
Пологовська Юлія Юріївна 

викладач кафедри географії 

Сфера наукових інтересів: трансформаційні процеси в структурі, 

територіальній організації господарської діяльності та розселення населення 

України в умовах ринкової системи господарювання, рекреаційно-

туристичний потенціал регіонів України, сакральна географія, кліматологія і 

кліматотерапія, перцепційна географія, теоретико-практичні аспекти фахової 

підготовки майбутніх вчителів географії у ЗВО до професійної діяльності в 

умовах профільного навчання. 

 

Автор понад 50 наукових публікацій, у тому числі: 

статтей у наукових фахових виданнях України та виданнях, що входять 

до міжнародних науковометричних баз: 

 Вплив геодемографічних процесів на компонентно-територіальну 

структуру субрегіональної системи розселення (на прикладі Житомирської 

області // Науковий часопис: «Географія і сучасність». Збірник наукових 

праць. Серія 4. Випуск № 32, 2015 р (співатор Щабельська В.Г.); 

 Туристсько-рекреаційний потенціал Житомирської області і розвиток 

системи розселення // Науковий часопис: «Географія і сучасність». Збірник 

наукових праць. Серія 4. Випуск № 33, 2015 р. (співатор Щабельська В.Г.); 

 Критерії, показники та рівні сформованості профорієнтаційної 

компетентності у майбутніх вчителів географії в умовах профільного 

навчання// Збірник наукових праць «Витоки педагогічної майстерності». 

Серія педагогічні науки. Випуск № 22, 2018 р. – журнал включено до 

наукометричної бази даних Index Copernicus International (Республіка 

Польща). 

 Інноваційні педагогічні технології як засіб формування профорієнтаційної 

компетентності у майбутніх вчителів географії// Науковий часопис НПУ 

імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 

Випуск № 65, 2018 р. 

 Організаційно-педагогічні умови формування профорієнтаційної 

компетентності у майбутніх вчителів географії» // Science and Education a 

New Dimension. Pedagogy and Psychology, VII (86), Issue: 209, 2019 Nov. – 

журнал включено до наукометричної бази даних Index Copernicus 

International (Республіка Польща).  

 Зміст форми та методи формування профорієнтаційної компетентності у 

майбутніх вчителів географії» // Збірник наукових праць «Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах», 

Випуск № 69 (грудень), 2019 р. – журнал включено до наукометричної бази 

даних Index Copernicus International (Республіка Польща).  



монографій: 

 розділ у зарубіжній колективній монографії з педагогічних та психологічних 

наук «Вектори розвитку сучасної педагогічної та психологічної науки в 

Україні та країнах ЄС» (м. Влоцлавек, Республіка Польща) на тему: 

«Формування профорієнтаційної компетентності у майбутніх вчителів 

географії» (співавтор Щабельська В.Г.); 

 розділ у зарубіжній колективній монографії з природничих наук 

«Природно-заповідний фонд у структурі рекреаційного 

природокористування Київської області» (м. Влоцлавек, Республіка 

Польща) на тему: «Наукові досягнення України та ЄС у галузі 

природничих наук» (співавтор Щабельська В.Г.). 

 

Учасниця понад 20 міжнародних та всеукраїнських конференцій, 

зокрема: 

 І Міжнародна науково-практична конференція «Регіональні проблеми 

України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» (8-9 жовтня 

2015 р. м. Херсон); 

 Міжнародна наукова конференція «Від географії до географічного 

українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140 – 

річчя започаткування у Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича» (11-13 жовтня 2016 р., м. Чернівці); 

 ХІІ з'їзд Українського географічного товариства «Українська географія: 

сучасні виклики» (м. Вінниця, 17-21 травня 2016 р.); 

 VІІ міжнародна науково-практична конференція «Регіональні проблеми 

України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» (м. Херсон, 5-6 

жовтня 2017 р.); 

 Міжнародна науково-методична конференція «Нові концепції викладання 

у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи» (м. 

Київ, 30-31 жовтня 2017 р.); 

 ІV міжнародна науково-практична конференція «Сучасна педагогіка: 

теорія, методика, практика» (м. Ужгород, 23-24 червня 2017 р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями розвитку 

педагогічної науки» (м. Рівне, 07-08 грудня 2018 р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Функціонування 

природоохоронних територій в сучасних умовах» (НПП «Синевир», 

Закарпатська обл., 18-20 вересня 2019р.); 

 VIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Регіональні 

проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» 

(м.  Херсон, 3–4 жовтня 2019 р.). 


