
 

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Невід’ємною складовою освітньої траєкторії студентів є науково-

дослідна робота, що сприяє удосконаленню їх професійної підготовки та 

виявленню обдарованої молоді.  

При кафедрі з метою розкриття наукового та творчого потенціалу 

студентів, розвитку наукового мислення, популяризації наукової діяльності 

серед студентської молоді, залученню їх до наукової роботи та інноваційної 

діяльності функціонує студентський науковий гурток «Теоретичні і прикладні 

аспекти фізико- та суспільно-географічних досліджень», проблемні групи у 

складі Наукового товариства студентів та аспірантів імені Григорія Волинки 

факультету природничо-географічної освіти та екології. Результати своїх 

наукових досліджень студенти систематично представляють на 

всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах. З 

метою активізації наукової діяльності студентів з 2011 р. на факультеті 

започатковано видання щорічного збірника матеріалів студентської звітно-

наукової конференції «Освіта та наука у вимірах ХХІ століття» (на даний час 

видано 8 збірників), в якому студенти-географи систематично публікують 

результати власних наукових досліджень. 

  



 

18 квітня 2018 р. у рамках Міжнародної науково-методичної 

конференції «Робота з науково обдарованою молоддю: проблеми та 

перспективи» відбулося засідання секції «Шляхи розвитку наукового 

потенціалу молоді в природничих науках», організатором чи модератором 

якого виступила кафедра географії. У роботі секції взяли участь провідні 

науковці Інституту географії НАН України (к.г.н., доцент, старший науковий 

співробітник Мозговий А.А.), викладачі та студенти факультету природничо-

географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова, студенти НТУУ 

«КПІ ім. І. Сікорського», Тернопільського національного педагогічного 

університет імені Володимира Гнатюка, ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний  коледж». 

   

   

  



 

28 листопада 2018 р. студенти 4 курсу спеціальності «Географія» взяли 

участь у прес-конференції присвяченій підведенню підсумків виконання 

проекту «Культурна спадщина в атласній геоінформаційній моделі сталого 

розвитку України. Концепція та електронний макет моделі», що проходила в 

Інституті географії НАН України. На заході були присутні представники 

Управління охорони культурної спадщини Міністерства культури України, 

Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА, Департаменту культури і 

туризму Полтавської ОДА, представники Відділення наук про Землю 

Київської Малої академії наук, співробітники інститутів Національної академії 

України. 

Координатори проекту розкрили стратегічне бачення сталого розвитку 

України і місце в ньому культурної спадщини, проаналізували сучасний стан 

історико-культурного потенціалу України, його вплив на соціально-

економічний розвиток держави та презентували підготовлені в рамках проекту 

наукове видання «Культурна спадщина в атласній геоінформаційній системі 

сталого розвитку України», монографію «Реляційна картографія. Теорія та 

практика», розроблений веб-ресурс «Атласна ГІС культури» та електронну 

інтерактивну карту «Публічна частина Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України». 
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18 квітня 2019 року відбулося засідання секції «Географічна наука: 

сучасні виклики» - 2019 у рамках проведення щорічної студентської звітно-

наукової конференції «Освіта і наука у вимірах – ХХІ століття». З доповідями 

виступили 10 студентів, праці яких були опубліковані в збірнику студентських 

наукових праць «Освіта і наука – 2019». 

 

      

   

  



 

10 лютого 2020 року відбулося робоче засідання представників 

Наукового товариства студентів та аспірантів імені Григорія Волинки 

факультету природничо-географічної освіти та екології, на якому 

обговорювалися організаційні питання щодо: 

- проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії, біології, 

географії, екології, туризму; 

- організації підготовки та відрядження переможців І етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з хімії, біології, географії, екології, туризму для 

участі у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад; 

- організації та проведення щорічної звітно-наукової конференції студентів 

та аспірантів «Освіта і наука у вимірах ХХІ століття» та підготовки 

збірника наукових праць студент вав за результати конференції «Освіта і 

наука у вимірах ХХІ століття». 
 

   

 

  



 

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку 

обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці щороку на 

кафедрі географії проводиться Всеукраїнські студентські олімпіади з 

географії.  

12 лютого 2020 року на факультеті природничо-географічної освіти та 

екології проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади географії. 

Переможцями, які посіли призові місця стали: Полтавченко Д.В., 

Мартинчук  О.М., Родмологов К.Ю. 

   

 

  



 

Два роки поспіль (2017 р. та 2018 р.) студенти спеціальності «Географія» 

посідали перші, а в 2019 році друге місце за результатами ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з географії. 

 

 

Єгупова Марина  

Посіла І місце серед учасників педагогічних 

університетів у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з географії, що 

проходила 4-7 квітня 2017 р. на базі 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 
 

 

Курочкіна Анна 

Посіла І місце серед учасників педагогічних 

університетів у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з географії, що 

проходила 11-13 квітня 2018 р. на базі 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

 

 

Полтавченко Денис 

Посів ІІ місце серед учасників педагогічних 

університетів у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з географії, що 

проходила 10-12 квітня 2019 р. на базі 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

 

 
 

 



 

10 - 12 квітня 2019 року в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка на базі географічного факультету проходив II етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів закладів вищої освіти 

України з географії, в якому взяли участь студенти – Мартинчук Олег, 

Полтавченко Денис, Сукач Вікторія. Полтавченко Денис посів ІІ місце серед 

учасників педагогічних університетів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з географії. 
 

   

    



 

28 лютого 2020 р. відбулась зустріч студентів-географів з представником 

ГО «Українська спілка молодих географів» Мамченко Т. 

Громадська організація «Українська спілка молодих географів» заснована 20 

жовтня 2016 року - на Першому Всеукраїнському конгресі молодих географів. 

До складу ініціативи входять студенти та випускники більше 10 географічних 

науково-освітніх інституцій. 

Основною метою діяльності ГО УСМГ є: забезпечення діалогу між 

студентами-географами 

закладів вищої освіти України з метою розвитку географічної освіти та науки. 

Напрями діяльності ГО УСМГ: 

 формування всеукраїнської спільноти студентів-географів; 

 виховання активної громадської позиції членів організації ГО УСМГ; 

 популяризація географії як науки; 

 організація науково-освітніх заходів на локальному та національному 

рівнях; 

 сприяння розвитку лідерських здібностей, навичок командної роботи 

членів організації. 
 

     

  

 

 

 

 


