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______________________  м. Одеса  №__________________ 
 
Про затвердження тем , закріплення 
наукових керівників та рецензентів  
дипломних робіт у 2021-2022 н.р. 
здобувачів ГГФ (набору 2021 року), 
які навчаються на другому (магістерському) 
рівні вищої освіти 
 
 
     Затвердити теми, закріпити наукових керівників та рецензентів дипломних робіт у 2021-
2022 н.р. здобувачів  денної форми навчання геолого-географічного факультету (набору 
2021 року), які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти  

№ П.І.Б студента Тема дипломної роботи 
(укр../англ..мовами) 

П.І.Б. керівника П.І.Б. 
рецензента 

 

Спеціальність   106  Географія 
кафедри фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій  

1 
Косьянова  
О. О. 

Зміни клімату і проблеми пом'якшення наслідків і 
адаптації. 
Climate change and the challenges of mitigation of the 
consequences.and adaptation. 

проф. 
Світличний 
О.О. 

доц. 
Нефедо-
ва Н.Є. 

2 
Скаленчук  
О. В. 

З’єднувальні канали лиман-море, як елемент 
природокористування 
Navigation channels “liman-sea” to sea-ports and back 
as an environment management 

доц. 
Стоян О.О 

проф. 
Яворська 
В.В. 

 

Кафедра економічної та соціальної географії і туризму 

3 
Волков  
М. М.  
 

Економіко-географічна характеристика 
Хмельниччини 
Economic and geographical characteristics of 
Khmelnytsky region 

доц. 
Кондратюк 
І.І. 

Зовнішній 
рецензент 

4 
Міллер  
В. О.  

Розвиток міжнародного туризму в країнах 
Північної Європи: тенденції та особливості 
Development of international tourism in the countries 
of Northern Europe: tendencies and features 

доц.  
Приходько 
З.В. 

Зовнішній 
рецензент 

5 
Сташевська 
М. В.     

Сучасні методологічні проблеми туризмознавства 
Modern methodological problems of tourism theory 

проф. 
Топчієв 
О.Г. 

Зовнішній 
рецензент 

6 
Чжан 
Жунькунь 

Демографічна ситуація Китаю: сучасний стан, 
проблеми та перспективи 
China's demographic situation: current situation, 
problems and prospects  

проф. 
Яворська 
В.В.,  
ст. вик 
Куделіна 
С.Б. 

Зовнішній 
рецензент 

7 Дун Чжаодун 
Суспільно-географічна характеристика Китаю 
Socio-geographical characteristics of China 
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№ П.І.Б студента Тема дипломної роботи 

(укр../англ..мовами) 
П.І.Б. 

керівника 
П.І.Б. 

рецензента 
 

Спеціальність   106  Географія 
Кафедра географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру 

8 
Степаненко  
Д. С. 

Сучасне землекористування в південному 
лісостепу Одеської області: проблеми та  
оптимізація 
Modern land use in the southern forest-steppe of the 
Odessa region: problems and optimization 

доц. 
Буяновсь-
кий А.О. 

проф. 
Світлич-
ний О.О. 

9 
Шаповал  
П. А. 

Ґрунти Волинської області: сучасний стан та 
проблеми використання 
Soils of Volyn region: current state and problems of 
use 

доц. 
Попель-
ницька Н.О. 

доц.  
Приходь-
ко З.В. 

 

Спеціальність  242  Туризм 
 

Кафедра економічної та соціальної географії і туризму 

10 
Бакул  
В. П. 

Особливості формування туристичного образу 
регіону Українського Причорномор’я 
Features of formation of the tourist image of the region 
of the Ukrainian Black Sea coast 

доц. 
Коломієць 
К.В. 

Зовнішній 
рецензент 

11 
Гетьманенко 
А. О. 

Формування туристичної мотивації та психологія 
туриста 
Formation of tourist motivation and psychology of the 
tourist  

проф. 
Яворська 
В.В. 

Зовнішній 
рецензент 

12 
Беркуця  
А. Р. 

Туристична політика німецькомовних країн Європи 
Tourism policy of German-speaking European 
countries 

доц. 
Коломієць 
К.В. 

Зовнішній 
рецензент 

13 
Доброскок  
І. І. 
 

Туризм у сучасному світі як головна форма 
рекреаційної діяльності 
Tourism in the modern world as the main form of 
recreational activity  

проф. 
Яворська 
В.В. 

Зовнішній 
рецензент 

14 
Лукашевич  
Ю. Л. 

Формування системи стратегічного управління 
туристичним підприємством 
Formation of a system of strategic management of a 
tourist enterprise 

проф. 
Яворська 
В.В. 

Зовнішній 
рецензент 

15 
Мартинчук  
К. І. 

Особливості використання туристично-
рекреаційних ресурсів Італії 
Features of the use of tourist and recreational resources 
of Italy 

доц.  
Сич В.А. 

Зовнішній 
рецензент 

16 
Хандримай-
ло О. А. 

Особливості сучасного стану послуг підприємств 
гостинності України 
Features of the current state of services of hospitality 
enterprises of Ukraine 

ст.викл. Ку-
деліна С.Б., 
проф. Яворс-
ка В.В. 

Зовнішній 
рецензент 

17 
Черніогло  
М. І. 

Розвиток сегменту екзотичних готелів у світовому 
готельному бізнесі 
Development of the segment of exotic hotels in the 
world hotel business 

доц.  
Хомич Л.В. 

Зовнішні
й 
рецензент

18 
Шойко  
Д. О. 

Розвиток ділового туризму в Азійсько-
Тихоокеанському регіоні 
Development of business tourism in the Asia-Pacific 
region  

ст.викл. Ку-
деліна С.Б., 
профЯворсь
ка В.В. 

Зовнішні
й 
рецензент
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№ П.І.Б студента Тема дипломної роботи 

(укр../англ..мовами) 
П.І.Б. 

керівника 
П.І.Б. 

рецензента 

Спеціальність     103 Науки про Землю   
 

Кафедра загальної, морської геології та палеонтології 

19 
Авдєєва  
О.О. 

Стратиграфічна характеристика Борщівського 
району Тернопільської області 
Stratigraphy of Paleozoic sediments of Borshchiv 
district of Ternopil region (based on Brachiopoda) 

доц.  
Кравчук  
Г. О. 

доц. 
Педан  
Г. С. 

20 
Ніколова 
М. В. 

Геологічна будова та історія розвитку румунського 
шельфу Чорного моря в пізньому плейстоцені та 
голоцені (за остракодами). 
Geological structure and history of development of the 
Romanian shelf of the Black Sea in the late Pleistocene 
and Holocene (based on Ostracoda) 

проф. 
Янко В. В. 

доц. 
Козлова 
Т. В. 

21 
Продан 
Є. Р. 

Інформаційні платформи та бази даних як 
інструмент морських геологічних досліджень у 
басейні Чорного моря 
Information platforms and databases as a tool for 
marine geological research in the Black Sea basiс 

доц. 
Федорончу
к  Н. О. 

доц. 
Кадурін 
С. В. 

22 
Сазанська 
П. С. 

Медико-геологічні аспекти тектонічної будови 
Північного Причорномор’я  
Medical and geological aspects of the tectonic structure 
of the Northern Black Sea coast 

проф. 
Кадурін  
В. М. 

доц. 
Мелконя
н Д. В. 

 

Кафедри інженерної геології та гідрогеології 

23 
Діденко  
Д. Ю. 

Еколого-гідрогеологічна оцінка стану 
використання ресурсів підземних вод у відкладах 
верхньо-сарматського підрегіоярусу верхнього 
міоцену в межах рекреаційної зони Одеського 
району 
Ecological and hydrogeological assessment of the state 
of use of groundwater resources in the sediments of the 
Upper Sarmatian subregion of the Upper Miocene 
within the recreational zone of Odesa district 

проф.  
Черкез   Є.А. 

проф. 
Янко 
В.В. 

24 
Лаврушина  
К. К. 

Просторова мінливість фізико-механічних 
властивостей меотичних глин в межах Північно-
Західного Причорномор'я. 
Spatial variability of physical and mechanical 
properties of Meotian clay within the North-western 
Black Sea region. 

доц. 
Мелконян  
Д. В. 

доц. 
Федо-
рончук 
Н.О. 

 
 

Підстава: рапорт декана факультету  Яворської В.В., резолюція проректора  
Запорожченка О.В., рішення Вченої ради геолого-географічного факультету 
(протокол № 3   від  24 вересня   2021 р.) 

 
 
 
          Ректор                                                                        Вячеслав  ТРУБА 
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Спеціальність103  Науки про Землю  
кафедри інженерної геології та гідрогеології     

1 
Соколова-
Колосинська 
І. В. 

Інженерно-геологічні умови розробки 
рідкометальних родовищ корисних копалин в 
районі Атаками (Чилі). 
Engineering and geological conditions for the 
rare metal deposits mining in the Atacama region 
(Chile) 

доц. 
Кадурін 
С.В.           

доц. 
Кравчук 
Г.О. 

кафедри фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій

2 

Сербін  
В. В. 

Ландшафтне різноманіття Одеської області та 
проблеми його збереження 
Landscapes diversity of Odesa region and the 
problems of its conservation 

доц. 
П’яткова 
А.В. 

Шашеро А. 
М. 

3. 

Кірович  
Н. В. 

Класифікація гирлових областей рік на 
узбережжі неприпливних морів 
Classification of mouth areas within coasts of the 
non-tidal seas 

проф. 
Шуйський 
Ю.Д. 

доц. 
Тригуб В.І. 

 
Підстава: рапорт декана факультету  Яворська В.В., резолюція проректора  
Запорожченка О.В., рішення Вченої ради геолого-географічного факультету 
(протокол № 4   від  24 вересня  2021 р.) 

 
 

Ректор                                                                                 Вячеслав Труба 
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