
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І.МЕЧНИКОВА 
 

Н А К А З 
 

______________________  м. Одеса  №__________________ 
 
Про затвердження тем , закріплення 
наукових керівників та рецензентів  
дипломних робіт у 2020-2021 н.р. 
здобувачів ГГФ (набору 2020 року), 
які навчаються на другому (магістерському) 
рівні вищої освіти 
 
 
     Затвердити теми, закріпити наукових керівників та рецензентів дипломних робіт у 2020-
2021 н.р. здобувачів  денної форми навчання геолого-географічного факультету (набору 
2020 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 

Демарьова 
Ю. Г. 

Особливості формування рельєфу Куяльницького 
лиману 
Pecubiarity of relief formation of the Kuyalnytsya 
liman 

Стоян 
О.О. 

Шашеро 
А.М. 

 

Кафедра економічної та соціальної географії і туризму 

2. Біленко О.О. 
Туристичні ресурси Дніпропетровщини 
Tourist resources of Dnipropetrovsk region 

Кондратюк 
І.І.  Тортик М.Й. 

3. 
Кір’як 
М.В. 

Територіальна організація рекреаційно-туристичної 
діяльності Одеського регіону 
Territorial organization of recreational and tourist 
activities of the Odessa region 

Коломієць 
К.В. 

Адобовська 
М.В. 

4. Коваль М.В. 

Світовий досвід екологоорієнтованого розвитку 
сучасних міст 
World experience of ecologically oriented development 
of modern cities 

Хомич 
Л.В. 

П’яткова 
А.В. 

5. 
Союменко 
Б.О. 

Суспільно-географічні аспекти формування 
геодемографічних процесів в Україні 
Socio-geographical aspects of the formation of 
geodemographic processes in Ukraine  

Яворська 
В.В. 

Сич В.А. 

6. Сулима Л.В. 

Особливості формування та перспективи розвитку 
портово-логістичних центрів України: (на прикладі 
Миколаївського морського порту) 
Peculiarities of formation and prospects of 
development of port and logistics centers of Ukraine: 
(on the example of the Nikolaev seaport) 

Нефедова 
Н.Є. 

Тортик М.Й. 

7. 
Цвяткова 
В.М. 

Розвиток світової геліоенергетики 
Development of world solar energy 

Молодець
кий А. Е. 

Безверхнюк 
Т.М. 
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№ П.І.Б студента Тема дипломної роботи 

(укр../англ..мовами) 
П.І.Б. 

керівника 
П.І.Б. 

рецензента 
 

Спеціальність  242  Туризм 
 

Кафедра економічної та соціальної географії і туризму 
 

8. 
Авдєєнко 
К.О. 

Сучасні тенденції розвитку світового ринку 
круїзного туризму 
Modern progress of world market of cruise tourism 
trends 

Хомич 
Л.В. 

Зовнішній 
рецензент 

9. 
Глізнуца 
Л.В. 

Роль сучасних інформаційних технологій і реклами 
у розвитку туризму 
The role of modern information technologies and 
advertisement is in development of tourism 

Хомич 
Л.В. 

Зовнішній 
рецензент 

10. Кара А.І. 
Релігійний туризм в світі та Україні 
Religious tourism in the world and Ukraine  

Яворська 
В.В.  

Зовнішній 
рецензент 

11. 
Терещенко 
О.О. 

Аналіз особливості функціювання індустрії ігор у 
європейських країнах в контексті використання їх 
досвіду для регуляції грального бізнесу в Україні  
 

Analysis of the peculiarities of the functioning of the 
gaming industry in European countries in the context of 
using their experience to regulate the gambling 
business in Ukraine  

Яворська 
В.В. 

Зовнішній 
рецензент 

12. 
Марченко 
А.В. 

Територіальна організація туризму в Україні 
Territorial organization of tourism is in Ukraine 

Яворська 
В.В.,Куде
ліна С. Б. 

Зовнішній 
рецензент 

13. 
Понамарюк 
С. 

Сучасні особливості розвитку рекреаційно-
туристичної діяльності країн Бенілюксу 
Modern features of the development of recreational and 
tourist activities of the Benelux countries 

Приходько 
З.В. 

Зовнішній 
рецензент 

14. 
Цветкова 
А.С. 

Туристичне підприємство Моn А Tour. Особливості 
розвитку в сучасних умовах. 
Trevel agency Моn А Tour. The features of 
development in modern conditions 

Яворська 
В.В. 

Зовнішній 
рецензент 

 

Спеціальність     103 Науки про Землю   
 

Кафедра загальної, морської геології та палеонтології 
 

15. Єгорова І.Є. 

Глинисті мінерали і сорбція ними газових 
вуглеводнів як ознака нафтогазоносності шельфу 
Чорного моря. 
Clay minerals and their sorption of gas hydrocarbons as 
a sign of oil and gas potential of the Black Sea shelf. 

Кадурін 
В.М. 

Кадурін С.В. 

16. 
Дріневський 
А.С. 

Геохімічна характеристика донних відкладів 
Чорного моря в районі дельти Дунаю. 
Geochemical characteristics of bottom sediments of the 
Black Sea in the area of the Danube delta. 

Кравчук 
Г.О. 

Педан Г.С. 
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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   
 

Кафедри інженерної геології та гідрогеології 
 

17. 
Причишина 

Т.М. 

Гідрогеологічні умови формування гідролого-
гідрохімічного режиму Куяльницького лиману 
 

Prychyshyna Tetiana 
Hydrogeological Conditions of Formation of 
Hydrological and Hydrochemical Regime of the 
Kuyalnyk Estuary 

Черкез   
Є.А. 

Янко В.В. 

18. 
Польова 

А.Є. 

Еколого-геологічна оцінка геологічного 
середовища Херсонської  області 
 

Ecological and geological assessment of the geological 
environment of the Kherson region 

Козлова 
Т.В 

Янко В.В. 

19. 
Сиренко 

О.О. 

Дослідження сучасного інженерно-геодинамічного 
стану берегової смуги у районі Санжійка – 
Лебедівка. 
 

Study of the modern engineering and geodynamic 
conditions of Sanzhiyka – Lebedivka area coastal zone 

Кадурін 
С.В. 

Янко В.В. 

20. 
Єпіфанцев 

П. 

Гідрогеологічні умови і характеристика якості 
питних підземних вод Придунайського родовища в 
Ренійському районі Одеської області 
 

Hydrogeological conditions and drinking groundwater 
quality of Pridunaiskiy field in Reniyskiy district of 
Odesa  region 

Мелконян 
Д.В. 

Янко В.В. 

 
 
 
 

Підстава: рапорт декана факультету  Черкеза Є.А., резолюція проректора  
Запорожченка О.В., рішення Вченої ради геолого-географічного факультету 
(протокол № 3   від  16 жовтня   2020 р.) 

 
 
 
 
 
 
 
Ректор                                                                                                   І.М. Коваль 
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дипломних робіт у 2020-2021 н. р. 
здобувачів ГГФ (набору 2020 року), 
які навчаються на другому  
(магістерському)рівні вищої освіти 
 
 
     Затвердити теми, закріпити наукових керівників та рецензентів дипломних робіт у 
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№ П.І.Б студента Тема дипломної роботи (укр../англ..мовами) П.І.Б. керівник П.І.Б. рецензента 

Спеціальність103  Науки про Землю  
кафедри інженерної геології та гідрогеології     

1 
Захаренко 
Н.Д. 

Гідрогеологічні та еколого-геологічні умови 
Біляївського району (Одеська область) 
Hydrogeological and ecological-geological 
conditions of the Belyaevsky district (Odesa 
region) 

Педан 
Г.С. 

Чепіжко О.В  

2 Юров Ю.М. 

Застосування геофізичних методів досліджен-ня 
для вивчення інженерно-геодинамічного стану 
берегової смуги Північно-західного шельфу 
Чорного моря 
Geophysical research methods application for study 
the engineering and geodynamic state of the coastal 
zone of the North-Western shelf of Black Sea 

Кадурін 
С.В. 

Янко В.В. 

кафедри фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій

3. 
Маруняк 
Н.І. 

Медико-географічний опис Середземного моря 
Medical Geography: the Mediterranean Sea 
environment 

Вихова-
нець Г.В. 

Яворська 
В.В. 

 
Підстава: рапорт декана факультету  Черкеза Є.А., резолюція проректора  
Запорожченка О.В., рішення Вченої ради геолого-географічного факультету 
(протокол № 3   від  16 жовтня  2020 р.) 

 
 
Ректор                                                                                                   І.М. Коваль 
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