
ЗВІТ 

про перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів 2 курсу 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

 

факультету психології, історії та соціології 

Спеціальності 231. Соціальна робота 

денної форми навчання 

№ 

 

Виконавець 

(П.І.Б.) 

Тема роботи Науковий 

керівник 

Рецензент Схожість 

1. Головніч 

Олександр 

Олексійович 

Система роботи 

соціального 

педагога із 

важковиховувани

ми підлітками 

Швець Т.М., 

кандидатка 

педагогічних наук 

Надєєва О.В., соціальний 

педагог Херсонського 

навчально-виховного 

комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад – 

спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням 

англійської мови І 

ступеня – гімназія» №56 

Херсонської міської ради. 

10.2% 
Схожість 

2. Огородник 

Вікторія 

Олександрівна 

Специфіка 

соціально-

профілактичної 

роботи щодо 

попередження 

торгівлі жінками 

Швець Т.М., 

кандидатка 

педагогічних наук 

Булка В.Ю., провідний 

фахівець Херсонського 

міського центру 

соціальних служб для 

дітей, сім’ї та молоді, 

голова громадської 

організації 

3.«Всеукраїнська 

організація людей з 

інвалідністю «ВЕЛІД», 

радник голови 

Херсонської ОДА з 

дотримання прав людей з 

інвалідністю 

16.7% 
Схожість 

3. Паляниця 

Андрій 

Віталійович 

Методика 

організації 

волонтерської 

допомоги 

Збройним Силам 

України   

Костючков С.К., 

доктор 

філософських 

наук, професор 

Діанов Є.О., офіцер групи 

по роботі з особливим 

складом в/ч 3056 НГУ 

1.38% 
Схожість 

4. Пархоменко 

Яна 

Володимирівна 

Соціальне 

виключення як 

проблема 

реінтеграції 

учасників 

АТО/ООС 

Черкашина Т.О., 

кандидатка 

соціологічних 

наук, доцентка 

Павлюк В.В., старший 

помічник начальника 

відділу персоналу штабу 

в/ч А1604 

13.7% 
Схожість 

 

Спеціальності 053. Психологія 

денної форми навчання 

1. Вереітінов 

Микита 

Олегович 

Соціально-

психологічні 

підвалини залежної 

поведінки 

особистості 

Бабатіна С.І., 

кандидатка 

психологічних 

наук, доцентка 

Ревенко С. П. 

кандидатка 

психологічних наук, 

провідна фахівчиня 

соціально-психологічної 

служби ХДУ 

1.01% 
Схожість 

2. Грушева 

Анна 

Костянтинівн

а 

Когнітивний аспект 

переживання 

самотності у 

юнацькому віці 

Крупник І.Р., 

кандидат 
психологічних 

наук 

Александрова О.Г., 
кандидатка психологічних 

наук, доцентка, керівниця 

Психологічної майстерні 

ФаМиЛя, викладачка 

Київського юнгіанського 

інституту. 

0% 
Схожість 

3. Дончик Адаптація до Казібекова Яковлева С.Д., докторка 4.88% 



Зоя 

Сергіївна 

професійної 

діяльності молодих 

фахівців 

В.Ф., 

кандидатка 

психологічних 

наук, доцентка 

психологічних наук, 

професорка, завідувачка 

кафедри спеціальної 

освіти ХДУ 

Схожість 

4. Іванова 

Вікторія 

Дмитрівна 

Ставлення до сексу 

у різних поколінь 

Шебанова В.І., 

докторка 

психологічних 

наук, 

професорка 

Ревенко С. П. 

кандидатка 

психологічних наук, 

провідна фахівчиня 

соціально-психологічної 

служби ХДУ 

1.03% 
Схожість 

5. Кравців 

Валентина 

Вікторівна 

Психологічна 

ресурсність 

особистості з 

різним рівнем 

духовного розвитку 

Тавровецька Н.І., 

кандидатка 

психологічних 

наук, доцентка 

Карсканова С.В. 

кандидатка 

психологічних наук, 

старша викладачка 

кафедри спеціальної 

освіти Миколаївського 

національного 

університету імені 

В.О. Сухомлинського. 

2.81% 

Схожість 

6. Суріна 

Валерія 

Андріївна 

Психологічні 

механізми впливу 

реклами на 

особистість 

Попович І.С., 

доктор 

психологічних 

наук, професор 

Пілецька Л. С. докторка 

психологічних наук, 

професорка, завідувачка 

кафедри соціальної 

психології 

Прикарпатського 

національного 

університету імені Василя 

Стефаника 

27.1% 
Схожість 

 

Спеціальності 053. Психологія 

заочної форми навчання 

1. Бабіна  

Алла  
Федорівна 

Особливості 

спілкування 
старшокласників у 

соціальних 

мережах 

Блинова О.Є., 

докторка 
психологічних 

наук, професорка 

Кузікова С.Б., 

доктор психологічних 

наук, професор, завідувач 

кафедри психології 

Сумського державного 

університету імені А.С. 

Макаренка 

35.6% 
Схожість 

2. Багненко 

Володимир 

Юрійович 

Психологічні 

особливості 

становлення 
особистісної 

зрілості чоловіків 

Блинова О.Є., 

докторка 

психологічних 
наук, професорка 

Кузікова С.Б., 

доктор психологічних 

наук, професор, завідувач 

кафедри психології 

Сумського державного 

університету імені А.С. 

Макаренка 

16.6% 
Схожість 

3. Безгодкова 
Інна 

Миколаївна 

Мотиваційна 
спрямованість як 

чинник успішності 

навчання студентів 

першого курсу 
ЗВО 

Блинова О.Є., 
докторка 

психологічних 

наук, професорка 

Кузікова С.Б., 

доктор психологічних 

наук, професор, завідувач 

кафедри психології 

Сумського державного 

університету імені А.С. 

Макаренка 

4.65% 
Схожість 

4. Богонко 

Наталія 
Олександрівна 

Особливості та 

чинники розвитку 
підліткової 

сексуальності 

Блинова О.Є., 

докторка 
психологічних 

наук, професорка 

Кузікова С.Б., 

доктор психологічних 

наук, професор, завідувач 

кафедри психології 

Сумського державного 

університету імені А.С. 

Макаренка 

15.1% 
Схожість 

5. Бондаренко 

Ольга 

Юріївна 

Психологічні 

особливості 

особистості 

залежної від 
соціальних мереж 

 

Блинова О.Є., 

докторка 

психологічних 

наук, професорка 

Кузікова С.Б., 

доктор психологічних 

наук, професор, завідувач 

кафедри психології 

Сумського державного 

університету імені А.С. 

Макаренка 

1.6% 
Схожість 

6. Возна Психологічні Крупник І.Р., Александрова О.Г., 

кандидатка 
1.07% 



Ірина 

Віталіївна 

чинники 

ефективної 
волонтерської 

діяльності 

кандидат 

психологічних 
наук 

 

психологічних наук, 

доцентка, керівниця 

Психологічної майстерні 

ФаМіЛя, викладачка 

Київського юнгіанського 

інституту 

Схожість 

7. Головіна 

Анна 

Олександрівна 

Особливості 

розладу уваги у 

дітей та підлітків 
як наслідок астено-

невротичного 

синдрому 

Бабатіна С.І., 

кандидатка 

психологічних 
наук, доцентка 

 

Колесник Д.А., 

практичний психолог 

реабілітаційного 

відділення КНП 

«Херсонська міська 

клінічна лікарня ім. О.С. 

Лучанського» 

5.1% 
Схожість 

8. Горішна 

Світлана 

Вікторівна 

Особливості 

взаємозв’язку 

інтуїтивного стилю 

мислення та 
креативності в осіб 

юнацького віку 

Крупник І.Р., 

кандидат 

психологічних 

наук 
 

Александрова О.Г., 

кандидатка 

психологічних наук, 

доцентка, керівниця 

Психологічної майстерні 

ФаМіЛя, викладачка 

Київського юнгіанського 

інституту. 

5.11% 
Схожість 

9. Долошкан 
Наталя 

Вячеславівна 

Особливості 
формування 

прихильності у 

дітей різного віку 

під час адаптації до 
прийомної родини 

Крупник І.Р., 
кандидат 

психологічних 

наук 

 

Александрова О.Г., 

кандидатка 

психологічних наук, 

доцентка, керівниця 

Психологічної майстерні 

ФаМіЛя, викладачка 

Київського юнгіанського 

інституту. 

 

1.89% 
Схожість 

10. Доменюк 
Інна 

Вікторівна 

Психокорекція 
рольових 

конфліктів 

сучасної сім’ї 

Попович І.С., 
доктор 

психологічних 

наук, професор 

Пілецька Л. С. 

докторка психологічних 

наук, професорка, 

завідувачка кафедри 

соціальної психології 

Прикарпатського 

національного 

університету імені Василя 

Стефаника 

0% 
Схожість 

11. Дячук 

Катерина 
Ігорівна 

Особливості 

проявів 
толерантної 

поведінки у 

студентів 
психологів 

Крупник І.Р., 

кандидат 
психологічних 

наук 

Александрова О. Г., 

кандидатка 

психологічних наук, 

доцентка, керівниця 

Психологічної майстерні 

ФаМіЛя, викладачка 

Київського юнгіанського 

інституту. 

4.4% 
Схожість 

12. Живцова 

Ганна 

Андріївна 

Психокорекція 

тривожності 

засобами тілесно-
орієнтованої 

терапії 

Попович І.С., 

доктор 

психологічних 
наук, професор 

Ревенко С. П. 

кандидатка 

психологічних наук, 

провідний фахівець 

соціально-психологічної 

служби ХДУ 

2.85% 
Схожість 

13. Забєліна 
Марина 

Альбертівна 

Психокорекція 
рольових очікувань 

у сімейних 

стосунках  

Попович І.С., 
доктор 

психологічних 

наук, професор 

Лось О. М. 

кандидатка 

психологічних наук, 

доцентка, доцентка 

кафедри педагогіки та 

психології дошкільної та 

початкової освіти ХДУ 

2.3% 
Схожість 

14. Іванова 

Галина 

Романівна 

Психологічні 

особливості 

перебігу кризи 
середнього віку 

Тавровецька Н.І., 

кандидатка 

психологічних 
наук, доцентка 

Фоміна І.С.   кандидатка 

психологічних наук, ст. 

викладачка кафедри 

педагогіки, психології й 

освітнього менеджменту       

ім. Є. Петухова  

1.34% 
Схожість 

15. Киричук 

Наталія 

Миколаївна 

Дослідження 

позитивного 

світосприйняття у 
осіб молодшого 

шкільного віку 

Попович І.С., 

доктор 

психологічних 
наук, професор 

Лось О. М. 

кандидатка 

психологічних наук, 

доцентка, доцентка 

кафедри педагогіки та 

психології дошкільної та 

початкової освіти ХДУ 

10.4% 
Схожість 

16. Козиренко 
Тетяна 

Формування 
асертивності у 

Мойсеєнко В.В., 
докторка 

Ревенко С. П. 

кандидатка 
13.5% 



Олександрівна дітей старшого 

шкільного віку 

філософії, 

викладачка 

психологічних наук, 

провідний фахівець 

соціально-психологічної 

служби ХДУ 

Схожість 

17. Косарева 

Юлія 

Віталіївна 

Психологічне 

благополуччя 

особистості як 

предиктор якості 
життя у період 

дорослості 

Бабатіна С.І., 

кандидатка 

психологічних 

наук, доцентка 
 

Ревенко С. П. 

кандидатка 

психологічних наук, 

провідний фахівець 

соціально-психологічної 

служби ХДУ 

6.14% 
Схожість 

18. Кузьменко 
Сергій 

Анатолійович 

Вигорання та 
залученість як 

чинники 

психологічного 

благополуччя 
особистості 

Тавровецька Н.І., 
кандидатка 

психологічних 

наук,  доцентка 

Карсканова С.В. 

кандидатка 

психологічних наук, 

старша викладачка 

кафедри спеціальної 

освіти Миколаївського 

національного 

університету імені 

В.О. Сухомлинського.  

1% 
Схожість 

19. Набільська 

Ганна 
Ростиславівна 

Особливості 

емоційного 
інтелекту дітей 

молодшого 

шкільного віку з 
різним типом 

батьківського 

ставлення 

Олейник Н.О., 

кандидатка 
психологічних 

наук, старша 

викладачка 

Діденко Г.О. доцентка 

кафедри соціально-

правових та поведінкових 

наук Новокаховського 

гуманітарного інституту 

Відкритого міжнародного 

Університету розвитку 

людини «Україна» 

2.89% 

Схожість 

20. Нагребецька 
Наталія 

Анатоліївна 

Особистісні якості 
як чинник 

професійної 

успішності 
особистості 

Олейник Н.О., 
кандидатка 

психологічних 

наук, старша 
викладачка 

Ревенко С. П.  кандидатка 

психологічних наук, 

провідний фахівець 

соціально-психологічної 

служби ХДУ 

13.2% 
Схожість 

21. Щербик 

Ангеліна 

Андріївна 

Психологічні 

особливості 

формування 
команди в 

профспілковій 

організації 
студентів 

Олейник Н.О., 

кандидатка 

психологічних 
наук, старша 

викладачка 

Діденко Г.О. –доцентка 

кафедри соціально-

правових та поведінкових 

наук Новокаховського 

гуманітарного інституту 

Відкритого міжнародного 

Університету розвитку 

людини «Україна» 

9.55% 
Схожість 

22. Руженцева 

Анастасія 

Віталіївна 

Копінг-стратегії у 

осіб, схильних до 

прокрастинації 

Казібекова В.Ф., 

кандидатка 

психологічних 
наук, доцентка 

Казаннікова О.В., 

кандидатка 

психологічних наук, 

доцентка, доцентка 

кафедри педагогіки та 

психології дошкільної та 

початкової освіти ХДУ 

1.78% 
Схожість 

23. Русіна 
Ольга 

Олександрівна 

Вплив реклами на 
формування 

ціннісних 

орієнтацій молоді 

Казібекова В.Ф., 
кандидатка 

психологічних 

наук, доцентка 

Лось О. М. 

кандидатка 

психологічних наук, 

доцентка, доцентка 

кафедри педагогіки та 

психології дошкільної та 

початкової освіти ХДУ 

1.02% 
Схожість 

24. Сердюкова 

Ганна 
Борисівна 

Особливості 

життєвої 
перспективи  осіб 

похилого віку 

Казібекова В.Ф., 

кандидатка 
психологічних 

наук, доцентка 

Ревенко С.П., кандидат 

психологічних наук, 

провідний фахівець 

Соціально-психологічної 

служби ХДУ 

0% 
Схожість 

25. Скрипка 

Наталя 
Анатоліївна 

Психологічний 

капітал особистості 
у сучасній 

психологічній 

практиці 
 

Бабатіна С.І., 

кандидатка 
психологічних 

наук, доцентка 

 

Казачкова Л.М., 

практичний психолог 

Херсонського 

міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 

Херсонської міської ради 

2.19% 
Схожість 

26. Сташенко Психологічні Шебанова В.І., Казаннікова О.В., 

кандидатка 
0% 



Вікторія 

Леонідівна 

особливості 

формування 
самостійності 

підлітка 

докторка 

психологічних 
наук,  професорка 

психологічних наук, 

доцентка, доцентка 

кафедри педагогіки та 

психології дошкільної та 

початкової освіти ХДУ 

Схожість 

27. Татарченко 

Олександр 
Борисович 

Психологічні 

аспекти 
користування 

інтернет-мережою 

студентською 
молоддю 

Шебанова В.І., 

докторка 
психологічних 

наук,  професорка 

Казаннікова О.В., 

кандидатка 

психологічних наук, 

доцентка, доцентка 

кафедри педагогіки та 

психології дошкільної та 

початкової освіти ХДУ 

0% 
Схожість 

28. Тутова 

Ольга 

Володимирівна 

Соціальні 

очікування осіб з 

алкогольною 
залежністю 

Шебанова В.І., 

докторка 

психологічних 
наук,  професорка 

Казаннікова О.В., 

кандидатка 

психологічних наук, 

доцентка, доцентка 

кафедри педагогіки та 

психології дошкільної та 

початкової освіти ХДУ 

1.93% 
Схожість 

29. Фіканюк 
Лариса 

Анатоліївна 

Психічна стійкість 
працівника поліції 

як основа 

діяльності в 
екстремальних 

ситуаціях 

Тавровецька Н.І., 
кандидатка 

психологічних 

наук,  доцентка 

Литвин О.О., 

майор поліції, психолог 

групи кадрового 

забезпечення роти поліції 

особливого призначення 

головного управління 

Національної поліції в 

Херсонській області 

2.51% 
Схожість 

30, Хоменко 

Тетяна 
Михайлівна 

Психологічний 

аналіз професійної 
кризи у осіб 

морських професій 

Тавровецька Н.І., 

кандидатка 
психологічних 

наук,  доцентка 

Фоміна І.С.   кандидатка 

психологічних наук, ст. 

викладачка кафедри 

педагогіки, психології й 

освітнього менеджменту       

ім. Є. Петухова 

1.52% 
Схожість 

31, Царевська 

Марина 
Борисівна 

Кар’єрні орієнтації 

студентів на 
різних етапах 

навчання 

Казібекова В.Ф., 

кандидатка 
психологічних 

наук,  доцентка 

Казаннікова О.В., 

кандидатка 

психологічних наук, 

доцентка, доцентка 

кафедри педагогіки та 

психології дошкільної та 

початкової освіти ХДУ 

1.63% 
Схожість 

32, Шевченко 

Ольга 

Сергіївна 

Корекція 

психологічного 

стану особистості 

методами 
гештальт-підходу в 

сучасних умовах 

Олейник Н.О., 

кандидатка 

психологічних 

наук,  старша 
викладачка 

Діденко Г.О. –доцентка 

кафедри соціально-

правових та поведінкових 

наук Новокаховського 

гуманітарного інституту 

Відкритого міжнародного 

Університету розвитку 

людини «Україна» 

3.43% 
Схожість 

33, Юзюк 
Віта 

Віталіївна 

Особливості 
побудови часової 

перспективи у 

розрізі 

особистісної 
ефективності 

 

Бабатіна С.І., 
кандидатка 

психологічних 

наук, доцентка 

Сидорова І.В., 

практичний психолог 

Антонівської філії ОЗ 

«Академічний ліцей» 

Скадовської міської ради 

7.46% 
Схожість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 



Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія) 

денна форма навчання 

№ 

 

Виконавець 

(П.І.Б.) 

Тема роботи Науковий 

керівник 

Рецензент Додаток 

(здана на 

перевірку, 

доопрацьо
вується, не 

підготовле

на) 

1. Баб’як 

Петро 

Петрович 

Соціальна робота 

православної 

церкви в 

пореформений 

період (1861-1917 

рр.) як чинник 

формування 

соціальної 

компетентності  

та християнських 

цінностей у 

молодіжному 

середовищі 

Водотика С.Г. 

доктор 

історичних 

наук, професор 

доцентка 

Коновалова Г.В., 

к.і.н., доцент, 

доцент кафедри 

суспільних наук 

Херсонської філії 

Національного 

університету 

 кораблебудуван

ня ім. адмірала 

Макарова 

0% 
Схожість 

2. Белінська 

Інга 

Іванівна 

Наукова 

спадщина  

Є.В. Тарле як 

джерело до 

вивчення історії у 

закладах 

середньої освіти 

Михайленко 

Г.М. 

кандидатка 

історичних 

наук, доцентка 

старша викладачка Сачко 

Д.В., к.і.н., кафедра 

публічного управління та 

права Херсонського 

державного аграрно-

економічного 

університету 

2.2% 
Схожість 

3. Бушманова 

Інна 

Андріївна 

Матеріали газети 

«Юг» як джерело 

до вивчення 

історії та 

проведення 

краєзнавчої 

роботи у закладах 

середньої освіти 

Михайленко 

Г.М. 

кандидатка 

історичних 

наук, доцентка 

Кузьмич Я.Я., методист 

військово-патріотичного 

відділу КЗ «Центр 

туристсько-краєзнавчої 

творчості учнівської 

молоді» Херсонської 

обласної ради 

6.47% 
Схожість 

4. Клименко 

Олександр 

Олександрович 

Становлення 

грошового ринку 

на українських 

землях 

наприкінці ХVІ – 

у ХVІІІ ст. та 

особливості його 

вивчення  у 

шкільному курсі 

історії 

Михайленко 

Г.М. 

кандидатка 

історичних 

наук, доцентка 

Стельмах А.К., 

вчитель історії 

Херсонського 

ліцею 

Херсонської 

обласної ради 

2.13% 
Схожість 

5. Лелеко 

Олександра 

Олегівна 

 

Історія жіноцтва 

у викладанні 

теми Другої 

світової війни в 

закладах 

середньої освіти 

Кузовова Н.М. 

кандидатка 

історичних 

наук, доцентка 

Михайлик О.В.,  

завідувачка кафедри 

історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін Херсонського 

академічного 7.ліцею ім. 

О.В.Мішукова 

Херсонської міської ради 

при Херсонському 

0% 
Схожість 



державному університеті, 

учитель історії, учитель-

методист, спеціаліст 

вищої категорії 

6. Петлінська 

Юлія 

Вікторівна 

 

Сільське 

населення 

Херсонщини в 

умовах німецької 

окупації: 

суспільний, 

соціально- 

економічний 

аспект, у 

шкільному курсі 

історії 

Кузовова Н.М. 

кандидатка 

історичних 

наук, доцентка 

Макієнко О.А., к.і.н., 

доцент кафедри готельно-

ресторанного та 

туристичного бізнесу 

ХДУ, голова Херсонської 

обласної організації 

Національної спілки 

краєзнавців України 

25.2% 
Схожість 

 

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія) 

заочна форма навчання 

1. Беленчук 

Ілля 

Валентинович 

Інформаційна 

війна як елемент 

агресії Російської 

федерації проти 

України та 

особливості її 

вивчення у 

шкільному курсі 

історії 

Батенко Г.В. 

кандидатка 

історичних 

наук, доцентка 

 Форостян А.Ф., к.п.н., 

доцент кафедри 

культурології 

Херсонського державного 

університету 

10.4% 
Схожість 

2. Братчук 

Оксана 

Юріївна 

Ранні стадії 

євроінтеграції 

(1920-ті – 1950-ті 

рр.) у шкільному 

курсі історії 

Михайленко 

Г.М. 

кандидатка 

історичних 

наук, доцентка 

Сачко Д.В., старша 

викладачка к.і.н., кафедра 

публічного управління та 

права Херсонського 

державного аграрно-

економічного 

університету 

3.92% 
Схожість 

3. Гнатовська 

Надія 

Петрівна 

Вивчення історії 

рідного краю в 

контексті 

літературного 

твору 

О.С.Афанасьєва-

Чужбинського 

«Нариси Дніпра». 

Міжпредметна 

інтеграція 

сучасного уроку 

Водотика С.Г. 

доктор 

історичних 

наук, професор 

доцентка Коновалова 

Г.В., к.і.н., доцент, доцент 

кафедри суспільних наук 

Херсонської філії 

Національного 

університету 

 кораблебудування ім. 

адмірала Макарова 

6.31% 
Схожість 

4. Кухар 

Дар’я 

Вікторівна 

Громадсько-

просвітницька 

діяльність М. 

Драгоманова та 

особливості її 

вивчення у 

шкільному курсі 

історії 

Батенко Г.В. 

кандидатка 

історичних 

наук, доцентка 

доцент Форостян А.Ф., 

к.п.н., доцент кафедри 

культурології 

Херсонського державного 

університету 

4.81% 
Схожість 

5. Малишенко Євроінтеграційна Михайленко старша викладачка Сачко 

Д.В., к.і.н., кафедра 
2.43% 



Оксана 

Олегівна 

політика України 

наприкінці ХХ – 

на початку ХХІ 

ст. у шкільному 

курсі історії 

 

Г.М. 

кандидатка 

історичних 

наук, доцентка 

публічного управління та 

права Херсонського 

державного аграрно-

економічного 

університету 

Схожість 

6. Мануйлова 

Каріна 

Ігорівна 

Наукова 

спадщина 

І. Крип`якевича  

як джерело до 

вивчення історії у 

закладах 

середньої освіти 

Михайленко 

Г.М. 

кандидатка 

історичних 

наук, доцентка 

Стельмах А.К., вчитель 

історії Херсонського 

ліцею обласної ради 

5.75% 
Схожість 

7. Михейченков 

Михайло 

Михайлович 

Просвітницька 

діяльність Софії 

Русової у 

контексті  

розбудови 

концепції НУШ 

Юркова Т.Ф. 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцентка 

Михайлик О.В. 

завідувачка кафедри 

історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін Херсонського 

академічного ліцею імені 

О.В.Мішукова 

Херсонської міської ради 

при Херсонському 

державному університеті, 

учитель історії, учитель-

методист, спеціаліст 

вищої категорії 

9.95% 
Схожість 

8. Мосунов 

Ілля 

Павлович 

Полiтико-правовi 

iнститути влади в 

Скандинавії VIII-

XIII ст. в 

шкільному курсі 

історії 

Кузовова Н.М. 

кандидатка 

історичних 

наук, доцентка 

 Макієнко О.А., к.і.н., 

доцент кафедри готельно-

ресторанного та 

туристичного бізнесу 

ХДУ, голова Херсонської 

обласної організації 

Національної спілки 

краєзнавців України 

1.23% 
Схожість 

9. Полуцька 

Вікторія 

Андріївна 

Усна історія про 

Другу світову 

війну при 

викладанні 

історичних 

дисциплін у 

закладах 

середньої освіти 

Кузовова Н.М. 

кандидатка 

історичних 

наук, доцентка 

Михайлик О.В.,  завідувач 

кафедри історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін Херсонського 

академічного ліцею ім. 

О.В.Мішукова 

Херсонської міської ради 

при Херсонському 

державному університеті, 

учитель історії, учитель-

методист, спеціаліст 

вищої категорії 

0% 
Схожість 

10. Халак 

Іванна 

Олександрівна 

Вивчення 

психології 

куркульства 

(1920-1930 рр.) в 

закладах 

середньої освіти 

Водотика С.Г. 

доктор 

історичних 

наук, професор 

Коновалова Г.В., к.і.н., 

доцент, доцент кафедри 

суспільних наук 

Херсонської філії 

Національного 

університету 

 кораблебудування ім. 

адмірала Макарова 

5.52% 
Схожість 

11. Чаура 

Ірина 

Анатоліївна 

Херсон середини 

XIX століття у 

працях О. Шмідта 

у шкільному 

курсі історії 

Водотика С.Г. 

доктор 

історичних 

наук, професор 

Коновалова Г.В., к.і.н., 

доцент, доцент кафедри 

суспільних наук 

Херсонської філії 

Національного 

університету 

 кораблебудування ім. 

адмірала Макарова 

12.1% 
Схожість 

 

 

 

 

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність: 032 Історія та археологія 



 


