науковий керівник – кандидат

педагогічних наук, доцент, завідувачка

кафедри фізики та методики її навчання

ГОНЧАРЕНКО Тетяна Ленідівна.



Диплом І ступеня

з галузі

“Гендерні дослідження”

ТОЛОПКА Наталія – студентка 3

курсу соціально-психологічного

факультету.

Науковий керівник – кандидатка

психологінчих наук, доцентка, доцентка

кафедри соціальної роботи, соціальної

педагогічки та соціології

ЧЕРКАШИНА Тетяна

Олександрівна.



Диплом І ступеня

з галузі

“Педагогічна та вікова 

психологія”

ШЕВЧЕНКО Альона – студентка 3

курсу соціально-психологічного

факультету.

Науковий керівник – доктор

психологічних наук, професор,

професор кафедри загальної та

соціальної психології ПОПОВИЧ Ігор

Степанович.



Диплом І ступеня

з галузі

“Загальна та соціальна 

психологія”

КРАВЦІВ Валентина – студентка 4

курсу соціально-психологічного

факультету.

Науковий керівник – кандидатка

психологічних наук, доцентка, доцентка

кафедри практичної психології

САМКОВА Олеся Миколаївна.



Диплом ІІ ступеня

зі спеціальності

“Географія”

ЗАХАРОВ Олексій – студент 4 курсу

факультету біології, географії та

екології.

Науковий керівник – докторка

географічних наук, професорка,

завідувачка кафедри соціально-

економічної географії МАЛЬЧИКОВА

Дар'я Сергіївна.



Диплом ІІ ступеня

зі спеціальності

“Середня освіта (мова і 

література (англійська)”

КРАВЧЕНКО Анастасія – студентка

1М курсу факультету іноземної

філології.

Науковий керівник – докторка

педагогічних наук, професорка,

завідувачка кафедри англійської мови та

методики її викладання

ЗАБОЛОТСЬКА Ольга

Олександрівна.



Диплом ІІ ступеня

з галузі

“Загальна та соціальна 

психологія”

КЛЕНІНА Каріна – студентка 3 курсу

соціально-психологічного факультету.

Науковий керівник – доктор

психологінчих наук, професор,

професор кафедри загальної та

соціальної психології ПОПОВИЧ Ігор

Степанович.



Диплом ІІ ступеня

з галузі

“Загальна та соціальна 

психологія”

ІВАНОВА Вікторія – студентка 4 курсу

соціально-психологічного факультету.

Науковий керівник – докторка

психологінчих наук, професорка,

професорка кафедри практичної

психології ШЕБАНОВА Віталія

Ігорівна.



Диплом ІІ ступеня

з галузі

“Гендерні дослідження”

ШВЕЦЬ Ірина – студентка 4 курсу

соціально-психологічного факультету.

Науковий керівник – кандидтка

педагогічних наук, доцентка, доцентка

кафедри соціальної роботи, соціальної

педагогіки та соціології ФЕДОРОВА

Ольга Віталіївна.



Диплом ІІІ ступеня

з галузі

“Середня освіта (мова і 

література (англійська)”

ТАТАРСЬКА Аліна – студентка 3

курсу факультету іноземної філології.

Науковий керівник – докторка

філологічних наук, професорка,

професорка кафедри німецької та

романської філології РОМАНОВА

Наталія Василівна



Диплом ІІІ ступеня

з галузі

“Гендерні дослідження”

ОГОРОДНИК Вікторія – студентка 4

курсу соціально-психологічного

факультету.

Науковий керівник – кандидатка

педагогічних наук, доцентка,

завідувачка кафедри соціальної роботи,

соціальної педагогіки та соціології

КОРШУН Тетяна Василівна.



Диплом ІІІ ступеня

з галузі

“Соціальна робота”

НІКОЛАЙЧУК Марія – студентка 4

курсу соціально-психологічного

факультету.

Науковий керівник – кандидатка

педагогічних наук, доцентка, доцентка

кафедри соціальної роботи, соціальної

педагогіки та соціології КОПИЛОВА

Світлана Вікторівна.



Диплом ІІІ ступеня

з галузі

“Початкова освіта”

ТРЕГУБ Олександр – студент 4 курсу

педагогічного факультету.

Науковий керівник – кандидатка

педагогічних наук, доцентка, доцентка

кафедри природничо-математичних

дисциплін та логопедії

КАБЕЛЬНИКОВА Наталія

Володимирівна.



Диплом ІІІ ступеня

з галузі

“Інформаційно-

комунікаційні технології в 

освіті”

ВОРОПАЄВА Ірина – студентка 3

курсу факультету комп'ютерних наук,

фізики та математики.

Науковий керівник – кандидатка фізико-

математичних наук, доцентка, доцентка

кафедри інформатики, програмної

інженерії та економічної кібернетики

ВАЛЬКО Наталія Валеріївна.



Диплом ІІІ ступеня

з галузі

“Біологія”

СТАМАТ Олександр – студент 3 курсу

факультету біології, географії та

екології.

Науковий керівник – кандидат

біологічних наук, доцент, доцент

кафедри біології людини та імунології

СПРИНЬ Олександр Борисович.



Диплом ІІІ ступеня

з галузі

“Професійна освіта”

ІВАНОВА Вікторія – студентка 3 курсу

факультету біології, географії та

екології.

Науковий керівник – кандидатка

педагогічних наук, доцентка, доцентка

загальноуніверситетської кафедри

педагогіки, психології й освітнього

менеджменту імені проф. Є. Пєтухова

БУТЕНКО Наталія Іванівна



Диплом ІІІ ступеня

з галузі

“Туризм”

ЮДІН Ілля і СІЛКІН Микита–

студенти 1 курсу факультету економіки і

менеджменту .

Науковий керівник – докторка

економічних наук, професорка,

завідувачка кафедри готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу

ОРЛЕНКО Олена Владиславівна



Диплом ІІІ ступеня

з галузі

“Туризм”

ОСИПОВА Ольга – студентка 4 курсу

факультету економіки і менеджменту .

Науковий керівник – докторка

економічних наук, професорка,

завідувачка кафедри готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу

ОРЛЕНКО Олена Владиславівна



Диплом ІІІ ступеня

з галузі

“Міжнародні економічні 

відносини”

КАМБУРОВА Юлія – студентка 3

курсу факультету економіки і

менеджменту .

Науковий керівник – докторка

економічних наук, професорка,

завідувачка кафедри економіки та

міжнародних економічних відносин

УШКАРЕНКО Юлія Вікторівна



Диплом ІІІ ступеня

з галузі

“Менеджмент інвестиційної 

та інноваційної діяльності”

КОПТЯЄВА Вікторія – студентка 1

курсу факультету економіки і

менеджменту.

Науковий керівник – кандидат

економічних наук, доцент, доцент

кафедри менеджменту і

адміністрування МАКАРЕНКО

Сергій Миколайович.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !


