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У 1973 р. закінчив географічний факультет Київського державного 

університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Картографія», здобув 

кваліфікацію «географ-картограф». 

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію «Прикладний ландшафтний 

аналіз та його алгоритмізація (на прикладі приміської зони Києва)» за 

спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. 

6 квітня 1988 р. присуджений вчений ступінь кандидата географічних наук. 

У 2016 р. захистив докторську дисертацію «Становлення і розвиток 

українського ландшафтознавства» за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, 

геофізика і геохімія ландшафтів. 27 квітня 2017 р. присуджений вчений ступінь 

доктора географічних наук. 

З листопада 1967 р. до березня 1968 р. працював на посаді старшого 

колектора лабораторії гідробіології Казахського науково-дослідного інституту 

рибного господарства (м. Балхаш, Казахстан). З вересня 1968 р. до червня 

1973 р. навчався у Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка. З 

жовтня 1973 р. до листопада 1976 р. працював на посаді інженера Українського 

державного інституту інженерно-геодезичних пошуків і зйомок (м. Київ). З 

грудня 1976 р. до травня 1995 р. працював у Секторі географії АН УРСР (згодом 

Відділенні географії МГІ АН УРСР та Інституті географії АН України) на 

посадах старшого інженера, молодшого, наукового і старшого наукового 

співробітника відділу фізичної географії. 27 жовтня 1992 р. присвоєне вчене 

звання старшого наукового співробітника зі спеціальності фізична географія, 

геофізика і геохімія ландшафтів. З червня 1995 р. до лютого 1998 р. – приватний 

підприємець. З березня 1998 р. до січня 2000 р. працював у ТОВ «Реформа ЛТД» 

на посаді головного редактора. 

З лютого 2000 р. працював на посаді доцента кафедри фізичної географії 

(2000-2006 рр.), завідувача кафедри фізичної географії (2006-2016 рр.), 



професора кафедри географії (2016-2020 рр.). 19 жовтня 2005 р. присвоєне вчене 

звання доцента кафедри фізичної географії. 

Викладає навчальні дисципліни: «Фізична географія материків і 

океанів», «Фізична географія України», «Основи ландшафтознавства», «Сучасні 

методи фізико-географічних досліджень», «Ландшафти України». 

Коло наукових інтересів: фізична географія, ландшафтознавство, теорія і 

методика навчання географії у закладах загальної середньої і вищої освіти. 

Наукові здобутки: Міхелі С.В. є автором понад 170 наукових і навчально-

методичних праць, у т. ч. 3 наукових монографій з фізичної географії, геофізики 

і геохімії ландшафтів України, 9 навчальних посібників з геоморфології, 

ландшафтознавства і фізичної географії материків для закладів вищої освіти і 4 

підручників з грифом МОН для закладів загальної середньої освіти – переможців 

Всеукраїнського конкурсу підручників з географії в 2006, 2007, 2014 і 2015 рр. 

 


