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Сфера наукових інтересів: проблеми соціально-економічного розвитку 

країн світу, політична географія, географія населення, геоурбаністика, 

система підготовки вчителів географії для закладів загальної середньої 

освіти. 

 

Автор понад 150 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. Вип. № 32. 2015 р (співатор 

Пологовська  Ю.Ю.); 

- Туристсько-рекреаційний потенціал Житомирської області і розвиток 

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

наукових праць. Серія 4. Вип. № 33. 2015 р. (співатор Пологовська Ю.Ю.); 

- Житлова забудова виробничих територій Києва: сучасні підходи та 

проблеми // Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія «Географічні науки». №13. 2020 р. (співатор М.Д. Бикова) – 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», 2020 р. (співавтор Пологовська Ю.Ю.); 

 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», 2020 р. (співавтор Пологовська Ю.Ю.). 

 

навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій: 

- Щабельська В.Г., Обозний В.В. Наскрізна програма практичної 

підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр», галузі знань 24 
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«Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм». Київ: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2016р.; 

- Щабельська В.Г., Обозний В.В. Наскрізна програма практичної 

підготовки студентів освітнього ступеня «магістр», галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування», спеціальності 242 «Туризм». Київ: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2016 р.; 

- Щабельська В.Г., Обозний В.В., Романенко О.В. Виробнича практика 

майбутніх менеджерів туризму спеціальності 242 «Туризм», спеціалізації 

«Міжнародний туризм» Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 р. 

 

Учасниця понад 30 міжнародних та всеукраїнських конференцій, 

семінарів, «круглих столів» зокрема: 

- Міжнародна науково-практична конференція «Регіон – 2015: стратегія 

оптимального розвитку» (м. Харків, 5–6 листопада 2015 р.); 

- І Міжнародна науково-практична конференція «Регіональні проблеми 

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

2015 р. м. Херсон); 

- ХІІ з'їзд Українського географічного товариства «Українська географія: 

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

- Міжнародна науково-практична конференція «Від географії до 

географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та 

пошуків (до 140–річчя започаткування географії у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича» (м. Чернівці, 11–13 

жовтня 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-практична конференція «Регіон - 2018: стратегія 

оптимального розвитку» (м. Харків, 8–9 листопада 2018р.); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Географічна наука та 

освіта: від констатації до конструктивізму» (м. Київ, 28-29 2018 р.); 

- Науковий семінар «Метрополісні регіони: сутність, передумови та 

перспективи розвитку в Україні» (м. Київ, 23 листопада 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.) 


