
Стейкхолдери кафедри географії 
 

(Відповідальні: Щабельська Валентина Георгіївна – к.г.н., доцент, 

завідувач кафедри географії; Пологовська Юлія Юріївна – викладач 

кафедри географії). 

 

 Інститут географії НАН України. 

 Інститут геологічних наук НАН України. 

 Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку НАН України». 

 Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Cпеціалізована 

школа I ступеня з поглибленим вивченням української мови – гімназія №39 

імені гетьмана України Богдана Хмельницького» Деснянського району м. 

Києва». 

 Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням української мови та літератури № 127 Києва 

 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №207 з поглибленим вивченням 

англійської мови Деснянського району міста Києва 

 Комунальний заклад освіти Васильківської районної ради Київської 

області – «Погребівський академічний ліцей» 

 Германівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів імені братів Гетьманів 

Обухівcької міської ради Київської області. 

 

Гукалова Ірина Володимирівна – д.г.н., старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник Сектору збалансованого розвитку та 

екологічної оцінки Інституту географії НАН України (тел. (044) 234-21-76,              

e-mail: iryna.gukalova@gmail.com). 

Обиход Ганна Олександрівна – д.е.н., заступник директора з наукової 

роботи Державної установи «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку НАН України» (тел. (044) 486-91-27, e-mail: 

anna_obikhod@ukr.net). 

Крошко Юлія Володимирівна – к.геолог.н, старший науковий співробітник 

Інституту геологічних наук НАН України (e-mail: ykrosh.79@ukr.net). 

Кулик Валентина Володимирівна – директор Комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Cпеціалізована школа I ступеня з 

поглибленим вивченням української мови – гімназія №39 імені гетьмана 

України Богдана Хмельницького» Деснянського району м. Києва»                            

(тел. (044) 518-57-85, e-mail: gimnazia39@ukr.net). 

Cидоренко Людмила Василівна – директор спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української 

мови та літератури № 127 Києва (тел. (068) 614-91-99, e-mail: 

school127@ukr.net). 
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Демчук-Маригіна Дар’я Павлівна – заступник директора з навчальної 

роботи спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №207 з поглибленим вивченням 

англійської мови Деснянського району міста Києва; автор вебінарів, 

розробник курсів для підвищення кваліфікації вчителів Освітнього проекту 

«На Урок» (тел. (044) 518-91-56, e-mail: dashamarygina@gmail.com). 

Красніков Віталій Костянтинович – директор Комунального закладу освіти 

Васильківської районної ради Київської області – «Погребівський 

академічний ліцей» (тел. (04571) 4-82-23, e-mail: kozerig_vitaliy@ukr.net). 

Бондар Наталія Володимирівна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи Германівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів імені братів 

Гетьманів Обухівcької міської ради Київської області (тел. (04572) 3-44-34,             

e-mail: natalia.bondar81@ukr.net). 

Полтавченко Денис Васильович – студент І курс освітнього рівня магістр 

спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) факультету природничо-

географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова (тел. (066) 404-

30-12 е-mail: DenPoltavchenko@i.ua). 
Кондратюк Вікторія Юріївна – студентка ІІІ курсу спеціальності 014.07 

Середня освіта (Географія) факультету природничо-географічної освіти та 

екології НПУ імені М.П. Драгоманова (тел. (068) 699-14-23, e-mail: 

vikakondratuk31@gmail.com). 

Кухар Анастасія Петрівна – студентка ІІ курсу спеціальності 014.07 Середня 

освіта (Географія) факультету природничо-географічної освіти та екології 

НПУ імені М.П. Драгоманова (тел. (073) 316-02-92, e-mail: 

akuhar1910@gmail.com). 
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