
Магістр, денна форма навчання 

  

№ 

з/п 
Тема роботи Виконавець 

Груп

а 
Керівник Рецензент 

1.   

Сучасний 

екологічний стан 

території 

Рівненської 

області. 

Бойко Богдан 

Ігорович 
162о 

Браславська 

О.В. 

доктор пед. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Кисельов Ю.О. 

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

геодезії, 

картографії і 

кадастру 

Уманського 

національного 

університету 

садівництва 

1.   

Основні шляхи 

заселення 

материків 

людиною 

сучасного типу. 

Лапчевська 

Юлія 

Володимирівн

а  

162о 

Браславська 

О.В. 

доктор пед. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Кисельов Ю.О. 

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

геодезії, 

картографії і 

кадастру 

Уманського 

національного 

університету 

садівництва 

1.   

Аналіз 

формування та 

поширення 

антропогенних 

ландшафтів 

України. 

Олійник Ліна 

Сергіївна 
162о 

Браславська 

О.В. 

доктор пед. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Кисельов Ю.О. 

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

геодезії, 

картографії і 

кадастру 

Уманського 

національного 

університету 

садівництва 

1.   

Сучасний стан та 

наслідки 

антропогенного 

впливу на 

природу Землі. 

Пєтух 

Вікторія 

Олександрівна 

162о 

Браславська 

О.В. 

доктор пед. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

географії та 

методики її 

Кисельов Ю.О. 

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

геодезії, 

картографії і 

кадастру 



навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Уманського 

національного 

університету 

садівництва 

1.   

Чинники 

біологічного 

впливу на зміни 

розміщення 

населення в 

Україні. 

Терещенко 

Олександр 

Сергійович 

162 о 

Браславська 

О.В. 

доктор пед. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Кисельов Ю.О. 

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

геодезії, 

картографії і 

кадастру 

Уманського 

національного 

університету 

садівництва 

1.   

Оцінка 

антропогенного 

навантаження на 

лісові 

екосистеми. 

Волошина 

Аліна 

Валеріївна 

162о 

Денисик Г.І. 

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

Кисельов Ю.О. 

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

геодезії, 

картографії і 

кадастру 

Уманського 

національного 

університету 

садівництва 

1.   

Протиерозійна 

стійкість 

чорноземів 

типових 

Правобережного 

Лісостепу за 

різних 

агротехнічних 

заходів. 

  

Покаленко 

Ольга 

Сергіївна 

162о 

Денисик Г.І. 

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

Невлад В.І, 

канд.с-г.наук, 

доцент 

Уманського 

національного 

університету 

садівництва 

1.   

Екологічна роль 

дубових 

полезахисних 

лісових смуг на 

формування 

родючості в 

агроландшафтах. 

Сньозик Ганна 

Федорівна 
162о 

Денисик Г.І.  

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

Невлад В.І, 

канд.с-г.наук, 

доцент 

Уманського 

національного 

університету 

садівництва 



1.   

Оцінка 

протиерозійної 

стійкості ґрунтів 

Правобережного 

Степу України. 

Чебан Наталія 

Юріївна 
162о 

Денисик Г.І.  

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

Новак Ю.В., 

канд.с-

г.н.,доцент 

Уманського 

національного 

університету 

садівництва 

1.   
Сепаратиські 

рухи в Європі та 

їх прояв в 

Україні. 

Гончарук 

Андрій 

Сергійович 

162о 

Ситник О.І.  

канд. геогр. 

наук, доцент 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Чиж О.П. канд. 

геогр. наук, 

доцент 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

1.   

Гайворонський 

старопромислови

й район: 

формування, 

сучасний стан, 

перспективи. 

Петричук 

Ольга Ігорівна 
162о 

Ситник О.І.  

канд. геогр. 

наук, доцент 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Чиж О.П. канд. 

геогр. наук, 

доцент 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

1.   

Просторово-

часовий аналіз 

господарського 

освоєння 

Дністровського 

лиману. 

Григоренко 

Діонисій 

Вадимович 

162о 

Лаврик О.Д. 

канд. геогр. 

наук, доцент 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Кирилюк Л. 

М., канд. геогр. 

наук, доцент 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

1.   
Сучасний стан 

агропромисловог

о комплексу 

України. 

Пасічник 

Марія 

Вікторівна  

162о 

Козинська І.П. 

канд. 

геогр. наук, ст. 

викл. кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Миргородська 

О.Л.  

канд. пед. наук, 

доцент, 

Кіровоградська 

льотна 

академія 

Національного 

авіаційного 

університету  

1.   
Антропогенна 

трансформація 

ландшафтної 

структури 

Пєвнєва Олена 

Юріївна 
162о 

Кравцова І.В. 

канд. геогр. 

наук, доцент 

кафедри 

Чиж О.П. канд. 

геогр. наук, 

доцент 

кафедри 



Житомирської 

області. 

  

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

1.   

Антропогенні 

ландшафти 

Уманського 

району 

Черкаської 

області. 

  

Чабан Ганна 

Василівна  
162о 

Кравцова І.В. 

канд. геогр. 

наук, доцент 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Чиж О.П. канд. 

геогр. наук, 

доцент 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

1.   

Географічні 

особливості 

народжуваності 

населення  

розвинутих країн 

світу. 

Аверкін 

Дмитро  

Вікторович 

162о 

Максютов А. 

О. 

канд. пед. 

наук, 

доцент кафедр

и географії  та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Мирошниченк

о В.І. 

доктор пед. 

наук, професор 

академії 

прикордонникі

в м. 

Хмельницький 

1.   
Перспективи 

рекреаційної 

діяльність в місті 

Києві. 

Люльченко 

Мирослава 

Іванівна 

162о 

Максютов А. 

О. 

канд. пед. 

наук, 

доцент кафедр

и географії  та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Мирошниченк

о В.І. 

доктор пед. 

наук, професор 

академії 

прикордонникі

в м. 

Хмельницький 

1.   

Суспільно-

географічні 

передумови 

трансформації 

адміністративно-

територіального 

устрою 

Кіровоградської 

області. 

Кравченко 

Анастасія 

Валеріївна  

162о 

Герасименко 

О.В. 

канд. пед. 

наук кафедри 

географії  та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Денисик Г.І. 

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

1.   

Територіальна 

організація 

міжгалузевих 

комплексів 

Польщі (на 

прикладі 

Великопольськог

Крайтор 

Олександр 

Анатолійович  

162о  

Герасименко 

О.В. 

канд. пед. 

наук кафедри 

географії  та 

методики її 

навчання 

Денисик Г.І. 

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

географії 



о воєводства). УДПУ імені 

Павла Тичини 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

  

Магістри денна форма (перехресна) 

  

№ 

з/п 
Тема роботи Виконавець Група Керівник Рецензент 

1. 

Ландшафтна 

структура та сучасний 

стан дендрологічного 

парку «Олександрія». 

Безлатня Юлія 

Валентинівна 
162п 

Рожі І.Г. канд. 

пед. наук 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Кисельов Ю.О. 

доктор геогр. 

наук, професор, 

завідувач 

кафедри геодезії, 

картографії і 

кадастру 

Уманського 

національного 

університету 

садівництва 

2. 

Природно-заповідний 

фонд Вінницької 

області. 

Бабенко 

Наталія 

Віталіївна 

162п 

Безлатня Л. О. 

канд. геогр. 

наук, доцент  

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Воловик В. М., 

доктор геогр. 

наук, професор 

кафедри 

географії ВДПУ 

імені Михайла 

Коцюбинського 

3. 

Ландшафтно-

екологічний аналіз 

природоохоронних 

територій (на прикладі 

НПП «Кармелюкове 

Поділля» ) 

Лебідь Тетяна 

Василівна 
162п 

Безлатня Л. О. 

канд. геогр. 

наук, доцент 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Воловик В. М., 

доктор геогр. 

наук, професор 

кафедри 

географії ВДПУ 

імені Михайла 

Коцюбинського 

4. 
Повітряні течії в 

атмосфері. 

Гангуряну 

Едуард 

Степанович 

162п 

Ситник О.І.  

канд. геогр. 

наук, доцент 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Чиж О.П. канд. 

геогр. наук, 

доцент кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинського 

  

 



Магістр, заочна форма навчання 

  

№ 

з/п 
Тема роботи Виконавець 

Груп

а 
Керівник Рецензент 

1.   

Динаміка 

ґрунтоутворення 

в еродованих 

чорноземах 

аграрних 

ландшафтів 

Правобережного 

Лісостепу 

України. 

  

Сокур 

Марина 

Борисівна 

з162о 

Денисик Г.І. 

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

Новак Ю.В., 

канд.с-

г.н.,доцент 

Уманського 

національного 

університету 

садівництва 

1.   Океанічні течії 

та їх вплив на 

клімат. 

Шаповалов 

Олександр 

Сергійович 

з162о 

Ситник О.І.  

канд. геогр. 

наук, доцент 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Чиж О.П. канд. 

геогр. наук, 

доцент 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

1.   

Гідрологічні 

особливості 

гірських річок 

України. 

  

Корчевна 

Юлія 

Борисівна 

з162о 

Кравцова І.В. 

канд. геогр. 

наук, доцент 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Чиж О.П. канд. 

геогр. наук, 

доцент 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

1.   

Екзогенні 

процеси та 

морфоскульптур

и Центральної 

України. 

  

Фанта Марія 

Михайлівна 
з162о 

Кравцова І.В. 

канд. геогр. 

наук, доцент 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Чиж О.П. канд. 

геогр. наук, 

доцент 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

1.   

Сучасний стан 

та перспективи 

розвитку 

екологічного 

туризму у 

Вінницькій 

області. 

Брель Леся 

Сергіївна 
з162о 

Козинська І.П. 

канд. 

геогр. наук, ст. 

викл. кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Миргородська 

О.Л.  

канд. пед. 

наук, доцент, 

Кіровоградська 

льотна 

академія 

Національного 

авіаційного 



університету  

1.   

Рельєф 

урбанізованих 

територій 

Скибових 

Карпат у межах 

Турківського 

району. 

Кравченко 

Вікторія 

Юріївна 

з162о 

Максютов А. 

О. 

канд. пед. 

наук, 

доцент кафедр

и географії  та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Мирошниченк

о В.І. 

доктор пед. 

наук, професор 

академії 

прикордонникі

в м. 

Хмельницький 

1.   

Формування 

географічної 

освіченості та 

компетентності 

учнів шляхом 

проблемного 

навчання. 

Присяжнюк 

Наталія 

Василівна  

з162о 

Запорожець 

Л.М. 

канд. 

пед. наук, 

доцент 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Сонько С.П. 

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

екології та 

БЖД 

Уманський 

національний 

університету 

садівництва 

1.   

Упровадження 

технологій 

розвитку 

критичного 

мислення учнів 

під час вивчення 

соціально-

економічної 

географії. 

Рагуліна 

Вікторія 

Олександрівн

а  

з162о 

Запорожець 

Л.М. 

канд. пед. 

наук, доцент 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Сонько С.П. 

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

екології та 

БЖД 

Уманський 

національний 

університету 

садівництва 

  



  

Магістри заочна форма навчання (перехресна) 

№ 

з/п 
Тема роботи Виконавець 

Груп

а 
Керівник Рецензент 

1.   

Зміни показників 

родючості 

чорнозему 

типового в 

агроландшафтах 

за умов 

застосування 

ґрунтозахисних 

технологій. 

Мельник Іван 

Олександрови

ч 

з162п 

Денисик Г.І. 

доктор геогр. 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

Невлад В.І, 

канд.с-г.наук, 

доцент 

Уманського 

національного 

університету 

садівництва 

1.   

Активний вплив 

на 

гідрометеорологіч

ні процеси: 

сутність і 

наслідки. 

Хабібуліна 

Інна 

Олександрівн

а 

з162п 

Ситник О.І.  

канд. геогр. 

наук, доцент 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Чиж О.П. 

канд. геогр. 

наук, доцент 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

1.   
Антропогенні 

парадинамічні 

ландшафтні 

комплекси. 

Баланщук 

Ірина 

Сергіївна 

з162п 

Лаврик О.Д. 

канд. геогр. 

наук, доцент 

кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Кирилюк Л. 

М., 

канд. геогр. 

наук, доцент 

кафедри 

географії 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинськог

о 

1.   

Сучасний стан 

міжнародного 

лікувально-

оздоровчого 

туризму. 

  

Попович 

Світлана 

Борисівна  

з162п 

Козинська І.П. 

канд. 

геогр. наук, ст. 

викл. кафедри 

географії та 

методики її 

навчання 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

Миргородська 

О.Л.  

канд. пед. 

наук, доцент, 

Кіровоградськ

а льотна 

академія 

Національного 

авіаційного 

університету  

 


