
ФАКУЛЬТЕТ 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОЛОГІЇ 

Кафедра географії 

Кафедра  географії була створена  в  1973  р.  Її  очолив  доктор  географічних  наук, 

професор Половина  І.П. В 1975 році на  її базі утворилося  дві нові кафедри:  фізичної 
географії та економічної географії. Першим  завідувачем  кафедри  фізичної  географії  
став доктор географічних наук, професор І.П. Половина. У наступні роки кафедру 

очолювали кандидат географічних наук, доцент В.Ю. Пестушко (1995 – 1999  рр.) кандидат 
геолого-мінералогічних наук, доцент В. Г. Чирка (1999–2005 рр.), кандидат географічних 
наук, доцент Г. Д. Проценко (2005 – 2006 рр.), доктор географічних наук, професор 
С.В. Міхелі (2006 – 2016 рр). 

З часу  заснування кафедри  економічної і соціальної географії її очолювали доктор 
економічних наук, академік АН УРСР М.М. Паламарчук (1975 – 1976 рр.), доктор 
економічних  наук, професор  Л. М.  Корецький (1976 – 1991  рр.),  кандидат  географічних 
наук,  професор  В.В. Загородній  (1991 – 2004 рр.),  кандидат географічних наук, доцент 
В.Г. Щабельська (2004 – 2016 рр). У 2016 році в результаті об’єднання цих кафедр була 
створена кафедра географії, яку очолила В. Г. Щабельська. 

 
У штаті кафедри працюють доктор географічних наук, професор С.В. Міхелі, 

кандидати географічних наук, доценти Т.В. Буличева, К.О. Буткалюк, Т.А. Гринюк, 
викладачі Ю.Ю. Пологовська, О.М. Саченко. Для забезпечення викладання фахових 
дисциплін залучені співробітники Інституту географії НАН – доктор географічних наук, 
професор, завідувач сектору територіальної організації суспільства Г.П. Підгрушний, 
доктор географічних наук, професор А. А. Мозговий, кандидат географічних наук, доцент 
О.Г. Голубцов та Інституту геології НАН України – доктор геологічних наук, професор, 
завідувач відділу літології М. С. Ковальчук. 

  
Кафедра забезпечує підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами 

014.07 Середня освіта (Географія та іноземна мова) та 014.07 Середня освіта (Географія та 
туристсько-краєзнавча робота) за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) 



освітніми рівнями вищої освіти. На сучасному  етапі  здійснено  значний обсяг  робіт з 
оновлення структури  та  змісту фундаментальних та вибіркових навчальних дисциплін. 
Водночас формується  нова парадигма підготовки фахівців з  географії, значно посилено 
аспект практичного застосування набутих знань, до навчальних планів включено нові 
дисципліни: “Теоретичні основи просторової організації суспільства”, “Основи 
територіального планування”, “Геоурбаністика”, “Управління проектами та міжнародне 
співробітництво в галузі географії”, “WEB-картографування”, “Методи геоінформаційного 
аналізу у фізичній і суспільній географії”, “Географія сфери послуг”, “Географія науки”, 
“Геоконфліктологія”, “Географія релігій”, “Менеджмент природних ресурсів”.  

    
Важливою складовою процесу підготовки висококваліфікованих фахівців є 

практична підготовка студентів. Навчальні практики є продовженням освітнього процесу 
за межами університетської аудиторії і проводяться викладачами кафедри згідно з 
навчальними планами. Протягом останніх років для проведення навчальних практик 
досить активно використовується НПП “Синевир” (Закарпатська область). 

  
З метою удосконалення змісту та форм навчального процесу, впровадження 

інноваційних технологій навчання підготовлено та видано низку навчально-методичних 
посібників з дисциплін і навчальних практик для студентів. Викладачі кафедри є 
авторами підручників для закладів загальної середньої освіти (професор С. В. Міхелі, 
доцент Т.А. Гринюк). 

На  базі кафедри проводяться міжнародні, всеукраїнські конференції, семінари, 
“круглі столи” за участю провідних  науковців  НАН  України. При кафедрі функціонує 
студентський  науковий гурток,  проблемні  групи.  Результати своїх наукових досліджень 
студенти систематично представляють на всеукраїнських, міжнародних науково- 
практичних конференціях, семінарах. 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.  

Базою для проведення експериментальних досліджень є навчально-наукова 
лабораторія комплексних географічних досліджень НПП “Синевир”. Студентами-
географами  на  основі  матеріалів, зібраних  під  час навчальних практик, виконано 
комплексне соціально-економічне дослідження Шевченківського району м. Києва та 
Столичного регіону, ландшафтне дослідження Лубенського району Полтавської області. 
Щорічно 2-3 випускники магістратури вступають на навчання до аспірантури Інституту 
географії та Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України. 

 



       
Кафедра підтримує наукові і науково-методичні зв’язки із навчальними і науково- 

дослідними установами: географічним факультетом Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, факультетом геології, географії, рекреації і туризму 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, факультетом біології, 
географії, екології Херсонського державного унiверситету, Інститутом географії НАН 
України, Інститутом геологічних наук НАН України тощо. 

З метою залучення випускників закладів загальної середньої освіти на навчання 
кафедра щорічно проводить Всеукраїнську олімпіаду Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова для професійної орієнтації вступників на основі 
повної загальної середньої освіти.  

 


