
СПИСОК АСПІРАНТІВ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ( на 1 листопада 2021 року) 
 

 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  103 Науки про Землю   

 
№ 
з/п 

ПІБ Рік 
навч
ання 

Спеціальн
ість 

Тема Науковий 
керівник 

Дата 
затвердження 

теми на 
факультеті  

Дата 
затвердженн

я теми на 
Вченій раді 

ОНУ 

Назва, номер наукової 
теми (грантів), в рамках 

яких планується 
виконання дисертаційного 

дослідження 
1 Андреєва 

Ксенія 
Павлівна 

(денне 

3 рік 103 
Науки 

про 
Землю 

Природні та техногенні 
фактори сучасного 
формування прибережно-
шельфової зони Північно-
Західної частини Чорного 
моря 

к. геол. наук, 
доц. Кадурін 

С.В. 

28.10.2019 р. 
протокол № 3 

прот.№ 3 від 
19.11.2019 р.

«Дослідження сучасного 
інженерно-геодинамічно-
го стану дна та берегової 
смуги північно-західної 
частини Чорного моря» 
(прикладна), д\б тема № 
593, № державної 
реєстрації 0119U002199 
Наук. керівн. к геол.н., 
доц. Кадурін Сергій 
Володимирович 

2 Траоре Умар 
(вечірнє) 

 

3 рік 103 
Науки 

про 
Землю 

Закономірності змін 
інженерно-геологічних і 
гідрогеологічних умов при 
засвоєнні  рудних родовищ 
республіки Гвінея доктор. геол.-

мін. наук, 
проф. Черкез 

Є.А. 

28.10.2019 р. 
протокол № 3 

прот.№ 3 від 
19.11.2019 р.

«Дослідження інженерно-
геологічного стану прибе-
режних урбанізованих те-
риторій Північного При-
чорномор’я та обґрунту-
вання заходів їх інженер-
ного захисту» 
(прикладна), д\б тема № 
600, № державної 
реєстрації 0120U102143 
Наук. керівн. д. геол.-
мін..н., проф. Черкез Є.А. 



3 Дікол Олена 
Сергіївна  

1 рік 103 
Науки 

про 
Землю 

Геолого-структурні умови 
розвантаження глибиних 
флюїдніх потоків на дні 

Чорного моря 

Д.г.-м. н. 
Янко В.В. 

2.11.2021р 
протокол №4 

прот.№ 3 від 
15.11.2021 р. 

«Розробка прогнозних 
критеріїв пошуків 
покладів вуглеводнів в 
Чорному морі на засадах 
теорії флюїдогенезу» 
(прикладна), д\б тема № 
590, № державної 
реєстрації 0119U002196). 
Науковий керівник – 
д.геол.-мін.н., проф. Янко 
В.В. 

  
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  106 Географія 

1 Юраш  
Анастасія 
Сергіївна 

3 рік 106 
Географія 
 

Оцінка рекреаційних 
ресурсів Чорного і 
Азовського морів в межах 
України 

Проф. 
Вихованець 
Г.В. 

 

прот. № 4 
від 
23.11.2017 
р. 

прот.№ 3 від 
28.11.2017 р.

 «Розробка засад стратегії 
природокористування в 
межах Причорноморської 
низовини» Д/б тема №147 
(фундаментальна, б/фін.),  
Номер державної реєстра-
ції 0116U000904.  
Науковий керівник —  
д.г.н., проф. Шуйський 
Ю.Д.). 

2 Домусчі 
Світлана 

Василівна  

4 рік 106 
Географія 

Чинники та географія 
забруднення ґрунтів 
Одеської міської та 
приміської зон Канд. геогр. 

наук, доц. 
Тригуб В.І. 

прот. № 3 
від 

25.10.2018р
 

прот.№ 3 від 
27.11.2018 р.

Розробити екологічно 
безпечну систему земле-
робства чорноземної зони 
України в умовах інтен-
сивних агротехнологій та 
зміни клімату. Д-б/т 
577(прикладна) Регистрац. 
номер 0117U001116 
Науковий керівник – д. б. 
н., професор Красєха Є. Н. 



3 Соколовський 
Віктор 
Анатолійович 
(вечірня форма, 
контракт) 

2 рік 
 

106 
Географія 

Рекреаційно-туристичний 
потенціал як умова 

формування рекреаційного 
комплексу Середнього 

Придніпров’я 

Д.г.н..Яворська 
В.В. 

прот. № 1 
від 

31.08.2020р
 

Прот. №  1  
від 15.09.2020 
р. 
 
(весняний 
набір) 

«Особливості формування 
регіональних рекреацій-
них комплексів в Україн-
ському Причорномор’ї» 
(фундаментальна, б/фін., 
01.09.2021 р.-31.12.2025 р) 
Науковий керівник – 
д.г.н., проф. Топчієв О.Г. 

4 Буяновська 
Леся Юріївна 

1 рік 106 
Географія 

Геодемографічне 
районування Одеського 

регіону на засадах нового 
адміністративно-

територіального устрою 

Д.геогр.н. 
Яворська В.В. 

2.11.2021р 
протокол 
№4 

прот.№ 3 від 
15.11.2021 р. 

«Особливості формування 
регіональних рекреацій-
них комплексів в Україн-
ському Причорномор’ї» 
(фундаментальна, б/фін., 
01.09.2021 р.-31.12.2025 р) 
Науковий керівник – 
д.г.н., проф. Топчієв О.Г. 

5 Тишевич 
Артур 
Олегович 

1 рік 106 
Географія 

Деградаційні процеси в 
чорноземах Задністров’я 

України 

К. геогр.н. 
Тортик М.Й. 

2.11.2021р 
протокол 
№4 

прот.№ 3 від 
15.11.2021 р. 

«Встановити масштаб-
ність і наслідки деградації 
чорноземів України в 
умовах сучасної зміни 
клімату та сільськогоспо-
дарського використання» 
(прикладна), д\б тема № 
603, № державної 
реєстрації 0120U102180). 
Науковий керівник – 
д.геогр.н., проф. 
Світличний О.О. 

6 Шинкаренко 
Сергій 
Леонідович 
(вечірня форма, 
контракт) 

1 рік 106 
Географія 

Формування соціально-
економічноі моделі 

розвитку міста 
девелоперськими 

компаніями для реалізаціі 
стратегіі добробуту 

Д.геогр.н. 
Яворська В.В. 

2.11.2021р 
протокол 
№4 

прот.№ 3 від 
15.11.2021 р. 

«Особливості формування 
регіональних рекреацій-
них комплексів в Україн-
ському Причорномор’ї» 
(фундаментальна, б/фін., 
01.09.2021 р.-31.12.2025 р) 



громадян Науковий керівник – 
д.г.н., проф. Топчієв О.Г. 

 


