
 

одаток 3 

до Ліцензійних умов 
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти факультету геології, 
географії, рекреації і туризму із спеціальності 106. Географія,  

освітньо-професійні програми Географія, Географія рекреації та туризму 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Жемеров 
Олександр 
Олегович – 
керівник 

Професор 
кафедри фізичної 
географії та 
картографії  

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1971, 

Кандидат географічних наук, 
11.00.04 - Геоморфологія, доцент 
по кафедрі фізичної географії і 
картографії, «Викопний 

46 
років 

Додаток до  
табл. 1, п. 1 

Харківська обласна 
станція юних 
туристів, 2015 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

керівника та 
членів 

проектної 
групи 

Найменування 
посади 

(для сумісників 
— місце 

основної роботи, 
найменування 

посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, шифр і 
найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 
вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно  

Стаж 
науко

во-
педа 
гогіч 
ної 
та/ 
або 

науко
вої 

робо
ти 

Інформація про 
наукову 

діяльність 
(основні 

публікації, 
науково-дослідна 
робота, участь у 
конференціях і 

семінарах, 
робота з 

аспірантами та 
докторантами, 

керівництво 
науковою 
роботою 

студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі) 
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освітньої 
програми 
Географія  

Географія, Географ. 
Викладач географії) 

сеноманський рельєф півночі 
Західного Сибіру та його аналіз 
для оптимізації розробки газових 
родовищ (на прикладі 
Медвежого)» 

Прасул Юлія 
Іванівна – 
керівник 
освітньої 
програми 
Географія 
рекреації та 
туризму 

Доцент кафедри 
фізичної географії 
та картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2000, 
Географія. Географ, 
викладач географії) 

Кандидат географічних наук, 
11.00.12 - Географічна 
картографія, «Наукові основи 
системного картографування 
регіонів України для потреб 
туризму», 
доцент кафедри фізичної 
географії та картографії 

15 
років 

Додаток до 
табл. 1, п. 2 

Харківська обласна 
станція юних 
туристів,  2015 

Пересадько 
Віліна 
Анатоліївна  

Декан факультету 
геології географії 
рекреації і 
туризму, 
професор 
кафедри фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1986, 
Географія, Географ. 
Викладач географії) 

Доктор географічних наук, 
11.00.12 - Географічна 
картографія,  
«Наукові основи регіонального 
еколого-природоохоронного 
картографування», 
професор кафедри фізичної 
географії та картографії 

28 
років 

Додаток до  
табл. 1, п. 3 

 

Державне 
підприємство 
«Східгеоінформ», 
2015 

Нємець  
Людмила  
Миколаївна 

Професор, 
завідувач 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавства  

Харківський 
державний 
університет імені 
О.М. Горького (1974, 
Географія. Географ, 
викладач географії)  

Доктор географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія; 
«Соціально-географічні основи 
стратегії переходу України та 
модель стійкого розвитку»; 
професор кафедри соціально-
економічної географії і 
регіонознавства  

33 
роки 

Додаток до 
 табл. 1, п. 4 

 

ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 
«Технології 
дистанційної освіти 
у вищому 
навчальному 
закладі», 2013, № 
2401-164 

Нємець 
Костянтин 
Аркадійович 

професор 
кафедри 
соціально-
економічної 

Харківський 
державний 
університет імені О.М. 
Горького, (1970, 

Доктор географічних наук 11.00.02 
– Економічна та соціальна 
географія, «Суспільно-географічні 
основи інформаційного розвитку 

36 
років 

Додаток до 
 табл. 1, п. 5 

 

ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 
«Технології 
дистанційної освіти 
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географії і 
регіонознавства 

Гідрогеологія та 
інженерна геологія) 

соціогеосистем», професор 
кафедри соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

у вищому 
навчальному 
закладі», 2013, № 
2401-165. 
Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечнікова, 2016, № 
16 від 02.12.2016 

Черваньов 
 Ігор 
Григорович   

Професор 
кафедри фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1960, 
Фізична географія, 
Фізико - географ. 
Вчитель географії 
середньої школи) 

Доктор технічних наук, 11.00.04 - 
Геоморфологія і палеогеографія,  
«Структурний аналіз рельєфу», 
професор кафедри раціонального 
використання природних ресурсів 
і охорони природи 

57 
років 

Додаток до 
табл. 1, п. 6 

 

Таврійський 
національний 
університет імені 
В. І. Вернадського, 
2014 

Байназаров 
Анатолій 
Михайлович 

Доцент кафедри 
фізичної географії 
та картографії  

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1989, 
Географія, Географ, 
викладач географії) 

Кандидат географічних наук, 
11.00.12 Географічна картографія, 
«Атласне еколого-
природоохоронне 
картографування 
адміністративних областей», 
доцент кафедри фізичної 
географії і картографії  

27 
років 

Додаток до 
табл. 1, п. 7 

 

Академічне 
співтовариство 
Міхала 
Балудянського 
(Словаччина), 2016 

Кандиба Юрій 
Іванович  

доцент кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавства 

Харківський 
державний 
університет, (1998,  
Економічна та 
соціальна географія. 
Економіко-географ, 
фахівець із 
зовнішньоекономічної 
діяльності) 

Кандидат географічних наук, 
11.03.13 - Історія географії, 
«Розвиток суспільно-географічної 
думки в Харківському регіоні», 
доцент кафедри соціально-
економічної географії і 
регіонознавства  

11 
років 

Додаток до 
табл. 1, п. 8 

 

ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 
«Технології 
дистанційної освіти 
у вищому 
навчальному 
закладі», 2013, № 
2401-159. 
ХНУ імені В.Н. 
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Каразіна, кафедра 
міжнародних 
економічних 
відносин, 2015, 
свідоцтво № 039) 

Ключко 
Людмила 
Василівна 

доцент кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавства 

Харківський 
національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна (2000, 
Географія. Географ, 
викладач географії).  
Харківський 
національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна (2005, 
Банківська справа)  

Кандидат географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія, 
«Територіальна організація 
релігійної сфери Харківського 
регіону», доцент кафедри 
соціально-економічної географії і 
регіонознавства 

12 
років 

Додаток до 
табл. 1, п. 9 

 

Національний 
дослідницький 
університет 
«БелГУ», 2012, № 
467 – 12; 
ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 
«Технології 
дистанційної освіти 
у вищому 
навчальному 
закладі», 2013,  № 
2401-160 

Сегіда 
Катерина 
Юріївна 

доцент кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавства 

Харківський 
національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна (2008, 
Економічна і 
соціальна географія. 
Магістр економічної  і 
соціальної географії, 
викладач) 

Кандидат географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія; 
«Суспільно-географічні 
особливості демографічного 
розвитку регіональної 
соціогеосистеми (на прикладі 
Харківської області)» 

7 років Додаток до  
табл. 1, п. 10 

Школа педагогічної 
майстерності ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, 
2012; 
Національний 
дослідницький 
університет 
«БелГУ», 2012, № 
487-12; 
ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 
«Технології 
дистанційної освіти 
у вищому 
навчальному 
закладі», 2013, № 
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2401-167. 
Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечнікова, 2016, 
(посвідчення № 17 
від 02.12.2016) 

Особи, які працюють за сумісництвом 

       

 

Гарант освітньої програми                                                                        О. О. Жемеров 

Гарант освітньої програми                                                                           Ю. І. Прасул 

Додаток до таблиці 1 

№ Інформація про наукову діяльність 

1 Жемеров Олександр Олегович має понад 200 публікацій, навчально-методичного та наукового характеру, серед них 20 статей у 
фахових виданнях України, 30 – за межами України. За останні 5 років основні публікації: 
1. Жемеров А.О. Компьютерные технологии в школьной географии / А.О. Жемеров // Проблемы устойчивого развития регионов 
Республики Беларусь и сопредельных стран : сб. науч. ст. / под ред. И. Н. Шарухо и др. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2012. -Ч. 
2. - С. 354-358. 
2. Жемеров О.О. Мікрокліматичні спостереження як основа прогнозування урожайності винограду в Харківському регіоні : метод. 
посіб. для студ.-геогр. ВНЗ / О.О. Жемеров, Б.О. Шуліка. - Х. : ХНУ, 2013. – 47 с. 
3. Жемеров О.О. Завдання обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з географії // Географія. 2013. - № 11-12 (231-232). – С. 2-31. 
4. Жемеров О.О. Основи викладання географії : метод. вказівки до практ. робіт / О.О. Жемеров, В.В. Машкіна, Н.В. Свір. – Харків : 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 76 с.  
5. Жемеров О.О. Олімпіади з географії: завдання, відповіді : навч.-метод. посіб. – Харків : Основа, 2014. – 208 с. 
Науково-дослідна робота. Працює над докторською дисертацією «Наукові основи формування знань і вмінь у системі безперервної 
географічної освіти (дошкільної, шкільної, вищої)». Заступник голови оргкомітету щорічних (2010-2017) міжнародних наукових 
конференцій з проблем безперервної географічної освіти і картографії. Член редколегії фахового збірника «Проблеми безперервної 
географічної освіти і картографії», періодичних відань «Джерело педагогічних інновацій», «Краєзнавство. Географія. Туризм», 
«География и экология в школе XXI века». 



№ Інформація про наукову діяльність 

Участь у конференціях та семінарах. Брав участь у 20 наукових та науково-практичних конференціях і географічних з’їздах, зокрема 
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харків, 2012-2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. Керує одним аспірантом. Бере участь у комісіях з прийому іспитів у аспірантів з фаху. 
Керівництво студентською науковою роботою. Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів і магістрів географів. Під його 
керівництвом за 5 років студентами було успішно виконано та захищено 35 робіт: з них 19 бакалаврських, 8 робіт спеціалістів та 8 
магістерських робіт. Разом зі студентами за 5 років підготовлено 10 методичних посібників для шкіл. Керував підготовкою статей та 
тез доповідей на студентські конференції в Харкові,  Могильові, Переяславі-Хмельницькому. 

2 Прасул Юлія Іванівна має 60 публікацій, з них біля 20 навчально-методичного та монографічного (у співавторстві) характеру: 
1. Прасул Ю.І. Інформаційно-картографічне забезпечення туристсько-краєзнавчої діяльності / Ю.І. Прасул, О.В. Пономаренко // 
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ, 2012. - Вип. 16. - С.102-106. 
2. Прасул Ю. І. Греція // Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, 
регоінальний досвід / за ред. А.Ю. Парфіненка. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 201-214. 
3. Прасул Ю.І. Територіальна організація приміської рекреації: регіональний аспект // Геополитика и экогеодинамика регионов : 
научный журнал. – Том 10. – Вып. 2. – Симферополь, 2014. - С. 200-205.  
4. Ґрунти Харківщини / Ю. Прасул // Харківщина : енциклопедичний словник / Харківська облрада, Харківська облдержадміністрація. 
– Харків : Золоті сторінки, 2014. – 440 с. – С. 99  
5. Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія» : навчально-методичний посібник / [кол. авт.; за ред. В.А. 
Пересадько, В.Е. Лунячека, К.В. Шпурік]. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – С. 26-95. 
6. Прасул Ю.І. Туристичний атлас Полтавської області / Ю. І. Прасул, Ю. В. Кіяшко // Проблеми безперервної географічної освіти і 
картографії : зб. наук. праць. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 102-106. 
Науково-дослідна робота. Участь у виконанні науково-дослідної роботи № 01.00.06.01.Ф «Розробити систему оперативної 
діагностики та довгострокового моніторингу якісного стану ґрунтів за різних рівнів біологізації землеробства (2014). Заступник голови 
оргкомітету Міжнародної конференції студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи», 
присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського. Участь у розробці Стратегії розвитку Харківської області до 2020 р. 
Участь у конференціях та семінарах. Брала участь більше ніж у 30 наукових та науково-практичних конференціях, зокрема, Сучасні 
проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харків, 2011-2016); Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, 
тенденції, перспективи розвитку (Черкаси, 2012, 2016), Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети (Харків, 
2012), Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону (Чернівці-Сочава, 2015), Теоретичні і прикладні 
напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України (Кіровоград, 2015), Зимові наукові читання (Київ, 2016), Освітні й наукові 
виміри географії (Полтава, 2016), ХІІ зїзд Українського географічного товариства (Вінниця, 2016) Від географії до географічного 
українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (Чернівці, 2016), Географія, економіка і туризм: національний та 
міжнародний досвід (Львів, 2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. За потребою готує відгуки на автореферати. Виступала опонентом на захисті 
дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук (2012). 
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Керівництво студентською науковою роботою. Під її керівництвом студентами було успішно захищено біля 50 дипломних робіт, як 
магістрів, так і бакалаврів. Тематика науково-дослідних робіт спрямована, в основному, на потреби туризму та рекреації шляхом 
польових досліджень з подальших картографуванням природних та історико-культурних ресурсів. Дипломниками розроблено серії 
туристичних карт адміністративних районів Харківської області, туристичні довідники з маршрутами та оцінкою рекреаційно-
туристичних ресурсів районів Харківської, Житомирської, Полтавської, Дніпропетровської областей; аніматорсько-туристичні та 
екскурсійні програми. Керує підготовкою статей та тез доповідей на конференції (Харків, Умань, Кіровоград, Чернівці, Полтава). 

3 Пересадько Віліна Анатоліївна має більше 150 публікацій, з них 20 навчально-методичного та близько 130 наукового характеру, 
серед них картографічні твори, 5 монографій, зокрема: 
1. Пересадько В. А. Інтеграція російських та українських геоінформаційних ресурсів / О. В. Кошкарьов, А. О.Медведєв, В. А. 
Пересадько, Н. О. Бубир, О. І. Сінна // Вісник геодезії та картографії. – 2012. – № 6 (81). - С.32-37.  
2. Пересадько В. А. Еколого-природоохоронне картографування міст: історія, стан, перспективи / Пересадько В. А. // Часопис 
картографіі : зб. наук. праць. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка. – Вип. 7. - С. 71-74. 
3. Пересадько В. А. Атласне еколого-природоохоронне картографування: сутність, досвід, парямки розробки / Пересадько В. А. // 
Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - № 1054. Серія «Екологія». - Вип. 8. – Харків, 2013. - С. 7-12. 
4. Пересадько В. А. Досвід картографічного забезпечення альтернативної енергетики в Україні та світі / В.А. Пересадько, О. Л. 
Агапова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. - Вип. 20. - Харків, 2014 - С. 3-6. 
5. Peresadko V. Andrei Krasnov - professor of Kharkov University / Peresadko V., Shpurik K. // Аssembly of the outstanding naturalists: to 
the 100 th anniversaryof death XXXV Bulletin of Batumi botanical garden (To the Memory Andrei Krasnov (1862-1914)) – 2014.  
6. Peresadko V., Popovich N. Trans-border territories mapping: realities and persrektives / V. Peresadko, N. Popovich // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. - Вип. 20. – Харків, 2014. – С. 153–157.  
7. Боков В.А., Пересадько В.А., Черванев И.Г. Экологическое картографирование: учеб. пособие. - Симферополь, 2014. - 236 с. 
Пересадько В.А. Стан і перспективи поводження з відходами в рамках розроблення стратегії розвитку Харківської області до 2020 
року / А. Н. Некос, К. Б. Уткіна, В. А. Пересадько, Н. В. Попович // Український географічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 58-64. 
8. Пересадько В.А. Использование картографического метода в исследовании стратегий устойчивого развития стран Европы / В.А. 
Пересадько, Н.В. Попович // Scientific Letters of Society of Michal Baludansky. – Vol. 4. – 2016. - № 1. – С.136-140. 
Науково-дослідна робота. Участь у виконанні теми «Оцінка вітроенергетичного потенціалу Донецької і Харківської областей» 
(2014-2015). Заступник голови оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми безперервної 
географічної освіти і картографії», голова оргкомітету Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Географічні 
дослідження: історія, сучасність, перспективи», присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського, голова оргкомітету «ГІС-
ФОРУМу» в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. У 2012 р. стала членом оргкомітету міжнародної 
конференції «Національне картографування в Україні» (Київ, Інститут географії НАН України і ДНВП «Картографія»). 
Участь у конференціях та семінарах. Брала участь у 36 наукових та науково-практичних конференціях, зокрема: Національне 
картографування (Київ, 2012), Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харків, 2012-2016), з’їзд Українського 
географічного товариства (Київ, 2012, Чернівці, 2016), Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід (Львів, 
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2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. Підготувала 3 кандидатів наук, керує 2 аспірантами. Опонент на захисті результатів 
дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук (2012) та кандидатів географічних наук (2012, 2013, 
2014, 2016) зі спеціальності «Географічна картографія». 
Керівництво студентською науковою роботою. Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів, магістрів географів. Під її 
керівництвом за останні роки студентами було успішно виконано та захищено близько 20 робіт. Тематика науково-дослідних робіт 
спрямована на застосування картографічного методу в галузі екології, природо- та культурноохоронної діяльності, туризму та 
рекреації, при аналізі соціальних, політичних, економічних процесів в Україні і в світі. В останні роки дипломниками розроблені 
атласи «Вибори в Україні», «Андрій Миколайович Краснов» та ін. Керує підготовкою статей та тез доповідей на студентські 
конференції в Харкові, Умані, Мінську. 

4 Нємець Людмила Миколаївна має понад 390 публікацій, з них 45 навчально-методичного та 345 наукового характеру: 
1. Нємець Л.М. Демографічний розвиток Харківського регіону : монографія / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, К.А. Нємець. – Харків : ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, 2012. – 200 с. 
2. Нємець Л.М. Туризм і рекреація в Харківській області: просторовий аналіз та соціальні пріоритети : монографія / Л.М. Нємець, 
К.В. Мезенцев, І.А. Скриль. – Харків, 2012. – 180 с. 
3. Нємець К.А. Прикордонні соціогеосистеми: тенденції та особливості розвитку : монографія / К.А. Нємець, Г.О. Кулєшова, Л.М. 
Нємець. – Харків : Екограф, 2012. – 232 с. 
4. Niemets L. Social security as a subject of human geography research study / Liudmila Niemets, Katerina Segida, Viktoria Pankratieva, 
Anna Sokolenko // French Journal of Scientific and Educational Research. – 2014. - № 2. - Paris : Paris University Press, 2014. – Р. 791-
797.  
5. Нємець Л.М. Дискусійний клуб як засіб формування дослідницьких здібностей і компетентності студентів / Л.М. Нємець, П.А. 
Вірченко, К.Ю. Сегіда // Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. пр. – Вип. 5. Ч. 1. / Укл. Ю.В. Холін, Т.О. Маркова. – Харків : 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 80-85. 
6. Нємець Л.М. Працересурсний потенціал Харківського регіону (суспільно-географічний аспект) [монографія] / Л.М. Нємець, Ю.Ю. 
Сільченко, К.А. Нємець, К.Ю. Сегіда. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 186 с. 
7. Нємець Л.М. Концепція соціально-географічної системи як методологічний конструкт суспільної географії / Л.М. Нємець, К.А. 
Нємець // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 24-32. 
8. Niemiec L. Sytuacja demograficzna jako wskaźnik rozwoju społeczno-gospodarczego (na przykładzie obwodu wołyńskiego i 
charkowskiego na Ukrainie) / L. Niemiec, M. Mielnijczuk, K. Segida, T. Pogriebskij // Acta Geographica Silesiana, 22. WNoZ UŚ, 
Sosnowiec, 2016. - S. 43-57. 
Науково-дослідна робота. Керівництво науково-дослідними темами: «Суспільно-географічне обґрунтування формування 
об’єднаних територіальних громад у Первомайському районі Харківської області» (госпрозрахункова, фінансування – 20 тис. грн.), 
«Суспільно-географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)» (№ ДР 0114U005561, 2015-
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2017). Виконавець наукової теми «Створення програмного забезпечення для моніторингу соціально-економічного розвитку 
територій» у рамках Фонду модернізації Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2017). Була керівником 
науково-дослідних тем: «Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону» (№ ДР 0115U000504, 2015-
2016); «Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального 
природокористування» (№ ДР 0111U008533, 2012-2014); «Територіальні особливості соціальної інфраструктури сільської 
місцевості Донецької області та шляхи її оптимізації» за замовленням Ясинуватської пересувної механізованої колони (2012-2013). 
Участь у розробці «Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року» (2014-2015).  
Участь у конференціях та семінарах. Економіко-географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх 
формування (Донецьк, 2012), Регіон: стратегія оптимального розвитку (Харків, 2012-2016), Регіон: суспільно-географічні аспекти 
(Харків, 2012-2016), Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика (Чернівці, 2014), Регіональні 
проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення (Херсон, 2015), ХІІ з'їзд Українського географічного товариства 
(Вінниця, 2016), Online семінари у рамках реалізації дослідницького проекту «Демократичні реформи державного управління в 
Україні» за участю Університету м. Альберта, Канада (2016-2017). Голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції 
студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон: суспільно-географічні аспекти» (Харків, 2012-2017). Заступник голови 
оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Регіон: стратегія оптимального розвитку» (Харків, 2012-2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. Голова спеціалізованої вченої ради К 64.051.23 Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна. Постійно готує відгуки на автореферати та виступає опонентом на захисті дисертаційних досліджень на 
здобуття наукових ступенів кандидата та доктора географічних наук. Під її керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій за 
спеціальністю 11.00.02 - «Економічна та соціальна географія». Зараз консультує 1 докторанта.  
Керівництво студентською науковою роботою. Під її керівництвом підготовлено 1 призера студентського конкурсу науково-
дослідних робіт (ІІ місце), статті та тези багатьох доповідей на конференції. Під її керівництвом студентами було успішно виконано 
та захищено більше 20 дипломних робіт. 

5 Нємець Костянтин Аркадійович має понад 200 публікацій, з них 17 навчально-методичного та 152 наукового характеру:  
1. Нємець К.А. Прикордонні соціогеосистеми: тенденції та особливості розвитку : монографія / К.А. Нємець, Г.О. Кулєшова, Л.М. 
Нємець. – Харків : Екограф, 2012. – 232 с. 
2. Науково-практичні конференції як засіб розвитку наукових поглядів магістрів-географів / К.А. Нємець, Ю.І. Кандиба // Проблеми 
сучасної освіти : зб. наук.-метод. пр. – Вип. 5. Ч.1. / Укл. Ю.В. Холін, Т.О. Маркова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С.86-89. 
3. Нємець К.А. Просторовий аналіз в суспільній географії: нові підходи, методи, моделі : монографія / К.А. Нємець, Л.М. Нємець. – 
Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 228 с. 
4. Нємець К.А. Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект : [монографія] / К.А. Нємець, П.А. Вірченко, Г.О. 
Кулєшова. – Харків, 2014. – 180 с. 
5. Niemets K. Spatial and statistical analysis of settling in the region (on example of Poltava region, Ukraine) / K. Niemets, K. Segida, T. 
Pogrebskyi, I. Barilo // Acta Geographica Silesiana, 18. / Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi. - Sosnowiec, 2015. – Р. 41-47. 
6. Нємець К.А. Концепція соціально-географічної системи як методологічний конструкт суспільної географії / К.А. Нємець, Л.М. 
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Нємець // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 24-32. 
7. Нємець К.А. Environment as a factor of the spatial organizations of the big city (on the example of the city of kharkiv) / K.A. Niemets, A.V. 
Mazurova // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Геологія – Географія – Екологія. – Вип. № 
1157. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Р. 95-98. 
8. Нємець К.А. Багатовимірний аналіз у суспільній географії (нетрадиційні методи) : монографія / К.А. Нємець, К.Ю. Сегіда, Л.М. 
Нємець. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 120 с. 
Науково-дослідна робота. Керівник наукової теми «Створення програмного забезпечення для моніторингу соціально-економічного 
розвитку територій» у рамках Фонду модернізації Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2017). Участь у 
виконанні науково-дослідних тем: «Територіальні особливості формування конкуренто-спроможності регіону» (№ ДР 0115U000504, 
2015-2016); «Суспільно-географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)» (№ ДР 
0114U005561, 2015-2017). Науковий керівник госпрозрахункової теми «Теоретичні та методичні засади викладання дисципліни 
«Основи геоекономіки та проблеми» (2013), участь у виконанні теми «Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону 
як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування» (№ ДР 0111U008533, 2012-2014). Участь у 
розробці «Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року». Протягом 6 років був членом експертної ради ВАК України. Член 
спеціалізованих вчених рад із захисту докторських (Одеса) та кандидатських дисертацій (Харків).  
Участь у конференціях та семінарах. Брав участь більше ніж у 70 наукових та науково-практичних конференціях, за результатами 
яких опубліковано тези доповідей, серед них: Регіон: стратегія оптимального розвитку (Харків, 2012-2017), Актуальні питання 
природничих наук та методики їх викладання (Ніжин, 2012), Освітні й наукові виміри географії (Полтава, 2016), Online семінари у 
рамках реалізації дослідницького проекту «Демократичні реформи державного управління в Україні» за участю Університету 
м. Альберта, Канада (2016-2017).  
Робота з аспірантами та докторантами. Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій за спеціальністю 11.00.02 
«Економічна та соціальна географія». Здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями 2 аспірантів і 1 здобувача. 
Керівництво студентською науковою роботою. За період з 2012 по 2017 роки під його керівництвом студентами було успішно 
виконано та захищено близько 20 дипломних робіт. Здійснює керівництво написанням курсових робіт студентів денної та заочної 
форм навчання згідно навантаження. Під керівництвом Нємець К.А. підготовлено переможців і призерів Всеукраїнського конкурсу 
наукових студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук напряму «Географічні науки», що проводилися 
за наказами МОН України з географії (Логвинова М. – ІІІ місце, 2015; Суптело О. – І місце, 2016). 

6 Черваньов Ігор Григорович за останні роки надруковав біля 60 наукових робіт, з них 5 монографій та 4 навчальні посібники: 
1. Антропогенная геоморфология в спектре её ипостасей // ХХХІІ пленум Геморфологической комиссии РАН. - Москва-Белгород, 
2012.  
2.  Bagrov N. The “new” Geography of the Information age: the Ukrainian realizes and trends / N.Bagrov, L. Rudenko, I Chervanyov / XXXII 
International Geographical Congress, Cologne. – 2012. 
3.  Черваньов І.Г. Інвайронменталізм у світовій науці: значення для вітчизняної географії / Черваньов І.Г., Грищенко Н. В. // 
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Український географічний журнал. – К. : Інститут географії НАН України, 2013. – Вип. 2 (82) – С. 13-17. 
4. Chervanyov I. Step by step modernization of Ukrainian energetic sector: reality and tendenci / Chervanyov Igor // Government Gazette.  -  
London. - 2013. - Sept.  
5.  Chervanyov I. The consept of stability-noospheric development on the way of invironmentology Geography and Environmental Sciences 
/ Chervanyov Igor, Gryschenko Nadia // Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Series Geography. Vol. 59. - 2013. № 2. 
6.  Chervanyov I.,Gryshchenko N. Towards two ways of constructive geography development in Ukraine // Scientific Annals of 
“AlexandruIoanCuza” University of Iasi – Geography series. - Vol. 59, issue 2. – 2014. – P. 153–168.  
7. Chervanyov I.,Marvelidze Z. Outstanding professor of Imperials Kharkov university and the founder of the Batumi botanical garden: the 
memorial article devoted to the one-hundredth anniversary from the date of death of Andrei Nikolayevich Krasnov // XXXV Bulletin of 
Batumi botanical garden(To the Memory Andrei Krasnov (1862-1914)). – 2014. - P. 86-91. 
8. Боков В.А., Пересадько В.А., Черванев И.Г. Экологическое картографирование: учебное пособие. - Симферополь: 2014. - 236 с. 

Науково-дослідна робота. Керівник тем «Територіальний менеджмент та удосконалення технологій альтернативної енергетики для 
потреб раціонального використання природних ресурсів Харківської області» (№ ДР 0111U001444, 2010-2012), «Розробка моделі 
територіальної організації  Придонецького природного регіону на основі дистанційних методів та ГІС-технологій» (№ ДР 13-17-13, 
2013-14).  
Участь у конференціях та семінарах. Загальна кількість більше ніж 30 конференцій. З них за останні роки можна виділити наступні: 
ХХХІІ Міжнародний Географічний конгрес (Кьольн, Німеччина, 2012); ХХХІІ Пленум Геоморфологічної комісії РАН (Бєлгород, Росія, 
2012); Міжнародна робоча зустріч українсько-німецького консорціуму (Дрезднен, Німеччина); Сучасні технології в ландшафтному 
картографуванні (Київ, 2013); Попередження надзвичайних ситуацій (Харків, 2016), Проблеми безперервної географічної освіти і 
картографії (Харків, 2012-2016), ГІС-форум (Харків, 2012-2017). 
Робота з аспірантами та докторантами. Науковий керівник дисертаційної роботи на здобуття наук. ступеня кандидата географічних 
наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (Бодня О.В., 2014). 
Здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями 2 аспірантів. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна за спеціальністю  11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів». 
Керівництво студентською науковою роботою. Керує студентською науковою роботою, в тому числі підготовкою студентами тез 
конференцій, наукових публікацій. Майже всі дипломні роботи бакалаврів та магістрів захищені під його керівництвом з відзнакою. 

7 Байназаров Анатолій Михайлович має більше 100 публікацій, з них 20 навчально-методичного та близько 80 наукового 
характеру, серед них картографічні твори, монографії та статті у фахових виданнях України, зокрема: 
1. Байназаров А.М. Проблеми освітнього комплексу України / А.М. Байназаров // Scientific Letters of Academic Society of Michal 
Baludansky, 2016.- Vol.4. - № 2. – Р. 128-137. 
2. Байназаров А. М. Використання топонімічних знань у викладанні географічних дисциплін / А.М. Байназаров, Є.В. Рубашенко // 
Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2015. - С. 68-70. 
3. Географія. Комплексний довідник / А. М. Байназаров, М. Ю. Височин, М. С. Жученко, О. В. Курносова, О. Є. Шматько, О. В. 
Яковчук. – Харків : Весна, 2013. - 480 с. (Крок до ВНЗ) 
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4. Байназаров А. М. Інвестиційна діяльність у Харківському регіоні / Г. О. Кулєшова, А.М. Байназаров, Л.М. Нємець // Часопис 
соціально-економічної географії : міжрегіональний зб. наук. пр. – Харків, 2012. – Вип. 12 (1). – С. 62 – 71. 
5. Соціально-економічна географія світу. Атлас / А. М. Байназаров. – Харків : Ранок, 2015. – 40 с. 
Науково-дослідна робота. Працює над докторською дисертацією «Наукові основи картографічного забезпечення реформування та 
модернізації освітнього комплексу України». Є співавтором атласів з грифом МОН для середньої школи: Загальна географія, 6 
клас, Географія материків і океанів, 7 клас, Фізична географія України, 8 клас, Економічна і соціальна географія України, 9 клас, 
Соціально-економічна географія світу, 10 клас.  
Участь у конференціях та семінарах. Заступник голови оргкомітетів щорічних Міжнародних науково-методичних семінарів та 
конференцій з проблем безперервної географічної і картографічної освіти (2012-2016), Всеукраїнського етапу Міжнародного 
конкурсу «Міст китайської мови». Участь: Освітньо-науковий простір Європи: проблеми та перспективи (2012, Едінбург, Велика 
Британія), Розвиток наукової співпраці між сходом і заходом у ХХІ столітті (2013, Мінськ, Білорусь), Перспективи розвитку 
міжнародної співпраці у галузі освіти та культури (2013, Пекін, Китай), Практичні результати наукових досліджень та розробок з 
міжкультурної комунікації (2014, Сямень, Китай), Європейський освітньо-науковий простір у сучасному вимірі (2015, Софія, 
Болгарія), Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати (2016, Братислава, Словаччина), 
Сучасні наукові дослідження та розробки: досвід EU Business School (2016, Барселона, Іспанія).  
Робота з аспірантами та докторантами. Бере активну участь у складанні відзивів (окремо чи у співавторстві) на автореферати на 
здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук, які надходять зі спеціалізованих рад країн СНД. Керував 1 аспірантом.  
Керівництво студентською науковою роботою. Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів, магістрів 
географів. Під його керівництвом студентами успішно виконано та захищено близько 50 робіт. Дипломниками розроблено систему 
регіональних картографічних творів освітнього комплексу (окремі карти, серії карт і атласи) Харківщини (м. Харкова і окремих його 
районів; Харківської області і її адміністративних районів). Керує підготовкою статей та тез доповідей на студентські конференції. 

8 Кандиба Юрій іванович має понад 50 наукових на навчально-методичних праць. Зокрема: 
1. Кандиба Ю. Територіальні особливості молокопромислового комплексу Харківської області / Ю. Кандиба // Часопис соціально-
економічної географії. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – С. 173-178. 
2. Кандиба Ю. Територіальні особливості вирощування соняшнику у Харківській області / Ю.  Кандиба // Економічна та 
соціальна географія. – 2012. – Вип. 2 (65). – С. 98-104.  
3. Кандиба Ю.І. Територіальні особливості цукробурякового комплексу Харківської області / Ю.І. Кандиба // Вісник ХНУ імені 
В.Н. Каразіна. Геологія. – Географія. – Екологія : зб. наук. пр. – Харків, 2012. - № 1033. – С. 191-195.  
4. Ліхван В. Визначення спеціалізації сільського господарства Харківської області / В. Ліхван, Н. Добровольська, Ю. Кандиба // 
Часопис соціально-економічної географії. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. 14 (1). – С. 97-102. 
5. Kandyba Y. Sectorial structure features of agriculture of Ukraine’s regions / Y. Kandyba, N. Dobrovolska, V. Likhvan // British Journal of 
Science, Education and Culture. – 2014. - No.1. (5). Volume IV. – London : London University Press, 2014. – Р. 793-803. 
6. Кандиба Ю.І. Суспільно-географічні особливості відтворення населення Чугуївського району Харківської області / Ю.І. Кандиба, 
М.О. Логвинова // Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 
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19 (2). – С. 89-93. 
7. Кандиба Ю.І. Передумови розвитку екологічного туризму в Україні на основі використання об’єктів природно-заповідного фонду 

/ Ю.І. Кандиба, Н.В. Добровольська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Географічні науки. – Херсон : 
вид-во ХДУ, 2016. - № 4. – С. 106-111. 
Науково-дослідна робота. Участь у виконанні науково-дослідної роботи «Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки 
регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування» (№ ДР 0111U008533, 2012-2014), 
відповідальний виконавець теми «Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону» (№ ДР 0115U000504, 
2015-2016), «Суспільно-географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)» (№ ДР 
0114U005561, 2015-2017), «Суспільно-географічне обґрунтування формування об’єднаних територіальних громад у 
Первомайському районі Харківської області» (фінансування – 20 тис. грн.), «Створення програмного забезпечення для моніторингу 
соціально-економічного розвитку територій» у рамках Фонду модернізації Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна (2017). Відповідальний секретар оргкомітету міжнародних науково-практичних конференцій «Регіон: стратегія 
оптимального розвитку» і «Регіон: суспільно-географічні аспекти», технічний секретар міжрегіонального збірника наукових праць 
«Часопис соціально-економічної географії».  
Участь у конференціях та семінарах: Регіон: стратегія оптимального розвитку (Харків, 2012-2016), Географія, картографія, 
географічна освіта: історія, методологія, практика (Чернівці, 2014), Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук 
шляхів вирішення (Херсон, 2015), Освітні й наукові виміри географії (Полтава, 2016), Кластеризація як механізм розвитку 
туристичного потенціалу території (Харків, 2016), Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти (Суми, 2016), Online 
семінари у рамках реалізації дослідницького проекту «Демократичні реформи державного управління в Україні» за участю 
Університету м. Альберта, Канада (2016-2017), ін. 
Робота з аспірантами та докторантами. Відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій, робота у якості 
опонента (2012). Участь у попередніх захистах дисертаційних робіт та обговореннях. 
Керівництво студентською науковою роботою. За останні роки здійснював керівництво близько 40 дипломними роботами, 6 
студентськими науковими роботами, які брали участь у регіональному конкурсі наукових робіт. Підготовлено студентами понад 30 
наукових статей та тез доповідей конференцій. 

9 Ключко Людмила Василівна має 95 наукових публікацій, серед яких 2 навчально-методичних посібника (у співавторстві) та 6 (у 
співавторстві) статей у виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus. Зокрема:  
1. Ключко Л.В. Аналіз територіально-часових особливостей доходів населення України / Л.В. Ключко // Економічна та соціальна 
географія. – 2012. – Вип. 2 (65). – С. 60-69. 
2. Ключко Л.В. Економіко-географічне дослідження витрат населення України як складової рівня життя / Л.В. Ключко // Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія. – Вип. № 1033. – Харків : Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 196-200. 
3. Ключко Л.В. Якість життя населення як критерій соціально-економічного розвитку регіону / Л.В. Ключко, П.А. Вірченко, І.О. 
Полевич // French Journal of Science and Education. –  No.2. (12). – Vol. I. – Paris, 2014. – Р. 797-807. 
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4. Kliuchko L. Territorial features of social infrastructure in Кharkiv Region / L. Kliuchko, P. Kobylin, E. Telebeneva, D. Shynkarenko // The 
Social Transformation of the Cities and Regions in the Post-communist Countries / Edited by Cezary Madry. – Posnan : Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, 2014. – Р. 79-92.  
5. Ключко Л.В. Суспільно-географічні особливості торгово-розважальних центрів як публічних просторів м. Харкова / Л.В. Ключко, 
А.Г. Ісмаілова // Економічна та соціальна географія. – 2014. – Вип. 1 (69). – С. 186-193.  
6. Немец К.А. Информационный подход в общественно-географических исследованиях / К.А. Немец, Л.Н. Немец, А.А. Кулешова, 
Л.В. Ключко // Социально-экономическая география: Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов. – Вып. № 3. – 
Ростов-на-Дону, 2014. – С. 109-113.  
7. Niemets Liudmyla. Development features of region health care in the European and Ukrainian context (on example of the Kharkiv region) 
/ Liudmyla Niemets, Anna Kuleshova, Liudmyla Kliuchko, Anastasiia Mazurova // Acta Geographica Silesiana 18 / Uniwersytet Śląski 
Wydział Nauk o Ziemi. – Sosnowiec, 2015. - P. 49-59. 
8. Niemets Konstjantyn. Spatial interaction of socio-geographical objects: new approaches and methods of investigation / Konstjantyn 
Niemets, Anastasiia Mazurova, Ludmila Klychko, Nataliya Gueva // Cambridge Journal of Education and Science. – № 1(15). – Volume III. 
– 2016. - Р. 174-182. 

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні держбюджетних та госпрозрахункових тем: «Суспільно-географічні особливості 
соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування» (№ ДР 0111U008533, 
2011-2014); «Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону» (2015-2016); «Територіальні особливості 
соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області та шляхи іі оптимізації» за замовленням Ясинуватської 
пересувної механізованої колони (2012-2013); «Комплексна економіко-географічна характеристика Хорольського району 
Полтавської області» за замовленням Хорольської районної державної адміністрації (2014-2015). Виконавець теми «Створення 
програмного забезпечення для моніторингу соціально-економічного розвитку територій» у рамках Фонду модернізації Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна (2017), «Суспільно-географічне обґрунтування формування об’єднаних 
територіальних громад у Первомайському районі Харківської області» (госпрозрахункова). Участь у розробці «Стратегії розвитку 
Харківської області до 2020 року» (співавтор підрозділів «Здоров’я населення», «Соціальне обслуговування населення», 
«Зайнятість і доходи населення»). Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.051.23 Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна.   

Участь у конференціях та семінарах. Брала участь у близько 60 наукових та науково-практичних конференціях в Україні та за її 
межами, зокрема ХІІ з'їзд Українського географічного товариства (Вінниця, 2016), Від географії до географічного українознавства: 
еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (Чернівці, 2016), Регіон: стратегія оптимального розвитку (Харків, 2012-2016); Регіон: 
суспільно-географічні аспекти (Харків, 2012-2016); Львівська суспільно-географічна школа (Львів, 2015); Отечественная наука в 
эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени (Екатеринбург, Россия, 2014); Наукові пошуки географічної 
громадськості: минуле, сьогодення, майбуття (Луганськ, 2013); Социально-экономическая трансформация городов и регионов в 
посткоммунистических странах (Познань, Польша, 2013); Социально-экономическая география в ХХІ веке: вызовы и возможные 
ответы (Москва, Россия, 2013); Українсько-російське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва (Харків, 2013); 
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Муниципальные образования в регионах России (регионоведческий анализ) (Воронеж, 2013); Молоді науковці – географічній науці 
(Київ, 2013); Соціально-географічні виклики у Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття (Ужгород, 2012), Пути 
совершенствования естественно-географического образования в ПМР (Тирасполь, 2012), ін.  
Робота з аспірантами та докторантами. Відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій, робота у якості 
опонента (2012), робота вченим секретарем спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертації К 64.051.23 ХНУ імені 
В.Н.Каразіна (з 2015). Участь у попередніх захистах дисертаційних робіт та обговореннях. 
Керівництво студентською науковою роботою. Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів та магістрів. Під її 
керівництвом було успішно виконано та захищено більше 40 робіт. Студенти мають публікації у фахових виданнях (більше 20), 
виступають із доповідями на конференціях та семінарах (Харків, Суми, Київ, Львів тощо) та мають близько 40 тез доповідей. 

10 Сегіда Катерина Юріївна має понад 120 наукових публікацій, серед яких 3 монографії (у співавторстві) та 9 (у співавторстві)  
статей– у виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus, 17 навчально-методичних праць. Зокрема: 
1. Нємець Л.М. Демографічний розвиток Харківського регіону : монографія / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, К.А. Нємець. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 2012. – 200 с. 
2. Нємець Л.М. Працересурсний потенціал Харківського регіону (суспільно-географічний аспект) : монографія / Л.М. Нємець, 

Ю.Ю. Сільченко, К.А. Нємець, К.Ю. Сегіда. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 180 с. 
3. Niemets L. The modern settlement system of Kharkiv region: problems and prospects / L. Niemets, K. Sehida, K. Kravchenko, P. 

Virchenko // Cambridge Journal of Education and Science. – 2016. - № 1(15). – Vol. III. - Cambridge University Press, 2016. – P. 227-234. 
4. Нємець Л.М. Аналіз траєкторії розвитку соціальної інфраструктури Харківської області / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, П.О. Кобилін // 

Актуальні проблеми економіки. – К., 2014. – С. 409-419. 
5. Segida K. The demographic factor of regions development in Ukraine / K. Segida, I. Vasylevska, T. Pogrebskyi // The Social 

Transformation of the Cities and Regions in the Post-communist Countries / Edited by Cezary Madry. – Posnan : Bogucki Wydawnictwo 
Naukowe, 2014. – Р. 265-279.  
6. Нємець Л. М. Аналіз траєкторії розвитку соціальної інфраструктури Харківської області / Л. М. Нємець, К. Ю. Сегіда, П. О. Кобилін 

// Актуальні проблеми економіки. – К., 2014. – С. 409-419. 
7. Сегіда К. Геодемографічний прогноз Харківської області (за допомогою методу екстраполяції) / К. Сегіда // Вісник Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Геологія – Географія – Екологія : зб. наук. праць. – Вип. № 43. – Харків : ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 164-174. 
8. Сегида Е. Ю. Особенности половозрастной структуры населения Украины / Е.Ю. Сегида // Могилевский меридиан. - Том 14. – 

Вып. 3-4 (26-27). – Могилев : Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя, 2014. – С. 54-58. 
9. Нємець К.А. Багатовимірний аналіз у суспільній географії (нетрадиційні методи) : монографія / К.А. Нємець, К.Ю. Сегіда, Л.М. 

Нємець. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 120 с. 
Науково-дослідна робота. Керівник тем: «Розробка методів просторового аналізу та прогнозу демографічного процесу й системи 
розселення регіону з метою оптимізації» (фінансування – 275 тис. грн., 2016-2018), «Територіальне планування Харкова та 
Харківського регіону на основі демографічного потенціалу: теоретико-методична розробка» (фінансування – 10 тис. грн., 2016-2017). 
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Відповідальний виконавець: «Суспільно-географічне обґрунтування формування об’єднаних територіальних громад у 
Первомайському районі Харківської області» (фінансування – 20 тис. грн.). Виконавець: «Створення програмного забезпечення для 
моніторингу соціально-економічного розвитку територій» у рамках Фонду модернізації Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна (2017). Брала участь у виконанні 7 науково-дослідних робіт за державним замовленням та госпдоговорами, у 2 із них – 
як відповідальний виконавець («Розробка методів геоінформаційного моделювання максимальних руслових витрат під час весняних 
повеней та літніх дощових паводків у водозбірних басейнах», № ДР 0112U000102, 2011-2013, «Територіальні особливості 
соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області та шляхи її оптимізації», №49-12, 2012-2013), «Територіальні 
особливості формування конкурентоспроможності регіону» (№ ДР 0115U000504, 2015-2016); «Суспільно-географічні особливості 
стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)» (№ ДР 0114U005561, 2015-2017). Участь у розробці «Стратегії 
розвитку Харківської області до 2020 року», виконуючи дослідження за розділом «Демографічна характеристика».  
Участь у конференціях та семінарах. Брала участь у близько 60 наукових та науково-практичних конференціях в Україні та за її 
межами, зокрема The International Academic Congress «European Research Area: Status, Problems and Prospects» (Рига, Латвія, 2016), 
CATference: 25 years of urban change (Прага, Чехія, 2015), Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе 
высшей и средней школы (Гомель, Білорусь, 2013), Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания (Могильов, 
Білорусь, 2013), Социально-экономическая география в XXI веке: вызовы и возможные ответы (Москва, Росія, 2013), Теория и 
практика модернизации хозяйственных укладов и экономических институтов периферийных регионов (Ростов-на-Дону, Росія, 2013), 
Географічна наука і практика: виклики епохи (Львів, 2013), В.И. Вернадский и глобальные проблемы современной цивилизации 
(Симферополь, 2013), Актуальні проблеми дослідження довкілля (Суми, 2013), Регіон: стратегія оптимального розвитку (Харків, 
2012-2015), Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика (Чернівці, 2014), Туризм і гостинність в 
Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку (Черкаси, 2012, 2014), Сучасні проблеми природничих наук та методики 
викладання (Ніжин, 2012, 2013), Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харків, 2013, 2014), Регіональні проблеми 
України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення (Херсон, 2013, 2015), Сучасні проблеми розвитку географічної освіти і 
науки в Україні (Київ, 2015) Львівська суспільно-географічна школа (Львів, 2015), ХІІ з'їзд Українського географічного товариства 
(Вінниця, 2016), Online семінари у рамках реалізації дослідницького проекту «Демократичні реформи державного управління в 
Україні» за участю Університету м. Альберта, Канада (2016-2017). Є членом оргкомітету щорічної міжнародної науково-практичної 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Регіон: суспільно-географічні аспекти». 
Робота з аспірантами та докторантами. Відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій. Участь у попередніх 
захистах дисертаційних робіт та обговореннях. 
Керівництво студентською науковою роботою. Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів географії, спеціалістів і 

магістрів економічної та соціальної географії. Під її керівництвом студентами було успішно виконано та захищено близько 30 робіт, 

виконано конкурсні наукові роботи, які посідали призові місця в Університетському конкурсі студентських наукових робіт (Горбунова 

Ю. – 1 місце (2013), Кравченко К. – 3 місце (2013), 2 місце (2014), Венгрин Д. – 2 місце (2015), Ткаченко Н. – 3 місце (2015), посідали 

призові місця у Регіональному конкурсі студентських наукових робіт (Ткаченко Н. – 3 місце (2016). Під її керівництвом студенти 
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проводять дослідження, мають публікації у фахових виданнях (більше 20), виступають із доповідями на конференціях та семінарах 

(Харків, Полтава, Суми, Київ, Львів, Чернівці, Луцьк, Мінськ) та мають понад 50 тез доповідей. 

Особи, які працюють за сумісництвом 

 - 

 
2. Якісний склад науково-педагогічних працівників,  

які забезпечують навчальний процес із спеціальності 106. Географія 
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I. Цикл загальної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Філософія  
(24 год.) 

Безродний 
Андрій 
Геннадійович 

доцент 
кафедри 
теорії 
культури та 
філософії 
науки 

Харківський 
державний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (1991, 
Біолог, викладач 
біології та хімії) 

Кандидат філософських 
наук, 09.00.09 – Філософія 
науки, «Генезис 
біосоціальності: 
біологічний еволюціонізм 
та системно-цілісний 
аналіз», доцент кафедри 
теорії культури та 
філософії науки 

Стажування, 2012  Показники 
2, 3, 5, 11  

Іноземна мова 
(за фахом) 
(лекції не 
передбачено)  

Черкашина 
Надія Іванівна 

старший 
викладач 
кафедри 
англійської 

Харківський 
державний 
університет ім. 
М.О.Горького (1978, 

 Харківський національний 
університет радіоелектроніки, 
2014 

Показники 
3, 5, 11 

Найменування 
навчальної 
дисципліни 
(кількість 
лекційних 

годин) 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
викладача 

Найменуван
ня посади 

(для 
сумісників — 

місце 
основної 
роботи, 

найменуван 
ня посади) 

Найменування 
закладу, 

який закінчив 
викладач, 

рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про 

вищу освіту 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової спеціальності, 
тема дисертації, вчене 

звання, за якою кафедрою 
(спеціальністю) присвоєно  

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 
документа, тема, дата видачі) 

Примітки* 
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мови  Філолог, викладач 
англійської мови та 
літератури) 

Іноземна мова 
(лекції не 
передбачено) 

Вороніна 
Камілла 
Владиславівна  

доцент 
кафедри 
англійської 
мови, доцент 
кафедри 
теорії та 
практики 
перекладу 
англійської 
мови 

Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна (2000, 
Перекладач-
референт, викладач 
французької, 
англійської та 
німецької мов 

Кандидат філологічних 
наук, 10.02.04 – Германські 
мови, «Структурно-
семантичні та 
функціональні  
особливості лексичного 
нонсенсу в англомовному 
поетичному дискурсі», 
доцент кафедри теорії та 
практики перекладу 
англійської мови 

Харківський національний 
університет радіоелектроніки, 
2016 

Показники 
2, 3, 9, 15. 
16 

Історія 
України  
(32 год.) 

Домановський 
Андрій 
Миколайович 

доцент 
кафедри 
українознавс
тва 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2002, 
Всесвітня історія, 
історик, викладач 
історії та суспільно-
політичних 
дисциплін)  

Кандидат історичних наук, 
07.00.02 - Всесвітня 
історія, «Державний 
контроль та регулювання 
торгівлі у Візантії IV - 
IX ст.», доцент кафедри 
історії стародавнього світу 
та середніх віків  

Харківський національний 
університету імені В. Н. 
Каразіна «Технології 
дистанційної освіти у вищому 
навчальному закладі» 
(сертифікат № 2401-116). 
Поточне підвищення 
кваліфікації заплановане на 
2017. 

Показники 
2, 3, 11 

Вища 
математика з 
основами 
матстатистики 
 (32 год.) 

Лисиця Віктор 
Тимофійович 

зав. 
кафедрою 
вищої 
математики 
та 
інформатики  

Харківський 
державний 
університет (1973, 
математик, 
викладач 
математики) 

Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.01.04 – Геометрія і 
топологія, «Многомерные 
поверхности 
отрицательной внешней 
кривизны с плоской 
нормальной связностью»  

Центр дистанційної освіти 
Харківського національного 
університету імені 
В.Н.Каразіна, 2013  

Показники 
3, 8, 9, 10  

Інформатика з 
основами 
геоінформати

Костріков 
Сергій  
Васильович 

професор 
кафедри 
соціально-

Харківський 
державний 
університет імені 

Доктор географічних наук, 
11.00.04. - Геоморфологія 
та палеогеографія, 

Національний дослідницький 
університет «БелГУ», 
«Конкурентоспособностьэконо

Показники 
1, 2, 3, 4, 
8, 12  
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ки 
(16 годин) 

економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

О.М. Горького (1979,  
Географія) 

«Флювіальнігеоморфосист
еми: геоінформаційне 
моделювання водозбірної 
організації рельєфу», 
професор кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

мики в эпохуглобализации: 
российский и 
международныйопыт», 2012, 
посвідчення № 469 – 12.  
Національний науковий центр 
«Інститут  ґрунтознавства і 
агрохімії ім. О.Н. 
Соколовського», 2012 

Фізика з 
основами 
фізики Землі 
(48 год.) 

Таранова Інна 
Анатоліївна 

доцент 
кафедри 
загальної 
фізики 

Харківський 
державний 
університет ім. М. 
Горького (1990, 
Фізика, фізик) 

Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.04.07 – фізика твердого 
тіла, “Спектри 
раманівського розсіювання 
та фазові переходи в 
змішаних кристалах 
родини KDP”, доцент 
кафедри загальної фізики  

ФТІНТ НАНУ, 2013 Показники 
3, 9, 10, 16  

Черваньов Ігор 
Григорович 

професор 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1960, 
Фізична географія, 
Фізико - географ. 
Вчитель географії 
середньої школи) 

Доктор технічних наук, 
11.00.04 - Геоморфологія і 
палеогеографія, 
«Структурний аналіз 
рельєфу», професор 
кафедри раціонального 
використання природних 
ресурсів і охорони природи 

Таврійський національний 
університет імені В. І. 
Вернадського, 2014 

Показники 
2, 3, 4, 8, 
10, 14  

Хімія  
(24 год.) 

Ткаченко 
Володимир 
Володимиро-
вич 

старший 
викладач 
кафедри 
прикладної 
хімії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2012; 
Хімія; Хімік, 
викладач хімії, 
вчитель хімії) 

Кандидат хімічних наук, 
02.00.03 – Органічна хімія, 
«Багатокомпонентні 
реакції гетероциклізації  
5-аміно-3-метилізоксазолу 
з карбонільними 
сполуками» 

Захист дисертації, 2016 Показники 
1, 6, 9, 13  

Геологія 
загальна  

Космачова  
Марія  

Музей 
природи ХНУ 

Харківський 
державний 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.11 - 

ХНУ ім. В.Н.Каразіна, кафедра 
фізичної географії та 

Показники 
2, 3, 14 
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(32 год.) Володимирів-
на 

імені В.Н. 
Каразіна, 
геологічний 
відділ, 
старший 
науковий 
співробітник, 
кафедра 
геології, 
доцент 

університет ім. О.М. 
Горького (1991, 
Географія, Географ, 
викладач географії) 

Конструктивна географія і 
раціональне використання 
природних ресурсів;  
«Геосайти Харківщини, їх 
раціональне використання 
та охорона» 

картографії, 2012, 
Музей природи ХНУЦ ім.. В. Н. 
Каразіна, 2016 

Геоморфоло-
гія і палео-
географія  
(32 год.) 

Поліщук 
Людмила 
Борисівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1967, 
Географія, Фізична 
географія, викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.04 - 
Геоморфологія, «Викопний 
рельєф та будова 
верхнього олігоцену та 
міоцену центральної 
частини Дніпровсько-
Донецької низовинної 
рівнини», доцент кафедри 
раціонального 
використання природних 
ресурсів і охорони природи 

Харківський національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна «Технології 
дистанційної освіти у вищому 
навчальному закладі», 2014 

Показники 
2, 3, 14  

Топографія з 
основами 
геодезії  
(32 год.) 

Пересадько 
Віліна 
Анатоліївна 

професор 
кафедри 
фізичної 
географії  та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1986, 
Географія, Географ. 
Викладач географії) 

Доктор географічних наук, 
11.00.12 - Географічна 
картографія, «Наукові 
основи регіонального 
еколого-
природоохоронного 
картографування», 
професор кафедри 
фізичної географії та 
картографії 

Державне підприємство 
"Східгеоінформ", 2015 

Показники 
2, 3, 4, 5, 
7, 8, 10, 
11, 12, 14  

Картографія  
(32 год.) 

Байназаров 
Анатолій 

доцент 
кафедри 

Харківський 
державний 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 

Академічне співтовариство 
Міхала Балудянського 

Показники 
3, 9, 10, 14  
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Михайлович фізичної 
географії та 
картографії 

університет ім. О.М. 
Горького (1989, 
Географія, Географ, 
викладач географії) 

Географічна картографія, 
«Атласне еколого-
природоохоронне 
картографування 
адміністративних 
областей», доцент 
кафедри фізичної 
географії і картографії 

(Словаччина), «Сучасні 
наукові дослідження та 
розробки: теоретична цінність 
та практичні результати», 2016  

Географічні 
інформаційні 
системи 
(20 годин) 

Костріков 
Сергій  
Васильович 

професор 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
державний 
університет імені 
О.М. Горького (1979,  
Географія) 

Доктор географічних наук, 
11.00.04. - Геоморфологія 
та палеогеографія, 
«Флювіальнігеоморфосист
еми: геоінформаційне 
моделювання водозбірної 
організації рельєфу», 
професор кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

Національний дослідницький 
університет «БелГУ», 
«Конкурентоспособностьэконо
мики в эпохуглобализации: 
российский и 
международныйопыт», 2012, 
посвідчення № 469 – 12.  
Національний науковий центр 
«Інститут  ґрунтознавства і 
агрохімії ім. О.Н. 
Соколовського»,  2012 

Показники 
1, 2, 3, 4, 
8, 12 

Охорона праці 
та безпека 
життєдіяльнос
ті в галузі 
(16 годин) 

Сухов Валерій 
Васильович 

старший 
викладач 
кафедри 
гідрогеології  

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1991, 
Гідрогеологія та 
інженерна 
геологія,Геолог, 
гідрогеолог) 

Кандидат гідрогеологічних 
наук, 04.08.06 - 
Гідрогеологія; 
«Гідрогеологічні 
особливості розвитку 
суфозії і карсту на 
території Святогірського 
історико-культурного 
комплексу» 

Отримання наукового ступеня 
кандидата наук, 2017 

Показники 
3, 14, 15, 
16 

Навчальна 
природничо-
наукова 
практика 
(лекції не 
передбачені) 

Мазурова 
Анастасія 
Володимирівна 

старший 
викладач 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 

Харківський 
національний 
університет імені В. 
Н. Каразіна (2014, 
Економічна і 
соціальна географія. 

 Захист дипломної роботи, 
2014 

Показники 
1, 2, 16 
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регіонознавс
тва 

Магістр економічної  
і соціальної 
географії, викладач) 

Байназаров 
Анатолій 
Михайлович 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1989, 
Географія, Географ, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Атласне еколого-
природоохоронне 
картографування 
адміністративних 
областей», доцент 
кафедри фізичної 
географії і картографії 

Академічне співтовариство 
Міхала Балудянського 
(Словаччина), «Сучасні 
наукові дослідження та 
розробки: теоретична цінність 
та практичні результати», 2016  

Показники 
3, 9, 10, 14  

Родненко 
Катерина 
Вячеславівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2010, 
Географія. магістр 
географії, викладач) 

Кандидат географічних 
наук,  11.00.12 – 
Географічна картографія, 
«Регіональне 
картографування 
природної та історико-
культурної спадщини (на 
прикладі Харківської 
області)» 

захист дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата географічних наук, 
2015 

Показники 
2, 3, 5, 8, 
14  

Салімон 
Вікторія 
Миколаївна 

Завідувач 
лабораторії 
картографії, 
топографії та 
геоінформа-
ційних 
технологій 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1990, 
Географія, Географ. 
Викладач географії) 

 Міжнародна методична школа-
семінар «Сучасні педагогічні 
технології в освіті», 2017 

Показники 
3, 10, 16 

Прасул Юлія 
Іванівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2000, 
Географія. Географ, 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія,  
«Наукові основи 
системного 

Харківська обласна станція 
юних туристів,  2015 

Показники 
2, 3, 9, 11, 
14, 15, 16  
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викладач географії) картографування регіонів 
України для потреб 
туризму», доцент кафедри 
фізичної географії та 
картографії 

Сінна Олена 
Іванівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2009, 
Географія. Магістр, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія,  
 «Ландшафтно-екологічне 
картографування на основі 
геоінформаційних 
технологій (на прикладі 
Харківської області)»  

Ванкуверський острівний 
університет Канади спільно з 
Київським національних 
університетом ім. Т. Шевченка, 
«Вступ до ГІС» в рамках 
проекту по створенню 
інфраструктури геоданих в 
Україні, 2015 

Показники 
2, 3, 5, 8, 
15  
 

Решетченко 
Світлана 
Іванівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
Сковороди (1999, 
Історія і географія, 
Вчитель історії і 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.09 – 
Метеорологія, кліматологія 
та агрометеорологія, 
 «Просторово-часовий 
розподіл температурно-
вологісних характеристик 
Лівобережної України» 

Харківський національний 
університет ім. В.Н. Каразіна, 
Курси дистанційного навчання, 
2014  

Показники 
2, 3, 9, 11, 
14, 16 

Борисенко 
Катерина 
Борисівна 

Завідувач 
лабораторії 
географії, 
геоекології 
та методики 
викладання 
географічних 
дисциплін 
імені 
професора 
Г.П. 
Дубинського 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2006, 
Географія. Магістр, 
викладач) 

 Технології дистанційної освіти 
у вищому навчальному 
закладі, Харківський 
національний університет 
імені В. Н. Каразіна, 2012 

Показники 
3, 10, 16 

Попов Завідувач Харківський  Захист дипломної роботи, Показники 
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Владислав 
Сергійович 

лабораторії 
геоінформаці
йних систем і 
дистанційног
о зондування 
Землі, 
старший 
викладач 

національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2012, 
Географія. Географ, 
викладач географії) 

2012 2, 5, 10, 16 

Навчальна 
професійно-
орієнтована 
практика 
(лекції не 
передбачені) 

Вірченко  
Павло  
Анатолійович 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Т.Г. Шевченка, 
(2006, Географія. 
Географ, викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук 11.00.02 – Економічна 
та соціальна географія, 
 «Просторова організація 
системи освіти регіону (на 
прикладі Харківської 
області)»  

ХНУ імені В.Н. Каразіна 
«Технології дистанційної 
освіти у вищому навчальному 
закладі», 2013, № 2401-153. 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, кафед-
ра міжнародних економічних 
відносин, 2015, № 038.  
Університет Орадя (Румунія), 
№1423/3.12.2016 

Показники 
2, 3, 8, 9, 
10, 14, 16  

Ключко 
Людмила 
Василівна 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна (2000, 
Географія. Географ, 
викладач географії).  
Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна (2005, 
Банківська справа)  

 Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія, «Територіальна 
організація релігійної 
сфери Харківського 
регіону», доцент кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

Національний дослідницький 
університет «БелГУ», 
«Конкурентоспособность 
экономики в эпоху 
глобализации: российский и 
международный опыт», 2012, 
№ 467 – 12; 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
«Технології дистанційної 
освіти у вищому навчальному 
закладі», 2013,  № 2401-160 

Показники 
1, 2, 3, 11, 
14, 15, 16 

Борисенко 
Катерина 
Борисівна 

Завідувач 
лабораторії 
географії, 
геоекології 
та методики 
викладання 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2006, 
Географія. Магістр, 
викладач) 

 Технології дистанційної освіти 
у вищому навчальному 
закладі, Харківський 
національний університет 
імені В. Н. Каразіна, 2012 

Показники 
3, 10, 16 



1 2 3 4 5 6 7 

географічних 
дисциплін 
імені 
професора 
Г.П. 
Дубинського 

Попов 
Владислав 
Сергійович 

Завідувач 
лабораторії 
геоінформаці
йних систем і 
дистанційног
о зондування 
Землі, 
старший 
викладач 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2012, 
Географія. Географ, 
викладач географії) 

 Захист дипломної роботи, 
2012 

Показники 
2, 5, 10, 16 

Бодня Оксана 
Вікторівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В.Н. 
Каразіна, (2010, 
Географія, Магістр 
географії, викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.11 - 
Конструктивна географія і 
раціональне використання 
природних ресурсів; 
«Організація території 
об’єктів природно-
заповідного фонду долини 
річки Оскіл засобами 
геоінформаційних 
технологій»   

Школа педагогічної 
майстерності Харківського 
національного університету ім. 
В.Н. Каразіна, 2015 

Показники 
2, 5, 8, 15, 
16  
 

Виробнича / 
педагогічна 
практика 
(лекції не 
передбачені) 

Кандиба  
Юрій  
Іванович  

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
державний 
університет, (1998,  
Економічна та 
соціальна географія. 
Економіко-географ, 
фахівець із 
зовнішньоеко-

Кандидат географічних 
наук, 11.03.13 -  Історія 
географії, «Розвиток 
суспільно-географічної 
думки в Харківському 
регіоні», доцент кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 
«Технології дистанційної 
освіти у вищому навчальному 
закладі», 2013, № 2401-159. 
ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 
кафедра міжнародних 
економічних відносин, 2015, № 
039 

Показники 
2, 8, 11, 
14, 15 



1 2 3 4 5 6 7 

номічної діяльності) 

Гусєва Наталія 
Володимирівна 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіоно-
знавства 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
(2005, Географія, 
Географ, викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія, «Територіальна 
організація сфери 
культури регіональної 
соціогегосистеми (на 
прикладі Луганської 
області)» 

Школа педагогічної 
майстерності методичного 
центру Харківського 
національного університету 
імені В.Н. Каразіна, 2016, 
Університет Орадя (Румунія), 
сертифікат №1422/3.12.2016 

Показники  
1, 2, 3, 8, 
14, 15, 16 

Бубир Наталія 
Олександрівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1999, 
Географія., Географ, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Геоінформаційне 
картографування для 
потреб системи 
безперервної освіти» 

Харківський національний 
аграрний університет ім. 
В. В. Докучаєва, 2016 

Показники 
2, 3, 10, 14 
 

Агапова Олена 
Леонтіївна 

Старший 
викладач 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2013, 
Географія, магістр 
географії, викладач) 

«Картографування для 
потреб альтернативної 
енергетики в Україні» 

Захист дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата географічних наук, 
2017 

Показники 
2, 5, 8  

Салімон 
Вікторія 
Вікторівна 

Завідувач 
лабораторії 
картографії, 
топографії та 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1990, 

 Міжнародна методична школа-
семінар «Сучасні педагогічні 
технології в освіті», 2017 

Показники 
3, 10, 16 
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геоінформа-
ційних 
технологій 

Географія, Географ. 
Викладач географії) 

Машкіна 
Вікторія 
Вікторівна 

Провідний 
інженер 
лабораторії 
фізичної 
географії, 
геоекології 
та методики 
викладання 
географічних 
дисциплін 
імені 
професора 
Г.П. 
Дубинського 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2007, 
Географія, Географ, 
викладач географії) 

 Технології дистанційної освіти 
у вищому навчальному 
закладі, ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна, 2016 

Показники 
2, 9, 14 

Поліщук 
Людмила 
Борисівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1967, 
Географія, Фізична 
географія, викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.04 - 
Геоморфологія, «Викопний 
рельєф та будова 
верхнього олігоцену та 
міоцену центральної 
частини Дніпровсько-
Донецької низовинної 
рівнини», доцент кафедри 
раціонального 
використання природних 
ресурсів і охорони природи 

Харківський національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна «Технології 
дистанційної освіти у вищому 
навчальному закладі», 2014 

Показники 
2, 3, 14  

Телебєнєва 
Євгенія 
Юріївна 

старший 
викладач 
кафедри 
соціально-
економічної 

Харківський 
національний 
університет імені 
В. Н. Каразіна (2012, 
Економічна і 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія; «Суспільно-
географічне дослідження 

Бєлгородський державний 
національний дослідницький 
університет, 2014, № 
312401297030. 
Захист дисертації на здобуття 

Показники 
2, 14, 15, 
16  
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географії і 
регіонознавс
тва 

соціальна географія. 
Магістр економічної  
і соціальної 
географії, викладач) 

соціально-економічного 
розвитку регіону (на 
прикладі Харківської 
області» 

наукового ступеня кандидата 
географічних наук, 2015 

Жемеров 
Олександр 
Олегович 

професор 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1971, 
Географія, Географ. 
Викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.04 - 
Геоморфологія, «Викопний 
сеноманський рельєф 
півночі Західного Сибіру та 
його аналіз для оптимізації 
розробки газових родовищ 
(на прикладі Медвежого)», 
доцент кафедри фізичної 
географії і картографії 

Харківська обласна станція 
юних туристів, 2015 

Показники 
2, 3, 8, 10, 
14  

Мазурова 
Анастасія 
Володимирівна 

старший 
викладач 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
національний 
університет імені В. 
Н. Каразіна (2014, 
Економічна і 
соціальна географія. 
Магістр економічної  
і соціальної 
географії, викладач) 

 Захист дипломної роботи, 
2014 

Показники 
1, 2, 16 

Туристсько-
краєзнавча 
практика 
(лекції не 
передбачені) 

Жемеров 
Олександр 
Олегович 

професор 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1971, 
Географія, Географ. 
Викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.04 - 
Геоморфологія, «Викопний 
сеноманський рельєф 
півночі Західного Сибіру та 
його аналіз для оптимізації 
розробки газових родовищ 
(на прикладі Медвежого)», 
доцент кафедри фізичної 
географії і картографії 

Харківська обласна станція 
юних туристів, 2015 

Показники 
2, 3, 8, 10, 
14  

Особи, які працюють за сумісництвом 
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Виробнича 
практика 
(лекції не 
передбачені) 

Добровольська 
Наталія 
В’ячеславівна 

Харківський 
торговельно-
економічний 
інститут 
КНЕУ, 
доцент 
кафедри 
туризму і 
соціальних 
наук 

Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна (2010, 
Географія. Магістр 
географії, викладач) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія, «Суспільно-
географічні аспекти 
екологічно збалансованого 
землеробства (на прикладі 
Харківської області) 

Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
географічних наук, 2014 

Показники 
2, 3, 15 

Скриль Ірина 
Анатоліївна 

завідувач 
відділом 
краєзнавства 
Харківської 
обласної 
станції юних 
туристів 

Харківський 
державний 
університет імені 
О.М. Горького (1987, 
Геологічна зйомка, 
пошук і розвідка 
родовищ корисних 
копалин) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія; «Суспільно-
географічні особливості 
туристично-рекреаційної 
діяльності в регіональній 
соціогеосистемі (на 
прикладі Харківської 
області)» 

Інститут туризму Федерації 
профспілок України, 2011 (№ 
13 від 17.01.2011).  
 “Education for Demokratik 
Citizenship: Ukrainian – Polish 
Education Initiatives”, Warsaw, 
at the European House of  
Youth Meetings, 2013 

Показники 
3, 10, 14, 
15 

Туристсько-
краєзнавча 
практика 
(лекції не 
передбачені) 

Добровольська 
Наталія 
В’ячеславівна 

Харківський 
торговельно-
економічний 
інститут 
КНЕУ, 
доцент 
кафедри 
туризму і 
соціальних 
наук 

Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна (2010, 
Географія. Магістр 
географії, викладач) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія, «Суспільно-
географічні аспекти 
екологічно збалансованого 
землеробства (на прикладі 
Харківської області) 

Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
географічних наук, 2014 

Показники 
2, 3, 15 

 
II. Цикл професійної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі і за суміщенням) 



1 2 3 4 5 6 7 

Фізична 
географія 
материків і 
океанів  
(88 год.) 

Байназаров 
Анатолій 
Михайлович 

Доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1989, 
Географія, Географ, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12  
Географічна картографія, 
«Атласне еколого-
природоохоронне 
картографування 
адміністративних 
областей», доцент 
кафедри фізичної 
географії і картографії 

Академічне співтовариство 
Міхала Балудянського 
(Словаччина), тема «Сучасні 
наукові дослідження та 
розробки: теоретична цінність 
та практичні результати», 2016 

Показники 
3, 9, 10, 14  

Регіональна 
економічна і 
соціальна 
географія 
(84 год.) 

Вірченко  
Павло  
Анатолійович 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Т.Г. Шевченка, 
(2006, Географія. 
Географ, викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук 11.00.02 – Економічна 
та соціальна географія, 
 «Просторова організація 
системи освіти регіону (на 
прикладі Харківської 
області)»  

ХНУ імені В.Н. Каразіна 
«Технології дистанційної 
освіти у вищому навчальному 
закладі», 2013, № 2401-153. 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
кафедра міжнародних еконо-
мічних відносин, 2015, № 038.  
Університет Орадя (Румунія), 
№1423/3.12.2016 

Показники 
2, 3, 8, 9, 
10, 14, 16  

Гусєва Наталія 
Володимирівна 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіоно-
знавства 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
(2005, Географія, 
Географ, викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія, «Територіальна 
організація сфери 
культури регіональної 
соціогегосистеми (на 
прикладі Луганської 
області)» 

Школа педагогічної 
майстерності методичного 
центру Харківського 
національного університету 
імені В.Н. Каразіна, 2016, 
Університет Орадя (Румунія), 
сертифікат №1422/3.12.2016 

Показники  
1, 2, 3, 8, 
14, 15, 16 

Фізгеографія 
України  
(48 год.) 

Клименко 
Валентина 
Григорівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1976, 
Географія, Географ) 

 Харківський регіональний 
центр з гідрометеорології, 
2015 

Показники 
2, 3, 10, 14  

Метеорологія Решетченко доцент Харківський Кандидат географічних Харківський національний Показники 



1 2 3 4 5 6 7 

з основами 
кліматології  
(36 год.) 

Світлана 
Іванівна 

кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

державний 
педагогічний 
університет ім. 
Сковороди (1999, 
Історія і географія, 
Вчитель історії і 
географії) 

наук, 11.00.09 – 
Метеорологія, кліматологія 
та агрометеорологія, 
 «Просторово-часовий 
розподіл температурно-
вологісних характеристик 
Лівобережної України» 

університет ім. В.Н. Каразіна, 
Курси дистанційного навчання, 
2014  

2, 3, 9, 11, 
14, 16 

Загальна 
гідрологія з 
основами 
океанології  
(36 год.) 

Клименко 
Валентина 
Григорівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1976, 
Географія, Географ) 

 Харківський регіональний 
центр з гідрометеорології, 
2015 

Показники 
2, 3, 10, 14 
 

Загальне 
земле-
знавство  
(32 год.) 

Бодня Оксана 
Вікторівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В.Н. 
Каразіна, (2010, 
Географія, Магістр 
географії, викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.11 - 
Конструктивна географія і 
раціональне використання 
природних ресурсів; 
«Організація території 
об’єктів природно-
заповідного фонду долини 
річки Оскіл засобами 
геоінформаційних 
технологій»   

Школа педагогічної 
майстерності Харківського 
національного університету ім. 
В.Н. Каразіна, 2015 

Показники 
2, 5, 8, 15, 
16  
 

Грунто-
знавство і 
біогеографія 
(64 год.) 

Прасул Юлія 
Іванівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2000, 
Географія. Географ, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія,  
«Наукові основи 
системного 
картографування регіонів 
України для потреб 
туризму», доцент кафедри 
фізичної географії та 
картографії 

Харківська обласна станція 
юних туристів,  2015 

Показники 
2, 3, 9, 11, 
14, 15, 16  

Сінна Олена доцент Харківський Кандидат географічних Ванкуверський острівний Показники 



1 2 3 4 5 6 7 

Іванівна кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2009, 
Географія. Магістр, 
викладач географії) 

наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія,  
 «Ландшафтно-екологічне 
картографування на основі 
геоінформаційних 
технологій (на прикладі 
Харківської області)»  

університет Канади спільно з 
Київським національних 
університетом ім. Т. Шевченка, 
«Вступ до ГІС» в рамках 
проекту по створенню 
інфраструктури геоданих в 
Україні, 2015 

2, 3, 5, 8, 
15  
 

Основи 
суспільної  
географії 
(36 год.) 

Ключко 
Людмила 
Василівна 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна (2000, 
Географія. Географ, 
викладач географії).  
Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна (2005, 
Банківська справа)  

 Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія, «Територіальна 
організація релігійної 
сфери Харківського 
регіону», доцент кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

Національний дослідницький 
університет «БелГУ», 
«Конкурентоспособность 
экономики в эпоху 
глобализации: российский и 
международный опыт», 2012, 
№ 467 – 12; 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
«Технології дистанційної 
освіти у вищому навчальному 
закладі», 2013,  № 2401-160 

Показники 
1, 2, 3, 11, 
14, 15, 16 

Ландшафто-
знавство  
(36 год.) 

Жемеров 
Олександр 
Олегович 

професор 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1971, 
Географія, Географ. 
Викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.04 - 
Геоморфологія, «Викопний 
сеноманський рельєф 
півночі Західного Сибіру та 
його аналіз для оптимізації 
розробки газових родовищ 
(на прикладі Медвежого)», 
доцент кафедри фізичної 
географії і картографії 

Харківська обласна станція 
юних туристів, 2015 

Показники 
2, 3, 8, 10, 
14  

Дистанційне 
зондування 
Землі  
(32 год.) 

Агапова Олена 
Леонтіївна 

Старший 
викладач 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2013, 
Географія, магістр 
географії, викладач) 

«Картографування для 
потреб альтернативної 
енергетики в Україні» 

Захист дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата географічних наук, 
2017 

Показники 
2, 5, 8  
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Економічна і 
соціальна  
географія 
України 
(32 год.) 

Вірченко  
Павло  
Анатолійович 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Т.Г. Шевченка, 
(2006, Географія. 
Географ, викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія,  «Просторова 
організація системи освіти 
регіону (на прикладі 
Харківської області)»  

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, «Технології 
дистанційної освіти у вищому 
навчальному закладі», 2013, 
№ 2401-153. 
Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, кафедра 
міжнародних економічних 
відносин, 2015, № 038.  
Університет Орадя (Румунія), 
сертифікат №1423/3.12.2016. 

Показники 
2, 3, 8, 9, 
10, 14, 16 

Географія 
населення з 
основами 
демографії 
(20 год.) 

Сегіда 
Катерина 
Юріївна 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
національний 
університет імені 
В. Н. Каразіна (2008, 
Економічна і 
соціальна географія. 
Магістр економічної  
і соціальної 
географії, викладач) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія; «Суспільно-
географічні особливості 
демографічного розвитку 
регіональної 
соціогеосистеми (на 
прикладі Харківської 
області)» 

Школа педагогічної 
майстерності методичного 
центру ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 2012 
Національний дослідницький 
університет «БелГУ», 2012, № 
487-12; 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
«Технології дистанційної 
освіти у вищому навчальному 
закладі», 2013, № 2401-167. 
Одеський національний 
університет імені І.І. Мечнікова 
2016, № 17 від 02.12.2016  

Показники 
1, 2, 3, 8 

Основи 
соціальної 
географії 
(24 год.) 

Сегіда 
Катерина 
Юріївна 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
національний 
університет імені 
В. Н. Каразіна (2008, 
Економічна і 
соціальна географія. 
Магістр економічної  

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія; «Суспільно-
географічні особливості 
демографічного розвитку 
регіональної 

Школа педагогічної 
майстерності методичного 
центру ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 2012 
Національний дослідницький 
університет «БелГУ», 2012, № 
487-12; 

Показники 
1, 2, 3, 8 
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і соціальної 
географії, викладач) 

соціогеосистеми (на 
прикладі Харківської 
області)» 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
«Технології дистанційної 
освіти у вищому навчальному 
закладі», 2013, № 2401-167. 
Одеський національний 
університет імені І.І. Мечнікова 
2016, № 17 від 02.12.2016 

Педагогіка  
(16 год.) 

Донцов 
Анатолій  
Васильович 

доцент 
кафедри 
педагогіки 

Харківський 
державний інститут 
культури (1981, 
Культурно-освітня 
робота. Організатор-
методист культурно-
освітньої роботи 

Кандидат педагогічних 
наук, 13.00.05 – Культурно-
освітня робота. 
доцент кафедри педагогіки 

Харківський національний 
педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди, 2015, № 
06/23-204  

Показники 
2, 3, 4 

Методика 
викладання 
географії  
(32 год.) 

Жемеров 
Олександр 
Олегович 

професор 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1971, 
Географія, Географ. 
Викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.04 - 
Геоморфологія, «Викопний 
сеноманський рельєф 
півночі Західного Сибіру та 
його аналіз для оптимізації 
розробки газових родовищ 
(на прикладі Медвежого)», 
доцент кафедри фізичної 
географії і картографії 

Харківська обласна станція 
юних туристів, 2015 

Показники 
2, 3, 8, 10, 
14   
 

Екскурсо-
знавство 
(24 год.) 

Сегіда 
Катерина 
Юріївна 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
національний 
університет імені 
В. Н. Каразіна (2008, 
Економічна і 
соціальна географія. 
Магістр економічної  
і соціальної 
географії, викладач) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія; «Суспільно-
географічні особливості 
демографічного розвитку 
регіональної 
соціогеосистеми (на 
прикладі Харківської 
області)» 

Школа педагогічної 
майстерності методичного 
центру ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 2012 
Національний дослідницький 
університет «БелГУ», 2012, № 
487-12; 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
«Технології дистанційної 
освіти у вищому навчальному 

Показники 
1, 2, 3, 8 
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закладі», 2013, № 2401-167. 
Одеський національний 
університет імені І.І. Мечнікова 
2016, № 17 від 02.12.2016 

Рекреаційна 
географія 
(24 год.) 

Прасул Юлія 
Іванівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2000, 
Географія. Географ, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Наукові основи 
системного 
картографування регіонів 
України для потреб 
туризму», доцент кафедри 
фізичної географії та 
картографії 

Харківська обласна станція 
юних туристів,  2015 

Показники 
2, 3, 9, 11, 
14, 15, 16  

Історична 
географія з 
основами 
етнографії 
(20 год.) 

Кандиба  
Юрій  
Іванович 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
державний 
університет, (1998,  
Економічна та 
соціальна географія. 
Економіко-географ, 
фахівець із 
зовнішньоеко-
номічної діяльності) 

Кандидат географічних 
наук, 11.03.13 -  Історія 
географії, «Розвиток 
суспільно-географічної 
думки в Харківському 
регіоні», доцент кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, «Технології 
дистанційної освіти у вищому 
навчальному закладі», 2013, 
№ 2401-159. 
Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, кафедра 
міжнародних економічних 
відносин, 2015, № 039 

Показники 
2, 8, 11, 
14, 15 

Географія 
світового 
господарства 
(30 год.) 

Редін 
Володимир 
Іванович 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
державний 
університет імені 
О.М. Горького, 
(1967, Географія. 
Географ, викладач 
географії) 
 

Кандидат географічних 
наук 11.00.02 - Економічна 
та соціальна географія, 
«Географические аспекты 
изучения структуры 
землепользования в 
условиях активной 
эрозионной 
деятельности», доцент 

Українська державна академія 
залізничного транспорту, 
кафедра менеджмент на 
транспорті, 2013 

Показники 
9, 11, 14  
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кафедри економічної 
географії 

Географія 
сфери послуг 
та індустрія 
туризму 
(24 год.) 

Кандиба  
Юрій  
Іванович 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
державний 
університет, (1998,  
Економічна та 
соціальна географія. 
Економіко-географ, 
фахівець із 
зовнішньоеко-
номічної діяльності) 

Кандидат географічних 
наук, 11.03.13 -  Історія 
географії, «Розвиток 
суспільно-географічної 
думки в Харківському 
регіоні», доцент кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, «Технології 
дистанційної освіти у вищому 
навчальному закладі», 2013, 
№ 2401-159. 
Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, кафедра 
міжнародних економічних 
відносин, 2015, № 039 

Показники 
2, 8, 11, 
14, 15 

Основи 
геоекології  
(24 год.) 

Черваньов Ігор 
Григорович 

професор 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1960, 
Фізична географія, 
Фізико - географ. 
Вчитель географії 
середньої школи) 

Доктор технічних наук, 
11.00.04 - Геоморфологія і 
палеогеографія, 
«Структурний аналіз 
рельєфу», професор 
кафедри раціонального 
використання природних 
ресурсів і охорони природи 

Таврійський національний 
університет імені В. І. 
Вернадського, 2014 

Показники 
2, 3, 4, 8, 
10, 14  

Особи, які працюють за сумісництвом 

Рекреаційне 
країно-
знавство 
(24 год.) 

Добровольська 
Наталія 
В’ячеславівна 

Харківський 
торговельно-
економічний 
інститут 
КНЕУ, 
доцент 
кафедри 
туризму і 
соціальних 
наук 

Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна (2010, 
Географія, Магістр 
географії, викладач 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія, «Суспільно-
географічні аспекти 
екологічно збалансованого 
землеробства (на прикладі 
Харківської області) 

Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
географічних наук, 2014 

Показники 
2, 3, 15 



1 2 3 4 5 6 7 

II. Цикл професійної підготовки (вибіркова частина) 
Освітньо-професійна програма Географія 

Спеціалізація Географія 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Основи 
наукових 
досліджень  
(24 год.) 

Прасул Юлія 
Іванівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2000, 
Географія. Географ, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Наукові основи 
системного 
картографування регіонів 
України для потреб 
туризму», доцент кафедри 
фізичної географії та 
картографії 

Харківська обласна станція 
юних туристів,  2015 

Показники 
2, 3, 9, 11, 
14, 15, 16  

Основи 
комп’ютерної 
графіки 
 (16 год.) 

Бубир Наталія 
Олександрівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1999, 
Географія, Географ, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Геоінформаційне 
картографування для 
потреб системи 
безперервної освіти» 

Харківський національний 
аграрний університет ім. 
В. В. Докучаєва, 2016 

Показники 
2, 3, 10, 14  

Основи 
моделювання 
в географії 
 (24 год.) 

Агапова Олена 
Леонтіївна 

старший 
викладач 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2013, 
Географія. Магістр 
географії, викладач) 

«Картографування для 
потреб альтернативної 
енергетики в Україні» 

Захист дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата географічних наук, 
2017 

Показники 
2, 5, 8  

Картографіч-
ний метод 
дослідження  
(24 год.) 

Родненко 
Катерина 
Вячеславівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2010, 
Географія. магістр 
географії, викладач) 

Кандидат географічних 
наук,  11.00.12 – 
Географічна картографія, 
«Регіональне 
картографування 
природної та історико-

захист дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата географічних наук, 
2015 

Показники 
2, 3, 5, 14, 
15, 16  
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культурної спадщини (на 
прикладі Харківської 
області)» 

ГІС в 
географії  
(24 год.) 

Сінна Олена 
Іванівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2009, 
Географія. Магістр, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук,  11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Ландшафтно-екологічне 
картографування на основі 
геоінформаційних 
технологій (на прикладі 
Харківської області)»  

Ванкуверський острівний 
університет Канади спільно з 
Київським національних 
університетом ім. Т. Шевченка, 
«Вступ до ГІС» в рамках 
проекту по створенню 
інфраструктури геоданих в 
Україні, 2015 

Показники 
2, 3, 5, 8, 
15  
 

Географічні 
основи 
кадастру  
(24 год.) 

Бубир Наталія 
Олександрівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1999, 
Географія., Географ, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Геоінформаційне 
картографування для 
потреб системи 
безперервної освіти» 

Харківський національний 
аграрний університет ім. 
В. В. Докучаєва, 2016 

Показники 
2, 3, 10, 14 
 

Основи 
раціонального 
природо-
користування 
(24 год.) 

Поліщук 
Людмила 
Борисівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1967, 
Географія, Фізична 
географія, викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.04 - 
Геоморфологія, «Викопний 
рельєф та будова 
верхнього олігоцену та 
міоцену центральної 
частини Дніпровсько-
Донецької низовинної 
рівнини», доцент кафедри 
раціонального 
використання природних 
ресурсів і охорони природи 

Харківський національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна, «Технології 
дистанційної освіти у вищому 
навчальному закладі», 2014 

Показники 
2, 3, 14  

Краєзнавство і 
регіональний 
туризм  
(24 год.) 

Родненко 
Катерина 
Вячеславівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2010, 

Кандидат географічних 
наук,  11.00.12 – 
Географічна картографія, 
«Регіональне 

захист дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата географічних наук, 
2015 

Показники 
2, 3, 5, 14, 
15, 16  
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картографії Географія. магістр 
географії, викладач) 

картографування 
природної та історико-
культурної спадщини (на 
прикладі Харківської 
області)» 

Геоекологічна 
експертиза 
території  
(24 год.) 

Клименко 
Валентина 
Григорівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1976, 
Географія, Географ) 

 Харківський регіональний 
центр з гідрометеорології, 
2015 

Показники 
2, 3, 10, 14 

Природні 
умови та 
ресурси / 
Географічне 
середовище 
України 
(36 год.) 

Жемеров 
Олександр 
Олегович 

професор 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1971, 
Географія, Географ. 
Викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.04 - 
Геоморфологія, «Викопний 
сеноманський рельєф 
півночі Західного Сибіру та 
його аналіз для оптимізації 
розробки газових родовищ 
(на прикладі Медвежого)», 
доцент кафедри фізичної 
географії і картографії 

Харківська обласна станція 
юних туристів, 2015 

Показники 
2, 3, 8, 10, 
14  

Решетченко 
Світлана 
Іванівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
Сковороди (1999, 
Історія і географія, 
Вчитель історії і 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.09 – 
Метеорологія, кліматологія 
та агрометеорологія, 
 «Просторово-часовий 
розподіл температурно-
вологісних характеристик 
Лівобережної України» 

Харківський національний 
університет ім. В.Н. Каразіна, 
Курси дистанційного навчання, 
2014 

Показники 
2, 3, 9, 11, 
14, 16 

Географія і 
економіка в 
школі / 
Шкільна 
географія 
 (24 год.) 

Салімон 
Вікторія 
Миколаївна 

Завідувач 
лабораторії 
картографії, 
топографії та 
геоінформа-
ційних 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1990, 
Географія, Географ. 
Викладач географії) 

 Міжнародна методична школа-
семінар «Сучасні педагогічні 
технології в освіті», 2017 

Показники 
3, 10, 16 
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технологій 

Фаховий 
практикум / 
Обробка 
геоінформації 
(24 год.) 

Байназаров 
Анатолій 
Михайлович 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1989, 
Географія, Географ, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12  
Географічна картографія,  
 «Атласне еколого-
природоохоронне 
картографування 
адміністративних 
областей», доцент 
кафедри фізичної 
географії і картографії 

Академічне співтовариство 
Міхала Балудянського 
(Словаччина), «Сучасні 
наукові дослідження та 
розробки: теоретична цінність 
та практичні результати», 2016 

Показники 
3, 9, 10, 14  

Особи, які працюють за сумісництвом 

- 

Спеціалізація Соціально-економічна географія 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Комп'ютерні 
технології в 
суспільній 
географії 
(практикум) 

Ключко 
Людмила 
Василівна 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна (2000, 
Географія. Географ, 
викладач географії).  
Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна (2005, 
Банківська справа) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія, «Територіальна 
організація релігійної 
сфери Харківського 
регіону», доцент кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

Національний дослідницький 
університет «БелГУ», 
«Конкурентоспособность 
экономики в эпоху 
глобализации: российский и 
международный опыт», 2012, 
№ 467 – 12; 
Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, «Технології 
дистанційної освіти у вищому 
навчальному закладі», 2013,  
№ 2401-160 

Показники 
1, 2, 3, 11, 
14, 15, 16 

Суспільно-
географічна 
регіоналістика 
України  
(24 години) 

Вірченко  
Павло  
Анатолійович 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Т.Г. Шевченка, 

Кандидат географічних 
наук 11.00.02 – Економічна 
та соціальна географія, 
 «Просторова організація 
системи освіти регіону (на 

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, «Технології 
дистанційної освіти у вищому 
навчальному закладі», 2013, 

Показники 
2, 3, 8, 9, 
10, 14, 16 
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регіонознавс
тва 

(2006, Географія. 
Географ, викладач 
географії) 

прикладі Харківської 
області)»  

№ 2401-153. 
Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, кафедра 
міжнародних економічних 
відносин, 2015, № 038.  
Університет Орадя (Румунія), 
сертифікат №1423/3.12.2016. 

Основи 
менеджменту 
(24 години) 

Кандиба  
Юрій  
Іванович 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
державний 
університет, (1998,  
Економічна та 
соціальна географія. 
Економіко-географ, 
фахівець із 
зовнішньоеко-
номічної діяльності) 

Кандидат географічних 
наук, 11.03.13 -  Історія 
географії, «Розвиток 
суспільно-географічної 
думки в Харківському 
регіоні», доцент кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, «Технології 
дистанційної освіти у вищому 
навчальному закладі», 2013, 
№ 2401-159. 
Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, кафедра 
міжнародних економічних 
відносин, 2015, № 039 

Показники 
2, 8, 11, 
14, 15 

Теорія і 
методологія 
суспільної 
географії 
(24 години) 

Нємець  
Костянтин 
Аркадійович 

професор 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
державний 
університет імені 
О.М. Горького, (1970, 
Гідрогеологія та 
інженерна геологія) 

Доктор географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія, 
«Суспільно-географічні 
основи інформаційного 
розвитку соціогеосистем», 
професор кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, «Технології 
дистанційної освіти у вищому 
навчальному закладі», 2013, 
№ 2401-165. 
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечнікова, 2016. Підвищення 
кваліфікації у викладанні 
дисциплін суспільно-
географічного спрямування 
(№ 16 від 02.12.2016 р.) 

Показники 
1, 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 11 

Геоурба-
ністика 

Барило Ірина 
Миколаївна 

старший 
викладач 

Харківський 
національний 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 

Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата 

Показники 
1, 2, 14, 
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(36 годин) кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

університет імені 
В. Н. Каразіна (2013, 
Економічна і 
соціальна географія. 
Магістр економічної  
і соціальної 
географії, викладач) 

Економічна та соціальна 
географія; 
«Геодемографічний 
розвиток Полтавської 
області» 

географічних, 2016 15, 16 

Інформаційна 
географія і 
ГІС 
(24 години) 

Нємець  
Костянтин 
Аркадійович 

професор 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
державний 
університет імені 
О.М. Горького, (1970, 
Гідрогеологія та 
інженерна геологія) 
 

Доктор географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія, 
«Суспільно-географічні 
основи інформаційного 
розвитку соціогеосистем», 
професор кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, «Технології 
дистанційної освіти у вищому 
навчальному закладі», 2013, 
№ 2401-165. 
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечнікова, 2016. Підвищення 
кваліфікації у викладанні 
дисциплін суспільно-
географічного спрямування 
(№ 16 від 02.12.2016 р.) 

Показники 
1, 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 11 

Політична 
географія з 
основами 
геополітики 
(24 години) 

Кандиба  
Юрій  
Іванович 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
державний 
університет, (1998,  
Еко-номічна та 
соціальна географія. 
Економіко-географ, 
фахівець із 
зовнішньоеко-
номічної діяльності) 

Кандидат географічних 
наук, 11.03.13 -  історія 
географії, «Розвиток 
суспільно-географічної 
думки в Харківському 
регіоні», доцент кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, «Технології 
дистанційної освіти у вищому 
навчальному закладі», 2013, 
№ 2401-159. 
Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, кафедра 
міжнародних економічних 
відносин, 2015, № 039 

Показники 
2, 8, 11, 
14, 15 

Регіональні 
проблеми 
стійкого 

Нємець  
Людмила  
Миколаївна 

завідувач 
кафедри 
соціально-

Харківський 
державний 
університет імені 

Доктор географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія, 

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, «Технології 

Показники 
1, 2, 3, 4, 
8, 10, 11 
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розвитку 
(24 години) 

економічної 
географії і 
регіонознавс
тва, 
професор 

О.М. Горького (1974, 
Географія. Географ, 
викладач географії)  
 

«Соціально-географічні 
основи стратегії переходу 
України та модель стійкого 
розвитку», професор 
кафедри соціально-
економічної географії і 
регіонознавства 

дистанційної освіти у вищому 
навчальному закладі», 2013, 
№ 2401-164. 

Зовнішньо-
економічні 
зв’язки 
України / 
Географія 
зовнішньо-
економічної 
діяльності 
України 
(48 годин) 

Гусєва Наталія 
Володимирівна 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіоно-
знавства 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
(2005, Географія. 
Географ, викладач 
географії 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 - Економічна 
та соціальна географія, 
«Територіальна 
організація сфери 
культури регіональної 
соціогегосистеми (на 
прикладі Луганської 
області)» 

Школа педагогічної 
майстерності методичного 
центру Харківського 
національного університету 
імені В.Н. Каразіна, 2016 
Університет Орадя (Румунія), 
сертифікат №1422/3.12.2016. 

Показники 
1, 2, 3, 8, 
14, 15, 16 

Географія 
Харківської 
області з 
основами 
регіонознав-
ства / 
Економічна і 
соціальна 
географія 
Харківської 
області 
(24 години) 

Телебєнєва 
Євгенія 
Юріївна 

старший 
викладач 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
національний 
університет імені 
В. Н. Каразіна (2012, 
Економічна і 
соціальна географія. 
Магістр економічної  
і соціальної 
географії, викладач) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія; «Суспільно-
географічне дослідження 
соціально-економічного 
розвитку регіону (на 
прикладі Харківської 
області» 

Бєлгородський державний 
національний дослідницький 
університет, 2014, № 
312401297030. 
Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
географічних наук, 2015 

Показники 
2, 14, 15, 
16  

Статистичні 
методи і 
обробка 
геоінформації 
/ Математико-

Мазурова 
Анастасія 
Володимирівна 

старший 
викладач 
кафедри 
соціально-
економічної 

Харківський 
національний 
університет імені В. 
Н. Каразіна (2014, 
Економічна і 

 Захист дипломної роботи 
магістра, 2014 

Показники 
1, 2, 16 
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статистичні 
методи в 
суспільній 
географії 
(24 години) 

географії і 
регіоно-
знавства 

соціальна географія. 
Магістр економічної  
і соціальної 
географії, викладач) 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Основи  
суспільно-
географічного 
моделювання 
(36 год. 

Мезенцев 
Костянтин  
Володимиро-
вич 

професор, 
в.о. зав. 
кафедри 
економічної 
та соціальної 
географії 
географічног
о факультету 
КНУ 
імені Тараса 
Шевченка 

Київський 
державний 
університет ім. 
Т.Г. Шевченка (1993; 
Географія; Географ. 
Економіст 
регіонального 
розвитку. Викладач) 

Доктор географічних наук; 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія; 
«Суспільно-географічне 
прогнозування 
регіонального розвитку: 
теорія, методологія, 
практика»; професор 
кафедри економічної та 
соціальної географії 

звання професора кафедри 
економічної та соціальної 
географії (2012); 
Інститут регіональної географії 
імені Лейбніца, відділ 
географії Європи (Лейпциг, 
Німеччина), 2014 

Показники 
2, 3, 8, 11 

Спеціалізація Картографія, ГІС і ДЗЗ 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Основи 
наукових 
досліджень  
(24 год.) 

Прасул Юлія 
Іванівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2000, 
Географія. Географ, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Наукові основи 
системного 
картографування регіонів 
України для потреб 
туризму», доцент кафедри 
фізичної географії та 
картографії 

Харківська обласна станція 
юних туристів,  2015 

Показники 
2, 3, 9, 11, 
14, 15, 16  
 

Основи 
комп’ютерної 
графіки 
 (16 год.) 

Бубир Наталія 
Олександрівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1999, 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Геоінформаційне 

Харківський національний 
аграрний університет ім. 
В. В. Докучаєва, 2016 

Показники 
2, 3, 10, 14  
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картографії Географія, Географ, 
викладач географії) 

картографування для 
потреб системи 
безперервної освіти» 

Основи 
моделювання 
в географії 
 (24 год.) 

Агапова Олена 
Леонтіївна 

старший 
викладач 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2013, 
Географія. Магістр 
географії, викладач) 

«Картографування для 
потреб альтернативної 
енергетики в Україні» 

Захист дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата географічних наук, 
2017 

Показники 
2, 5, 8  

Картографіч-
ний метод 
дослідження  
(24 год.) 

Родненко 
Катерина 
Вячеславівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2010, 
Географія. Магістр 
географії, викладач) 

Кандидат географічних 
наук,  11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Регіональне 
картографування 
природної та історико-
культурної спадщини (на 
прикладі Харківської 
області)» 

Захист дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата географічних наук, 
2015 

Показники 
2, 3, 5, 14, 
15, 16  

ГІС в 
географії  
(24 год.) 

Сінна Олена 
Іванівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2009, 
Географія. Магістр, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук,  11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Ландшафтно-екологічне 
картографування на основі 
геоінформаційних 
технологій (на прикладі 
Харківської області)»  

Ванкуверський острівний 
університет Канади спільно з 
Київським національних 
університетом ім. Т. Шевченка, 
«Вступ до ГІС» в рамках 
проекту по створенню 
інфраструктури геоданих в 
Україні, 2015 

Показники 
2, 3, 5, 8, 
15  

Географічні 
основи 
кадастру  
(24 год.) 

Бубир Наталія 
Олександрівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1999, 
Географія., Географ, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Геоінформаційне 
картографування для 
потреб системи 
безперервної освіти» 

Харківський національний 
аграрний університет ім. 
В. В. Докучаєва, 2016 

Показники 
2, 3, 10, 14 
 

Основи Поліщук доцент Харківський Кандидат географічних Харківський національний Показники 



1 2 3 4 5 6 7 

раціонального 
природо-
користування 
(24 год.) 

Людмила 
Борисівна 

кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1967, 
Географія, Фізична 
географія, викладач 
географії) 

наук, 11.00.04 - 
Геоморфологія, «Викопний 
рельєф та будова 
верхнього олігоцену та 
міоцену центральної 
частини Дніпровсько-
Донецької низовинної 
рівнини», доцент кафедри 
раціонального 
використання природних 
ресурсів і охорони природи 

університет імені В. Н. 
Каразіна, «Технології 
дистанційної освіти у вищому 
навчальному закладі», 2014 

2, 3, 14  

Теоретична 
картографія 
(24 год.) 

Пересадько 
Віліна 
Анатоліївна 

професор 
кафедри 
фізичної 
географії  та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1986, 
Географія, Географ. 
Викладач географії) 

Доктор географічних наук, 
11.00.12 - Географічна 
картографія, «Наукові 
основи регіонального 
еколого-
природоохоронного 
картографування», 
професор кафедри 
фізичної географії та 
картографії 

Державне підприємство 
"Східгеоінформ", 2015 

Показники 
2, 3, 4, 5, 
7, 8, 10, 
11, 12, 14  

Основи фото-
грамметрії 
(24 год.) 

Агапова Олена 
Леонтіївна 

старший 
викладач 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2013, 
Географія. Магістр 
географії, викладач) 

«Картографування для 
потреб альтернативної 
енергетики в Україні» 

Захист дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата географічних наук, 
13.01.2017 

Показники 
2, 5, 8  

Аналізданих 
ДЗЗ / Карто-
графічний 
дизайн 
(36 год.) 

Бодня Оксана 
Вікторівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В.Н. 
Каразіна, (2010, 
Географія, Магістр 
географії, викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.11 - 
Конструктивна географія і 
раціональне використання 
природних ресурсів; 
«Організація території 
об’єктів природно-

Школа педагогічної 
майстерності Харківського 
національного університету ім. 
В.Н. Каразіна, 2015 

Показники 
2, 5, 8, 15, 
16  



1 2 3 4 5 6 7 

заповідного фонду долини 
річки Оскіл засобами 
геоінформаційних 
технологій»   

Основи 
розробки баз 
геоданних / 
Технології 
польового 
збору 
геоданних 
 (24 год.) 

Попов 
Владислав 
Сергійович 

Завідувач 
лабораторії 
геоінформаці
йних систем і 
дистанційног
о зондування 
Землі, 
старший 
викладач 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2012, 
Географія. Географ, 
викладач географії) 

 Захист дипломної роботи, 
2012 

Показники 
2, 5, 10, 16 

Фаховий 
практикум  / 
Обробка 
геоінформації 
(24 год.) 

Байназаров 
Анатолій 
Михайлович 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1989, 
Географія, Географ, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12  
Географічна картографія,  
 «Атласне еколого-
природоохоронне 
картографування 
адміністративних 
областей», доцент 
кафедри фізичної 
географії і картографії 

Академічне співтовариство 
Міхала Балудянського 
(Словаччина), «Сучасні 
наукові дослідження та 
розробки: теоретична цінність 
та практичні результати», 2016 

Показники 
3, 9, 10, 14  

Особи, які працюють за сумісництвом 

- 

 

Гарант освітньої програми                                                       О. О. Жемеров 

 

II. Цикл професійної підготовки (вибіркова частина) 
Освітньо-професійна програма Географія рекреації та туризму 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Комп'ютерні Ключко доцент Харківський Кандидат географічних Національний дослідницький Показники 



1 2 3 4 5 6 7 

технології в 
географії 
рекреації і 
туризму 
(практикум) 

Людмила 
Василівна 

кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна (2000, 
Географія. Географ, 
викладач географії).  
Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна (2005, 
Банківська справа) 

наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія, «Територіальна 
організація релігійної 
сфери Харківського 
регіону», доцент кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

університет «БелГУ», 
«Конкурентоспособность 
экономики в эпоху 
глобализации: российский и 
международный опыт», 2012, 
№ 467 – 12; 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
«Технології дистанційної 
освіти у вищому навчальному 
закладі», 2013,  № 2401-160 

1, 2, 3, 11, 
14, 15, 16 

Природні 
умови та 
ресурси 
(36 год.) 

Жемеров 
Олександр 
Олегович 

професор 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1971, 
Географія, Географ. 
Викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.04 - 
Геоморфологія, «Викопний 
сеноманський рельєф 
півночі Західного Сибіру та 
його аналіз для оптимізації 
розробки газових родовищ 
(на прикладі Медвежого)», 
доцент кафедри фізичної 
географії і картографії 

Харківська обласна станція 
юних туристів, 2015 

Показники 
2, 3, 8, 10, 
14  

Решетченко 
Світлана 
Іванівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
Сковороди (1999, 
Історія і географія, 
Вчитель історії і 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.09 – 
Метеорологія, кліматологія 
та агрометеорологія, 
 «Просторово-часовий 
розподіл температурно-
вологісних характеристик 
Лівобережної України» 

Харківський національний 
університет ім. В.Н. Каразіна, 
Курси дистанційного навчання, 
2014 

Показники 
2, 3, 9, 11, 
14, 16 

Основи 
менеджменту 
(24 год.) 

Кандиба  
Юрій  
Іванович 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс

Харківський 
державний 
університет, (1998,  
Економічна та 
соціальна географія. 
Економіко-географ, 

Кандидат географічних 
наук, 11.03.13 -  Історія 
географії, «Розвиток 
суспільно-географічної 
думки в Харківському 
регіоні», доцент кафедри 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
«Технології дистанційної 
освіти у вищому навчальному 
закладі», 2013, № 2401-159. 
ХНУ, кафедра міжнародних 
економічних відносин, 2015, № 

Показники 
2, 8, 11, 
14, 15 
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тва фахівець із 
зовнішньоеко-
номічної діяльності) 

соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

039 

Картографіч-
ний метод 
дослідження  
(24 год.) 

Родненко 
Катерина 
Вячеславівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2010, 
Географія. магістр 
географії, викладач) 

Кандидат географічних 
наук,  11.00.12 – 
Географічна картографія, 
«Регіональне 
картографування 
природної та історико-
культурної спадщини (на 
прикладі Харківської 
області)» 

захист дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата географічних наук, 
2015 

Показники 
2, 3, 5, 8, 
14  

Природна та 
історико-
культурна 
спадщина 
(24 год.) 

Родненко 
Катерина 
Вячеславівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2010, 
Географія. Магістр 
географії, викладач) 

Кандидат географічних 
наук,  11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Регіональне 
картографування 
природної та історико-
культурної спадщини (на 
прикладі Харківської 
області)» 

Захист дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата географічних наук, 
2015 

Показники 
2, 3, 5, 8, 
14  

Краєзнавство і 
регіональний 
туризм  
(24 год.) 

Родненко 
Катерина 
Вячеславівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2010, 
Географія. магістр 
географії, викладач) 

Кандидат географічних 
наук,  11.00.12 – 
Географічна картографія, 
«Регіональне 
картографування 
природної та історико-
культурної спадщини (на 
прикладі Харківської 
області)» 

захист дисертаційної роботи 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата географічних наук, 
2015 

Показники 
2, 3, 5, 8, 
14  

Політична 
географія з 
основами 
геополітики 

Кандиба  
Юрій  
Іванович 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 

Харківський 
державний 
університет, (1998,  
Еко-номічна та 

Кандидат географічних 
наук, 11.03.13 -  історія 
географії, «Розвиток 
суспільно-географічної 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
«Технології дистанційної 
освіти у вищому навчальному 
закладі», 2013, № 2401-159. 

Показники 
2, 8, 11, 
14, 15 
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(24 год.) географії і 
регіонознавс
тва 

соціальна географія. 
Економіко-географ, 
фахівець із 
зовнішньоеко-
номічної діяльності) 

думки в Харківському 
регіоні», доцент кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
кафедра міжнародних еконо-
мічних відносин, 2015, № 039 

Інформаційна 
географія і 
ГІС 
(24 год.) 

Нємець  
Костянтин 
Аркадійович 

професор 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознавс
тва 

Харківський 
державний 
університет імені 
О.М. Горького, (1970, 
Гідрогеологія та 
інженерна геологія) 
 

Доктор географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія, 
«Суспільно-географічні 
основи інформаційного 
розвитку соціогеосистем», 
професор кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
«Технології дистанційної 
освіти у вищому навчальному 
закладі», 2013, № 2401-165. 
Одеський національний 
університет імені І.І. 
Мечнікова, 2016. Підвищення 
кваліфікації у викладанні 
дисциплін суспільно-
географічного спрямування 
(№ 16 від 02.12.2016 р.) 

Показники 
1, 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 11  

Семінар з 
проблем 
рекреації і 
туризму / 
Логістика в 
рекреації та 
туризмі 
(24 год.) 

Гусєва Наталія 
Володимирівна 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіоно-
знавства 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
(2005, Географія, 
Географ, викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія, «Територіальна 
організація сфери 
культури регіональної 
соціогегосистеми (на 
прикладі Луганської 
області)» 

Школа педагогічної 
майстерності методичного 
центру Харківського 
національного університету 
імені В.Н. Каразіна, 2016; 
Університет Орадя (Румунія), 
сертифікат №1422/3.12.2016 

Показники 
1, 2, 3, 8, 
14, 15, 16 

ГІС в 
географії /  
Основи 
моделювання 
в географії 
 (24 год.) 

Сінна Олена 
Іванівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2009, 
Географія. Магістр, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук,  11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Ландшафтно-екологічне 
картографування на основі 
геоінформаційних 
технологій (на прикладі 
Харківської області)»  

Ванкуверський острівний 
університет Канади спільно з 
Київським національних 
університетом ім. Т. Шевченка, 
«Вступ до ГІС» в рамках 
проекту по створенню 
інфраструктури геоданих в 
Україні, 2015 

Показники 
2, 3, 5, 8, 
15  
 

Агапова Олена старший Харківський «Картографування для Захист дисертаційної роботи Показники 
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Леонтіївна викладач 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2013, 
Географія. Магістр 
географії, викладач) 

потреб альтернативної 
енергетики в Україні» 

на здобуття наукового ступеня 
кандидата географічних наук, 
13.01.2017 

2, 5, 8  

Спортивно-
оздоровчий 
туризм / 
Спортивний 
туризм 
(24 год.) 

Прасул Юлія 
Іванівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. В. Н. 
Каразіна (2000, 
Географія. Географ, 
викладач географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Наукові основи 
системного 
картографування регіонів 
України для потреб 
туризму», доцент кафедри 
фізичної географії та 
картографії 

Харківська обласна станція 
юних туристів,  2015 

Показники 
2, 3, 10, 
11, 14, 16  

Особи, які працюють за сумісництвом 

Практикум: 
Основи 
краєзнавчо-
туристичної 
діяльності 
(24 год.) 

Добровольська 
Наталія 
В’ячеславівна 

Харківський 
торговельно-
економічний 
інститут 
КНЕУ, 
доцент 
кафедри 
туризму і 
соціальних 
наук 

Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна (2010, 
Географія. Магістр 
географії, викладач) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія, «Суспільно-
географічні аспекти 
екологічно збалансованого 
землеробства (на прикладі 
Харківської області) 

Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
географічних наук, 2014 

Показники 
2, 3, 15 

Практикум: 
Планування 
екскурсійних 
маршрутів / 
Регіональна 
екскурсійна 
діяльність 
(12 год.) 

Скриль Ірина 
Анатоліївна 

завідувач 
відділом 
краєзнавства 
Харківської 
обласної 
станції юних 
туристів 

Харківський 
державний 
університет імені 
О.М. Горького (1987, 
Геологічна зйомка, 
пошук і розвідка 
родовищ корисних 
копалин) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна 
географія; «Суспільно-
географічні особливості 
туристично-рекреаційної 
діяльності в регіональній 
соціогеосистемі (на 

Інститут туризму Федерації 
профспілок України, 2011 (№ 
13 від 17.01.2011).  
 “Education for Demokratik 
Citizenship: Ukrainian – Polish 
Education Initiatives”, Warsaw, 
at the European House of  
Youth Meetings, 2013 

Показники 
3, 10, 14, 
15 
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прикладі Харківської 
області)» 

 

Гарант освітньої програми                                                Ю. І. Прасул 

 

 

Додаток до таблиці 2 

Показники для визначення рівня наукової та професійної активності 
(відповідно до пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти) 

Безродний Андрій Геннадійович 
відповідно до п. 2 

1.Безродный А. Г. Cтановление и последующее развитие конфуцианства / А.Г. Безродний, Хо Ян // Світогляд - Філософія - Релігія. - 
2015. - № 2. - С. 20-25. 
2.Безродный А. Г. Феномен жизни: методологический анализ / А.Г. Безродный // Світогляд - Філософія - Релігія. - 2014. - № 3. - С. 10-15. 
3.Безродный А.Г. Методологический анализ основних концепцій происхождения жизни / А.Г. Безродный // Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки». – 2014. – Вип. 51, № 1114. – С. 127-130. 
4.Безродный А.Г. Сущность живого: методологический анализ / А.Г. Безродный // Вісник Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. – Серія «Теорія культури і філософія науки». – 2012. – Вип. 40, № 900-1. – С. 74-79. 
5.Безродный А.Г. Возникновение биосоциальности: методологический анализ / А.Г. Безродный // Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки». – 2012. – Вип. 46, № 995. – С. 31-35. 

Відповідно до п. 3 
1.Безродний А.Г. Логіка та методологія природничо-наукового пізнання : навч.-метод. посібник / А.Г. Безродний , Я.В. Тарароєв. – 
Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. -44 с.  
2.Безродний А.Г. Основы этологии : учеб. пособие / А.Г. Безродний, О.О. Ткаченко. – Харьков : изд-во ХНАДУ, 2005. -108 с.  
3.Безродный А.Г. Логика и методология естественнонаучного познания : учеб. пособие / А.Г. Безродный, Я.В. Тарароев. – Харьков : 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 232 с. 

відповідно до п. 4 
Науковий керівник аспірантки з КНР Хо Ян 

відповідно до п. 5 



Член організаційного комітету Second Asian conference on the arts, humanities and sustainability, Fukuoka, Japan, рецензент. 
Відповідно до п. 14 

1.Безродний А.Г. Філософія.: Навчально-методичний комплекс / А.Г. Безродний // Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 36 с. 
2.Практичні заняття з курсу філософії. – Навчально-методичний посібник (у співавторстві). – Харків: ХНУ, 2012. – 52 с.  

Черкашина Надія Іванівна 
відповідно до п. 3 

1. Черкашина Н.І. English Bachelors’ Course in Ecology. Навчальний посібник / Н.І. Черкашина, Є.М. Воронова, Н.В. Максименко. –Х. : 
ХНУ, 2012. - 502 с. 
2. Черкашина Н.І. English for Geologists. Навчальний посібник / Н.І. Черкашина, В.А. Ужик, І.М. Авдєєнко. - Х. : ХНУ, 2013. - 330 с. 
3. Некос А.Н. Екологія та Неоекологія. Термінологічний українсько-російсько-англійсько-китайський словник-довідник / А.Н. Некос, Н.І. 
Черкашина, О.Д. Брусенцова. - Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. - 319 с.  

відповідно до п.5 
Участь у науковому міжнародному проекті Темпус  «Удосконалення освіти у галузі екологічного менеджменту» (угода про надання 
гранту № 144746-TEMPUS-2008-RU-JPCR) (2009-2012). 

відповідно до п.14 
1. Дистанційний курс  «Англійська мова для студентів-екологів-ІІІ» / Н. І. Черкашина (сертифікат № 61/2016 про визнання 
інформаційного ресурсу системи електронного (дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці) 
2. Воронова Є.М. Українсько-російсько-англійський словник з екології та природоохоронної діяльності / Є.М. Воронова, Н.І. Черкашина, 
Н.В. Внукова. - Харків, ХНАДУ, 2014. - 456 с. 
3. Черкашина Н.І. English for Geologists. Навчальний посібник / Н.І. Черкашина, В.А. Ужик, І.М. Авдєєнко. - Х. : ХНУ, 2013. - 330 с. 

Вороніна Камілла Владиславівна 
відповідно до п. 2 

1. Вороніна К.В. Особливості перекладу лексичного нонсенсу: вплив інтерпретації на вибір перекладацького відповідника / 
К.В. Вороніна // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2013. – 
Вип. 668 : Германська філологія. – С. 201-210.  
2. Вороніна К.В. Реалізація асоціативного потенціалу лексичного нонсенсу під час його перекладу / К.В. Вороніна // Наукові записки. 
Сер. Філологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 3. – С. 40-46.   
3. Вороніна К.В. Особливості перекладу креолізованих текстів з елементами нонсенсу / К.В. Вороніна // Нова філологія : зб. наук. пр. – 
Запоріжжя: ЗНУ, 2014. –  № 63. – С. 60-65.  
4. Вороніна К.В. Лексичний нонсенс Ш. Сілверстайна в українських перекладах / К.В. Вороніна // Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Сер. «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». – Вип. 81. Філологічні науки. – Харків, 
2015. – С. 281-286. 
5. Вороніна К. Лексичний нонсенс Едварда Ліра: особливості утворення та перекладу / Вороніна К., Валійова Т. // Наукові записки. – 
Вип. 144. – Сер. Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С. 122-128.   

відповідно до п. 3 



1. Вороніна К.В. Основи перекладацького анотування та реферування текстів різних типів і жанрів : навчальний посібник / К.В. Вороніна 
– Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 120 с. 
2. Вороніна К. В. Ділова кореспонденція та її переклад : навчально-методичний посібник / К. В. Вороніна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
2014. – 96 с. 

відповідно до п. 9 
робота у складі журі IV етапу Всеукраїнської  учнівської олімпіади з англійської мови, 2013 р., Черкаси 

відповідно до п. 15: 
вчене звання доцента, 2014 

відповідно до п. 16 
Куратор групи ЯЕ-33, 2016-2017 

Домановський Андрій Миколайович 
відповідно до п. 2 

1. Домановський А. М. Математичне моделювання в дослідженнях соціально-економічної історії ранньосередньовічної Візантії 
(здобутки, проблеми, перспективи) / А. М. Домановський // Дриновський збірник. – Харків; Софія : Академічне видавництво ім. Марина 
Дринова, 2012. – Т. 5. – С. 170–177. 
2. Домановський А. М. Проблеми візантиністики в дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2009–2011 рр. / А. М. 
Домановський, М. Є. Домановська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. 
Українознавство: історичні та філософські науки». – 2012. – Вип. 15. – С. 109–140. 
3. Домановський А. Н. Христианский неоплатонизм как парадигма византийской цивилизации / А. Н. Домановський // Вісник 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія».– 2013. – № 1087: – Вип. 47. – С. 298–304. 
4. Домановский А. Н. Четверть века пути в средневековье: Медиевистика на историческом факультете Харьковского университета / С. 
Б. Сорочан, А. Н. Домановский // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Караізна. Серія «Історія». – 2015. – № 
1145:– Вип. 50. – С. 41–58. 
5. St. Sophia of Kyiv Cathedral’s Millennium in Contemporary Ukrainian Historiography (A Critical Survey) / A. Domanovsky // Вісник 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2014. – № 1138: Історія України. Українознавство: історичні та 
філософські науки. – Вип. 19. – С. 6–26. 

відповідно до п. 3 
1. Історія Візантії. Вступ до візантиністики / Л.В.Войтович, А.М.Домановський, Н.Б.Козак, І.М.Лильо, М.М.Мельник, С.Б.Сорочан, О.В. 
Файда; за ред. С.Б.Сорочана і Л.В.Войтовича. – Львів : Апріорі, 2011. – 880 с. (авторський внесок близько 20 % тексту). Затверджено 
МОНУ як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист МОН України № 1/11–6679 від 20.07.2010).  
2. Аксьонова Н. В. Історія української культури : навчально-методичний посібник / Н. В. Аксьонова, А. М. Домановський, Т. О. Чугуй. – 
Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 196 с. (авторський внесок становить близько 30 % тексту). Затверджено до друку рішенням 
Ученої ради Харківськоого національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 5 від 27 квітня 2012 р.). 

відповідно до п. 11 
Офіційний опонент: Гордієнко Д. С. (к. істор. наук, 07.00.02 – всесвітня історія, , спец. вчена рада Д 26.228.01 Інститут української 



археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2013) 

Лисиця Віктор Тимофійович 
відповідно до п. 3 

1. Лисиця В.Т. Колірні моделі та закони поширення світла / навч.-метод. посібник для студентів механіко-математичного факультету, 
спеціальність «інформатика» / В. Т. Лисиця – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 82 с. 
2. Лисиця В.Т. Стаціонарна стохастична геометрія та її застосування до аналізу хвильових рухів : навч.-метод. посібник. – Харків : ХНУ 
ім. В.Н.Каразіна, 2015. – 80 с.  

відповідно до п. 8 
Виконання функцій наукового керівника фундаментальної теми «Формування зображення поточного стану складної системи на основі 
геометричного і спектрального аналізу її інтегральних характеристик» (№ ДР 0116U003898, 2012-2016 

відповідно до п. 9 
Робота у складі журі II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук, секція 
«Математичне моделювання», 2016-2017 

відповідно до п. 10 
Робота на посаді завідуючого кафедрою вищої математики та інформатики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 

Костріков Сергій Васильович 
відповідно до п. 1 

Kostrikov S. V. GIS-modeling of the regional commuting (a case study of Kharkiv region) / S. V. Kostrikov, K. Yu. Segida // Актуальні проблеми 
економіки. – 2016. – Р. 399-411. 

відповідно до п. 2 
1. Костріков С.В. Моделі гідрологічного режиму водозборів: реалізація через ГІС-технології // Вісник Харківського на-ціонального 

університету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 
2012. – Вип. № 997. – С. 130-137. 

2. Kostrikov S.V. Towards the environmental geography concept / S.V. Kostrikov, K.Y. Segida // Часопис соціально-економічної географії : 
міжрегіональний зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. 14 (1). – С. 5-11. 

3. Костріков С.В. Геоінформаційний підхід до розподіленого гідрологічного моделювання / С.В. Костріков, К.Ю. Сегіда // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. 17. – С. 19-24. 

4. Костріков С.В. Досвід застосування програмного забезпечення ГІС для візуалізації геологічного середовища (на прикладі 
газоконденсатного родовища) / С.В. Костріков // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Вип. 21. – 
Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 3-8. 

5. Костріков С.В. Вибірки та запити як базові ГІС- операції при вирішенні геоекологічних задач / С.В. Костріков, В.А. Бережний // 
Людина та довкілля. Проблеми неоекології : зб. наук. пр. – Вип. № 1-2 – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 9-17. 

відповідно до п. 3 
Костріков С.В. Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля : монографія / С.В. Костріков. – Харків : ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 2014. – 484 с. 



відповідно до п. 4 
Керівництво: 2 кандидатські дисертації:  Бережний А. (2013) за спеціальністю 11.00.13. – Конструктивна географія; Добровольська Н.В. 
(2014) за спеціальністю 11.00.02 - Економічна та соціальна географія 

відповідно до п. 8 
наукове керівництво науково-дослідною роботою «Розробка методів ГІС-моделювання максимальних руслових витрат рід час весняних 
повеней та літніх дощових паводків у водозбірних басейнах» (№ ДР 0111U000102, 2011-2013). 

відповідно до п. 12 
присвоєння вченого звання професора кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна (2013) 

Таранова Інна Анатоліївна 
відповідно до п. 3 

Практикум з розв’язання фізичних задач. Механіка / В.М. Горбач, І.А. Таранова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 
відповідно до п. 9 

Робота у складі журі Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук, 2016 
відповідно до п. 10 

Робота на посаді відповідального секретаря приймальної комісії фізичного факультету, 2016, 2017 
відповідно до п. 16 

Виконання роботи куратора групи 

Черваньов Ігор Григорович 
відповідно до п. 2 

1. Черваньов І.Г. Нематеріальне природокористування / І.Г. Черваньов, О.О. Карасьов // Проблеми безперервної географічної освіти і 
картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 18. – С. 70-73.  
2. Черванев И.Г. Природный капитал как предмет инвайронментальной экономики и фактор конструктивного природопользования / 
И.Г.Черванев, Л.Н. Бортник, Н.В. Грищенко // Вісник Харківського національного університету. Серія «Геологія, географія, екологія». – 
Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. - Вип. 38 (1049). – С. 220-230. 
3. Черваньов І.Г. Дослідження показників теплового режиму відвалів гірничовидобувної промисловості на прикладі міста Донецьк / І.Г. 
Черваньов, Ю.К. Бурдун // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія, географія, екологія». – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. - 
Вип. 37 (1033). – С. 207-213. 
4. Черваньов І.Г. Дослідження рельєфу поколіннями Харківської геоморфологічної школи / І. Г. Черваньов // Український географічний 
журнал. – 2013. – № 2. – С. 12-15. 
5.Черваньов І.Г. Інвайронменталізм у світовій науці: значення для вітчизняної географії / Черваньов І.Г., Грищенко Н. В. // Український 
географічний журнал. – К. : Інститут географії НАН України, 2013. – Вип. 2 (82) – С. 13-17. 

відповідно до п. 3 
1.Боков В.А. Экологическое картографирование: учеб. пособие / В.А. Боков, В.А. Пересадько, И.Г. Черванев. - Симферополь, 2014. - 
236 с. (авт. внесок 35%). 
2.Черваньов І.Г. Мофоструктурно-неотектонічний аналіз території України: концептуальний аналіз, методи та реалізація // Палієнко 



В.П., Барщевський М.Є, … Черваньов І.Г. - К. : Наукова думка, 2013. - 263 с. (авт. внесок 7%). 
відповідно до п. 4 

Наукове керівництво роботами на здобуття наукового ступеня канд. географ. н. - Бодня О.В., 2014. 
відповідно до п. 8 

науковий керівник тем «Територіальний менеджмент та удосконалення технологій альтернативної енергетики для потреб 
раціонального використання природних ресурсів Харківської області» (№ ДР 0111U001444, 2010-2012), «Розробка моделі 
територіальної організації Придонецького природного регіону на основі дистанційних методів та ГІС-технологій» (№ ДР 13-17-13, 2013-
14), НДР Фонду розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання Харківського національного університету «Розробка атласу 
національного природного парку «Дворічанський» (811-N 2615, 2015).  

відповідно до п. 10 
З травня по вересень 2016 року виконував обов’язки завідувача кафедри фізичної географії та картографії. 

відповідно до п. 11 
Член спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 (географічні науки)  

відповідно до п. 14 
1. Черваньов І. Г. Нематеріальне природокористування : методичний посібник для подання гранту проекту Еразмус Мундус Електра / І. 
Г. Черваньов, О. О. Карасьов. - ХНУ ім. В. Н Каразіна, 2015 р. - 40 с. 
2.Черваньов І. Г. Географічні аспекти земельних відносин в України та динаміка зміни грошової оцінки (на прикладі с. Забирне 
Зачепилівського району Харківської області) : метод. посібник для студентів / І. Г. Черваньов, О. І. Сіденко. – Харків : ХНУ ім. В. Н 
Каразіна, 2013. – 28 с. 
3.Черваньов І.Г. Тривимірне моделювання території у ГІС Карта (КБ Панорама) : метод. посібник для студентів / І.Г. Черваньов, А. К. 
Михеєв. – Харків : ХНУ ім. В. Н Каразіна, 2013. – 23 с.  

Ткаченко Володимир Володимирович 
відповідно до п. 1 

1. Behavior of 5-amino-3-methylisoxazole in multicomponent heterocyclizations with carbonyl compounds under thermal heating and non 
classical conditions / E. A. Muravyova, V. V. Tkachenko, S. M. Desenko, Yu. V. Sen’ko, T. J. J. Müller, E. V. Vashchenko, V. A. Chebanov // 
ARKIVOC. − 2013. – Part (iii). – P. 338−371. 
2. Изучение трёхкомпонентных реакций с участием 5-амино-3-метилизоксазола, N-ариламидов ацетоуксусной кислоты и 
ароматических альдегидов / В. В. Ткаченко, Е. А. Муравьёва, С. В. Шишкина, О. В. Шишкин, С. М. Десенко, В. А. Чебанов // Химия 
гетероциклических соединений. – 2014. – № 8. – С. 1263–1274. 
3. The unexpected influence of aryl substituents in N-aryl-3-oxobutanamides on the behavior of their multicomponent reactions with 5-amino-3-
methylisoxazole and salicylaldehyde / V. V. Tkachenko, E. A. Muravyova, S. M. Desenko, O. V. Shishkin, S. V. Shishkina, D. O. Sysoiev, T. J. J. 
Müller, V. A. Chebanov // Beilstein J. Org. Chem. – 2014. – Vol. 10. – P. 3019–3030. 

відповідно до п. 6 
Проведення занять англійською мовою з дисципліни «Медична хімія» для студентів медичного факультету. Загальний обсяг – 125 
аудиторних годин. 



відповідно до п. 9 
Бородін Олег Олегович – перше місце на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії, 2015 

відповідно до п. 13 
1. Патент 77599 Україна, МПК (2013.01) С07D 311/00. Спосіб одержання заміщених 9-(5-аміно-3-метилізоксазол-4-іл)-2,3,4,9-тетрагідро-
1Н-ксантен-1-онів / Р. В. Руденко, О. О. Муравйова, В. А. Чебанов, С. М. Десенко, Л. М. Афанасіаді, В. В. Ткаченко. Заявл. 27.06.12; 
опубл. 25.02.13, Бюл. № 4. 
2. Патент 102939 Україна, МПК (2006.01) С07D 311/82. Заміщені 9-(5-аміно-3-метилізоксазол-4-іл)-2,3,4,9-тетрагідро-1Н-ксантен-1-они і 
спосіб їх одержання / Р. В. Руденко, О. О. Муравйова, В. А. Чебанов, С. М. Десенко, Л. М. Афанасіаді, В. В. Ткаченко. Заявл. 14.05.12; 
опубл. 27.08.13, Бюл. № 16. 

Космачова Марія Володимирівна 
відповідно до п. 2 

1. Геологічні науково-освітні екскурсії на кайнозойські об’єкти Харківщини / В.Г. Космачов, М.В. Космачова // Вісн. Харк. нац. ун-ту. – 
2012. - № 997: Геологія – географія – екологія. – Вип. 36. - С. 3-7. 
2. Геология Харьковщины в экспозиции Музея природы Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина / М.В. 
Космачева // Вісн. Харк. нац. ун-ту. – 2012. - № 1033: Геологія – географія – екологія. – Вип. 37. - С. 84-87.   
3. Геологічні пам’ятки Харківщини, їх використання та охорона / М.В. Космачова // Вісн. Харк. нац. ун-ту. – 2013. - № 1070: Екологія. – 
Вип. 9. - С. 48-54 
4. Геологическое строение и памятники Двуречанского национального природного парка / М.В. Космачева // Вісн. Харк. нац. ун-ту. – 
2014. - № 1097: Біологія. – Вип. 19. - С. 11-13.  
5. Геологічні науково-освітні екскурсії на крейдові об’єкти Харківщини / М.В. Космачова // Вісн. Харк. нац. ун-ту. – 2012. - № 986: 
Геологія – географія – екологія. – Вип. 35. - С. 33-37.   

відповідно до п. 3 
Геологічна будова та спадщина Харківщини: Навчальний посібник / М.В. Космачова. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.-112 с. 

відповідно до п. 14 
1. Геологічна будова та спадщина Харківщини. Ч. 1. Геологія та корисні копалини Харківщини: Навчальний посібник / М.В. Космачова. - 
Харків, 2013. - 28 с 
 2. Путівник геологічної екскурсії науково-практичної конференції, присвяченої 100-літтю професора В.П. Макридіна. Харків-Ізюм-
Кам’янка / В.Г. Космачов, М.В. Космачова. - Харків: ФОП Іванченко, 2015. - 32 с. 
3. Космачова М.В. Методичне забезпечення геологічного туризму на Харківщині / М.В. Космачова, В.Г. Космачов. – Харків : ХНУ, 2013. – 
42 с. 

Поліщук Людмила Борисівна 
відповідно до п. 2 

1.Поліщук Л.Б. Природоохоронно-екологічна діяльність та регіональне природокористування / Л. Б. Поліщук, В. С. Попов // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013.- Вип. 18. – С. 135-138. 
2.Поліщук Л.Б. Географічний компонент природознавчої галузі базової і повної загальної середньої освіти / Л. Б. Поліщук, В. С. Попов // 



Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014.- Вип. 20. – С. 103-107.  
3.Поліщук Л.Б. Інтерактивна карта: Охорона природи Харківської області / Л.Б. Поліщук, В.С. Попов, Ю.К. Бурдун, О.О. Карасьов, А.І. 
Янченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. - Вип. 21. -С. 
18-21. 
4.Поліщук Л.Б. Місце географічного компоненту в актуалізації природних знань / Л.Б. Поліщук , А. А. Мороз, В.С. Попов // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. - Вип. 22. – С. 105-108. 
5.Поліщук Л.Б. Антропогенні ландшафти Харківської області: інформаційно-екскурсійний матеріал для забезпечення знань про довкілля 
у системі географічної освіти / Л.Б. Поліщук , А. А. Мороз, Р. Кравченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. 
наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. - Вип. 24. - С. 87-91. 

відповідно до п. 3 
Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навчально-методичний посібник / [кол. авт. ]; за ред. В. А. Пересадько, В. 
Е. Лунячек, К. В. Шпурік. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015 – С. 143-153. 

відповідно до п. 14 
1. Поліщук Л.Б. Аспекти природоохоронно-екологічної діяльності в регіоні : навч.-метод. посібник для студентів-географів вищих 
навчальних закладів / Л.Б. Поліщук, Ю.С. Симоненко – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 44 с. 
2. Поліщук Л. Б. Геоморфологія та палеогеографія. Методичні вказівки для самостійної роботи при вивченні курсу / Л.Б. Поліщук. – 
Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 24 с. 
3. Поліщук Л. Б. Основи раціонального природокористування та охорони природи. Методичні вказівки до вивчення курсу. Освітньо-
професійне спрямування: ГЕОГРАФІЯ / Л.Б. Поліщук. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 20 с. 

Пересадько Віліна Анатоліївна 
відповідно до п. 2: 

1. Інтеграція російських та українських геоінформаційних ресурсів / О. В. Кошкарьов, А. О.Медведєв, В. А. Пересадько, Н О. Бубир, О. 
І. Сінна // Вісник геодезії та картографії. – 2012. – № 6 (81). - С. 32-37.  

2. Пересадько В. А. Еколого-природоохоронне картографування міст: історія, стан, перспективи / Пересадько В. А. // Часопис 
картографіі : зб. наук. праць. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка. - Вип. 7. - С.71-74 

3. Пересадько В. А. Проектування картографічної бази даних для створення регіональної еколого-природоохоронної ГІС / Пересадько 
В. А. // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – Вип. 17. – 
С. 34-40.  

4. Пересадько В. А. Атласне еколого-природоохоронне картографування: сутність, досвід, парямки розробки / Пересадько В. А. // 
Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». - № 1054. - Харків-2013. - Вип. 8. - С. 7-12. 

5. Пересадько В. А. Стан і перспективи поводження з відходами в рамках розроблення стратегії розвитку Харківської області до 2020 
року / А. Н. Некос, К. Б. Уткіна, В. А. Пересадько, Н. В. Попович // Український географічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 58-64. 

відповідно до п. 3: 
1. Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навчально-методичний посібник / [кол. авт.; за ред. В. А. Пересадько, 
В. Е. Лунячек, К. В. Шпурік]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015 – 240 с. (авт. внесок 0,5 друк. арк., редактор) 



2. Экологическое картографирование / В.А. Боков, В.А. Пересадько, И.Г. Черванев. – Симферополь, 2014. – 236 с. (авт. внесок 14%) 
відповідно до п. 4: 

Підготувала трьох кандидатів наук: Сінна О.І. (2014), Родненко К.В. (2015), Агапова О.Л. (2017) 
відповідно до п. 5 

«Secondary Cities». Геоінформаційні системи і розвиток міст / Американська асоціація географів, США, 2016 
відповідно до п. 7: 

Член робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України зі спеціальності 103. Науки про Землю (2016-2017); Експерт МОН 
науково-дослідних робіт (2011-2014 рр.) 

відповідно до п. 8: 
Науковий керівник госпдоговірної теми «Оцінка вітроенергетичного потенціалу Донецької і Харківської областей» (2014-2015). 

Головний редактор збірника наукових праць «Проблеми безперервної географічної освіти та картографії», член редакційної колегії 
збірників: «Часопис соціально-економічної географії», «Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія : 
Геологія, Географія, Екологія», «Часопис картографії», «Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної 
безпеки». 

відповідно до п. 10: 
З 2010 р. і по сьогодні декан факультету геології, географії рекреації і туризму; 2007-2016 – завідувач кафедри фізичної географії та 
картографії 

відповідно до п. 11: 
офіційний опонент: д.г.н. (2012), к.г.н. (2012, 2013, 2014-2) зі спеціальності «Географічна картографія»; Член спеціалізованих вчених рад 
Д 64.051.04 (географічні науки) (ХНУ імені В. Н. Каразіна) та Д 26.163.01 за спеціальностями 11.00.02 «Економічна та соціальна 
географія», 11.00.12 «Географічна картографія» (Інститут географії НАН України) 

відповідно до п. 12: 
присвоєння вченого звання професора, 2013 

відповідно до п. 14 
1. Пересадько В. А. Сакральні об’єкти м. Харкова: туристичний путівник / В. А. Пересадько, О. В. Шпурік. – Харків : ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна, 2015. – 56 с. 
2. Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навчально-методичний посібник / [кол. авт.; за ред. В. А. Пересадько, 
В. Е. Лунячек, К. В. Шпурік]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015 – 240 с. (співавторство) 
3. Пересадько В. А. Робочий зошит з курсу «Топографія з основами геодезії» / В. А. Пересадько, К.В. Родненко, В.М. Салімон. – Харків, 
2016. – 68 с. 

Байназаров Анатолій Михайлович  
відповідно до п. 3 

1. Байназаров А. М., Височин М. Ю., Жученко М. С., Курносова О. В., Шматько О. Є., Яковчук О. В. Географія. Комплексний довідник. – 
Харків : ФОП Співак В. Л., 2012. – 480 с. (лист № 1.4/18-Г-531 від 09.07.2010 р.)  
2. Байназаров А. М. Загальна географія. 6 клас. Атлас. - Харків: Ранок, 2013. - 25 с. (лист № 14.1/12-Г-420 від 25.12.2013) 



3. Байназаров А. М. Жемеров О. О. Географія материків і океанів. 7 клас. Атлас. - Харків: Ранок, 2013. - 25 с. (Лист № 14.1/12-Г-422 від 
27.12.2013) 
4. Байназаров А. М., Яковчук О. В. Фізична географія України. 8 клас. Атлас. - Харків: Ранок, 2013. - 25 с. (Лист № 14.1/12-Г-428 від 
27.12.2013 р.) 
5. Байназаров А. М., Яковчук О. В. Економічна і соціальна географія України 9 клас. Атлас. - Харків: Ранок, 2013. - 25 с. (Лист № 14.1/12-
Г-429 від 27.12.2013) 
6. Байназаров А. М., Яковчук О. В. Соціально-економічна географія світу. 10 клас. Атлас. - Харків: Ранок, 2013. - 41 с. (Лист № 14.1/12-Г-
421 від 25.12.2013). 

відповідно до п. 9 
Член журі та предметно-методичної комісії ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, 2012-2017 

відповідно до п. 10 
Виконує обов’язки директора Інституту Конфуція Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2012-2017 

відповідно до п. 11: 
Член спеціалізованої вченої ради К 64.051.23 (географічні науки) (ХНУ імені В. Н. Каразіна) 

відповідно до п. 14 
1. Байназаров А. М. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Картографія» / А.М. Байназаров, К.В. Олексюк . – 
Харків : ХНУ ім. В. Н Каразіна, 2013. – 16 с. 
2. Байназаров А. М. Географія міжнародного і національного туризму : навч.-метод. посібник / А.М. Байназаров, А. М. Пилюта. – Харків : 
ХНУ ім. В. Н Каразіна, 2013. - 43 с. 
3. Байназаров А. М. Практикум (методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи) для студентів напряму підготовки 
6.040104 «Географія», спеціальність «Географія туризму та рекреації»/ А.М. Байназаров, Б.П. Калініченко . – Харків : ХНУ ім. В. Н 
Каразіна, 2014. - 38 с. 

Сухов Валерій Васильович  
відповідно до п. 3: 

Суярко В. Г. Загальна та нафтогазова геологія : навчальний посібник / В. Г. Суярко, О. О. Сердюкова, В. В. Сухов. – Харків : ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2013. – 212 с. 

відповідно до п. 14 
1. Сухов В. В. Прогнозування, пошук та розвідка родовищ вуглеводнів: лаб. практикум : навч. посібник / В. В. Сухов, О. В.Чуєнко; за заг. 
ред. В. Г. Суярка. – Харків : Фоліо, 2015. – 103 с. 
2. Прибилова В. М. Спеціальні розділи гідрогеології : методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Гідрогеологія» 
/ В. М. Прибилова, В. В. Сухов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 32 с. 
3. Прибилова В. М. Гідрогеохімія : методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Гідрогеологія» / В. М. Прибилова, 
В. В. Сухов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 24 с. 

відповідно до п. 15 
Присудження наукового ступеня кандидата геологічних наук (2017, ДК № 040845). 



відповідно до п. 16 
Виконує обов’язки куратора групи ГІ-61 

Мазурова Анастасія Володимирівна 
відповідно до п. 1 

Niemets Lyudmyla Shopping centers as a part of megacity’s tourism infrastructure (socio-geographical aspect) / Lyudmyla N. Niemets, Anna V. 
Sokolenko, Anastasiia V. Mazurova // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3(177). – С. 178-185. 

відповідно до п. 2 
1. Мазурова А.В. Метод анкетування у суспільно-географічному дослідженні просторової організації великого міста (на прикладі міста 
Харкова) / А.В. Мазурова // Часопис соціально-економічної географії. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 
2016. – Вип. 21 (2). – С. 153-157. 
2. Mazurova A. Ukraine in the context of the global urban processes / A. Mazurova // Часопис соціально-економічної географії. – Харків : 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 154-158. 
3. Sokolenko A. Tourist branding project of Кharkiv region districts: ethno-cultural aspect / A. Sokolenko, A. Mazurova // Вісник Харківського 
національного Університету імені В.Н. Каразіна. Геологія – Географія – Екологія : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 
№ 43. – С. 174-183. 
4. Вірченко П.А. Особливості територіально-функціональної організації великого міста (на прикладі міста Харкова) / П.А. Вірченко, 
А.В. Мазурова // Часопис соціально-економічної географії. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. – 
Вип. 17 (2). - С. 72-78. 
5. Вірченко П.А. Аналіз метрополітарних функцій великого міста (на прикладі міста Харкова) / П.А. Вірченко, А. В. Мазурова // Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія : зб. наук. пр. – Вип. № 1098. – Харків : 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 73-80. 

відповідно до п. 16 
Куратор групи ГЦ-12 

Родненко Катерина Вячеславівна 
відповідно до п. 2 

1. Шпурік К. В. Особливості картографічного дизайну при розробці атласу природної та історико-культурної спадщини Харківської 
області / К. В. Шпурік // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 
Вип. 18. – С. 173-176. 
2. Shpurik К. V. Natural, historical and cultural heritage as a mapping object / К. V. Shpurik // Проблеми безперервної географічної освіти і 
картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С. 157-161. 
3. Шпурік К. В. Особливості формування історико-культурної спадщини Харківської області / К. В. Шпурік // Часопис соціально-
економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 189-193. 
4. Шпурік К. В. Картографування природної та історико-культурної спадщини в рамках регіональної програми розвитку культури і 
туризму / К. В. Шпурік // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Геологія-Географія-Екологія. – 2014. – Вип. 40. – № 1098. – С. 125-131. 
5. Пересадько В. А. Досвід історико-біографічного картографування на кафедрі фізичної географії та картографії / В. А. Пересадько, О. 

http://www.lingvo.ua/uk/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82&translation=aspect&srcLang=ru&destLang=en


О. Баришніков, К. В. Шпурік // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
2015. – Вип. 22. – С. 3-6. 

відповідно до п. 3 
Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навч.-метод. посібник / [кол. авт.]; за ред. В. А. Пересадько, В. Е. Лунячек, 
К. В. Шпурік. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015 – 240 с. (авт. внесок 0,6 друк. арк., редактор) 

відповідно до п. 5 
 «Secondary Cities». Геоінформаційні системи і розвиток міст / Американська асоціація географів, США, 2016 

відповідно до п. 14 
1. Пересадько В. А. Курсова робота з топографії. Методичні вказівки / В.А. Пересадько, К.В. Шпурік. - Харків, 2012. - 20 с. 
2. Пересадько В. А. Курсова робота з картографії. Методичні вказівки / А.М. Байназавров, О.І Сінна, К.В. Шпурік. - Харків, 2012. - 18 с. 
3. Пересадько В. А. Картографічний метод дослідження. Практичні роботи / В.А. Пересадько, О.І. Сінна, К.В. Шпурік. - Х., 2012. - 20 с. 
4. Пересадько В. А.Робочий зошит з курсу «Топографія з основами геодезії» / В.А. Пересадько, К.В. Родненко, В.М. Салімон. – Харків, 
2016. – 68 с. 

відповідно до п. 15 
Присудження наукового ступеня кандидата географічних наук, 2015 

відповідно до п. 16 
Куратор гр. ГГ-11, 2016-17 н. р. 

Салімон Вікторія Миколаївна 
відповідно до п. 3 

Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навчально-методичний посібник / [кол. авт. ]; за ред. В. А. Пересадько, В. 
Е. Лунячек, К. В. Шпурік. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015 – С. 153-163. 

відповідно до п. 10 
завідувач навчальної лабораторії топографії, картографії та геоінформаційних технологій  

відповідно до п. 16 
Куратор групи ГГ-41 (2012-2015). 

Прасул Юлія Іванівна 
відповідно до п. 2 

1. Прасул Ю.І. Інформаційно-картографічне забезпечення туристсько-краєзнавчої діяльності / Ю.І. Прасул, О.В. Пономаренко // 
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ, 2012. - Вип. 16. - С.102-106. 

2. Прасул Ю.І. Територіальна організація приміської рекреації: регіональний аспект // Геополитика и экогеодинамика регионов : 
научный журнал. – Том 10. – Вып. 2. – Симферополь, 2014. - С. 200-205.  

3. Прасул Ю.І. Туристичний атлас Полтавської області / Ю. І. Прасул, Ю. В. Кіяшко // Проблеми безперервної географічної освіти і 
картографії : зб. наук. праць. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 102-106. 

4. Прасул Ю.І. Досвід організації грунтознавчо-біогеографічного розділу навчальної природничо-наукової практики студентів-
географів / Ю.І. Прасул, О.І. Сінна // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ, 2016. - Вип. 



24. - С.91-95. 
5. Prasul Yu. Exclusive tourism in the European region and its information support / Yu. Prasul, O. Dumanova // Часопис соціально-

економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 70-74. 
відповідно до п. 3 

1. Греція // Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід / за 
ред. А.Ю. Парфіненка. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013 - С. 201-214. 
2. Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навчально-методичний посібник / [кол. авт.]; за ред. В. А. Пересадько, 
В. Е. Лунячек, К. В. Шпурік. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 26-96. 

відповідно до п. 9 
голова апеляційної комісії ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії, 2016, 2017 

відповідно до п. 11 
офіційний опонент - Беба Н. В. (к. геогр. н., 11.00.12 – Географічна картографія, спец. вчена рада Д26.001.07 КНУ імені Тараса 
Шевченка, 2012) 

відповідно до п. 14 
1. Прасул Ю.І. Балаклійський район: краєзнавчо-туристичний довідник / Ю. І. Прасул, О. В. Пономаренко. – Харків : ХНУ імені В. Н. 
Каразіна, 2012. – 16 с. 
2. Прасул Ю.І. Організація туристичної діяльності : навчально-методичний комплекс для студентів 5 курсу спеціальності «Географія 
рекреації і туризму» / Ю.І. Прасул, М.О. Ткач. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 20 с.  
3. Прасул Ю.І. Рекреаційні ресурси Харківської області : метод. рекомендації до вивчення дисципліни / Ю.І. Прасул, М.В. Кукавська. – 
Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014.- 20 с. 

відповідно до п. 15 
Присвоєння вченого звання доцента, 2013 

відповідно до п. 16 
Куратор гр. ГР-51, 2016-17 н.р 

Сінна Олена Іванівна 
відповідно до п. 2 

1. Сінна О.І. Укладання серії фізико-географічних карт як основи дослідження ландшафтів та їх антропогенних змін / О.І. Сінна // 
Часопис картографії : зб. наук. праць. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 7. – С. 87-92. 

2. Сінна О.І. Розвиток теорії та досвід ландшафтно-екологічного картографування в Україні та світі / О.І. Сінна // Вісник Харк. нац. ун-ту 
ім. В. Н. Каразіна. Сер. Екологія. – 2014. – № 1104. - Вип. 10 . – С. 13-25. 

3. Utevsky A.Yu. Development of the Marine Protected Area Network in the Argentine Islands area (Akademik Vernadsky Station, Ukraine) / 
A.Yu. Utevsky, M.Yu. Kolesnykova, D.V. Shmyrov, О.I. Sinna // Ukrainian Antarctic journal. – No.13/2014. – P. 225-230. 

4. Сінна О. І. ГІС-аналіз антропогенної перетвореності ландшафтів Зміївського району Харківської області / О. І. Сінна // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – Вип. 17. – С. 52-56. 

5. Сінна О. І. Розробка алгоритму картографування ландшафтів засобами ГІС: досвід, проблеми, перспективи / О. І. Сінна, О. І. 



Шерстюк // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 16. – С. 
113-115. 

відповідно до п. 3 
Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навчально-методичний посібник / [кол. авт.]; за ред. В. А. Пересадько, В. 
Е. Лунячек, К. В. Шпурік. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015 – 240 с. (авт. внесок 0,5 друк. арк.) 

відповідно до п. 5 
«ESRI Conservation». Впровадження геоінформаційних систем у роботу національних природних парків Харківської області, 2013; 
«Secondary Cities». Геоінформаційні системи і розвиток міст / Американська асоціація географів, США, 2016 

відповідно до п. 8 
Відповідальний виконавець: «Просторовий аналіз та картографування антропогенної зміненості рівнинних ландшафтів на локальному 
рівні (на прикладі Зміївського району Харківської області)» (2012, № ДР 0112U003023) за підтримки Фонду фундаментальних, 
прикладних та пошукових науково-дослідних робіт Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; «Розробка атласу 
національного природного парку «Дворічанський»» за підтримки Фонду розвитку і модернізації наукового та навчально-наукового 
обладнання ХНУ ім. В.Н. Каразіна (2015, № реєстрації 811-Н); за грантами Російського фонду фундаментальних досліджень на базі 
Бєлгородського державного національного дослідного університету (№ 11-05-90900) та Інституту географії РАН (№ 14-35-50878). 

відповідно до п. 15 
Присудження наукового ступеня кандидата географічних наук, 2014 

Решетченко Світлана Іванівна 
відповідно до п. 2 

1. Решетченко С.І. Особливості зміни атмосферних опадів у Харкові на початку ХХI століття / С.І. Решетченко // Проблеми безперервної 
географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків, 2012. – Вип. 15. – С. 81-85. 
2. Решетченко С.І. Температура повітря на території Харківської області / С.І. Решетченко, Г.С. Куценко // Вісник ХНУ. Серія «Геологія, 
Географія, Екологія». – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – № 1098. - Вип. 40. - С. 109-114. 
3. Решетченко С.І. Зміни температурного режиму на території Харківської області / С.І. Решетченко, Т.Г. Ткаченко, О.Г. Лисенко // Вісник 
ХНУ. Серія «Геологія, Географія, Екологія». – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - Вип. 43. – С. 113-124. 
4. Решетченко С. І. Зміни середньомісячної температури повітря та опадів за період 1951-2010 рр. у Харкові / С. І. Решетченко, О. В. 
Бабаєва // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків, 2013. - Вип. 18. - С. 142-145. 
5. Решетченко С. І. Особливості вітрового режиму на території Донецької області / С. І. Решетченко, А. С. Удовиченко // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків, 2015. - Вип. 22. - С. 116-120. 

відповідно до п. 3 
1. Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навчально-методичний посібник / [кол. авт. ]; за ред. В. А. Пересадько, 
В. Е. Лунячек, К. В. Шпурік. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015 – 240 с. (авт. внесок 1,5 друк. арк.) 
2. Решетченко С.І. Метеорологія та кліматологія : навчальний посібник / С.І. Решетченко. - Харків, 2015. – 265 с. 

відповідно до п. 9 
Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів з напрямку «Гідрометеорологія»: Лисенко О.Г. (2 місце, 2016, 2017). 



відповідно до п. 11 
Офіційний опонент – Прокофьев О. М. (канд. географ. н., 11.00.09 – Метеорологія. Кліматологія. Агрокліматологія, Спец.рада Одеського 
екологічного університету, 2014) 

відповідно до п. 14 
1. Решетченко С.І. Лабораторно-практичний курс з навчальної дисципліни «Метеорологія і кліматологія»: навч.-метод. вказівки для 
самостійної роботи / С.І. Решетченко. – Харків, 2015. – 106 с. 
2. Решетченко С.І. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з метеорології та кліматології / С.І. Решетченко, Г.С. 
Куценко. - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 44 с. 
3. Решетченко С.И. Методические указания для выполнения практических работ с дисциплины «Метеорология и климатология» для 
студентов-иностранцев  / С.И. Решетченко, В.А. Китченко.- Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 35 с. 

відповідно до п. 16 
Куратор 5-го курсу магістрів, спеціалістів (2016-17 н.р.) 

Борисенко Катерина Борисівна 
відповідно до п. 3 

Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навчально-методичний посібник / [кол. авт. ]; за ред. В. А. Пересадько, В. 
Е. Лунячек, К. В. Шпурік. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015 – 240 с. (авт. внесок 1,1 друк. арк.) 

відповідно до п. 10 
завідувач навчальної лабораторії географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені професора Г.П. 
Дубинського 

відповідно до п. 16 
Куратор групи ГГ-21. 

Попов Владислав Сергійович  
відповідно до п. 2 

1. Попов В.С. Географічний компонент природознавчої галузі базової і повної загальної середньої освіти / В.С. Попов, Л.Б. Поліщук // 
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С. 103-107.  
2. Попов В.С. Інтерактивна карта: Охорона природи Харківської області / Л. Б. Поліщук, В.С. Попов, Ю.К. Бурдун, О.О. Карасьов, А.І. 
Янченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21. – С. 
18-22.  
3. Попов В.С. Цифрове моделювання рельєфу дна акваторій у районі Української Антарктичної станції «Академік Вернадський» / С.І. 
Сінна, А.Ю. Утєвський В.С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна, 2015. – Вип. 21. – С. 31-36.  
4. Попов В.С. Місце географічного компоненту в актуалізації природничих знань / Л. Б. Поліщук, В.С. Попов, А.А. Мороз // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 105-108.  
5. Попов В.С. Природоохоронно-екологічна діяльність та регіональне природокористування / Л. Б. Поліщук, В.С. Попов // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – Вип.18. – С. 135-138. 



відповідно до п. 5 
Участь у міжнародному науковому проекті  «Secondary Cities». Геоінформаційні системи і розвиток міст / Американська асоціація 
географів, США, 2016 

відповідно до п. 10 
завідувач навчальної лабораторії геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі 

відповідно до п. 16 
Куратор групи ГГ-31. 

Вірченко Павло Анатолійович  
відповідно до п. 2 

1. Вірченко П. А. Чинники, які впливають на функціонування системи освіти та їх суспільно-географічна класифікація / П.А. Вірченко //  
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія : зб. наук. пр. – Вип. № 1033. – 
Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 163-167.  

2. Вірченко П.А. Класифікація туристсько-рекреаційного потенціалу територій локального рівня та проблеми його залучення до 
господарської діяльності / П.А. Вірченко // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків: Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – С. 120-124. 

3. Вірченко П.А. Особливості територіально-функціональної організації великого міста (на прикладі міста Харкова) / П.А. Вірченко, А.В. 
Мазурова // Часопис соціально-економічної географії. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. - № 17 
(2). – С. 72-78. 

4. Нємець К.А. Особливості розселення населення у Харківській області (з позицій системного підходу)  / К.А. Нємець, П.А. Вірченко, 
К.О. Кравченко // Часопис соціально-економічної географії. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015. - №18 
(1). – С. 80-86. 

5. Вірченко П.А. Розселенські аспекти господарського освоєння території Харківської області / П.А.Вірченко, К.О. Кравченко // 
Економічна та соціальна географія : наук. зб. – 2016. – Вип. 75. – С. 41-45. 

відповідно до п. 3: 
1. Нємець Л.М. Економічна і соціальна географія України : навчальний посібник / Л.М. Нємець, П.А. Вірченко, Ю.Ю. Сільченко. – Харків : 
ФОП Грицак С.Ю., 2014. – 264 с. 
2. Нємець К.А. Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект : монографія / К.А. Нємець, П.А. Вірченко, Г.О. 
Кулєшова. – Харків, 2014. – 180 с. (внесок: розділ 2). 

відповідно до п. 8: 
Відповідальний виконавець тем «Суспільно-географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)» 
(№ ДР 0114U005561, 2015-2016), «Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону» (№ ДР 0115U000504, 2015-
2016). 

відповідно до п. 9: 
ІІ етап Всеукраїнської студенської олімпіади з географії: Логвинова М.О. (ІІ місце, 2015-2016). 

відповідно до п. 10: 



Заступник з навчально виховної роботи декана факультету геології, географії рекреації і туризму . 
відповідно до п. 14 

1. Нємець Л.М. Робочий зошит для практично-семінарських занять з курсу «Економічна і соціальна географія України» / Л.М. Нємець, 
П.А. Вірченко. – 9-е вид., перероб. і допов. - Харків, 2016. – 104 с.  
2. Вірченко П.А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 
«Економічна та соціальна географія» з дисципліни «Рекреаційне країнознавство». - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016 – 28 с. 
3. Немец Л.Н. Рабочая тетрадь для практическо-семинарских занятий по курсу «Экономическая и социальная география Украины» для 
иностранных студентов / Л.Н. Немец, П.А. Вирченко. – 3-е издание, перераб. и дополн. - Харьков, 2015. – 72 с. 

відповідно до п. 16 
І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Гусєва В.М., 3 місце, 2015). Керівник постійно діючого студентського 
наукового гуртка «Дискусійний клуб» кафедри соціально-економічної географії і регіонознавтсва. Куратор груп ГЦ-62, ГР-61. 

Ключко Людмила Василівна 
відповідно до п. 1 

1.Niemets K. Features of social and geographical researches of health care system of the border region / K. Niemets, L. Klyuchko, G. 
Kulieshova // Економічний часопис-ХХІ. - 2015. - № 1-2 (1). – С. 93 – 95. 

відповідно до п. 2 
1. Ключко Л.В. Економіко-географічне дослідження витрат населення України як складової рівня життя / Л.В. Ключко // Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія : зб. наук. пр. – Вип. № 1033. – Харків : 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 196-200. 
2. Ключко Л.В. Аналіз територіально-часових особливостей доходів населення України / Л.В. Ключко // Економічна та соціальна 
географія : наук. зб. / [Ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) та ін.] – 2012. – Вип. 2 (65). – С. 60-69. 
3. Ключко Л.В. Особливості житлового будівництва в Україні (економіко-географічний аспект) / Л.В. Ключко, А.І. Лур’є // Часопис 
соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – 
Вип. 12 (1). – С. 177-182. 
4. Ключко Л.В. Регіональні особливості розподілу доходів та витрат населення України / Л.В. Ключко, А.Г. Ісмаілова // Часопис 
соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – 
Вип. 13 (2). – С.184-188. 
5. Нємець Л.М. Комунально-житлове господарство як складова соціальної інфраструктури (на прикладі сільської місцевості Донецької 
області) / Л.М. Нємець, Л.В. Ключко, К.Ю. Сегіда, О.А. Забірченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: 
Геологія – Географія – Екологія : зб. наук. пр. – Вип. № 1049. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. 
– С. 142-148. 

відповідно до п. 3: 
Гусєва Н.В. Зовнішньоекономічні зв’язки України : навч.-метод. посібник / уклад. Н.В. Гусєва, Г.О. Кулєшова, Л.В. Ключко. – Харків : ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, 2015. – 188 с.  

відповідно до п. 11: 



Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.051.23 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.   
відповідно до п. 14 

1. Ключко Л.В. Комп’ютерні технології в суспільній географії : методичні вказівки для самостійної роботи студентів зі спеціальності 
«Географія», «Економічна та соціальна географія» / Л.В. Ключко, Н.В. Грищенко. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 36 с. 
2. Ключко Л.В. Менеджмент підприємницької діяльності : навч.-метод. комплекс для студентів спеціальності «Економічна і соціальна 
географія» / Л.В. Ключко, Ю.Ю. Сільченко. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 124 с. 
3. Гусєва Н.В. Зовнішньоекономічні зв’язки України : навч.-метод. посібник / уклад. Н.В. Гусєва, Г.О. Кулєшова, Л.В. Ключко. – Харків : 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 188 с. 

відповідно до п. 15: 
Вчене звання доцента (рішення Атестаційної колегії від 31.05.2013, 12 ДЦ № 035435). 

відповідно до п. 16 
Виконує обовязки куратора групи ГЦ-52. 

Бодня Оксана Вікторівна 
відповідно до п. 2 

1. Tretyakov O. S.. Features of interpretation of plant association of national natural park “Slobozhanskiy” using Landsat 8 satellite data / O. S. 
Tretyakov, O. V. Bodnia, M. O. Balynska [and other] // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21. – С. 73-79. 
2.Бодня О. В. Дешифрування космічних знімків для потреб ландшафтного картографування території національного парку / О. В. Бодня 
// Проблеми безперервної географічної освіти та картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – Вип.18. – С. 8-11. 
3. Бодня О. В. Оптимізація територіальної організації регіональних ландшафтних парків / О. В. Бодня // Проблеми безперервної 
географічної освіти та картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 16. – С. 12-15. 
4. Геоінформаційне забезпечення природоохоронних територій / В. А. Пересадько, О. І. Сінна, К. В. Вяткін, О. В. Бодня // Проблеми 
безперервної географічної освіти та картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип.15. – С. 74-77. 
5. Ландшафтне картографування НПП «Слобожанський» засобами мобільних, настільних та веб-додатків ArcGIS / О. Бодня, О. Сінна, І. 
Олійников, А. Овчаренко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – 2016. - Вип. 23. - С. 15-21. 

відповідно до п. 5 
«ESRI Conservation». Впровадження геоінформаційних систем у роботу національних природних парків Харківської області, 2013. 

відповідно до п. 8 
Відповідальний виконавець: НДР Фонду розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання Харківського національного 
університету «Розробка атласу національного природного парку «Дворічанський»» (2015, № реєстрації 811-Н), «Розробка моделі 
територіальної організації Придонецького природного регіону на основі дистанційних методів та ГІС-технологій» (2013-2014, № ДР 
0113U002427). 

відповідно до п. 15 
Присудження наукового ступеня кандидата географічних наук, 2014  

відповідно до п. 16 



Куратор 4-го курсу студентів кафедри фізичної географії та картографії з 2014 р. 

Кандиба Юрій Іванович 
відповідно до п. 2 

1. Кандиба Ю. Територіальні особливості молокопромислового комплексу Харківської області / Ю. Кандиба // Часопис соціально-
економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – 
С. 173-178. 
2. Кандиба Ю. Територіальні особливості вирощування соняшнику у Харківській області / Ю.  Кандиба // Економічна та соціальна 
географія : наук. зб. [Ред. кол. С.І. Іщук (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – Вип. 2(65). – С. 98-104.  
3. Кандиба Ю.І. Територіальні особливості цукробурякового комплексу Харківської області / Ю.І. Кандиба // Вісник ХНУ імені 
В.Н. Каразіна. Геологія. – Географія. – Екологія : зб. наук. праць. – Харків, 2012. - № 1033. – С. 191-195.  
4. Кандиба Ю.І. Суспільно-географічні особливості відтворення населення Чугу-ївського району Харківської області / Ю.І. Кандиба, М.О. 
Логвинова // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 19 (2). 
– С. 89-93. 
5. Кандиба Ю.І. Передумови розвитку екологічного туризму в Україні на основі використання об’єктів природно-заповідного фонду / Ю.І. 
Кандиба, Н.В. Добровольська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Географічні науки. – Херсон : вид-во 
ХДУ, 2016. - № 4. – С. 106-111. 

відповідно до п. 8: 
Відповідальний виконавець: Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону (№ ДР 0115U000504, 2015-2016), 
Суспільно-географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області) (№ ДР 0114U005561, 2015-2017). 
Член редакційної колегії (технічний секретар) фахового міжрегіон. збірника наукових праць «Часопис соціально-економічної географії». 

відповідно до п. 11: 
Член Спеціалізованої вченої ради К.64.051.23 за спеціальністю 11.00.02 – «Економічна та соціальна географія». 

відповідно до п. 14: 
1. Кандиба Ю.І. Техніко-економічні основи виробництва : методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 
«Економічна і соціальна географія» / Ю.І. Кандиба. – Харків, 2013. – 35 с. 
2. Кандиба Ю.І. Географія АПК : методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна 
географія» / Ю.І. Кандиба, Н.В. Добровольська, В.Ф. Ліхван. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 22 с. 
3. Кандиба Ю.І. Географія сфери послуг : навч.-метод. комплекс. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 80 с. 

відповідно до п. 15: 
Вчене звання доцента (рішення Атестаційної колегії від 31.05.2013, 12 ДЦ № 035434). 

Гусєва Наталія Володимирівна 
відповідно до п. 1 

Niemets L. Demographic potential as the basis for social and economic development / L. Niemets, K. Sehida, N. Guseva // Економічний 
часопис-ХХІ. – 2015. – № 3-4. – С.93-97. 

відповідно до п. 2 



1. Гусєва Н. В. Розселення населення Дніпропетровська: суспільно-географічні особливості / Н. В. Гусєва, О. С. Суптело // Часопис 
соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – № 19 (2). – С. 67-74. 
2. Гусєва Н. В. Демографічна характеристика міста Дніпропетровськ / Н. В. Гусєва, О. С. Суптело // Часопис соціально-економічної 
географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015. – № 18 (1). – С. 107-114. 
3. Гусєва Н. В. Суспільно-географічне положення Луганської області як фактор розвитку сфери культури / Н. В. Гусєва // Науковий 
вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». – Луцьк: вид-во Волинського 
національного університету імені Лесі Українки, 2012. – № 9 (234). – С. 101-107. 
4. Гусева Н.В. Індустрія дозвілля та її значення для соціально-економічного розвитку регіону / Н.В. Гусева // Економічна та соціальна 
географія : наук. зб. – К., 2016. – Вип. 75. – С. 55-62. 
5. Гусєва Н. В. Деякі суспільно-географічні аспекти споживання продовольства населенням України / Н. В. Гусєва // Науковий вісник 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». – Луцьк : вид-во Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки, 2013. – № 12. – C. 137-147. 

відповідно до п. 3: 
1. Гусєва Н.В. Зовнішньоекономічні зв’язки України : навч.-метод. посібник / уклад. Н.В. Гусєва, Г.О. Кулєшова, Л.В. Ключко. – Харків : 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 188 с.  
2. Нємець Л.М. Основи соціальної географії  : навч. посібник / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Гусєва. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
2016. – 234 с. 

відповідно до п. 8: 
Відповідальний виконавець «Розробка методів просторового аналізу та прогнозу демографічного процесу й системи розселення регіону 
з метою оптимізації» (2016-2018).  

відповідно до п. 14 
1. Нємець К.А. Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності : метод. вказівки для аудиторної та самостійної роботи 
магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Географія рекреації та туризму» / К.А. Нємець, Н.В. Гусєва. - Харків : ХНУ імені В. Н. 
Каразіна, 2016. – 40 с. 
2. Гусєва Н.В. Географія внутрішнього туризму : методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи магістрантів / Н.В. Гусєва. - 
Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 50 с. 
3. Гусєва Н.В. Практикум з проблем регіонального розвитку : методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи магістрантів, 
які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» / Н. В. Гусєва. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 60 с. 

відповідно до п. 15 
Присудження наукового ступеня кандидата географічних наук (2012, ДК № 003901). 

відповідно до п. 16 
І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2015-2016, Суптело О.С., 1 місце; 2016-2017, Пужайчереда О. О., 1 місце). 
Виконує обовязки куратора групи ГЦ-22. 

Бубир Наталія Олександрівна 
відповідно до п. 2 



1. Бубир Н.О. Освітній геоінформаційний портал як середовище для навчальної та науково-дослідницької роботи викладачів і студентів 
у галузі географії / Н. О. Бубир // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. – Харків : ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 2012. – Вип. 16. – С. 15-18. 
2. Кошкарьов О.В. Інтеграція російських та українських геоінформаційних ресурсів / О.В. Кошкарьов, А.О. Медведєв, В.А. Пересадько, 
Н.О. Бубир, О.І. Сінна // Вісник геодезії та картографії. - 2012. – № 6 (81). – С. 32-37. 
3. Бубир Н.О. Основні підходи до організації освітнього геоінформаційного порталу у вищому навчальному закладі / Н. О. Бубир // 
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. 18. – С. 20-22. 
4. Бубир Н.О. Географічна складова проведення нормативної оцінки земель населених пунктів України як об’єкт науково-дослідної 
роботи студентів / Н.О. Бубир, Я.О. Ярошенко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: зб. наук. праць. – Харків : 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С. 9-13. 
5. Бубир Н.О. Використання геоінформаційних систем у географічному краєзнавстві / Н.О. Бубир, С.М. Єрмолович // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 30-33. 

відповідно до п. 3 
Бубир Н.О. Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навчально-методичний посібник / [кол. авт.]; за ред. В. А. 
Пересадько, В. Е. Лунячек, К. В. Шпурік. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015 – С. 11-26. 

відповідно до п. 9: 
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з географії: Хазова Н.В. (І місце, 2017). 

відповідно до п.10 
Голова профбюро факультету геології, географії, рекреації і туризму. 

відповідно до п. 14 
1. Бубир Н. О. Регіональний туризм : метод. рекомендації до вивчення курсу для студентів-географів / Н.О. Бубир, Ю.Р. Грубіян. – 
Харків : ХНУ ім. В. Н Каразіна, 2015. - Ч. 1. - 39 с. 
2. Бубир Н. О. Регіональний туризм : метод. рекомендації до вивчення курсу для студентів-географів / Н.О. Бубир, С.М. Єрмолович – 
Харків : ХНУ ім. В. Н Каразіна, 2015. - Ч. 1. - 48 с. 
3. Бубир Н. О. Основи кадастру : метод. рекомендації до практ. робіт для студентів-географів / Н.О. Бубир, К.О. Прядка. – Харків : ХНУ 
ім. В. Н Каразіна, 2015. - 52 с. 

Агапова Олена Леонтіївна  
відповідно до п. 2 

1. Агапова О. Л. Альтернативні енергетичні ресурси як об’єкт картографування / О. Л. Агапова // Людина та довкілля. Проблеми 
неоекології. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 1-2. – С. 95-102. 
2. Агапова О. Л. Досвід картографічного забезпечення альтернативної енергетики в Україні та світі / О. Л. Агапова, В. А. Пересадько // 
Проблеми безперервної географічної освіти та картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С. 3-6. 
3. Агапова О. Л. Дрібномасштабне картографування з метою планування розвитку альтернативної енергетики в Україні / О. Л. Агапова // 
Часопис картографії : зб. наук. пр. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – Вип. 14. – С. 6 – 21.  
4. Агапова О. Л. Картографічне моделювання гідроенергетичного потенціалу малих річок Харківської області з використанням ГІС-



технологій / О. Л. Агапова // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
2016. – Вип. 23. – С. 3-8.  
5. Агапова О. Л. Концепція картографічного забезпечення альтернативної енергетики / О. Л. Агапова // Проблеми безперервної 
географічної освіти та картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 24. – С. 3-7. 

відповідно до п. 5 
«Secondary Cities». Геоінформаційні системи і розвиток міст / Американська асоціація географів, США, 2016 

відповідно до п. 8 
«Розробка карт вітроенергетичного потенціалу Донецької і Харківської областей», 2014-2015 (замовник «Нова енергія») 

Машкіна Вікторія Вікторівна 
відповідно до п. 2 

1. Машкіна В. В. Використання ментальних карт як інноваційних засобів викладання географії // Проблеми безперервної географічної 
освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2012. - Вип.16. - С. 72-76.  
2. Машкіна В.В. Активні форми самостійної навчальної діяльності студентів-географів // Проблеми безперервної географічної освіти і 
картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. - Вип.18. - С. 112-115.  
3. Машкіна В. В. Теоретичні аспекти оцінки забруднення атмосферного повітря у межах великого міста / В. В. Машкіна // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2014. - Вип. 20. - С. 80-84. 
5.Машкіна В. В. Графічне моделювання у шкільному курсі «Загальна географія» / В. В. Машкіна // Проблеми безперервної географічної 
освіти і картографії : зб. наук. пр. – Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. - Вип. 22. - С. 86-90. 

відповідно до п. 9 
Робота у складі організаційного комітету та журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії, 2014-2017 

відповідно до п. 14 
1. Основи викладання географії : методичні вказівки до практичних робіт / О. О. Жемеров , В. В. Машкіна , Н. В. Свір. – Харків : ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2014. – 76 с. 
2. Дистанційний курс за навчальною дисципліною для курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 
різних типів і форм власності та викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню 
освіту за напрямом «Географія»., 2016. 
3. Жемеров О.О. Основи викладання географії : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів-географів / О.О. Жемеров, 
В.В. Машкіна. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012 – 16 с. 

Телебєнєва Євгенія Юріївна 
відповідно до п. 2 

1. Нємець Л. М. Основні етапи розвитку промисловості Харківського регіону / Л. М. Нємець, Є. Ю. Телебєнєва // Часопис соціально-
економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13(2). – 
C. 43-46. 
2. Телебєнєва Є. Ю. Особливості промисловості Харківського регіону: суспільно-географічний аспект / Є. Ю. Телебєнєва // Вісник 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. «Геологія – Географія – Екологія» : зб. наук. пр. – Х.: Харківський 



національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – Вип. № 1049. – С. 169-172. 
3. Телебєнєва Є.Ю. Особливості розвитку економічного потенціалу Харківського регіону та його складові / Є.Ю. Телебєнєва. - Вісник 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. «Геологія – Географія – Екологія» : зб. наук. пр.– Харків: 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. № 1084. – С. 192-196. 
4. Телебєнєва Є. Ю. Трудові ресурси як складова соціально-економічного потенціалу Харківського регіону / Є. Ю. Телебєнєва // 
Часопис соціально- економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 
2014. – Вип. 16. – С. 175-181. 
5. Телебєнєва Є.Ю. Соціально-економічний розвиток як об’єкт суспільно географічного дослідження / Є.Ю. Телебєнєва, І.М. Барило 
// Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. –  № 19 (2). – Харків: Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна, 2015. – С. 152-156. 

 відповідно до п. 14 
1. Сегіда К.Ю. Географія Харківської області: навч.-метод. комплекс для сам. роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 
«Географія», зі спеціальності «Економічна та соціальна географія» / К.Ю. Сегіда, В.І. Редін, Є.Ю. Телебєнєва. – Харків, 2014. – 56 с. 
2. Нємець Л.М. Регіональні проблеми стійкого розвитку : метод. рекомендаці для самостійної роботи студентів зі спеціальності 
«Економічна і соціальна географія» / Л.М. Нємець, Є.Ю. Телебєнєва. – Харків, 2016. – 38 с. 
3. Сегида Е.Ю. География Харьковской области: учебное пособие для сам. работы студентов, обучающихся по направлению 
«География», по специальности «Экономическая и социальная география» / Е.Ю. Сегида, В.И. Редин, Е.Ю. Телебенева. - Харьков, 
2014. – 59 с.  

відповідно до п. 15 
Присудження наукового ступеня кандидата географічних наук (2015, ДК № 032237). 

відповідно до п. 16 
Куратор групи ГЦ-32. 

Жемеров Олександр Олегович 
відповідно до п. 2 

1. Жемеров О. О. Удосконалення системи  ландшафтознавчих понять і методики їх формування / О.О. Жемеров, О. О. Дмитриков // 
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. - Вип. 20. – С. 45-49. 
2. Жемеров О. О. Створення власного електронного продукту – сучасний напрям у викладанні шкільної географії / О.О. Жемеров, О. І. 

Чернявський // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. - Вип. 
20. – С. 130-134. 
3. Жемеров О.О. Розробка нової системи шкільних географічних екскурсій у природу / О.О. Жемеров, А.І. Янченко // Проблеми 

безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. - Вип. 22. – С. 62-65. 
4. Жемеров О.О. Система презентацій у шкільному курсі «Фізична географія материків і океанів» / О.О. Жемеров, Н.В. Шеремет // 

Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. - Вип. 22. – С. 133-137. 
5. Жемеров О.О. Нові підходи до формування понять у шкільному курсі «Соціально-економічна географія світу »/ О.О. Жемеров, М. 

Чишкала // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. - Вип. 24. – 



С. 126-130. 
відповідно до п. 3 

Байназаров А. М. Жемеров О. О. Географія материків і океанів. 7 клас. Атлас. - Харків: Ранок, 2013. - 25 с. (Лист № 14.1/12-Г-422 від 
27.12.2013).  

відповідно до п. 8 
Відповідальний редактор збірника наукових праць «Проблеми безперервної географічної освіти та картографії» 

відповідно до п. 10 
Голова методичної комісії факультету геології, географії, рекреації і туризму 

відповідно до п. 14 
1.Жемеров О.О. Дидактичні завдання з географії материків і океанів : Метод. посібник для учнів 7 класу / О.О. Жемеров, Н.О. Яценко. – 
Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 68 с. 
2. Жемеров О.О. Мікрокліматичні спостереження як основа прогнозування урожайності винограду в Харківському регіоні : метод. посіб. 
для студ.-геогр. ВНЗ / О.О. Жемеров, Б.О. Шуліка. – Харків : ХНУ, 2013. – 47 с. 
3. Жемеров О. О. Організація і проведення шкільних географічних екскурсій у природу : метод. посібник для студентів-географів ВНЗ / 
Жемеров О.О., Янченко А. І. – Харків : ХНУ ім. В. Н Каразіна, 2015. – 48 с. 

Добровольська Наталія В’ячеславівна 
відповідно до п. 2 

1. Добровольська Н.В. Сучасний стан, проблеми та перспективи використання земельних ресурсів Харківської області / Н.В. 
Добровольська // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Геологія. - Географія. - Екологія. – Х.: Видавництво ХНУ, 2012. – Вип. 
1033. – С. 186-190.  
2. Добровольська Н. Ефективність використання земельних ресурсів в аспекті рослинництва Харківської області / Н. Добровольська // 
Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – С. 246-251. 
3. Добровольська Н.В. Основні напрями підвищення продуктивності сільськогосподарських земель в аспекті рослинництва Харківської 
області / Н.В. Добровольська // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Геологія. - Географія. - Екологія. – Х. : видавництво ХНУ, 
2013. – Вип. 1049. – С. 110-114.  
4. Добровольська Н. Підходи до оптимізації землеробства Харківської області із застосуванням ГІС-моделювання / Н. Добровольська // 
Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 211-217. 
5. Добровольська Н. Просторово-часові особливості ефективності виробництва продукції рослинництва Харківської області // Часопис 
соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 108-112. 

відповідно до п. 3 
Добровольська Н.В. Формування екологічно збалансованого землеробства Харківської області: суспільно-географічний підхід : 
монографія / Н.В. Добровольська, С.В. Костріков. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 276. (внесок: розділ 2, 3, 4). 

відповідно до п. 15 
Присудження наукового ступеня кандидата географічних наук (2014, ДК № 025664) 

Скриль Ірина Анатоліївна  



відповідно до п. 3 
Мезенцев К.В. Туризм і рекреація в Харківській області: просторовий аналіз та соціальні пріоритети : монографія / К.В. Мезенцев, Л.М. 
Нємець, І.А. Скриль. – Харків, 2012. – 180 с. (підрозділи 3.1, 3.2, 4.2) 

відповідно до п. 10 
Робота на посаді завідувач відділу краєзнавства комунального закладу Харківська обласна станція юних туристів 

відповідно до п. 14 
1. Скриль І. А. Рекреаційна географія з основами екскурсознавства : метод. вказівки для сам. роботи студентів. – Харків, 2013. – 20 с. 
2. Скриль І. А. Практикум: Регіональна екскурсійна діяльність : метод. вказівки для самостійної роботи студентів, які навчаються за 
спеціальністю «Економічна та соціальна географія» спеціалізацією «Рекреація та екскурсійна діяльність» / Скриль І. А., Кулєшова Г. О. 
– Харків, 2014. – 38 с.  
3. Скриль І. А. Практикум: Планування екскурсійних маршрутів : метод. вказівки для самостійної роботи студентів. – Харків, 2016. – 48 с. 

відповідно до п. 15 
Присудження наукового ступеня кандидата географічних наук (22.12.2011) 

Редін Володимир Іванович 
відповідно до п. 9 

Член журі  ІІ етапу Всеукраїнських  конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (2012-2017) 
відповідно до п. 11: 

Член спеціалізованої вченої ради К.64.051.23 за спеціальністю 11.00.02 – «економічна та соціальна географія», виконував обов’язки 
Вченого секретаря (2011-2015). 

 відповідно до п. 14 
1. Сегіда К.Ю. Географія Харківської області : навч.-метод. комплекс для сам. роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки 
«Географія», зі спеціальності «Економічна та соціальна географія» / К.Ю. Сегіда, В.І. Редін, Є.Ю. Телебєнєва. – Харків, 2014. – 56 с. 
2. Редін В.І. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу 
«Географічне країнознавство» / В.І. Редін, П.А. Вірченко, Г.О. Кулєшова. – Харків, 2014. – 20 с. 
3. Редін В.І. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Географія світового господарства» (для студентів-
географів 4 курсу спеціальності «Економічна та соціальна географія») / В.І. Редін, Г.О. Кулешова. – Харків, 2013. – 22 с. 

Клименко Валентина Григорівна 
 відповідно до п. 2 

1. Клименко В.Г. Сучасні моделі вивчення курсу «Фізична географія України» у вищій школі / В.Г. Клименко // Проблеми безперервної 
географічної освіти і картографії : зб. наук пр. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. 18. – С. 77-80. 
2. Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Уда у межах Харківської області / В.Г. Клименко // Проблеми безперервної географічної освіти 
і картографії : зб. наук пр. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С. 54-58. 
3. Клименко В. Водно-ресурсний потенціал Харківської області: проблеми використання / В. Клименко, С. Решетченко, В. Машкіна // 
Часопис соціально-економічної географії : зб. наук пр. – 2015. - Вип. 19 (2). - С. 135-139. 
4. Клименко В.Г. Екологічна оцінка якості води річки Харків у межах України / В.Г. Клименко // Проблеми безперервної географічної 



освіти і картографії : зб. наук пр. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 16. – С. 40-44. 
5. Клименко В.Г. Оцінка та аналіз ефективності приодоохроної мережі Харківської області графоаналітичним методом / В. Г. Клименко, 
А. В. Олійник // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук пр. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 
19. – С.36-41. 

відповідно до п. 3 
Клименко В.Г. Гідрологія України // Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навч.-метод. посібник / [кол.авт. ]; за 
ред.. В.А. Пересадько, В.Е. Лунячек, К.В. Шпурік. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. - С. 201-228.  

відповідно до п. 10 
Заступник декана з навчально-методичної роботи факультету геології, географії, рекреації і туризму. 

відповідно до п. 14 
1. Загальна гідрологія : навч. посібник / В.Г. Клименко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. - 280 с. 
2. Клименко В.Г. Водні маршрути річкою Десна: туристський путівник / В. Г. Клименко, А. О. Івашина. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
2012. – 84 с.  
3. Клименко В.Г. Гідроекологічна оцінка поверхневих вод басейну р. Уда (в межах Харківської області) : метод. посібник для студентів / 
В.Г. Клименко, Г.Г. Журавель. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. - 100 с. 
4. Клименко В.Г.Екологічна мережа Харківської області: проблеми та перспективи розвитку : навч. посібник / В.Г. Клименко, А.В 
Олійник. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. - 132 с.  
5. Клименко В.Г. Фізична географія України : навч. посібник для студентів-географів / В.Г. Клименко, О.П. Фенько. – Харків : ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 2013. – 96 с. 

Сегіда Катерина Юріївна 
відповідно до п. 1 

Нємець Л. М. Аналіз траєкторії розвитку соціальної інфраструктури Харківської області / Л. М. Нємець, К. Ю. Сегіда, П. О. Кобилін // 
Актуальні проблеми економіки.  – 2014. – С. 409-419. 

відповідно до п. 2 
1. Сегіда К. Геодемографічний прогноз Харківської області (за допомогою методу екстраполяції) / К. Сегіда // Вісник Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія-Географія-Екологія. – Вип. № 43. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 
164-174. 

2. Сегіда К. Статево-вікова структура населення м. Харкова як основа його демографічного капіталу / К. Сегіда // Часопис соціально-
економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків т: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – 
С. 73-76. 

3. Сегіда К. Ю. Тенденції та територіальні особливості статево-вікової структури населення Харківської області (на основі 
прогнозу методом компонент) / К. Ю. Сегіда // Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки. – Суми : вид-во 
СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – Вип. 7. – С. 102-110. 

4. Сегіда К. Методичні основи аналізу розселення населення регіону / К. Сегіда // Проблеми безперервної географічної освіти і 
картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. – Вип. 18. – С. 150-155. 



5. Сегіда К. Ю. Просторово-статистичні особливості розселення населення Харківського району Харківської області / К. Ю. Сегіда, Н. 
М. Ткаченко // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 19 (2). – 
С. 60-66. 

відповідно до п. 3: 
1. Сегида Е. Ю. География населения с основами демографи : учебно-метод. пособие / Е. Ю. Сегида. – Харьков : ХНУ имени В. Н. 
Каразина, 2014. – 156 с. 
2. Нємець Л.М. Демографічний розвиток Харківського регіону : монографія / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, К.А. Нємець. – Харків : ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2012. – 200 с. (внесок: підрозділ 1.1, 1.2, розділ 2) 
3. Нємець Л.М. Працересурсний потенціал Харківського регіону (суспільно-географічний аспект) : монографія / Л.М. Нємець, 
Ю.Ю. Сільченко, К.А. Нємець, К.Ю. Сегіда. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 180 с. (внесок: розділ 2) 

відповідно до п. 8: 
відповідальний виконавець: «Розробка методів геоінформаційного моделювання максимальних руслових витрат під час весняних 
повеней та літніх дощових паводків у водозбірних басейнах» (2011-2013, № ДР 0112U000102), «Територіальні особливості соціальної 
інфраструктури сільської місцевості Донецької області та шляхи її оптимізації» (2012-2013, № 49-12). 

Донцов Анатолій Васильович  
відповідно до п. 2 

1. Донцов А.В. Системність як основа формування майбутніх учителів у процесі сімейного виховання / А.В. Донцов // Теорія та практика 
управління соціальними системами. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. - №4. – С. 91-98. 
2. Донцов А.В. Вплив духовності на формування морально-регулятивної сфери майбутных учителів / А.В. Донцов // Наукові записки 
кафедри педагогіки : зб. наук. пр. - Вип. ХХХV. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. - С. 57-67. 
3. Донцов А. В. Механізми формування морально-духовної культури майбутніх учителів / А.В. Донцов // Наукові записки кафедри 
педагогіки : зб. наук. пр. - Вип. ХХХVIII. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. - С. 87-95.  
4. Донцов А.В. Формування ціннісно-орієнтаційної визначеності майбутніх учителів у системі колективних відносин / А.В. Донцов // 
Теорія та практика управління соціальними системами. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. - №1. – С. 55-65. 
5. Донцов А.В. Формування морально-духовних якостей студентів у контексті гуманізації освіти / А.В. Донцов // Наукові записки кафедри 
педагогіки : зб. наук. пр. - Вип. 40. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. - С. 79-86.  

відповідно до п. 3: 
Донцов А. В. Методологія наукових досліджень: Методичні рекомендації для студентів та аспірантів технічних спеціальностей. – Харків, 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 28 с. 

відповідно до п. 4 
Наукове керівництво роботами на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук - Кушнір І. М., 2012. 

Нємець Костянтин Аркадійович 
відповідно до п. 1 

Niemets K. Features of social and geographical researches of health care system of the border region / K. Niemets, L Kliuchko, G.Kulieshova / 
Економічний часопис-ХХІ. - 2015 - № 1-2 (1). - С. 93-95. 



відповідно до п. 2 
1. Нємець К.А. Концепція соціально-географічної системи як методологічний конструкт суспільної географії / К.А. Нємець, Л.М. Нємець 

// Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 
2015. – Вип. 18 (1). – С. 24-32. 

2. Нємець К.А. Environment as a factor of the spatial organizations of the big city (on the example of the city of kharkiv) / К.А. Нємець, А.В. 
Мазурова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія-Географія-Екологія. – Харків : Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. № 1157. – С. 154-158. 

3. Нємець К.А. Методологічні аспекти соціально-географічного дослідження сфери охорони здоров’я / К.А Немєць, Т.Г. Погребський // 
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія-Географія-Екологія. – Харків : Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. № 1033. – С. 148-151. 

4. Нємець К.А. Особливості соціогеосистеми як об’єкта соціально-економічної географії / К.А. Нємець, Л.М. Нємець // Часопис 
соціально-економічної географії. – Харків, 2012. – Вип. 12 (1). – С. 39-42. 

5. Нємець К.А. Компонентний аналіз вектору розвитку соціогеосистем / К.А. Нємець, В.В. Грушка // Часопис соціально-економічної 
географії. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014 – Вип. 16 (1). – С. 7-15. 

відповідно до п. 3 
1. Нємець К.А. Прикордонні соціогеосистеми: тенденції та особливості розвитку : монографія / К.А. Нємець, Г.О. Кулєшова, Л.М. 
Нємець. – Харків : Екограф, 2012. – 232 с. (внесок: розділ 3) 
2. Нємець К.А. Просторовий аналіз в суспільній географії: нові підходи, методи, моделі : монографія / К.А. Нємець, Л.М. Нємець. – 
Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 228 с. (внесок: розділи 2, 3) 
3. Нємець К.А. Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект : [монографія] / К.А. Нємець, П.А. Вірченко, Г.О. 
Кулєшова. – Харків, 2014. – 180 с. (внесок: 3.1, 3.2) 

відповідно до п. 4 
за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» 5 кандидатських дисертацій: Г.Є. Дудкіна (2012), О. М. Самойлов (2012), 
С.А. Отечко (2013), В.В. Грушка (2014), Т.Г. Погребський (2015), 1 докторська дисертація: П.В.Шуканов (2014)  

відповідно до п. 7 
протягом 6 років був членом експертної ради ВАК України 

відповідно до п. 8 
Теоретичні та методичні засади викладання дисципліни «Основи геоекономіки та проблеми» (2013, керівник). Член редколегії журналу 
«Часопис соціально-економічної географії». 

відповідно до п. 9 
переможці і призери Всеукраїнського конкурсу наукових студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 
напряму «Географічні науки» - Логвинова М. (ІІІ місце, 2015), Суптело О. (І місце, 2016). 

відповідно до п. 11 
Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських (м. Одеса Д. 41.051.03 ОДУ імені І.І.Мечникова) та кандидатських дисертацій (К 
64.051.23, ХНУ імені В.Н.Каразіна) за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. 



Барило Ірина Миколаївна 
відповідно до п. 1 

Egorov D. Demographic potential as objects of research of social geography / D. Egorov, I. Barylo, K. Segida // Journal of Economics and 
Economic Education Research. - Weaverville, NC, USA. – Volume 17, Special Issue 2, 2016. – Р. 373-380. 

відповідно до п. 2 
1. Барило І. М. Особливості сучасних демографічних процесів регіонів України / І. М. Барило, Т. Г. Погребський, Є. Ю. Телебєнєва // 
Економічна та соціальна географія : наук. зб. / [Ред. кол: С. І. Іщук (відп. ред.) та ін.].– К. – 2014 – Вип. 1 (69). – С. 102-110.  
2. Нємець Л.М. Трансформація статево-вікової структури населення (на прикладі Полтавської області) / Л.М. Нємець, І.М. Барило. - 
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія : зб. наук. пр.– Харків: Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. № 1098. – С. 96-100.  
3. Барило І. М. Статево-вікова структура населення як чинник геодемографічного розвитку (на прикладі Полтавської області) / 
І. М. Барило // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр.– Х.: Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна, 2014. – № 17 (2). – С. 190-194.  
4. Телебєнєва Є.Ю. Компонентний аналіз геодемографічного розвитку Полтавської області / Є.Ю. Телебєнєва, І.М. Барило // Науковий 
вісник Чернівецького університету. Географія: зб. наук. пр. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. - Вип. 775-776. – С. 249-255. 
5. Нємець Л.М. Соціально-демографічні аспекти розвитку Хорольського району Полтавської області / Л.М. Нємець, І.М. Барило, 
Є.Ю. Телебєнєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Географічні науки»: зб. наук. праць. – Херсон : 
Гельветика, 2016. – Вип. 5. – С. 42-47. 

відповідно до п. 14 
Сегида Е.Ю. Барило И.М. География населения с основами демографи : метод. рекомендации и задания к практическим занятиям для 
студентов-географов по специальности «Экономическая и социальная география». - Харьков, 2015. – 48 с. 

відповідно до п. 15 
Присудження наукового ступеня кандидата географічних наук (2017, ДК № 040836). 

відповідно до п. 16 
Куратор групи ГЦ-22. 

Нємець Людмила Миколаївна 
відповідно до п. 1 

Niemets L. Demographic potential as the basis for social and economic development / L. Niemets, K. Sehida, N. Guseva // Економічний 
часопис-ХХІ. – 2015. – № 3-4. – 122 с. – С. 93-97. 

відповідно до п. 2 
1. Нємець Л.М. Конструктивно- та соціально-географічні особливості природокористування: проблеми та можливості їх вирішення / Л. 

М. Нємець // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Екологія. - 2013. - № 1070, вип. 9. - С. 14-23. 
2. Нємець Л.М. Суспільно-географічні особливості міграції населення Полтавської області / Л.М. Нємець, І.М. Барило // Часопис 

соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. - 
Вип. 16 (1). – С. 67-70. 



3. Нємець Л.М. Техногенна безпека Харківської області як регіональної соціогеосистеми / Л.М. Нємець, А.І. Лур’є, К.Ю. Сегіда // 
Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 
2012. - Вип. 16 (1). – С. 23-28. 

4. Нємець Л.М. Територіальні та часові особливості розвитку рослинництва Харківської області / Л.М. Нємець, В.Ф. Ліхван // Часопис 
соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків, 2012. – Вип. 12 (1). – С. 132-137. 

5. Нємець Л.М. Підземні води як чинник стійкого розвитку регіону / Л.М. Нємець // Вісник Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Серія : Геологія. Географія. Екологія. – 2016. - Вип. 45. – С. 62-66. 

відповідно до п. 3 
1. Нємець Л.М. Демографічний розвиток Харківського регіону: монографія / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, К.А. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2012. – 200 с. (внесок: вступ, 1.3, 3.3, висновки) 
2. Нємець Л.М. Туризм і рекреація в Харківській області: просторовий аналіз та соціальні пріоритети : монографія / Л.М. Нємець, К.В. 

Мезенцев, І.А. Скриль. – Харків, 2012. – 180 с. (внесок: 1.2, 3.2) 
3. Нємець К.А. Прикордонні соціогеосистеми: тенденції та особливості розвитку : монографія / К.А. Нємець, Г.О. Кулєшова, Л.М. 

Нємець. – Харків : Екограф, 2012. – 232 с. (внесок 1.2, 1.3) 
4. Нємець Л.М. Працересурсний потенціал Харківського регіону (суспільно-географічний аспект) : [монографія] / Л.М. Нємець, Ю.Ю. 

Сільченко, К.А. Нємець, К.Ю. Сегіда. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 186 с. (внесок: вступ, 3.2, висновки) 
відповідно до п. 4 

Успішні захисти здобувачів О.О. Носирєва (2012 р.), Д.В. Шиян (2012 р.), В.В. Панкратьєвої (2014), Я.В. Василевської (2014), Є.Ю. 
Телебєнєвої (2015), І. М. Барило (2016) за спеціальністю 11.00.02 - «Економічна та соціальна географія» 

відповідно до п. 8 
Науковий керівник: «Територіальні особливості формування конкуренто-спроможності регіону» (№ ДР 0115U000504, 2015-2016), у 
межах кафедральної тематики «Суспільно-географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)» 
(№ ДР 0114U005561, 2015-2017), «Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в 
аспекті раціонального природокористування» (№ ДР 0111U008533, 2012-2014); госпдоговірної теми «Територіальні особливості 
соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області та шляхи її оптимізації» (2012-2013). Голова редколегії журналу 
«Часопис соціально-економічної географії». 

відповідно до п. 10 
завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

відповідно до п. 11 
голова спеціалізованої вченої ради К 64.051.23 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

Мезенцев Костянтин Володимирович 
відповідно до п. 2 

1.Мезенцев К.В. Методи дослідження в суспільній географії: традиції та новації / К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : 
наук. зб. – 2013. – Вип. 1(66). – С. 31-42. 
2.Мезенцев К.В. Тестування моделі диференціальної урбанізації в Україні // Економічна та соціальна географія. – 2015. – Вип. 3(73). – 



С. 15-26. 
3. Mezentsev К. New social and economic processes in Kyiv’s hinterland / K Mezentsev, I Bradе, N Mezentseva // Часопис соціально-
економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. - Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 12 (1). 
С. 156-160. 
4.Мезенцев К.В. Привабливість території для проживання людини: методологічні та прикладні аспекти дослідження / К.В. Мезенцев, 
Г.П. Підгрушний // Український географічний журнал. – 2015. – Вип. 1. – С. 32-41. 
5. Мезенцев К.В. Трасформація процесів економічного розвитку Сумської області / К.В. Мезенцев, ЄВ. Яковенко // Економічна та 
соціальна географія : наук. зб. / [ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) та ін.] – 2012. – Вип. 1 (64). – С. 189 – 196. 

відповідно до п. 3 
1. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність та поляризація. – К. : ДП «Прінт Сервіс», 2014. – 132 с. (у 
співавторстві) 
2. Науково-дослідницький практикум з суспільної географії / К. В. Мезенцев. – К. : ДП «Прінт Сервіс», 2014. – 47 с.   

відповідно до п. 8: 
Науковий керівник теми 16БП050-02 «Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських територій». 
Заступник головного редактора фахового журналу “Економічна та соціальна географія”; член редколегій фахових журналів «Вісник 
Київського національного університету ім.Т.Шевченка» Серія Географія, «Часопис соціально-економічної географії». 

відповідно до п. 11: 
Член спеціалізованих вчених рад (Д 26.001.07 географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка; К 64.051.23 факультету геології, 
географії, рекреації і туризму Харківського національногоуніверситету імені В.Н.Каразіна). 

 

4.  Якісний склад випускових кафедр із спеціальності 106 «Географія» 

 

4.1. Якісний склад випускової кафедри фізичної географії та картографії із спеціальності 106. Географія 
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Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Пересадько 
Віліна 
Анатоліївна  

професор 
кафедри 
фізичної 
географії  та 
картографії  

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького 
(1986, 
Географія, 
Географ. 
Викладач 
географії) 

Доктор географічних наук, 
11.00.12 - Географічна 
картографія,  
«Наукові основи 
регіонального еколого-
природоохоронного 
картографування», 
професор кафедри 
фізичної географії та 
картографії 

Топографія з основами геодезії 
(32 год.), Теоретична 
картографія (24 год.), Теорія 
геозображень (22 год.), 
Глобальні проблеми сучасності 
(24 год.), Основи ГІС-аналізу 
(22 год.) 

Доповнення 
№ 1 

(після табл. 
4.1) 

Державне 
підприємство 
"Східгеоінформ", 
2015 

Черваньов 
Ігор 
Григорович 

професор 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького 
(1960, Фізична 
географія, 
Фізико - 

Доктор технічних наук, 
11.00.04 - Геоморфологія і 
палеогеографія,  
«Структурний аналіз 
рельєфу», професор 
кафедри раціонального 
використання природних 

Фізика з основами фізики Землі 
(24 год.), Основи геоекології (24 
год.), Фундаментальні 
проблеми землезнавства (46 
год.), Теорія і методологія 
географічної науки (36 год.) 

Доповнення 
№ 2 

(після табл. 
4.1) 

Таврійський 
національний 
університет імені 
В. І. 
Вернадського, 
2014  

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

викладача 

Найме-
нування 

посади (для 
сумісників — 

місце 
основної 
роботи, 

наймену-
вання посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом 

про вищу 
освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової спеціальності, 
тема дисертації, вчене 

звання, за якою 
кафедрою 

(спеціальністю) 
присвоєно  

Найменування всіх 
навчальних дисциплін, які 

закріплені за викладачем, та 
кількість лекційних годин з 

кожної навчальної дисципліни 

Інформація 
про наукову 
діяльність 
(основні 

публікації, 
НДР, участь 
у конферен-
ціях, робота 

з 
аспірантами 

докторан-
тами, 

керівництво 
науковою 
роботою 

студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 
документа, 
тема, дата 

видачі) 
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географ. 
Вчитель 
географії 
середньої 
школи) 

ресурсів і охорони природи 

Прасул 
 Юлія  
Іванівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В. Н. Каразіна 
(2000, 
Географія. 
Географ, 
викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Наукові основи 
системного 
картографування регіонів 
України для потреб 
туризму», доцент кафедри 
фізичної географії та 
картографії 

Ґрунтознавство і біогеографія 
(32 год.), Основи наукових 
досліджень (24 год.), 
Рекреаційна географія (24 год.), 
Спортивно-оздоровчий туризм 
(24 год.), Організація 
туристичної діяльності (22 год.) 

Доповнення 
№ 3 

(після табл. 
4.1) 

Харківська 
обласна станція 
юних туристів,  
2015 

Решетченко 
Світлана 
Іванівна  

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
Сковороди 
(1999, Історія і 
географія, 
Вчитель історії і 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.09 - 
Метеорологія і 
кліматологія та 
агрометеорологія, 
 «Просторово-часовий 
розподіл температурно-
вологісних характеристик 
Лівобережної України» 

Метеорологія з основами 
кліматології (36 год.), Природні 
умови і ресурси України / 
Географічне середовище 
України (18 год.), Практикум: 
Прикладні географічні 
дослідження (12 год.) 

Доповнення 
№ 4 

(після табл. 
4.1) 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В.Н. Каразіна, 
Курси 
дистанційного 
навчання, 2014 

Байназаров 
Анатолій 
Михайлович 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького 
(1989, 
Географія, 
Географ, 
викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12  
Географічна картографія,  
«Атласне еколого-
природоохоронне 
картографування 
адміністративних 
областей», доцент 
кафедри фізичної 
географії і картографії 

Картографія (32 год.), Фізична 
географія материків і океанів 
(88 год.), Фаховий практикум / 
Обробка геоінформації (24 
год.), Географія міжнародного 
туризму / Міжнародні туристичні 
потоки (24 год.) 

Доповнення 
№ 5 

(після табл. 
4.1) 

Академічне 
співтовариство 
Міхала 
Балудянського 
(Словаччина), 
«Сучасні наукові 
дослідження та 
розробки: 
теоретична 
цінність та 
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практичні 
результати», 
2016  

Жемеров 
Олександр 
Олегович 

професор 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького 
(1971, 
Географія, 
Географ. 
Викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.04 - 
Геоморфологія,  
«Викопний сеноманський 
рельєф півночі Західного 
Сибіру та його аналіз для 
оптимізації розробки 
газових родовищ (на 
прикладі Медвежого)», 
доцент по кафедрі 
фізичної географії і 
картографії 

Ландшафтознавство (36 год.), 
Методика викладання географії 
(32 год.), Природні умови і 
ресурси України / Географічне 
середовище України (18 год.), 
Педагогічні технології вищої 
школи (36 год.), Прикладна 
ландшафтна екологія (22 год.) 

Доповнення 
№ 6 

(після табл. 
4.1) 

Харківська 
обласна станція 
юних туристів, 
2015 

Клименко 
Валентина 
Григорівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького 
(1976, 
Географія, 
Географ) 

 Фізична географія України (48 
год.), Загальна гідрологія з 
основами океанології (36 год.), 
Геоекологічна експертиза 
території (24 год.) 

Доповнення 
№ 7 

(після табл. 
4.1) 

Харківський 
Регіональний 
центр з гідро-
метеорології, 
2015 

Бубир 
Наталія 
Олександрів-
на 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького 
(1999, 
Географія, 
Географ, 
викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Геоінформаційне 
картографування для 
потреб системи 
безперервної освіти» 

Основи комп'ютерної графіки 
(16 год.), Географічні основи 
кадастру (24 год.), Управління 
науковими проектами (24 год.), 
Кадастр і моніторинг земель (22 
год.) 

Доповнення 
№ 8 

(після табл. 
4.1) 

Харківський 
національний 
аграрний 
університет ім. 
В. В. Докучаєва, 
2016 

Поліщук 
Людмила 
Борисівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 

Харківський 
державний 
університет ім. 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.04 
Геоморфологія,  

Геоморфологія і 
палеогеографія (32 год.), 
Основи раціонального 

Доповнення 
№ 9 

(після табл. 

Харківський 
національний 
університет імені 
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географії та 
картографії 

О.М. Горького 
(1967, 
Географія, 
Фізична 
географія. 
Викладач 
географії) 

«Викопний рельєф та 
будова верхнього 
олігоцену та міоцену 
центральної частини 
Дніпровсько-Донецької 
низовинної рівнини», 
доцент по кафедрі 
раціонального 
використання природних 
ресурсів і охорони природи 

природокористування  (24 год.), 
Практикум: Прикладні 
географічні дослідження (12 
год.) 

4.1) В.Н.Каразіна, 
«Технології 
дистанційної 
освіти у вищому 
навчальному 
закладі», 2014 

Сінна  
Олена  
Іванівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В. Н. Каразіна 
(2009, 
Географія. 
Магістр, 
викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія, 
«Ландшафтно-екологічне 
картографування на основі 
геоінформаційних 
технологій (на прикладі 
Харківської області)», 
доцент кафедри фізичної 
географії та картографії  

Ґрунтознавство і біогеографія 
(32 год.), ГІС в географії (24 
год.), Управління ГІС-проектами 
(36 год.), Онлайн ГІС-сервіси / 
Веб-картографія (24 год.)  

Доповнення 
№ 10 

(після табл. 
4.1) 

Ванкуверський 
острівний 
університет 
Канади спільно з 
КНУ ім. Тараса 
Шевченка, 
«Вступ до ГІС», 
2015  

Бодня Оксана 
Вікторівна 

доцент 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В.Н. Каразіна, 
(2010, 
Географія, 
магістр, 
викладач 
географії) 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.11 - 
Конструктивна географія і 
раціональне використання 
природних ресурсів; 
«Організація території 
об’єктів природно-
заповідного фонду долини 
річки Оскіл засобами 
геоінформаційних 
технологій»   

Загальне землезнавство (32 
год.), Аналіз даних ДЗЗ / 
Картографічний дизайн (36 
год.), Дистанційні методи в 
геомоніторингу / Дистанційні 
методи в управлінні 
територіями (22 год.), 
Рекреаційне 
природокористування (22 год.) 

Доповнення 
№ 11 

(після табл. 
4.1) 

Школа 
педагогічної 
майстерності 
Харківського 
національного 
університету ім. 
В.Н. Каразіна, 
2015 

Родненко 
Катерина 
Вячеславівна 

старший 
викладач 
кафедри 

Харківський 
національний 
університет ім. 

Кандидат географічних 
наук, 11.00.12 - 
Географічна картографія, 

Краєзнавство і регіональний 
туризм (24 год.), 
Картографічний метод 

Доповнення 
№ 12 

(після табл. 

Захист 
дисертаційної 
роботи на 
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фізичної 
географії та 
картографії 

В. Н. Каразіна 
(2010, 
Географія. 
Магістр, 
викладач) 

«Регіональне 
картографування 
природної та історико-
культурної спадщини (на 
прикладі Харківської 
області)» 

досліджень (24 год.), Природна 
та історико-культурна спадщина 
(24 год.), Тематичне 
картографування (22 год.) 

4.1) здобуття 
наукового 
ступеня 
кандидата 
географічних 
наук, 2015 

Агапова 
Олена 
Леонтіївна 

старший 
викладач 
кафедри 
фізичної 
географії та 
картографії 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В. Н. Каразіна 
(2013, 
Географія. 
Магістр, 
викладач) 

 Дистанційне зондування Землі 
(32 год.), Основи моделювання 
в географії (24 год.), Основи 
фотограмметрії (24 год.) 

Доповнення 
№ 13 

(наприкінці 
розділу) 

Захист 
дисертації на 
здобуття 
наукового 
ступеня 
кандидата 
географічних 
наук, 2017 

Попов 
Владислав 
Сергійович 

завідувач 
лабораторії 
геоінформацій
них систем і 
дистанційного 
зондування 
Землі, 
старший 
викладач 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В. Н. Каразіна 
(2012, 
Географія. 
Географ, 
викладач 
географії) 

 Основи розробки баз геоданних  
/ Технології польового збору 
геоданних (24 год.) 

Доповнення 
№ 14 

(наприкінці 
розділу) 

Захист 
дипломної 
роботи, 2012 

Салімон 
Вікторія 
Миколаївна 

Завідувач 
лабораторії 
картографії, 
топографії та 
геоінформа-
ційних 
технологій 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького 
(1990, 
Географія, 
Географ. 
Викладач 
географії) 

 Географія і економіка в школі / 
Шкільна географія (24 год.), 
навчальна практика, 
педагогічна практика 

Доповнення 
№ 15 

(наприкінці 
розділу) 

Міжнародна 
методична 
школа-семінар 
«Сучасні 
педагогічні 
технології в 
освіті», 2017 

Борисенко 
Катерина 

Завідувач 
лабораторії 

Харківський 
національний 

 Навчальна практика, 
педагогічна практика 

Доповнення 
№ 16 

Технології 
дистанційної 



1 2 3 4 5 6 7 

Борисівна географії, 
геоекології та 
методики 
викладання 
географічних 
дисциплін ім. 
професора 
Г.П. 
Дубинського 

університет ім. 
В. Н. Каразіна 
(2006, 
Географія, 
магістр 
географії, 
викладач) 

(наприкінці 
розділу) 

освіти у вищому 
навчальному 
закладі, ХНУ 
імені В. Н. 
Каразіна, 2012 

Машкіна 
Вікторія 
Вікторівна 

Провідний 
інженер 
лабораторії 
фізичної 
географії, 
геоекології та 
методики 
викладання 
географічних 
дисциплін 
імені 
професора 
Г.П. 
Дубинського 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В. Н. Каразіна 
(2007, 
Географія, 
Географ, 
викладач 
географії) 

 педагогічна практика Доповнення 
№ 17 

(наприкінці 
розділу) 

Технології 
дистанційної 
освіти у вищому 
навчальному 
закладі, ХНУ 
імені В. Н. 
Каразіна, 2016 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Голіков Артур 
Павлович 

професор 
кафедри 
міжнародних 
економічних 
відносин ХНУ 
імені В. Н. 
Каразіна, 
завідувач 
кафедри 
фізичної 

Харківський 
державний 
університет ім. 
О.М. Горького 
(1961, 
Економічна 
географія. 
Географ, 
викладач 
географії) 

Доктор географічних наук, 
11.00.02 – Соціально-
економічна географія;  
«Територіальна 
організація водного 
господарства СРСР», 
професор кафедри 
економічної географії 

Музеє- та екскурсознавство (24 
год.), Туристичні ресурси 
України (22 год.), 
Музеєзнавство / Музеї світу (24 
год.) 

Доповнення 
№ 18 

(наприкінці 
розділу) 

Кафедра 
фізичної 
географії та 
картографії ГГФ 
ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 
2012 
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географії та 
картографії 

 
Декан факультету  
геології, географії, рекреації і туризму                                                                  Пересадько В. А. 
 

Доповнення до табл. 4.1 

№ Інформація про наукову діяльність 

1 Пересадько Віліна Анатоліївна має більше 150 публікацій, з них 20 навчально-методичного та близько 130 наукового характеру, 
серед них картографічні твори, 5 монографій, зокрема: 
1. Пересадько В. А. Інтеграція російських та українських геоінформаційних ресурсів / О. В. Кошкарьов, А. О.Медведєв, В. А. 
Пересадько, Н. О. Бубир, О. І. Сінна // Вісник геодезії та картографії. – 2012. – № 6 (81). - С.32-37.  
2. Пересадько В. А. Еколого-природоохоронне картографування міст: історія, стан, перспективи / Пересадько В. А. // Часопис 
картографіі : зб. наук. праць. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка. – Вип. 7. - С. 71-74. 
3. Пересадько В. А. Атласне еколого-природоохоронне картографування: сутність, досвід, парямки розробки / Пересадько В. А. // 
Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - № 1054. Серія «Екологія». - Вип. 8. – Харків, 2013. - С. 7-12. 
4. Пересадько В. А. Досвід картографічного забезпечення альтернативної енергетики в Україні та світі / В.А. Пересадько, О. Л. 
Агапова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. - Вип. 20. - Харків, 2014 - С. 3-6. 
5. Peresadko V. Andrei Krasnov - professor of Kharkov University / Peresadko V., Shpurik K. // Аssembly of the outstanding naturalists: to the 
100 th anniversaryof death XXXV Bulletin of Batumi botanical garden (To the Memory Andrei Krasnov (1862-1914)) – 2014.  
6. Peresadko V., Popovich N. Trans-border territories mapping: realities and persrektives / V. Peresadko, N. Popovich // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. - Вип. 20. – Харків, 2014. – С. 153–157.  
7. Боков В.А., Пересадько В.А., Черванев И.Г. Экологическое картографирование: учеб. пособие. - Симферополь, 2014. - 236 с. 
Пересадько В.А. Стан і перспективи поводження з відходами в рамках розроблення стратегії розвитку Харківської області до 2020 
року / А. Н. Некос, К. Б. Уткіна, В. А. Пересадько, Н. В. Попович // Український географічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 58-64. 
8. Пересадько В.А. Использование картографического метода в исследовании стратегий устойчивого развития стран Европы / В.А. 
Пересадько, Н.В. Попович // Scientific Letters of Society of Michal Baludansky. – Vol. 4. – 2016. - № 1. – С.136-140. 
Науково-дослідна робота. Участь у виконанні теми «Оцінка вітроенергетичного потенціалу Донецької і Харківської областей» (2014-
2015). Заступник голови оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми безперервної географічної 
освіти і картографії», голова оргкомітету Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, 
сучасність, перспективи», присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського, голова оргкомітету «ГІС-ФОРУМу» в Харківському 
національному університеті імені В.Н. Каразіна. У 2012 р. стала членом оргкомітету міжнародної конференції «Національне 
картографування в Україні» (Київ, Інститут географії НАН України і ДНВП «Картографія»). 
Участь у конференціях та семінарах. Брала участь у 36 наукових та науково-практичних конференціях, зокрема: Національне 



№ Інформація про наукову діяльність 

картографування (Київ, 2012), Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харків, 2012-2016), з’їзд Українського 
географічного товариства (Київ, 2012, Чернівці, 2016), Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід (Львів, 
2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. Підготувала 3 кандидатів наук, керує 2 аспірантами. Опонент на захисті результатів 
дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук (2012) та кандидатів географічних наук (2012, 2013, 
2014, 2016) зі спеціальності «Географічна картографія». 
Керівництво студентською науковою роботою. Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів, магістрів географів. Під її 
керівництвом за останні роки студентами було успішно виконано та захищено близько 20 робіт. Тематика науково-дослідних робіт 
спрямована на застосування картографічного методу в галузі екології, природо- та культурноохоронної діяльності, туризму та 
рекреації, при аналізі соціальних, політичних, економічних процесів в Україні і в світі. В останні роки дипломниками розроблені атласи 
«Вибори в Україні», «Андрій Миколайович Краснов» та ін. Керує підготовкою статей та тез доповідей на студентські конференції в 
Харкові, Умані, Мінську. 

2 Черваньов Ігор Григорович за останні роки надруковав біля 60 наукових робіт, з них 5 монографій та 4 навчальні посібники: 
1. Антропогенная геоморфология в спектре её ипостасей // ХХХІІ пленум Геморфологической комиссии РАН. - Москва-Белгород, 
2012.  
2.  Bagrov N. The “new” Geography of the Information age: the Ukrainian realizes and trends / N.Bagrov, L. Rudenko, I Chervanyov / XXXII 
International Geographical Congress, Cologne. – 2012. 
3.  Черваньов І.Г. Інвайронменталізм у світовій науці: значення для вітчизняної географії / Черваньов І.Г., Грищенко Н. В. // 
Український географічний журнал. – К. : Інститут географії НАН України, 2013. – Вип. 2 (82) – С. 13-17. 
4. Chervanyov I. Step by step modernization of Ukrainian energetic sector: reality and tendenci / Chervanyov Igor // Government Gazette.  -  
London. - 2013. - Sept.  
5.  Chervanyov I. The consept of stability-noospheric development on the way of invironmentology Geography and Environmental Sciences / 
Chervanyov Igor, Gryschenko Nadia // Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Series Geography. Vol. 59. - 2013. № 2. 
6.  Chervanyov I.,Gryshchenko N. Towards two ways of constructive geography development in Ukraine // Scientific Annals of 
“AlexandruIoanCuza” University of Iasi – Geography series. - Vol. 59, issue 2. – 2014. – P. 153–168.  
7. Chervanyov I.,Marvelidze Z. Outstanding professor of Imperials Kharkov university and the founder of the Batumi botanical garden: the 
memorial article devoted to the one-hundredth anniversary from the date of death of Andrei Nikolayevich Krasnov // XXXV Bulletin of Batumi 
botanical garden(To the Memory Andrei Krasnov (1862-1914)). – 2014. - P. 86-91. 
8. Боков В.А., Пересадько В.А., Черванев И.Г. Экологическое картографирование: учебное пособие. - Симферополь: 2014. - 236 с. 
Науково-дослідна робота. Керівник тем «Територіальний менеджмент та удосконалення технологій альтернативної енергетики для 
потреб раціонального використання природних ресурсів Харківської області» (№ ДР 0111U001444, 2010-2012), «Розробка моделі 
територіальної організації  Придонецького природного регіону на основі дистанційних методів та ГІС-технологій» (№ ДР 13-17-13, 
2013-14).  
Участь у конференціях та семінарах. Загальна кількість більше ніж 30 конференцій. З них за останні роки можна виділити наступні: 



№ Інформація про наукову діяльність 

ХХХІІ Міжнародний Географічний конгрес (Кьольн, Німеччина, 2012); ХХХІІ Пленум Геоморфологічної комісії РАН (Бєлгород, Росія, 
2012); Міжнародна робоча зустріч українсько-німецького консорціуму (Дрезднен, Німеччина); Сучасні технології в ландшафтному 
картографуванні (Київ, 2013); Попередження надзвичайних ситуацій (Харків, 2016), Проблеми безперервної географічної освіти і 
картографії (Харків, 2012-2016), ГІС-форум (Харків, 2012-2017). 
Робота з аспірантами та докторантами. Науковий керівник дисертаційної роботи на здобуття наук. ступеня кандидата географічних 
наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (Бодня О.В., 2014). 
Здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями 2 аспірантів. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна за спеціальністю  11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів». 
Керівництво студентською науковою роботою. Керує студентською науковою роботою, в тому числі підготовкою студентами тез 
конференцій, наукових публікацій. Майже всі дипломні роботи бакалаврів та магістрів захищені під його керівництвом з відзнакою. 

3 Прасул Юлія Іванівна має 60 публікацій, з них біля 20 навчально-методичного та монографічного (у співавторстві) характеру: 
1. Прасул Ю.І. Інформаційно-картографічне забезпечення туристсько-краєзнавчої діяльності / Ю.І. Прасул, О.В. Пономаренко // 
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ, 2012. - Вип. 16. - С.102-106. 
2. Прасул Ю. І. Греція // Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, 
регоінальний досвід / за ред. А.Ю. Парфіненка. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 201-214. 
3. Прасул Ю.І. Територіальна організація приміської рекреації: регіональний аспект // Геополитика и экогеодинамика регионов : 
научный журнал. – Том 10. – Вып. 2. – Симферополь, 2014. - С. 200-205.  
4. Ґрунти Харківщини / Ю. Прасул // Харківщина : енциклопедичний словник / Харківська облрада, Харківська облдержадміністрація. 
– Харків : Золоті сторінки, 2014. – 440 с. – С. 99  
5. Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія» : навчально-методичний посібник / [кол. авт.; за ред. В.А. 
Пересадько, В.Е. Лунячека, К.В. Шпурік]. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – С. 26-95. 
6. Прасул Ю.І. Туристичний атлас Полтавської області / Ю. І. Прасул, Ю. В. Кіяшко // Проблеми безперервної географічної освіти і 
картографії : зб. наук. праць. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 102-106. 
Науково-дослідна робота. Участь у виконанні науково-дослідної роботи № 01.00.06.01.Ф «Розробити систему оперативної 
діагностики та довгострокового моніторингу якісного стану ґрунтів за різних рівнів біологізації землеробства (2014). Заступник голови 
оргкомітету Міжнародної конференції студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи», 
присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського. Участь у розробці Стратегії розвитку Харківської області до 2020 р. 
Участь у конференціях та семінарах. Брала участь більше ніж у 30 наукових та науково-практичних конференціях, зокрема, Сучасні 
проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харків, 2011-2016); Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, 
тенденції, перспективи розвитку (Черкаси, 2012, 2016), Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети (Харків, 
2012), Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону (Чернівці-Сочава, 2015), Теоретичні і прикладні 
напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України (Кіровоград, 2015), Зимові наукові читання (Київ, 2016), Освітні й наукові 
виміри географії (Полтава, 2016), ХІІ зїзд Українського географічного товариства (Вінниця, 2016) Від географії до географічного 
українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (Чернівці, 2016), Географія, економіка і туризм: національний та 
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міжнародний досвід (Львів, 2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. За потребою готує відгуки на автореферати. Виступала опонентом на захисті 
дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук (2012). 
Керівництво студентською науковою роботою. Під її керівництвом студентами було успішно захищено біля 50 дипломних робіт, як 
магістрів, так і бакалаврів. Тематика науково-дослідних робіт спрямована, в основному, на потреби туризму та рекреації шляхом 
польових досліджень з подальших картографуванням природних та історико-культурних ресурсів. Дипломниками розроблено серії 
туристичних карт адміністративних районів Харківської області, туристичні довідники з маршрутами та оцінкою рекреаційно-
туристичних ресурсів районів Харківської, Житомирської, Полтавської, Дніпропетровської областей; аніматорсько-туристичні та 
екскурсійні програми. Керує підготовкою статей та тез доповідей на конференції (Харків, Умань, Кіровоград, Чернівці, Полтава). 

4 Решетченко Світлана Іванівна має біля 20 наукових та навчально-методичних праць. Серед основних за останні роки такі: 
1. Решетченко С.І. Особливості зміни атмосферних опадів у Харкові на початку ХХI століття / С.І. Решетченко // Проблеми 

безперервної географічної освіти і картографії. – Харків, 2012. – Вип. 15. – С. 81-85. 
2. Решетченко С.І. Температура повітря на території Харківської області / С.І. Решетченко, Г.С. Куценко // Вісник ХНУ. Серія 

«Геологія, Географія, Екологія». – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – № 1098. - Вип. 40. - С. 109-114. 
3. Решетченко С.И. Влияние процессов в Северной Атлантике на климатические показатели в Украине и Восточной Европе / С.И. 

Решетченко, И.А. Кибальчич // Альманах современной науки и образования. – Тамбов : Грамота, 2014. - №4 (83). - С. 139-145. 
4. Reshetchenko S. The wind regime in the Donetsk region / S. Reshetchenko, A. Udovychenko // Yale Journal of Science and Education. 

– 2015. - P. 1025-1030. 
5. Polonskyi O. Features of temperature regime formation in forest and steppe Left-bank Ukraine under the influence of low frequency 

climate signals / O. Polonskyi, S. Rechetchenko, I. Kibal’chich // Canadian Journal of Science and Education. - 2014. - № 2. – P. 1049-1058. 
6. Решетченко С.І. Зміни температурного режиму на території Харківської області / С.І. Решетченко, Т.Г. Ткаченко, О.Г. Лисенко // 

Вісник ХНУ. Серія «Геологія, Географія, Екологія». - Харьков, 2015. – Вип. 43. – С. 113-124. 
Науково-дослідна робота. Радіаційний баланс як складова прикладних фізико-географічних досліджень (2017-2018) за Фондом 
розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Участь у конференціях та семінарах: Наука и образование в Австралии, Америке и Евразии: фундаментальные и прикладные науки 
(2014), Метеорологія, гідрологія, моніторинг довкілля в контексті екологічних викликів сьогодення (Київ, 2016); Изменения климата и 
природной среды Северной Евразии: анализ, прогноз, адаптация (Кисловодськ, Росія, 2014).  
Робота з аспірантами та докторантами. Рецензує автореферати за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, 
агрометеорологія. Офіційний опонент (Прокофьєв О. М., 2014) 
Керівництво студентською науковою роботою. Студенти приймають участь у м/н та всеукраїнських наук.-практ. конференціях. 
Переможці Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів з напрямку «Гідрометеорологія» (Лисенко О.Г., 2016; 2017)  

5 Байназаров Анатолій Михайлович має більше 100 публікацій, з них 20 навчально-методичного та близько 80 наукового 
характеру, серед них картографічні твори, монографії та статті у фахових виданнях України, зокрема: 

1. Байназаров А.М. Проблеми освітнього комплексу України / А.М. Байназаров // Scientific Letters of Academic Society of Michal 
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Baludansky, 2016.- Vol.4. - № 2. – Р. 128-137. 
2. Байназаров А. М. Використання топонімічних знань у викладанні географічних дисциплін / А.М. Байназаров, Є.В. Рубашенко // 

Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2015. - С. 68-70. 
3. Географія. Комплексний довідник / А. М. Байназаров, М. Ю. Височин, М. С. Жученко, О. В. Курносова, О. Є. Шматько, О. В. 

Яковчук. – Харків : Весна, 2013. - 480 с. (Крок до ВНЗ) 
4. Байназаров А. М. Інвестиційна діяльність у Харківському регіоні / Г. О. Кулєшова, А.М. Байназаров, Л.М. Нємець // Часопис 

соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків, 2012. – Вип. 12 (1). – С. 62 – 71. 
5. Соціально-економічна географія світу. Атлас / А. М. Байназаров. – Харків : Ранок, 2015. – 40 с. 

Науково-дослідна робота. Працює над докторською дисертацією “Наукові основи картографічного забезпечення реформування та 
модернізації освітнього комплексу України”. Є співавтором атласів з грифом МОН для середньої школи: Загальна географія. 6 клас, 
Географія материків і океанів. 7 клас, Фізична географія України. 8 клас, Економічна і соціальна географія України 9 клас, 
Соціально-економічна географія світу. 10 клас.  
Участь у конференціях та семінарах. Заступник голови оргкомітету щорічних Міжнародних науково-методичних семінарів та 
конференцій з проблем безперервної географічної і картографічної освіти (2012-2016), Всеукраїнського етапу Міжнародного 
конкурсу «Міст китайської мови». Участь: Освітньо-науковий простір Європи: проблеми та перспективи (2012, Едінбург, Велика 
Британія), Розвиток наукової співпраці між сходом і заходом у ХХІ столітті (2013, Мінськ, Білорусь), Перспективи розвитку 
міжнародної співпраці у галузі освіти та культури (2013, Пекін, Китай), Практичні результати наукових досліджень та розробок з 
міжкультурної комунікації (2014, Сямень, Китай), Європейський освітньо-науковий простір у сучасному вимірі (2015, Софія, 
Болгарія), Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати (2016, Братислава, Словаччина), 
Сучасні наукові дослідження та розробки: досвід EU Business School (2016, Барселона, Іспанія).  
Робота з аспірантами та докторантами. Участь у складанні відзивів (окремо чи у співавторстві) на автореферати на здобуття 
наукового ступеня кандидата географічних наук, які надходять зі спеціалізованих рад країн СНД.  
Керівництво студентською науковою роботою. Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів, магістрів 
географів. Під його керівництвом студентами успішно виконано та захищено близько 50 робіт. Дипломниками розроблено систему 
регіональних картографічних творів освітнього комплексу (окремі карти, серії карт і атласи) Харківщини (м. Харкова і окремих його 
районів; Харківської області і її адміністративних районів). Керує підготовкою статей та тез доповідей на студентські конференції. 

6 Жемеров Олександр Олегович має понад 200 публікацій, навчально-методичного та наукового характеру, серед них 20 статей у 
фахових виданнях України, 30 – за межами України. За останні 5 років основні публікації: 
1. Жемеров А.О. Компьютерные технологии в школьной географии / А.О. Жемеров // Проблемы устойчивого развития регионов 
Республики Беларусь и сопредельных стран : сб. науч. ст. / под ред. И. Н. Шарухо и др. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2012. -
Ч. 2. - С. 354-358. 
2. Жемеров О.О. Мікрокліматичні спостереження як основа прогнозування урожайності винограду в Харківському регіоні : метод. 
посіб. для студ.-геогр. ВНЗ / О.О. Жемеров, Б.О. Шуліка. - Х. : ХНУ, 2013. – 47 с. 
3. Жемеров О.О. Завдання обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з географії // Географія. 2013. - № 11-12 (231-232). – С. 2-31. 
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4. Жемеров О.О. Основи викладання географії : метод. вказівки до практ. робіт / О.О. Жемеров, В.В. Машкіна, Н.В. Свір. – Харків : 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 76 с.  
5. Жемеров О.О. Олімпіади з географії: завдання, відповіді : навч.-метод. посіб. – Харків : Основа, 2014. – 208 с. 
Науково-дослідна робота. Працює над докторською дисертацією «Наукові основи формування знань і вмінь у системі безперервної 
географічної освіти (дошкільної, шкільної, вищої)». Заступник голови оргкомітету щорічних (2010-2017) міжнародних наукових 
конференцій з проблем безперервної географічної освіти і картографії. Член редколегії фахового збірника «Проблеми безперервної 
географічної освіти і картографії», періодичних відань «Джерело педагогічних інновацій», «Краєзнавство. Географія. Туризм», 
«География и экология в школе XXI века». 
Участь у конференціях та семінарах. Брав участь у 20 наукових та науково-практичних конференціях і географічних з’їздах, зокрема 
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харків, 2012-2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. Керує одним аспірантом. Бере участь у комісіях з прийому іспитів у аспірантів з фаху. 
Керівництво студентською науковою роботою. Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів і магістрів географів. Під 
його керівництвом за 5 років студентами було успішно виконано та захищено 35 робіт: з них 19 бакалаврських, 8 робіт спеціалістів 
та 8 магістерських робіт. Разом зі студентами за 5 років підготовлено 10 методичних посібників для шкіл. Керував підготовкою 
статей та тез доповідей на студентські конференції в Харкові,  Могильові, Переяславі-Хмельницькому. 

7 Клименко Валентина Григорівна має такі основні публікації за напрямом за останні роки: 
1. Клименко В.Г. Гідроекологічна оцінка поверхневих вод басейну р. Уда (в межах Харківської області) : метод. посібник для 

студентів / В.Г. Клименко, Г.Г. Журавель.- Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. - 100 с. 
2. Клименко В.Г. Гідроекологічна характеристика поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець (в межах Харківської області): 

метод. посібник / В.Г. Клименко, Н.С. Федь. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 76 с.  
3. Клименко В.Г. Сучасні моделі вивчення курсу «Фізична географія України» у вищій школі / В.Г. Клименко // Проблеми 

безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. 18. – С. 77-80. 
4. Фізична географія України : навч. посібник для студентів-географів / В.Г. Клименко, О.П Фенько. – Харків, 2013. - 146 с. 
5. Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Уда у межах Харківської області / В.Г. Клименко // Проблеми безперервної географічної 

освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С. 54-58. 
6. Клименко В.Г. Екологічна мережа Харківської області:проблеми та перспективи розвитку : навч. посібник / В.Г. Клименко, А.В 

Олійник. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. - 132 с. 
7. Клименко В. Водно-ресурсний потенціал Харківської області: проблеми використання / В. Клименко, С. Решетченко, В. Машкіна 

// Часопис соціально-економічної географії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. - С. 135-139. 
8. Клименко В.Г. Гідрологія України // Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія» : навч.-метод. посібник / 
[кол.авт.]; за ред. В.А.Пересадько, В.Е.Лунячек, К.В.Шпурік. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. - С. 201-228. 
Науково-дослідна робота. Участь у розробці стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року (розділ «Водні 
ресурси»), основний напрямок досліджень - гідроекологічна оцінка басейну Сіверського Дінця. 
Участь у конференціях та семінарах: Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харків, 2012-2016). 
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Робота з аспірантами та докторантами. Приймає участь в обговоренні звітів аспірантів кафедри. 
Керівництво студентською науковою роботою. Студентами успішно виконано та захищено близько 40 робіт. Дипломниками 
розроблено декілька навчальних посібників. Керує підготовкою статей та тез доповідей на студентські конференції (Харків). 

8 Бубир Наталія Олександрівна має такі основні публікації за напрямом за останні роки: 
1. Бубир Н.О. Освітній геоінформаційний портал як середовище для навчальної та науково-дослідницької роботи викладачів і 
студентів у галузі географії / Н. О. Бубир // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. – Харків : ХНУ 
ім. В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 16. – С. 15-18. 
2. Кошкарьов О.В. Інтеграція російських та українських геоінформаційних ресурсів / О.В. Кошкарьов, А.О. Медведєв, В.А. 
Пересадько, Н.О. Бубир, О.І. Сінна // Вісник геодезії та картографії. – 2012. – № 6 (81). – С. 32-37. 
3. Бубир Н.О. Основні підходи до організації освітнього геоінформаційного порталу у вищому нав чальному закладі/ 
Н. О. Бубир // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 
Вип. 18. – С. 20-22. 
4. Бубир Н.О. Географічна складова проведення нормативної оцінки земель населених пунктів України як об’єкт науково-дослідної 
роботи студентів / Н.О. Бубир, Я.О. Ярошенко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. – Харків : 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С. 9-13. 
5. Бубир Н.О. Використання геоінформаційних систем у географічному краєзнавстві / Н.О. Бубир, С.М. Єрмолович // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 30-33. 
6. Бубир Н.О. Проблеми урахування географічних факторів при проведенні оцінки земель населених пунктів в Україні / Н.О. Бубир // 
Economics, science, education: integration and synergy : materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 
January 2016).: in 3V. – V.3 – K. : Publishing outfit “Centre of educational literature”, 2016. – Р. 54. 
Науково-дослідна робота. Основні напрямки досліджень – географічні основи кадастрових робіт, теоретична та практична розробка 
тематичних геопорталів, туристичні ресурси локальних територій. 
Участь у конференціях та семінарах: ХІ і ХІІ з’їзди Українського географічного товариства (Київ, 2012, Вінниця, 2015), Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії (Харків, 2012-2016), Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, 
перспективи (Львів, 2015), Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія» (Братислава, Словаччина, 2016), Географія, економіка і 
туризм: національний та міжнародний досвід (Львів, 2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. За потребою готує відгуки на автореферати. 
Керівництво студентською науковою роботою: Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів, магістрів географів, керує 
творчим студентським науковим об’єднанням «Географічна картографія, геоінформатика і кадастр». Керує підготовкою статей та 
тез доповідей на студентські конференції, підготовкою робіт на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з географії 
(Хазова Н.В. І місце, 2017). 

9 Поліщук Людмила Борисівна має більше 130 наукових публікацій, навчально-методичні розробки, а також картографічні твори та 
статті у фахових виданнях України. Зокрема за останні 5 років: 
1. Поліщук Л.Б. Аспекти природоохоронно-екологічної діяльності в регіоні : навч.-метод. посібник для студентів-географів / Л.Б. 



№ Інформація про наукову діяльність 

Поліщук, Ю.С. Симоненко. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 44 с. 
2. Поліщук Л.Б. Природоохоронно-екологічна діяльність та регіональне природокористування / Л.Б. Поліщук, В.С. Попов // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. - Вип. 18. – С. 135-138. 
3. Полищук Л.Б. Антропогенные ландшафты и проблема сохранения ландшафтов / Л.Б. Полищук, В.С. Попов // Географические 
проблемы сбалансированного развития староосвоенных регионов : материалы ІІІ м/н науч.-практ. конф. (Брянск, 2013) – Брянск : 
Курсив, 2013. – С. 50-55. 
4. Поліщук Л.Б. Географічний компонент природознавчої галузі базової і повної загальної середньої освіти / Л.Б. Поліщук, В.С. 
Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. - Вип. 20. 
– С. 103-107.  
5. Поліщук Л.Б. Географічний підхід до комплексного аналізу змін природного середовища Харківської області / Л.Б. Поліщук, А.А. 
Мороз, В.С. Попов // Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з м/н участю (Харків, 5-6 
листопада 2015 р.). – Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – С. 133-135.  
Науково-дослідна робота. Є членом редакційної колегії щорічної наукової конференції студентів та аспірантів «Географічні 
дослідження: історія, сучасність, перспективи», присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського.  
Участь у конференціях та семінарах. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харків, 2012-2016); Географические 
проблемы сбалансированного развития староосвоенных регионов (Брянск, 2013); Географія та екологія: наука і освіта (Умань, 
2012), Регіон – стратегія оптимального розвитку (Харків, 2012-2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. Постійно готує відгуки на дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня д-ра 
географ. наук та канд. географ. наук.  
Керівництво студентською науковою роботою. Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів, магістрів географів. 
Тематика науково-дослідних робіт пов’язана з розробкою рекомендацій з раціонального природокористування, охорони природи, 
дослідженням сучасних екзогенних геодинамічних процесів на території Харківської, Сумської, Полтавської областей. Керує 
підготовкою статей та тез доповідей на студентські конференції в Харкові, Брянську, Умані. 

10 Сінна Олена Іванівна має більше 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед них статті у фахових 
виданнях України, матеріалах конференцій, у тому числі – у зарубіжних виданнях, зокрема: 
1. Пересадько В.А. Геоинформационное эколого-природоохранное картографирование / В.А. Пересадько, Е.И. Сенная // Проблемы 
устойчивого развития регионов республики Беларусь и сопредельных стран : сб. науч. ст. – Могилёв, 2012. – С. 87-89. 
2. Сенная Е.И. Оценка селитебной нагрузки на ландшафты в процессе региональных ландшафтно-экологических исследований / 
Е.И. Сенная, Я.Е. Молодан // Учёные записки РГГМУ. – 2012. – № 28. – С. 88-92. 
3. Вяткін К.В. ГІС-проект «НПП “Дворічанський”» [Електронний ресурс]: навч. посібник / К.В. Вяткін, О.І. Сінна, О.С. Третьяков. – 
Електрон. дані. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. 
4. Сінна О.І. Укладання серії фізико-географічних карт як основи дослідження ландшафтів та їх антропогенних змін / О.І. Сінна // 
Часопис картографії : зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 7. – С. 87-92. 
5. Сінна О.І. Розвиток теорії та досвід ландшафтно-екологічного картографування в Україні та світі / О.І. Сінна // Вісник Харківського 



№ Інформація про наукову діяльність 

національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Екологія. – 2014. – № 1104, Вип. 10 . – С. 13-25. 
6. Utevsky A.Yu. Development of the Marine Protected Area Network in the Argentine Islands area (Akademik Vernadsky Station, Ukraine) / 
A.Yu. Utevsky, M.Yu. Kolesnykova, D.V. Shmyrov, О.I. Sinna // Ukrainian Antarctic journal. – 2014. – № 13. – P. 225-230. 
7. Utevsky A.Yu. Realization of the Marine Protected Area network in the Akademik Vernadsky Station region / Utevsky A.Yu., Sennaya E. I., 
Kolesnykova M.Yu. // CCAMLR Science: WG-EMM-14/41 (2014). 
8. Utevsky A.Yu. Changes of population structure in common benthic species of the proposed Stella Creek MPA in the vicinity of the 
Akademik Vernadsky Station, Galindez Island, Antarctica / A.Yu. Utevsky, K.S. Tabikelova, E.I. Sennaya, S.Yu. Utevsky // CCAMLR Science: 
WG-EMM-15/41 (2015). 
9. Сенная Е.И. Геоинформационное моделирование подводного рельефа в районе антарктической станции «Академик Вернадский» 
(UA) для анализа биоразнообразия / Е.И. Сенная, В.С. Попов, А.Ю. Утевский, А.А. Подлесный // Антарктичні дослідження: нові 
горизонти та пріоритети : тези VII м/н наукової конференції. – К., 2015. – С. 160-161.  
Науково-дослідна робота. Відповідальний виконавець: «Просторовий аналіз та картографування антропогенної зміненості рівнинних 
ландшафтів на локальному рівні (на прикладі Зміївського району Харківської області)» (2012, № ДР 0112U003023) за підтримки Фонду 
фундаментальних, прикладних та пошукових науково-дослідних робіт Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 
«Розробка атласу національного природного парку «Дворічанський»» за підтримки Фонду розвитку і модернізації наукового та 
навчально-наукового обладнання ХНУ ім. В.Н. Каразіна (2015, № реєстрації 811-Н); за грантами Російського фонду фундаментальних 
досліджень на базі Бєлгородського державного національного дослідного університету (№ 11-05-90900) та Інституту географії РАН 
(№ 14-35-50878). 
Участь у конференціях та семінарах. Проблеми безперервної географічної освіти та картографії (Харків, 2010-2016); Современные 
технологии в деятельности ООПТ: ГИС, ДЗЗ (Нарочь, Білорусь, 2015); ГІС і заповідні території (Харківська обл., 2015); ГІС-форум 
(Харків, 2012-2017).  
Робота з аспірантами та докторантами.За потребою готує відгуки на автореферати. 
Керівництво студентською науковою роботою. Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів, магістрів географів. Під її 
керівництвом студентами було успішно виконано та захищено 15 робіт. Зараз керує науковою роботою 12 студентів (2-6 курсів), що 
виконують дослідження у студентському науковому об’єднанні за напрямом «Географічна картографія, геоінформатика і земельний 
кадастр». Керує підготовкою статей та тез доповідей на студентські конференції, неодноразово готувала студентів-переможців 
конкурсу студентських проектів ГІС-форуму. 

11 Бодня Оксана Вікторівна має більше 25 публікацій, з них 3 навчально-методичного характеру: 
1. Tretyakov O. S. Features of interpretation of plant association of national natural park “Slobozhanskiy” using Landsat 8 satellite data / O. S. 
Tretyakov, O. V. Bodnia, M. O. Balynska [and other] // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21. – С. 73-79.  
2. Бодня О. В. Дешифрування космічних знімків для потреб ландшафтного картографування території національного парку / О. В. 
Бодня // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – Вип.18. – С. 
8-11. 
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3. Бодня О. В. Оптимізація територіальної організації регіоналних ландшафтних парків / О. В. Бодня // Проблеми безперервної 
географічної освіти та картографії : зб. наук. пр. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип.16. – С. 12-15. 
4. Геоінформаційне забезпечення природоохоронних територій / В. А. Пересадько, О. І. Сінна, К. В. Вяткін, О. В. Бодня // Проблеми 
безперервної географічної освіти та картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип.15. – С. 74-77. 
5. Методологія і досвід проектування природоохоронних територій та об’єктів екологічної мережі / І. Г. Черваньов, С. Є. Ігнатьєв, 
О. В. Бодня, Н. О. Бубир // Геополитика и экогеодинамика регионов. - Том 7. – Вып. 1-2. – Симферополь : Доля, 2011. – С. 103-111. 
6. Бодня О. В. Проектування національних природних парків за інженерним та географічним алгоритмами (на прикладі НПП 
«Дворічанський») / О. В. Бодня // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Вип. 14. – К.: Інститут 
передових технологій, 2011. — С. 18-20. 
7. Бодня О. В. Картографування та охорона ландшафтів басейну р. Оскіл / О.В. Бодня // Проблеми гірського ландшафтознавства : зб. 
наук. пр. – Вип. 1. ― Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. ― С. 3-6. 
8. Бодня О. В. Рельєф національного природного парку «Дворічанський» / О.В. Бодня // Національний природний парк 
“Дворічанський”. Літопис природи. Том 2 / за ред. М.О. Височина. ― Дворічна, 2014. ― С. 66-68. 
Науково-дослідна робота. Відповідальний виконавець: НДР Фонду розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання 
Харківського національного університету «Розробка атласу національного природного парку «Дворічанський»» (2015, № реєстрації 
811-Н), «Розробка моделі територіальної організації Придонецького природного регіону на основі дистанційних методів та ГІС-
технологій» (2013-2014, № ДР 0113U002427). Науково-дослідна робота в Федерально-регіональному центрі аерокосмічного та 
наземного моніторингу об’єктів та природних ресурсів Національного дослідного університету «Бєлгородський державний 
університет» за програмою Російського фонду фундаментальних досліджень «Конкурс наукових проектів, що виконуються спільно з 
молодими вченими з країн СНД в наукових організаціях Російської Федерації в 2012 р.» (грант РФФД № 12-05-90912-мол_снг_нр за 
темою «Використання ГІС-технологій та даних дистанційного зондування Землі при проектуванні об’єктів природно-заповідного 
фонду (на прикладі НПП «Дворічанський», № ДР 01201275330 в Російській Федерації). 
Участь у конференціях та семінарах. Брала участь у 25 наукових та науково-практичних конференціях і наукових семінарах, зокрема: 
ГИС и заповедные территории (2013-2015), Географічні дослідження: історія, сьогодення і перспективи» (2012), Школа-семінар 
гірського ландшафтознавства (2012-2015). 
Робота з аспірантами та докторантами. За потребою готує відгуки на автореферати. 
Керівництво науковою роботою студентів. Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів географів. За результатами 
наукових робіт студентів підготовано розділ Літопису природи національного природного парку «Дворічанський» (2014) та розділи 
Літопису природи національного природного парку «Слобожанський» (2015-2016). Керує підготовкою наукових робіт на 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт та Регіональний конкурс студентських наукових робіт. Керує підготовкою статей 
та тез доповідей на студентські конференції в Харкові, Києві, Львові. 

12 Родненко Катерина Вячеславівна. Основні публікації за останні 5 років: 
1. Шпурік К. В. Особливості картографічного дизайну при розробці атласу природної та історико-культурної спадщини Харківської 
області / К. В. Шпурік // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
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2013. – Вип. 18. – С. 173-176. 
2. Shpurik К. V. Natural, historical and cultural heritage as a mapping object / К. V. Shpurik // Проблеми безперервної географічної освіти 
і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С. 157-161. 
3. Шпурік К. В. Особливості формування історико-культурної спадщини Харківської області / К. В. Шпурік // Часопис соціально-
економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. / Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 16 (1) – С.189-193. 
4. Шпурік К. В. Картографування природної та історико-культурної спадщини в рамках регіональної програми розвитку культури і 
туризму / К. В. Шпурік // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Геологія-Географія-Екологія. – 2014. – Вип. 40. – № 1098. – С. 125-131. 
5. Пересадько В. А. Досвід історико-біографічного картографування на кафедрі фізичної географії та картографії / В. А. Пересадько, 
О. О. Баришніков, К. В. Шпурік // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 3-6. 
6. Шпурик Е. В. Опыт и тенденции картографирования природного и историко-культурного наследия / Е. В. Шпурик // Могилевский 
меридиан. Том 14. – Могилев, 2014. – Вып. 3-4 (26-27). – С. 71-74. 
7. Пересадько В. А. Профессор Харьковского университета Андрей Николаевич Краснов в сонме выдающихся отечественных 
естествоиспытателей: к 100-летию со дня кончины / В. А. Пересадько, Е. В. Шпурик // XXXV Bulletin of Batumi botanical garden to the 
Memory of Professor Andrei Krasnov (1862-1914). – Batumi, 2014. – С. 91-95. 
Науково-дослідна робота. Виконавець за темою «Розробка атласу НПП «Дворічанський»» (2015) за НДР Фонду розвитку і 
модернізації наукового та навчально-наукового обладнання ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Брала участь у створенні карт, які використано 
при розробці «Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року».  
Участь у конференціях та семінарах. Герценовские чтения (Санкт-Петербург, Росія, 2012, 2014); Проблеми безперервної 
географічної освіти і картографії (Харків, 2012, 2013); Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи, присвяченої 
пам’яті проф. Г.П. Дубинського (Харків, 2013, 2014); Ломоносов (Москва, Росія, 2013); Актуальні проблеми туристичного бізнесу 
(Харків, 2014); Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (Переяслав-Хмельницький, 2015); Тенденції та 
перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (Переяслав-Хмельницький, 2016); Економіка, наука, освіта: інтеграція та 
синергія (Братислава, 2016); Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи (Львів, 2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. За потребою готує відгуки на автореферати. 
Керівництво науковою роботою студентів: Є керівником наукового об’єднання студентів кафедри «Рекреаційна географія, 
краєзнавство і туризм». Здійснює керівництво кваліфікаційними роботами бакалаврів і магістрів. 

13 Агапова Олена Леонтіївна має такі основні публікації: 
1. Агапова О. Л. Альтернативні енергетичні ресурси як об’єкт картографування / О. Л. Агапова // Людина та довкілля. Проблеми 
неоекології. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 1-2. – С. 95-102. 

1. 2. Агапова О. Л. Досвід картографічного забезпечення альтернативної енергетики в Україні та світі / О. Л. Агапова, В. А. Пересадько // 
Проблеми безперервної географічної освіти та картографії : зб. наук. пр. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С. 3-6. 

2. 3. Агапова О. Л. Дрібномасштабне картографування з метою планування розвитку альтернативної енергетики в Україні / О. Л. 
Агапова // Часопис картографії : зб. наук. пр. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – Вип. 14. – С. 6-21.  
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3. 4. Агапова О. Л. Концепція картографічного забезпечення альтернативної енергетики / О. Л. Агапова // Проблеми безперервної 
географічної освіти та картографії : зб. наук. пр. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 24. – С. 3-7. 

4. 5. Агапова Е. Л. Математическое и картографическое моделирование потенциала энергетических ресурсов ветра на региональном и 
локальном уровне / Е. Л. Агапова, А. А. Волковая // Магілёўскі мерыдыян. – Магілёў, 2016. – Том 15-16. – Вып. 1-2 (31-32). – C. 40-48. 
Науково-дослідна робота. Виконавець НДР «Карта потреб підвищення енергоефективності малих територіальних громад Харківської 
та Донецької областей з урахуванням потенціалу нетрадиційних джерел енергії» (№ ДР 0115U002974, 2015).  
Участь у конференціях та семінарах: Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results (Братислава, 
2016), Ломоносов (Москва, Росія, 2014); Молоді науковці - географічній науці (Київ, 2016); Географічні дослідження: історія, 
сьогодення, перспективи, присвячена пам’яті професора Г. П. Дубинського (Харків, 2014 -2016), Проблеми безперервної географічної 
освіти та картографії (Харків, 2014-2016), ГІС-форумі (Харків, 2016-2017), Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування» (Харків, 2015), Наука і сучасність: виклики глобалізації (Київ, 2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. Приймає участь в обговоренні звітів аспірантів 
Керівництво науковою роботою студентів. Виконує спільно зі студентами наукові дослідження, публікації у співавторстві з ними. 

14 Попов Владислав Сергійович має такі основні публікації: 
1. Попов В.С. Географічний компонент природознавчої галузі базової і повної загальної середньої освіти / В.С. Попов, Л.Б. Поліщук // 
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С. 103-107.  
2. Попов В.С. Інтерактивна карта: Охорона природи Харківської області / Л. Б. Поліщук, В.С. Попов, Ю.К. Бурдун, О.О. Карасьов, А.І. 
Янченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21. – 
С. 18-22.  
3. Попов В.С. Цифрове моделювання рельєфу дна акваторій у районі Української Антарктичної станції «Академік Вернадський» / С.І. 
Сінна, А.Ю. Утєвський, В.С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна, 2015. – Вип. 21. – С. 31-36.  
4. Попов В.С. Місце географічного компоненту в актуалізації природничих знань / Л. Б. Поліщук, В.С. Попов, А.А. Мороз // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 105-108.  
5. Попов В.С. Природоохоронно-екологічна діяльність та реіональне природокористування / Л. Б. Поліщук, В.С. Попов // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – Вип. 18. – С. 135-138.  
Науково-дослідна робота. Участь у міжнародному науковому проекті  «Secondary Cities». Геоінформаційні системи і розвиток міст / 
Американська асоціація географів, США, 2016. 
Участь у конференціях та семінарах. Участь у 7 конференціях (Харків, 2012-2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. Приймає участь в обговоренні звітів аспірантів. 
Керівництво науковою роботою студентів. Виконує спільно зі студентами наукові дослідження, публікації у співавторстві з ними. 

15 Салімон Вікторія Миколаївна має такі основні публікації:  
1. Салімон В. М. Використання фреймів у сугестопедичній технології навчання // Географія. Краєзнавство. Туризм. - К. : Шкільний світ. 
- 2012. - № 2-3 (727-728). – С. 10-12. 



№ Інформація про наукову діяльність 

2. Салімон В. М. Уроки географії з використанням музичних творів як форма сугестопедичної технології навчання // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 15. – С. 91-95. 
3. Салімон В. М. Використання художнього слова як засобу кращого запам’ятовування інформації на уроках географії із 
сугестопедичною технологією навчання // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії  : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім.  
В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С. 111-114. 
4. Салімон В. М. Узагальнення навчального матеріалу на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім.  В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 24. – С. 105-109. 

1. 5. Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навчально-методичний посібник / [кол. авт.] ; за ред. В. А. 
Пересадько, В. Е. Лунячек, К. В. Шпурік. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015 – 240 с. (співавтор) 
Науково-дослідна робота: працює над тематикою впровадження сугестопедичної технології навчання у викладання географії. 
Участь у конференціях та семінарах: Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харків, 2012-2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. Приймає участь в обговоренні звітів аспірантів 
Керівництво науковою роботою студентів: керівництво дипломними роботами бакалаврів. Разом зі студентами підготовлено тези 
доповідей на конференції (Харків) 

16 Борисенко Катерина Борисівна має такі основні публікації:  
2. 1. Борисенко К.Б. Використання геоінформаційних систем в процесі професійної підготовки кадрів для сфери освіти / К.Б. Борисенко // 

Публічне управління: стратегія реформ 2020 : зб. тез до ХV міжнародного наукового конгресу, 2015. - С. 304-307. 
3. 2. Борисенко К.Б. Географічна освіта в Україні: виклики дистанційного навчання / К.Б. Борисенко, Н.Л. Кравчук // Проблеми 

безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 21-25. 
4. 3. Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навчально-методичний посібник / [кол. авт.] ; за ред. В. А. 

Пересадько, В. Е. Лунячек, К. В. Шпурік. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015 – 240 с. (співавтор) 
Науково-дослідна робота: працює над тематикою впровадження дистанційної освіти та формування її засобами професійних 
компетентностей географа. 
Участь у конференціях та семінарах: Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи, присвячена пам’яті проф. 
Г.П. Дубинського (Харків, 2013, 2014), Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харків, 2013-2016), Актуальні 
проблеми туристичного бізнесу (Харків, 2014), ГІС-форум (Харків, 2016, 2017). 
Робота з аспірантами та докторантами. Приймає участь в обговоренні звітів аспірантів 
Керівництво науковою роботою студентів: керівництво дипломними роботами бакалаврів. Разом зі студентами підготовлено фахову 
статтю та тези доповідей на конференції (Харків) 

17 Машкіна Вікторія Вікторівна має такі основні публікації: 
1. Машкіна В. В. Використання ментальних карт як інноваційних засобів викладання географії // Проблеми безперервної географічної 
освіти і картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2012. - Вип.16. - С. 72-76.  
2. Машкіна В.В. Активні форми самостійної навчальної діяльності студентів-географів // Проблеми безперервної географічної освіти і 
картографії : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. - Вип.18. - С. 112-115. 
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3. Машкіна В. В. Графічне моделювання у шкільному курсі «Загальна географія» / В. В. Машкіна // Проблеми безперервної 
географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. - Вип. 22. - С. 86-90. 
4. Основи викладання географії : методичні вказівки до практичних робіт / О. О.Жемеров, В. В. Машкіна, Н. В. Свір. – Харків : ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2014 – 76 с. 
5. Дистанційний курс за навчальною дисципліною для курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 
різних типів і форм власності та викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню 
освіту, за напрямом «Географія»., 2016.  
Науково-дослідна робота: працює над тематикою формування професійних компетентностей географа. 
Участь у конференціях та семінарах: Сучасні педагогічні технології в освіті (Харків, 2017), Проблеми безперервної географічної освіти 
і картографії (Харків, 2012-2016), Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку (Харків, 2015), Таліївські читання (Харків, 2015), 
Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі (Полтава, 2013). 
Робота з аспірантами та докторантами. Приймає участь в обговоренні звітів аспірантів 
Керівництво науковою роботою студентів: керівництво кваліфікаційними роботами бакалаврів. Разом зі студентами підготовлені 
фахові статті та тези доповідей на конференції (Харків). 

Особи, які працюють за сумісництвом 

18 Голіков Артур Павлович має такі основні публікації за напрямом.  
1. Голіков А.П. Харківська область, регіональний розвиток: стан і перспективи : монографія / А.П. Голіков, Н.А. Казакова, М.В. Шуба ; 
за ред. В.С. Бакірова. – Х. : ХНУ, 2012. – 224 с. 
2. Міжнародні економічні відносини : підручник / [А. П. Голіков, О. А. Довгаль, С. В. Беренда та ін.] ; за ред. А. П. Голікова, О. А. 
Довгаль. - Харків : ХНУ, 2015. - 463 с. 
3. Світова економіка : підручник / [А. П. Голіков та ін.] ; за ред. проф. А. П. Голікова, проф. О. А. Довгаль. - Харків : ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна, 2015. - 265 с. 
4. Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації : колект. монографія / [Голіков А. П. та ін.] ; за ред. 
проф. А. П. Голікова, проф. О. А. Довгаль. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 315 с. 
Науково-дослідна робота. Проводить дослідження у галузі географії водного господарства, теоретичних проблем соціально-
економічної географії, математичних методів географічних досліджень, економічного районування України, регіональної політики, 
транскордонного співробітництва держав, міжнародних економічних відносин.  
Участь у конференціях та семінарах. Брав участь у понад 60 наукових та науково-практичних конференціях. Член редакційних 
колегій наукових видань: Часопис соціально-економічної географії, Вісник Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна (Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»), Проблеми безперервної географічної освіти і 
картографії та збірників матеріалів конференцій: Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин, 
Регіон-2013: стратегія оптимального розвитку тощо. 
Робота з аспірантами та докторантами. Член спеціалізованих рад із захисту дисертацій К.64.051.23 за спеціальністю 11.00.02 
Економічна та соціальна географія, К.64.051.25 за спеціальністю 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини 



№ Інформація про наукову діяльність 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (до сьогодні), Д 64.089.01 Харківської національної академії міського 
господарства ім. О. М. Бекетова (2010-2013). Науковий керівник здобувача, який одержав документ про присудження наукового 
ступеня кандидата економічних наук (Шляхова Я. В., 2016) 
Керівництво студентською науковою роботою. Є керівником дипломних робіт магістрів відповідно до навантаження. 

 

4.2. Якісний склад випускової кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства  
із спеціальності 106. Географія 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Нємець  
Людмила  
Миколаївна 

професор 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіоно-
знавства 

Харківський 
державний 
університет імені 
О.М. Горького 
(1974, Географія. 
Географ, 
викладач 
географії)  

Доктор географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія; 
«Соціально-географічні 
основи стратегії переходу 
України та модель стійкого 
розвитку»; професор кафедри 
соціально-економічної 

Регіональні проблеми 
стійкого розвитку (24 
год.), глобальні проблеми 
сучасності (24 год.), 
Туристсько-рекреаційні 
ресурси світу (22 год.), 
Науковий семінар (4), 
Науковий семінар з 

Доповнення 
№ 1 

(після табл. 
4.2) 

Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна, 
«Технології 
дистанційної 
освіти у вищому 
навчальному 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

викладача 

Найме-
нування 

посади (для 
сумісників — 

місце 
основної 
роботи, 

наймену-
вання 

посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене звання, за 

якою кафедрою 
(спеціальністю) присвоєно  

Найменування всіх 
навчальних дисциплін, які 
закріплені за викладачем, 

та кількість лекційних 
годин з кожної навчальної 

дисципліни 

Інформація 
про наукову 
діяльність 
(основні 

публікації, 
НДР, участь у 
конференціях, 

робота з 
аспірантами 

та 
докторантами, 

керівництво 
науковою 
роботою 

студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі) 



1 2 3 4 5 6 7 

географії і регіонознавства питань туристсько-
рекреаційних досліджень 
(6 год.) 

закладі», 2013 

Нємець  
Костянтин 
Аркадійович 

професор 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіоно-
знавства 

Харківський 
державний 
університет імені 
О.М. Горького, 
(1970, 
Гідрогеологія та 
інженерна 
геологія) 

Доктор географічних наук 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія; 
«Суспільно-географічні основи 
інформаційного розвитку 
соціогеосистем»; професор 
кафедри соціально-
економічної географії і 
регіонознавства  

Теорія і методологія 
суспільної географії (24 
год.), Інформаційна 
географія і ГІС (24 год.), 
Інформаційна географія і 
ГІС (22 год.), 
Просторовий та 
системний аналіз в 
суспільній географії (24 
год.), Системний аналіз в 
туристсько-рекреаційній 
діяльності (24 год.) 

Доповнення 
№ 2 

(після табл. 
4.2) 

ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 
«Технології 
дистанційної 
освіти у вищому 
навчальному 
закладі», 2013; 
Одеський 
національний 
університет імені 
І.І. Мечнікова, 
2016  

Ключко  
Людмила  
Василівна 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіоно-
знавства 

Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна 
(2000, Географія. 
Географ, 
викладач 
географії;  
2005, Банківська 
справа, 
Спеціаліст з 
банківської 
справи 

Кандидат географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія; 
«Територіальна організація 
релігійної сфери Харківського 
регіону»; доцент кафедри 
соціально-економічної 
географії і регіонознавства 

Основи суспільної 
географії (36 год.), 
Комп'ютерні технології в 
суспільній географії 
(практикум), Комп'ютерні 
технології в географії 
рекреації і туризму 
(практикум), Менеджмент 
підприємницької 
діяльності (24 год.), 
Управління туристсько-
рекреаційною діяльністю 
(22 год.) 

Доповнення 
№ 3 

(після табл. 
4.2) 

ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 
«Технології 
дистанційної 
освіти у вищому 
навчальному 
закладі», 2013; 
 ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 
кафедра 
міжнародних 
економічних 
відносин, 2015; 
Університет 
Орадя (Румунія), 
2016 

Кандиба  
Юрій  
Іванович 

доцент 
кафедри 
соціально-

Харківський 
державний 
університет, 

Кандидат географічних наук, 
11.03.13 – Історія географії; 
«Розвиток суспільно-

Історична географія з 
основами етнографії (20 
год.), Основи 

Доповнення 
№ 4 

(після табл. 

ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 
«Технології 
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економічної 
географії і 
регіоно-
знавства 

(1998, Економічна 
та соціальна 
географія. 
Економіко-
географ, фахівець 
із зовнішньо-
економічної 
діяльності)  

географічної думки в 
Харківському регіоні»; доцент 
кафедри соціально-
економічної географії і 
регіонознавства 

менеджменту (24 год.), 
Політична географія з 
основами геополітики (24 
год.), Географія сфери 
послуг та індустрія 
туризму (24 год.), 
Географія АПК (24 год.) 

4.2) дистанційної 
освіти у вищому 
навчальному 
закладі», 2013; 
ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 
кафедра 
міжнародних 
економічних 
відносин, 2015 

Костріков 
Сергій  
Васильович 

професор 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіоно-
знавства 

Харківський 
державний 
університет імені 
О.М. Горького, 
(1979, Географія) 

Доктор географічних наук, 
11.00.04. – Геоморфологія та 
палеогеографія; «Флювіальні 
геоморфосистеми: 
геоінформаційне 
моделювання водозбірної 
організації рельєфу»; 
професор кафедри соціально-
економічної географії і 
регіонознавства 

Інформатика з основами 
геоінформатики (16 год.), 
Географічні інформаційні 
системи (20 год.), 
Інформаційні технології в 
територіальному 
менеджменті (22 год.) 

Доповнення 
№ 5 

(після табл. 
4.2) 

Національний 
науковий центр 
«Інститут  
ґрунтознавства і 
агрохімії ім. О.Н. 
Соколовського», 
2012 

Редін 
Володимир 
Іванович 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіоно-
знавства 

Харківський 
державний 
університет імені 
О.М. Горького 
(1967, Географія. 
Географ, 
викладач 
географії) 

Кандидат географічних наук: 
11.00.02 - Економічна та 
соціальна географія, 
«Географические аспекты 
изучения структуры 
землепользования в условиях 
активной эрозионной 
деятельности»; доцент 
кафедри економічної географії 

Географія світового 
господарства (30 год.) 

Доповнення 
№ 6 

(після табл. 
4.2) 

Українська 
державна 
академія 
залізничного 
транспорту, 
кафедра 
менеджмент на 
транспорті, 2013 

Вірченко  
Павло  
Анатолійович 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Т.Г. Шевченка 

Кандидат географічних наук 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія; 
 «Просторова організація 
системи освіти регіону (на 

Регіональна економічна і 
соціальна географія (20 
год.), Економічна і 
соціальна географія 
України (32 год.), 

Доповнення 
№ 7 

(після табл. 
4.2) 

Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна, 
кафедра 
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регіоно-
знавства 

(2006, Географія. 
Географ, 
викладач 
географії) 

прикладі Харківської області)»  Суспільно-географічна 
регіоналістика України 
(24 год.), Географічне 
країнознавство (24 год.) 

міжнародних 
економічних 
відносин, 2015 
Університет 
Орадя (Румунія), 
2016 

Сегіда 
Катерина 
Юріївна 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіоно-
знавства 

Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна 
(2008, Економічна 
і соціальна 
географія. Магістр 
економічної  і 
соціальної 
географії, 
викладач) 

Кандидат географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія; 
«Суспільно-географічні 
особливості демографічного 
розвитку регіональної 
соціогеосистеми (на прикладі 
Харківської області)» 

Географія населення з 
основами демографії (20 
год.), Основи соціальної 
географії (24 год.), 
Екскурсознавство (24 
год.) 

Доповнення 
№ 8 

(після табл. 
4.2) 

Національний 
дослідницький 
університет 
«БелГУ», 2012 
ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 
«Технології 
дистанційної 
освіти у вищому 
навчальному 
закладі», 2013 
Одеський 
національний 
університет імені 
І.І. Мечнікова, 
2016  

Гусєва 
 Наталія 
Володимирівна 

доцент 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіоно-
знавства 

Луганський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
Тараса Шевченка 
(2005, Географія, 
Географ, 
викладач 
географії) 

Кандидат географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія,  
«Територіальна організація 
сфери культури регіональної 
соціогегосистеми (на прикладі 
Луганської області)» 

Регіональна економічна і 
соціальна географія (64 
год.), Семінар з проблем 
рекреації і туризму / 
Логістика в рекреації та 
туризмі (24 год.), 
Практикум з проблем 
регіонального розвитку 
(12 год.), Географія 
внутрішнього туризму / 
Географія туризму 
України (24 год.), 

Доповнення 
№ 9 

(після табл. 
4.2) 

Школа 
педагогічної 
майстерності 
методичного 
центру ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 
2016; 
Університет 
Орадя (Румунія), 
2016 
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Зовнішньоекономічні 
зв’язки України / 
Географія 
зовнішньоекономічної 
діяльності України (48 
год.) 

Телебєнєва 
Євгенія 
Юріївна 

старший 
викладач 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіоно-
знавства 

Харківський 
національний 
університет імені 
В. Н. Каразіна 
(2013, Економічна 
і соціальна 
географія. Магістр 
економічної  і 
соціальної 
географії, 
викладач) 

Кандидат географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія; 
«Суспільно-географічне 
дослідження соціально-
економічного розвитку регіону 
(на прикладі Харківської 
області» 

Географія Харківської 
області з основами 
регіонознавства / 
Економічна і соціальна 
географія Харківської 
області (24 год.)  

Доповнення 
№ 10 

(після табл. 
4.2) 

Захист дисертації 
на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
географічних 
наук, 2015 

Барило Ірина 
Миколаївна 

старший 
викладач 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 
регіонознав
ства 

Харківський 
національний 
університет імені 
В. Н. Каразіна 
(2013, Економічна 
і соціальна 
географія. Магістр 
економічної  і 
соціальної 
географії, 
викладач) 

Кандидат географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія; 
«Геодемографічний розвиток 
Полтавської області» 

Геоурбаністика (36 годин) Доповнення 
№ 11 

(після табл. 
4.2) 

Захист дисертації 
на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
географічних 
наук, 2016 

Мазурова 
Анастасія 
Володимирівна 

старший 
викладач 
кафедри 
соціально-
економічної 
географії і 

Харківський 
національний 
університет імені 
В. Н. Каразіна 
(2014, Економічна 
і соціальна 

 Статистичні методи і 
обробка геоінформації / 
Математико-статистичні 
методи в суспільній 
географії (24 год.) 

Доповнення 
№ 12 

(після табл. 
4.2) 

 



1 2 3 4 5 6 7 

регіонознав
ства 

географія. Магістр 
економічної  і 
соціальної 
географії, 
викладач) 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Мезенцев 
Костянтин  
Володимиро-
вич 

Київський 
нац. 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 
професор, 
 В.о. зав. 
кафедри 
економічної 
та соціальної 
географії  

Київський 
державний 
університет ім. 
Т.Г. Шевченка 
(1993, 
Географія; 
Географ. 
Економіст 
регіонального 
розвитку. 
Викладач) 

Доктор географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія;  
«Суспільно-географічне 
прогнозування регіонального 
розвитку: теорія, методологія, 
практика»; 
професор кафедри 
економічної та соціальної 
географії 

Основи суспільно-
географічного 
моделювання (36 год.), 
Зарубіжні теорії 
суспільної географії (22 
год.), Суспільно-
географічне 
прогнозування (22 год.) 

Доповнення 
№ 13 

(після табл. 
4.2) 

Інститут 
регіональної 
географії імені 
Лейбніца, відділ 
географії Європи 
(Лейпциг, 
Німеччина), 2014  

Скриль Ірина 
Анатоліївна 

Харківська 
обласна 
станція юних 
туристів, 
завідувач 
відділу 
краєзнавства  

Харківський 
державний 
університет імені 
О.М. Горького 
(1987, 
Геологічна 
зйомка, пошук і 
розвідка 
родовищ 
корисних 
копалин) 

Кандидат географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія; 
«Суспільно-географічні 
особливості туристично-
рекреаційної діяльності в 
регіональній соціогеосистемі 
(на прикладі Харківської 
області)» 

Практикум: Планування 
екскурсійних маршрутів / 
Регіональна екскурсійна 
діяльність (12 годин) 

Доповнення 
№ 14 

(після табл. 
4.2) 

«Education for 
Demokratik 
Citizenship: 
Ukrainian – Polish 
Education 
Initiatives», 
Warsaw, at the 
European House of  
Youth Meetings, 
19-23 March 2013 

Добровольська 
Наталія 
В’ячеславівна 

Харківський 
торговельно-
економічний 
інститут 
КНЕУ, 
доцент 

Харківський 
національний 
університет імені 
В.Н. Каразіна 
(2010, 
Географія. 

Кандидат географічних наук, 
11.00.02 – Економічна та 
соціальна географія; 
«Суспільно-географічні 
аспекти екологічно 
збалансованого землеробства 

Рекреаційне 
країнознавство (24 год.), 
Практикум: Основи 
краєзнавчо-туристичної 
діяльності (24 години) 

Доповнення 
№ 15 

(після табл. 
4.2) 

Захист дисертації 
на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
географічних 
наук, 2014 



1 2 3 4 5 6 7 

кафедри 
туризму і 
соціальних 
наук  

Магістр 
географії, 
викладач) 

(на прикладі Харківської 
області)» 

 
Декан факультету  
геології, географії, рекреації і туризму                                                                  В. А. Пересадько 

 
Доповнення до табл. 4.2 

№ Інформація про наукову діяльність 

1 Нємець Людмила Миколаївна має понад 390 публікацій, з них 45 навчально-методичного та 345 наукового характеру: 
1. Нємець Л.М. Демографічний розвиток Харківського регіону : монографія / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, К.А. Нємець. – Харків : ХНУ 

імені В.Н. Каразіна, 2012. – 200 с. 
2. Нємець Л.М. Туризм і рекреація в Харківській області: просторовий аналіз та соціальні пріоритети : монографія / Л.М. Нємець, К.В. 

Мезенцев, І.А. Скриль. – Харків, 2012. – 180 с. 
3. Нємець К.А. Прикордонні соціогеосистеми: тенденції та особливості розвитку : монографія / К.А. Нємець, Г.О. Кулєшова, Л.М. 

Нємець. – Харків : Екограф, 2012. – 232 с. 
4. Niemets L. Social security as a subject of human geography research study / Liudmila Niemets, Katerina Segida, Viktoria Pankratieva, 

Anna Sokolenko // French Journal of Scientific and Educational Research. – 2014. - № 2. - Paris : Paris University Press, 2014. – Р. 791-797.  
5. Нємець Л.М. Дискусійний клуб як засіб формування дослідницьких здібностей і компетентності студентів / Л.М. Нємець, П.А. 

Вірченко, К.Ю. Сегіда // Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. пр. – Вип. 5. Ч. 1. / Укл. Ю.В. Холін, Т.О. Маркова. – Харків : ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 80-85. 

6. Нємець Л.М. Працересурсний потенціал Харківського регіону (суспільно-географічний аспект) [монографія] / Л.М. Нємець, Ю.Ю. 
Сільченко, К.А. Нємець, К.Ю. Сегіда. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 186 с. 

7. Нємець Л.М. Концепція соціально-географічної системи як методологічний конструкт суспільної географії / Л.М. Нємець, К.А. 
Нємець // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 24-32. 

8. Niemiec L. Sytuacja demograficzna jako wskaźnik rozwoju społeczno-gospodarczego (na przykładzie obwodu wołyńskiego i 
charkowskiego na Ukrainie) / L. Niemiec, M. Mielnijczuk, K. Segida, T. Pogriebskij // Acta Geographica Silesiana, 22. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 
2016. - S. 43-57. 
Науково-дослідна робота. Керівництво науково-дослідними темами: «Суспільно-географічне обґрунтування формування об’єднаних 
територіальних громад у Первомайському районі Харківської області» (госпрозрахункова, фінансування – 20 тис. грн.), «Суспільно-
географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)» (№ ДР 0114U005561, 2015-2017). 
Виконавець наукової теми «Створення програмного забезпечення для моніторингу соціально-економічного розвитку територій» у 



№ Інформація про наукову діяльність 

рамках Фонду модернізації Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2017). Була керівником науково-дослідних 
тем: «Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону» (№ ДР 0115U000504, 2015-2016); «Суспільно-
географічні особливості соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування» 
(№ ДР 0111U008533, 2012-2014); «Територіальні особливості соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області та 
шляхи її оптимізації» за замовленням Ясинуватської пересувної механізованої колони (2012-2013). Участь у розробці «Стратегії 
розвитку Харківської області до 2020 року» (2014-2015).  
Участь у конференціях та семінарах. Економіко-географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування 
(Донецьк, 2012), Регіон: стратегія оптимального розвитку (Харків, 2012-2016), Регіон: суспільно-географічні аспекти (Харків, 2012-
2016), Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика (Чернівці, 2014), Регіональні проблеми України: 
Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення (Херсон, 2015), ХІІ з'їзд Українського географічного товариства (Вінниця, 2016), 
Online семінари у рамках реалізації дослідницького проекту «Демократичні реформи державного управління в Україні» за участю 
Університету м. Альберта, Канада (2016-2017). Голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів 
та молодих науковців «Регіон: суспільно-географічні аспекти» (Харків, 2012-2017). Заступник голови оргкомітету Міжнародної 
науково-практичної конференції «Регіон: стратегія оптимального розвитку» (Харків, 2012-2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. Голова спеціалізованої вченої ради К 64.051.23 Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Постійно готує відгуки на автореферати та виступає опонентом на захисті дисертаційних досліджень на здобуття 
наукових ступенів кандидата та доктора географічних наук. Під її керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій за 
спеціальністю 11.00.02 - «Економічна та соціальна географія». Зараз консультує 1 докторанта.  
Керівництво студентською науковою роботою. Під її керівництвом підготовлено 1 призера студентського конкурсу науково-дослідних 
робіт (ІІ місце), статті та тези багатьох доповідей на конференції. Під її керівництвом студентами було успішно виконано та захищено 
більше 20 дипломних робіт.  

2 Нємець Костянтин Аркадійович має понад 200 публікацій, з них 17 навчально-методичного та 152 наукового характеру:  
1. Нємець К.А. Прикордонні соціогеосистеми: тенденції та особливості розвитку : монографія / К.А. Нємець, Г.О. Кулєшова, Л.М. 
Нємець. – Харків : Екограф, 2012. – 232 с. 
2. Науково-практичні конференції як засіб розвитку наукових поглядів магістрів-географів / К.А. Нємець, Ю.І. Кандиба // Проблеми 
сучасної освіти : зб. наук.-метод. пр. – Вип. 5. Ч.1. / Укл. Ю.В. Холін, Т.О. Маркова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С.86-89. 
3. Нємець К.А. Просторовий аналіз в суспільній географії: нові підходи, методи, моделі : монографія / К.А. Нємець, Л.М. Нємець. – 
Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 228 с. 
4. Нємець К.А. Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект : [монографія] / К.А. Нємець, П.А. Вірченко, Г.О. 
Кулєшова. – Харків, 2014. – 180 с. 
5. Niemets K. Spatial and statistical analysis of settling in the region (on example of Poltava region, Ukraine) / K. Niemets, K. Segida, T. 
Pogrebskyi, I. Barilo // Acta Geographica Silesiana, 18. / Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi. - Sosnowiec, 2015. – Р. 41-47. 
6. Нємець К.А. Концепція соціально-географічної системи як методологічний конструкт суспільної географії / К.А. Нємець, Л.М. 
Нємець // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний університет імені 



№ Інформація про наукову діяльність 

В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 24-32. 
7. Нємець К.А. Environment as a factor of the spatial organizations of the big city (on the example of the city of kharkiv) / K.A. Niemets, A.V. 
Mazurova // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Геологія – Географія – Екологія. – Вип. № 
1157. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Р. 95-98. 
8. Нємець К.А. Багатовимірний аналіз у суспільній географії (нетрадиційні методи) : монографія / К.А. Нємець, К.Ю. Сегіда, Л.М. 
Нємець. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 120 с. 
Науково-дослідна робота. Керівник наукової теми «Створення програмного забезпечення для моніторингу соціально-економічного 
розвитку територій» у рамках Фонду модернізації Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2017). Участь у 
виконанні науково-дослідних тем: «Територіальні особливості формування конкуренто-спроможності регіону» (№ ДР 0115U000504, 
2015-2016); «Суспільно-географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)» (№ ДР 
0114U005561, 2015-2017). Науковий керівник госпрозрахункової теми «Теоретичні та методичні засади викладання дисципліни 
«Основи геоекономіки та проблеми» (2013), участь у виконанні теми «Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону 
як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування» (№ ДР 0111U008533, 2012-2014). Участь у розробці 
«Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року». Протягом 6 років був членом експертної ради ВАК України. Член 
спеціалізованих вчених рад із захисту докторських (Одеса) та кандидатських дисертацій (Харків).  
Участь у конференціях та семінарах. Брав участь більше ніж у 70 наукових та науково-практичних конференціях, за результатами 
яких опубліковано тези доповідей, серед них: Регіон: стратегія оптимального розвитку (Харків, 2012-2017), Актуальні питання 
природничих наук та методики їх викладання (Ніжин, 2012), Освітні й наукові виміри географії (Полтава, 2016), Online семінари у 
рамках реалізації дослідницького проекту «Демократичні реформи державного управління в Україні» за участю Університету 
м. Альберта, Канада (2016-2017).  
Робота з аспірантами та докторантами. Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій за спеціальністю 11.00.02 
«Економічна та соціальна географія». Здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями 2 аспірантів і 1 здобувача. 
Керівництво студентською науковою роботою. За період з 2012 по 2017 роки під його керівництвом студентами було успішно 
виконано та захищено близько 20 дипломних робіт. Здійснює керівництво написанням курсових робіт студентів денної та заочної 
форм навчання згідно навантаження. Під керівництвом Нємець К.А. підготовлено переможців і призерів Всеукраїнського конкурсу 
наукових студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук напряму «Географічні науки», що проводилися 
за наказами МОН України з географії (Логвинова М. – ІІІ місце, 2015; Суптело О. – І місце, 2016). 

3 Ключко Людмила Василівна має 95 наукових публікацій, серед яких 2 навчально-методичних посібника (у співавторстві) та 6 (у 
співавторстві) статей у виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus. Зокрема:  

1. Ключко Л.В. Аналіз територіально-часових особливостей доходів населення України / Л.В. Ключко // Економічна та соціальна 
географія. – 2012. – Вип. 2 (65). – С. 60-69. 

2. Ключко Л.В. Економіко-географічне дослідження витрат населення України як складової рівня життя / Л.В. Ключко // Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія. – Вип. № 1033. – Харків : Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 196-200. 
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3. Ключко Л.В. Якість життя населення як критерій соціально-економічного розвитку регіону / Л.В. Ключко, П.А. Вірченко, І.О. 
Полевич // French Journal of Science and Education. –  No.2. (12). – Vol. I. – Paris, 2014. – Р. 797-807. 

4. Kliuchko L. Territorial features of social infrastructure in Кharkiv Region / L. Kliuchko, P. Kobylin, E. Telebeneva, D. Shynkarenko // The 
Social Transformation of the Cities and Regions in the Post-communist Countries / Edited by Cezary Madry. – Posnan : Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, 2014. – Р. 79-92.  

5. Ключко Л.В. Суспільно-географічні особливості торгово-розважальних центрів як публічних просторів м. Харкова / Л.В. Ключко, 
А.Г. Ісмаілова // Економічна та соціальна географія. – 2014. – Вип. 1 (69). – С. 186-193.  

6. Немец К.А. Информационный подход в общественно-географических исследованиях / К.А. Немец, Л.Н. Немец, А.А. Кулешова, 
Л.В. Ключко // Социально-экономическая география: Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов. – Вып. № 3. – 
Ростов-на-Дону, 2014. – С. 109-113.  

7. Niemets Liudmyla. Development features of region health care in the European and Ukrainian context (on example of the Kharkiv 
region) / Liudmyla Niemets, Anna Kuleshova, Liudmyla Kliuchko, Anastasiia Mazurova // Acta Geographica Silesiana 18 / Uniwersytet Śląski 
Wydział Nauk o Ziemi. – Sosnowiec, 2015. - P. 49-59. 

8. Niemets Konstjantyn. Spatial interaction of socio-geographical objects: new approaches and methods of investigation / Konstjantyn 
Niemets, Anastasiia Mazurova, Ludmila Klychko, Nataliya Gueva // Cambridge Journal of Education and Science. – № 1(15). – Volume III. – 
2016. - Р. 174-182. 

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні держбюджетних та госпрозрахункових тем: «Суспільно-географічні особливості 
соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування» (№ ДР 0111U008533, 
2011-2014); «Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону» (2015-2016); «Територіальні особливості 
соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області та шляхи іі оптимізації» за замовленням Ясинуватської пересувної 
механізованої колони (2012-2013); «Комплексна економіко-географічна характеристика Хорольського району Полтавської області» 
за замовленням Хорольської районної державної адміністрації (2014-2015). Виконавець теми «Створення програмного 
забезпечення для моніторингу соціально-економічного розвитку територій» у рамках Фонду модернізації Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна (2017), «Суспільно-географічне обґрунтування формування об’єднаних територіальних громад у 
Первомайському районі Харківської області» (госпрозрахункова). Участь у розробці «Стратегії розвитку Харківської області до 2020 
року» (співавтор підрозділів «Здоров’я населення», «Соціальне обслуговування населення», «Зайнятість і доходи населення»). 
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.051.23 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.   

Участь у конференціях та семінарах. Брала участь у близько 60 наукових та науково-практичних конференціях в Україні та за її 
межами, зокрема ХІІ з'їзд Українського географічного товариства (Вінниця, 2016), Від географії до географічного українознавства: 
еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (Чернівці, 2016), Регіон: стратегія оптимального розвитку (Харків, 2012-2016); Регіон: 
суспільно-географічні аспекти (Харків, 2012-2016); Львівська суспільно-географічна школа (Львів, 2015); Отечественная наука в 
эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени (Екатеринбург, Россия, 2014); Наукові пошуки географічної 
громадськості: минуле, сьогодення, майбуття (Луганськ, 2013); Социально-экономическая трансформация городов и регионов в 
посткоммунистических странах (Познань, Польша, 2013); Социально-экономическая география в ХХІ веке: вызовы и возможные 
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ответы (Москва, Россия, 2013); Українсько-російське порубіжжя: стан та перспективи співробітництва (Харків, 2013); Муниципальные 
образования в регионах России (регионоведческий анализ) (Воронеж, 2013); Молоді науковці – географічній науці (Київ, 2013); 
Соціально-географічні виклики у Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття (Ужгород, 2012), Пути совершенствования 
естественно-географического образования в ПМР (Тирасполь, 2012), ін.  
Робота з аспірантами та докторантами. Відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій, робота у якості 
опонента (2012), робота вченим секретарем спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертації К 64.051.23 ХНУ імені 
В.Н.Каразіна (з 2015). Участь у попередніх захистах дисертаційних робіт та обговореннях. 
Керівництво студентською науковою роботою. Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів та магістрів. Під її 
керівництвом було успішно виконано та захищено більше 40 робіт. Студенти мають публікації у фахових виданнях (більше 20), 
виступають із доповідями на конференціях та семінарах (Харків, Суми, Київ, Львів тощо) та мають близько 40 тез доповідей. 

4 Кандиба Юрій іванович має понад 50 наукових на навчально-методичних праць. Зокрема: 
1. Кандиба Ю. Територіальні особливості молокопромислового комплексу Харківської області / Ю. Кандиба // Часопис соціально-
економічної географії. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – С. 173-178. 
2. Кандиба Ю. Територіальні особливості вирощування соняшнику у Харківській області / Ю.  Кандиба // Економічна та соціальна 
географія. – 2012. – Вип. 2 (65). – С. 98-104.  
3. Кандиба Ю.І. Територіальні особливості цукробурякового комплексу Харківської області / Ю.І. Кандиба // Вісник ХНУ імені 
В.Н. Каразіна. Геологія. – Географія. – Екологія : зб. наук. пр. – Харків, 2012. - № 1033. – С. 191-195.  
4. Ліхван В. Визначення спеціалізації сільського господарства Харківської області / В. Ліхван, Н. Добровольська, Ю. Кандиба // 
Часопис соціально-економічної географії. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. 14 (1). – С. 97-102. 
5. Kandyba Y. Sectorial structure features of agriculture of Ukraine’s regions / Y. Kandyba, N. Dobrovolska, V. Likhvan // British Journal of 
Science, Education and Culture. – 2014. - No.1. (5). Volume IV. – London : London University Press, 2014. – Р. 793-803. 
6. Кандиба Ю.І. Суспільно-географічні особливості відтворення населення Чугуївського району Харківської області / Ю.І. Кандиба, 
М.О. Логвинова // Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 19 
(2). – С. 89-93. 
7. Кандиба Ю.І. Передумови розвитку екологічного туризму в Україні на основі використання об’єктів природно-заповідного фонду / 
Ю.І. Кандиба, Н.В. Добровольська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Географічні науки. – Херсон : 
вид-во ХДУ, 2016. - № 4. – С. 106-111. 
Науково-дослідна робота. Участь у виконанні науково-дослідної роботи «Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки 
регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування» (№ ДР 0111U008533, 2012-2014), 
відповідальний виконавець теми «Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону» (№ ДР 0115U000504, 
2015-2016), «Суспільно-географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)» (№ ДР 
0114U005561, 2015-2017), «Суспільно-географічне обґрунтування формування об’єднаних територіальних громад у 
Первомайському районі Харківської області» (фінансування – 20 тис. грн.), «Створення програмного забезпечення для моніторингу 
соціально-економічного розвитку територій» у рамках Фонду модернізації Харківського національного університету імені В.Н. 
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Каразіна (2017). Відповідальний секретар оргкомітету міжнародних науково-практичних конференцій «Регіон: стратегія 
оптимального розвитку» і «Регіон: суспільно-географічні аспекти», технічний секретар міжрегіонального збірника наукових праць 
«Часопис соціально-економічної географії».  

Участь у конференціях та семінарах: Регіон: стратегія оптимального розвитку (Харків, 2012-2016), Географія, картографія, 
географічна освіта: історія, методологія, практика (Чернівці, 2014), Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук 
шляхів вирішення (Херсон, 2015), Освітні й наукові виміри географії (Полтава, 2016), Кластеризація як механізм розвитку 
туристичного потенціалу території (Харків, 2016), Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти (Суми, 2016), Online 
семінари у рамках реалізації дослідницького проекту «Демократичні реформи державного управління в Україні» за участю 
Університету м. Альберта, Канада (2016-2017), ін. 
Робота з аспірантами та докторантами. Відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій, робота у якості 
опонента (2012). Участь у попередніх захистах дисертаційних робіт та обговореннях. 
Керівництво студентською науковою роботою. За останні роки здійснював керівництво близько 40 дипломними роботами, 6 
студентськими науковими роботами, які брали участь у регіональному конкурсі наукових робіт. Підготовлено студентами понад 30 
наукових статей та тез доповідей конференцій. 

5 Костріков Сергій Васильович має основні публікації за останні роки: 
1. Костріков С.В. Моделі гідрологічного режиму водозборів: реалізація через ГІС-технології // Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія : зб. наук. пр. – Вип. № 997. – Харків : Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 130-137. 

2. Костріков С.В. ГІС: перспективи університетського навчального процесу в річищі інформатизації географічного освіти / В.А. 
Бережний, С.В. Костріков, К.Ю. Сегіда // Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. пр. – Вип. 4. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. 
– С. 45-54. 

3. Kostrikov S.V. Towards the environmental geography concept / S.V. Kostrikov, K.Y. Segida // Часопис соціально-економічної 
географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. 14 (1). – С. 5-11. 

4. Костріков С.В. Геоінформаційний підхід до розподіленого гідрологічного моделювання / С.В. Костріков, К.Ю. Сегіда // Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. праць. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. 17. – С. 19-24. 

5. Костріков С.В.  Оцінка через ГІС-засоби просторової диференціації благоустрою міста як функції урбогеосистеми (на прикладі м. 
Харкова) / О.С. Чуєв, С.В. Костріков // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18(1).  – С. 56-62. 

6. Костріков С.В. Геоінформаційне моделювання природно-антропогенного довкілля : монографія / С.В. Костріков. – Харків : ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, 2014. – 484 с. 

7. Костріков С.В. Вибірки та запити як базові ГІС- операції при вирішенні геоекологічних задач / С.В. Костріков, В.А. Бережний // 
Людина та довкілля. Проблеми неоекології : зб. наук. пр. – Вип. № 1-2 – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 9-17. 

8. Костріков С.В. Теоретична та прикладна геоінформатика. Навчальний посібник для студентів географічних, геологічних та 
екологічних спеціальностей університетів / С.В. Костріков, К.Ю. Сегіда. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 672 с. 
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Науково-дослідна робота. Наукове керівництво: «Розробка методів ГІС-моделювання максимальних руслових витрат рід час 
весняних повеней та літніх дощових паводків у водозбірних басейнах» (№ ДР 0111U000102, 2011-2013). Заступник голови 
спеціалізованої вченої ради К 64.051.23 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
Участь у конференціях та семінарах. Регіон: стратегія оптимального розвитку (Харків, 2012-2016), GIS-Форум «Наука. Освіта. 
Виробництво» (Харків, 2013-2017), Online семінари у рамках реалізації дослідницького проекту «Демократичні реформи державного 
управління в Україні» за участю Університету м. Альберта, Канада (2016-2017). 
Робота з аспірантами та докторантами. Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації за спеціальністю 11.00.02 
«Економічна та соціальна географія». Керує дисертаційним дослідженням 1 аспіранта.  
Керівництво студентською науковою роботою. За період з 2012 по 2017 роки здійснював керівництво 3 студентськими науковими 
роботами, які брали участь у регіональному та всеукраїнському конкурсі наукових робіт. Під його керівництвом було підготовлено 
студентами понад 10 наукових статей та тез доповідей на конференції. 

6 Редін Володимир Іванович має такі основні публікації за напрямом: 
1. Редін В.І. Особенности развития и размещения газовой промышленности Харьковской области / В.І. Редін, Ю.І. Кандиба // 
Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 
2012. – Вип. 12 (1). – С. 130-132.  
2. Редин В.И. Социально-географические аспекты развития зеленого туризма в Украине / В.И. Редин, В.А. Редина, В. Лаптев // 
Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 
2012. – Вип. 13 (2). – С. 125-127. 
3. Редин В.И. Рациональное использование и охрана водных ресурсов Харьковской области / В.И. Редин, И.В. Удалов // Регіон – 
2013: стратегія оптимального розвитку. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 448-449. 
4. Редин В.И. Железнодорожный транспорт Харьковской области и его значение для экономики / В.И. Редин, В.Г. Лаптев // Регіон – 
2014: стратегія оптимального розвитку. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 265-267. 
5. Редин В.И. Сотрудничество станции юных туристов с учреждениями высшего профессионального образования по подготовке 
специалистов для туристической отрасли (на примере Харьковского региона) / В.И. Редин, В.А. Редина // Вестник Академии детско-
юношеского туризма и краеведения. - № 3 (112). – Москва, 2014. 
Науково-дослідна робота. Обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 64.051.23 за спеціальністю 11.00.02 
«Економічна та соціальна географія» у ХНУ імені В.Н. Каразіна (2012-2015). 
Участь у конференціях та семінарах. Брав участь міжнародних науково-практичних конференціях «Регіон: стратегія оптимального 
розвитку» (Харків, 2012-2016).  
Робота з аспірантами та докторантами. Відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій, робота вченим 
секретарем спеціалізованої вченої ради К 64.051.23 за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» у ХНУ імені В.Н. 
Каразіна (2012-2015). Участь у попередніх захистах дисертаційних робіт та обговореннях. 
Керівництво студентською науковою роботою. За період з 2012 по 2017 роки під його керівництвом студентами було успішно 
виконано та захищено 4 дипломні роботи, підготовлено тези 3 доповідей. 
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7 Вірченко Павло Анатолійович має понад 70 наукових публікацій, серед яких 1 монографія (у співавторстві) та 2 статті (у 
співавторстві) – у виданнях, які включено до наукометричної наукометричної бази Scopus, 17 – у вітчизняних та закордонних 
фахових виданнях. Окрім того, має понад 15 навчально-методичних праць. 
1. Нємець К.А. Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект: монографія / К.А. Нємець, П.А. Вірченко, 
Г.О. Кулєшова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 180 с. 
2. Niemets L. The modern settlement system of Kharkiv region: problems and prospects / L. Niemets, K. Sehida, K. Kravchenko, P. 
Virchenko // Cambridge Journal of Education and Science. - № 1(15). Volume III. - Cambridge University Press, 2016. – P. 227-234. 
3. Нємець К.А. Особливості розселення населення у Харківській області (з позицій системного підходу) / К.А. Нємець, П.А. Вірченко, 
К.О. Кравченко // Часопис соціально-економічної географії. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. 
– Вип. 18 (1). – С. 80-86. 
4. Вірченко П.А. Особливості територіально-функціональної організації великого міста (на прикладі міста Харкова) / П.А. Вірченко, 
А.В. Мазурова // Часопис соціально-економічної географії. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. - № 
17 (2). – С. 72-78. 
5. Вірченко П.А. Аналіз метрополітарних функцій великого міста (на прикладі міста Харкова) / П.А. Вірченко, А.В. Мазурова // Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія : зб. наук. пр. – Вип. № 1098. – Харків : 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 73-80. 
6. Вирченко П.А. Влияние системы образования на формирование человеческого капитала административных территорий / 
П.А. Вирченко // Теория и практика модернизации хозяйственных укладов и экономических институтов периферийных регионов. - 
Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С. 367-373. 
7. Вірченко П.А. Класифікація туристсько-рекреаційного потенціалу територій локального рівня та проблеми його залучення до 
господарської діяльності / П.А. Вірченко // Часопис соціально-економічної географії. – Х. : Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна, 2012. - № 13 (2). – С. 120-124. 
8. Вірченко П.А. Чинники, які впливають на функціонування системи освіти та їх суспільно-географічна класифікація / П.А. Вірченко 
// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія : зб. наук. пр. – Вип. № 1033. – 
Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 163-167. 
Науково-дослідна робота. Виконавець тем «Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону» (№ ДР 
0115U000504, 2015-2016); «Суспільно-географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)» (№ 
ДР 0114U005561, 2015-2017). Участь у розробці «Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року» (розділ «Освітня 
інфраструктура»). Член оргкомітету щорічної міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 
науковців «Регіон: суспільно-географічні аспекти». 
Участь у конференціях та семінарах. Брав участь у 20 наукових та науково-практичних конференціях в Україні та за її межами, 
серед них: Теория и практика модернизации хозяйственных укладов и экономических институтов периферийных регионов (Ростов-
на-Дону, Росія, 2013), Актуальні проблеми дослідження довкілля (Суми, 2013), Географія, картографія, географічна освіта: історія, 
методологія, практика (Чернівці, 2014), Отечественная наука в епоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени 
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(Єкатеринбург, Росія, 2014), Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення (Херсон, 2015), Регіон: 
стратегія оптимлаьного розвитку (Харків, 2012-2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. Відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій. Участь у попередніх 
захистах дисертаційних робіт та обговореннях. 
Керівництво студентською науковою роботою. Під його керівництвом за період 2012-2016 рр. студентами було успішно виконано та 
захищено близько 30 робіт. Тематика науково-дослідних робіт спрямована на суспільно-географічні дослідження України, її регіонів 
та окремих країн світу. Під його керівництвом виконано конкурсні наукові роботи, які посідали призові місця в Університетському 
конкурсі студентських наукових робіт (Кравченко К. – 2 місце (2014, 2015), Гусєва В. – 3 місце (2015). Під його керівництвом студенти 
мають публікації у фахових виданнях, виступають із доповідями на конференціях та семінарах (у Харкові, Херсоні, Сумах). 

8 Сегіда Катерина Юріївна має понад 120 наукових публікацій, серед яких 3 монографії (у співавторстві) та 9 (у співавторстві)  
статей– у виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus, 17 навчально-методичних праць. Зокрема: 
1. Нємець Л.М. Демографічний розвиток Харківського регіону : монографія / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, К.А. Нємець. – Харків : ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2012. – 200 с. 
2. Нємець Л.М. Працересурсний потенціал Харківського регіону (суспільно-географічний аспект) : монографія / Л.М. Нємець, 
Ю.Ю. Сільченко, К.А. Нємець, К.Ю. Сегіда. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 180 с. 
3. Niemets L. The modern settlement system of Kharkiv region: problems and prospects / L. Niemets, K. Sehida, K. Kravchenko, P. 
Virchenko // Cambridge Journal of Education and Science. – 2016. - № 1(15). – Vol. III. - Cambridge University Press, 2016. – P. 227-234. 
4. Нємець Л.М. Аналіз траєкторії розвитку соціальної інфраструктури Харківської області / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, П.О. Кобилін // 
Актуальні проблеми економіки. – К., 2014. – С. 409-419. 
5. Segida K. The demographic factor of regions development in Ukraine / K. Segida, I. Vasylevska, T. Pogrebskyi // The Social 
Transformation of the Cities and Regions in the Post-communist Countries / Edited by Cezary Madry. – Posnan : Bogucki Wydawnictwo 
Naukowe, 2014. – Р. 265-279.  
6. Нємець Л. М. Аналіз траєкторії розвитку соціальної інфраструктури Харківської області / Л. М. Нємець, К. Ю. Сегіда, П. О. Кобилін 
// Актуальні проблеми економіки. – К., 2014. – С. 409-419. 
7. Сегіда К. Геодемографічний прогноз Харківської області (за допомогою методу екстраполяції) / К. Сегіда // Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Геологія – Географія – Екологія : зб. наук. праць. – Вип. № 43. – Харків : ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 164-174. 
8. Сегида Е. Ю. Особенности половозрастной структуры населения Украины / Е.Ю. Сегида // Могилевский меридиан. - Том 14. – 
Вып. 3-4 (26-27). – Могилев : Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя, 2014. – С. 54-58. 
9. Нємець К.А. Багатовимірний аналіз у суспільній географії (нетрадиційні методи) : монографія / К.А. Нємець, К.Ю. Сегіда, Л.М. 
Нємець. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 120 с. 
Науково-дослідна робота. Керівник тем: «Розробка методів просторового аналізу та прогнозу демографічного процесу й системи 
розселення регіону з метою оптимізації» (фінансування – 275 тис. грн., 2016-2018), «Територіальне планування Харкова та 
Харківського регіону на основі демографічного потенціалу: теоретико-методична розробка» (фінансування – 10 тис. грн., 2016-2017). 
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Відповідальний виконавець: «Суспільно-географічне обґрунтування формування об’єднаних територіальних громад у 
Первомайському районі Харківської області» (фінансування – 20 тис. грн.). Виконавець: «Створення програмного забезпечення для 
моніторингу соціально-економічного розвитку територій» у рамках Фонду модернізації Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна (2017). Брала участь у виконанні 7 науково-дослідних робіт за державним замовленням та госпдоговорами, у 2 із них – 
як відповідальний виконавець («Розробка методів геоінформаційного моделювання максимальних руслових витрат під час 
весняних повеней та літніх дощових паводків у водозбірних басейнах», № ДР 0112U000102, 2011-2013, «Територіальні особливості 
соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області та шляхи її оптимізації», №49-12, 2012-2013), «Територіальні 
особливості формування конкурентоспроможності регіону» (№ ДР 0115U000504, 2015-2016); «Суспільно-географічні особливості 
стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)» (№ ДР 0114U005561, 2015-2017). Участь у розробці «Стратегії 
розвитку Харківської області до 2020 року», виконуючи дослідження за розділом «Демографічна характеристика».  
Участь у конференціях та семінарах. Брала участь у близько 60 наукових та науково-практичних конференціях в Україні та за її 
межами, зокрема The International Academic Congress «European Research Area: Status, Problems and Prospects» (Рига, Латвія, 2016), 
CATference: 25 years of urban change (Прага, Чехія, 2015), Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе 
высшей и средней школы (Гомель, Білорусь, 2013), Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания (Могильов, 
Білорусь, 2013), Социально-экономическая география в XXI веке: вызовы и возможные ответы (Москва, Росія, 2013), Теория и 
практика модернизации хозяйственных укладов и экономических институтов периферийных регионов (Ростов-на-Дону, Росія, 2013), 
Географічна наука і практика: виклики епохи (Львів, 2013), В.И. Вернадский и глобальные проблемы современной цивилизации 
(Симферополь, 2013), Актуальні проблеми дослідження довкілля (Суми, 2013), Регіон: стратегія оптимального розвитку (Харків, 
2012-2015), Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика (Чернівці, 2014), Туризм і гостинність в 
Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку (Черкаси, 2012, 2014), Сучасні проблеми природничих наук та методики 
викладання (Ніжин, 2012, 2013), Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харків, 2013, 2014), Регіональні проблеми 
України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення (Херсон, 2013, 2015), Сучасні проблеми розвитку географічної освіти і 
науки в Україні (Київ, 2015) Львівська суспільно-географічна школа (Львів, 2015), ХІІ з'їзд Українського географічного товариства 
(Вінниця, 2016), Online семінари у рамках реалізації дослідницького проекту «Демократичні реформи державного управління в 
Україні» за участю Університету м. Альберта, Канада (2016-2017). Є членом оргкомітету щорічної міжнародної науково-практичної 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Регіон: суспільно-географічні аспекти». 
Робота з аспірантами та докторантами. Відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій. Участь у попередніх 
захистах дисертаційних робіт та обговореннях. 
Керівництво студентською науковою роботою. Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів географії, спеціалістів і 
магістрів економічної та соціальної географії. Під її керівництвом студентами було успішно виконано та захищено близько 30 робіт, 
виконано конкурсні наукові роботи, які посідали призові місця в Університетському конкурсі студентських наукових робіт (Горбунова 
Ю. – 1 місце (2013), Кравченко К. – 3 місце (2013), 2 місце (2014), Венгрин Д. – 2 місце (2015), Ткаченко Н. – 3 місце (2015), посідали 
призові місця у Регіональному конкурсі студентських наукових робіт (Ткаченко Н. – 3 місце (2016). Під її керівництвом студенти 
проводять дослідження, мають публікації у фахових виданнях (більше 20), виступають із доповідями на конференціях та семінарах 
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(Харків, Полтава, Суми, Київ, Львів, Чернівці, Луцьк, Мінськ) та мають понад 50 тез доповідей. 

9 Гусєва Наталія Володимирівна має близько 50 наукових публікацій, серед яких 2 статті (у співавторстві) – у виданнях, які 
включено до наукометричної бази Scopus, 17 статей – у фахових виданнях України. Окрім того, має 6 навчально-методичних праць. 
1. Niemets K. Kharkiv region of Ukraine in the aspect of a polycentric development model / K. Nyemets, K. Sehida, N. Guseva, K. 
Kravchenko // European Journal of Scientific Research. – 2016. - № 1 (13). – Vol. II. - Paris University Press, 2016. – P. 189-195. 
2. Niemets L. Demographic potential as the basis for social and economic development / L. Niemets, K. Sehida, N. Guseva // Економічний 
часопис-ХХІ. – 2015. – № 3-4. – С. 93-97. 
3. Гусєва Н.В. Розселення населення Дніпропетровська: суспільно-географічні особливості / Н.В. Гусєва, О.С. Суптело // Часопис 
соціально-економічної географії. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 19(2). – С. 67-74. 
4. Гусєва Н.В. Деякі суспільно-географічні аспекти споживання продовольства населенням України / Н. В. Гусєва // Науковий вісник 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». – № 12. – Луцьк : вид-во 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2013. – C. 137-147. 
Науково-дослідна робота. Участь у виконанні робіт: «Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону» (№ 
ДР 0115U000504, 2015-2016); «Суспільно-географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)» 
(№ ДР 0114U005561, 2015-2017). Участь у розробці «Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року». 
Участь у конференціях та семінарах. Брала участь у понад 15 всеукраїнських і міжнародних наукових та науково-практичних 
конференціях, зокрема, Регіон: суспільно-географічні аспекти (Харків, 2012, 2015, 2016), Регіон: стратегія оптимального розвитку 
(Харків, 2012, 2013, 2015), Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття і пошуки адекватних 
відповідей (Берегове, 2016), Наукові пошуки географічної громадськості: минуле, сьогодення, майбутнє (Луганськ, 2013), Регіональні 
проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення (Херсон, 2015), Освітні й наукові виміри географії (Полтава, 
2016), Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (Ніжин, 2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. Відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій. Участь у попередніх 
захистах дисертаційних робіт та обговореннях. 
Керівництво студентською науковою роботою. Здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів географії і магістрів 
економічної та соціальної географії. Тематика науково-дослідних робіт спрямована на геодемографічні дослідження, регіональний 
розвиток та суспільно-географічну характеристику галузей економіки світу в цілому та окремих його країн і регіонів, а також України 
та її адміністративно-територіальних одиниць. Під її керівництвом виконано конкурсні наукові роботи, які посідали призові місця в 
Університетському конкурсі студентських наукових робіт (Суптело О., 2015). Студенти мають публікації у фахових виданнях 
(2 статті), виступають із доповідями на конференціях та семінарах (у Харкові, Херсоні) та мають близько 10 тез доповідей. 

10 Телебєнєва Євгенія Юріївна. Основні публікації за напрямом: 
1. Нємець Л.М. Основні етапи розвитку промисловості Харківського регіону / Л. М. Нємець, Є.Ю. Телебєнєва // Часопис соціально-

економічної географії. – Х. : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13(2). – C. 43-46. 
2. Телебєнєва Є.Ю. Особливості промисловості Харківського регіону: суспільно-географічний аспект / Є.Ю. Телебєнєва // Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер. «Геологія – Географія – Екологія» : зб. наук. пр. – Х. : Харківський 
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національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. № 1049. – С. 169-172. 
3. Телебєнєва Є.Ю. Трудові ресурси як складова соціально-економічного потенціалу Харківського регіону / Є.Ю. Телебєнєва // 

Часопис соціально-економічної географії. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 175-181. 
4. Телебенева Е.Ю. Место Харьковской области в структуре промышленности Украины / Е. Ю. Телебенева // Магілёўскі мерыдыян. – 

Магілёў, МГУ имени А.А. Кулешова, 2014. – Том 14. – Вып. 1-2 (24-25). – С. 80-84. 
5. Niemets K. Modeling of the developmental trajectory of regional sociogeosystems of Ukraine: analysis and visualization of the results / K. 

Niemets, T. Pogrebskyi, Ye. Telebeneva, V. Likhvan // Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec 2014, Acta Geographica 
Silesiana, 17. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2014. – Р. 33-37. 
6. Niemets L. Regional settlement system as the basis of the territorial differentiation of socio-economic development (on the example of 
Kharkiv region, Ukraine) / L. Niemets, K. Segida, E. Telebeneva // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. - 2014. - № 7-8. – 
Vienna, 2014. – Р. 196-198. 

Науково-дослідна робота. Участь у виконанні робіт: «Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону» (№ ДР 
0115U000504, 2015-2016); «Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті 
раціонального природокористування» (№ ДР 0111U008533, 2012-2014). 
Участь у конференціях та семінарах. Регіон: суспільно-географічні аспекти (Харків, 2012-2016). 
Робота з аспірантами та докторантами. Відгуки на автореферати кандидатських дисертацій. Участь у попередніх захистах 
дисертаційних робіт та обговореннях. 
Керівництво студентською науковою роботою. Під її керівництвом студенти мають тези доповідей (Харків). 

11 Барило Ірина Миколаївна Має понад 30 публікацій, серед них 14 статей у фахових виданнях, серед яких: 
1. Барило І. М. Особливості сучасних демографічних процесів регіонів України / І. М. Барило, Т. Г. Погребський, Є. Ю. Телебєнєва // 
Економічна та соціальна географія : наук. зб. / [Ред. кол: С. І. Іщук (відп. ред.) та ін.].– К., 2014 – Вип. 1 (69). – С. 102-110.  
2. Барило І. М. Статево-вікова структура населення як чинник геодемографічного розвитку (на прикладі Полтавської області) / 
І. М. Барило // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіон. зб. наук. пр.– Х. : Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна, 2014. – № 17 (2). – С. 190-194.  
3. Барило И. Н. Особенности внешних миграционных процессов в регионах Украины / И. Н. Барило // Магілёўскі мерыдыян. – Магілёў 
: МГУ имени А. А. Кулешова, 2014. – Том 14. – Вып. 1–2 (24–25). –С. 63–67.  
4. Niemets K. Spatial and statistical analysis of settling in the region – on the example of Poltava region, Ukraine / K. Niemets, K. Segida, 
T. Pogrebskyi, I. Barylo // ActaGeographicaSilesiana, 18. - WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2015. – Р. 41-47.  
5. Niemets L. Human geography evolutionary development in Kharkiv University / L. Niemets, Y. Kandyba, I. Barylo, A. Sokolenko // 
European Journal of Scientific Research. – Paris University Press, 2016. – No 1 (13). – Volume II. –Р. 396–406.  
6. Egorov D. Demographic potential as objects of research of social geography / D. Egorov, I. Barylo, K. Segida // Journal of Economics and 
Economic Education Research. - Weaverville, NC, USA. – Volume 17, Special Issue 2, 2016. – Р. 373-380. 
7. Телебєнєва Є.Ю. Компонентний аналіз геодемографічного розвитку Полтавської області / Є.Ю. Телебєнєва, І.М. Барило // 
Науковий вісник Чернівецького університету : Географія : зб. наук. пр. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. - Вип. 775-776. – 
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С. 249-255. 
Науково-дослідна робота. Участь у розробці Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року. Участь у виконанні тем «Розробка 
методів просторового аналізу та прогнозу демографічного процесу й системи розселення регіону з метою оптимізації (на прикладі 
Харківської області)» (2016-2018); «Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону» (2015-2016); 
«Комплексна соціально-економічна характеристика Хорольського району Полтавської області» (2014-2015), «Розробка методів 
просторового аналізу та прогнозу демографічного процесу й системи розселення регіону з метою оптимізації» (2016-2018). 
Участь у конференціях та семінарах. Брала участь у 16 наукових та науково-практичних конференціях, серед яких Регіон: суспільно-
географічні аспекти (Харків, 2014-2016), Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень (Дніпропетровськ, 2014), Регіон: 
стратегія оптимального розвитку» (Харків, 2014-2016), Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів (Київ, 
2014), Україна і світ: суспільно-географічні виміри (Львів, 2014), L’espace politique ukrainien conflits te recompositions: colloque 
scientifique internatіonal» (Ліон, Франція, 2015), Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика (Тернопіль, 2015), Освітні і 
наукові виміри географії (Полтава, 2016), Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків 
(Чернівці, 2016), ін. 
Робота з аспірантами та докторантами. Участь у попередніх захистах дисертаційних робіт та обговореннях. 
Керівництво студентською науковою роботою. Під її керівництвом студенти мають тези доповідей (Харків). 

12 Мазурова Анастасія Володимирівна. Основні публікації за напрямом: 
1. Niemets Lyudmyla Shopping centers as a part of megacity’s tourism infrastructure (socio-geographical aspect) / Lyudmyla N. Niemets, 
Anna V. Sokolenko, Anastasiia V. Mazurova // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3(177). – С. 178-185. 
2. Мазурова А.В. Метод анкетування у суспільно-географічному дослідженні просторової організації великого міста (на прикладі міста 
Харкова) / А.В. Мазурова // Часопис соціально-економічної географії. – Харків : Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 153-157. 
3. Mazurova A. Ukraine in the context of the global urban processes / A. Mazurova // Часопис соціально-економічної географії. – Харків : 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18 (1). - С. 154-158. 
4. Niemets L. Development features of region Health Care in the European and Ukrainian context (on example of the Kharkiv region) / 
Liudmyla Niemets, Liudmyla Kliuchko, Anna Kuleshova, Anastasiia Mazurova // Acta Geographica Silesiana, 18 – Sosnowiec: Uniwersytet 
Śląski Wydział Nauk o Ziemi, 2015. – Р. 49-57. 
5. Sokolenko A. Tourist branding project of Кharkiv region districts: ethno-cultural aspect / A. Sokolenko, A. Mazurova // Вісник Харківського 
національного Університету імені В.Н. Каразіна. Геологія - Географія – Екологія : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. 
– № 43. – С. 174-183. 
Науково-дослідна робота. Участь у виконанні теми «Територіальне планування Харкова та Харківського регіону на основі 
демографічного потенціалу: теоретико-методична розробка». 
Участь у конференціях та семінарах. Регіон: стратегія оптимального розвитку (Харків, 2012-2016), Регіон: суспільно-географічні 
аспекти (Харків, 2012-2017), Демографические риски XXI века (Мінськ, Беларусь; 2014, 2015), Регіональні проблеми України: 
географічний аналіз та пошук шляхів вирішення (Херсон, 2015), CATference, (Прага, Чехія; 2015), Ломоносов (Москва, Російська 

http://www.lingvo.ua/uk/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82&translation=aspect&srcLang=ru&destLang=en
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Федерація; 2012-2014). 
Робота з аспірантами та докторантами. Участь у попередніх захистах дисертаційних робіт та обговореннях. 
Керівництво студентською науковою роботою.  

Особи, які працюють за сумісництвом 

13 Мезенцев Костянтин Володимирович є автором понад 180 наукових і навчально-методичних праць: 
1. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність та поляризація. – К. : Прінт Сервіс, 2014. – 132 с. (у співавторстві). 
2. Мезенцев К. В. Науково-дослідницький практикум з суспільної географії. – К. : Прінт Сервіс, 2014. – 47 с.   
3. Мезенцев К. В. Методи дослідження в суспільній географії: традиції та новації / К. В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія 
: наук. зб. – 2013. – Вип. 1(66). – С. 31-42. 
4. Мезенцев К. В. Тестування моделі диференціальної урбанізації в Україні / К. В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія. – 
2015. – Вип. 3(73). – С. 15-26. 
5. Challenges of the Post-Soviet Development of Ukraine: Economic Transformations, Demographic Changes and Socio-Spatial Polarization // 
Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization. – New York : Palgrave Macmillan,  2015.  – P. 252-269. 
6. Ukraine: stable outflow and changing nature // Discovering migration between Visegrad countries and Eastern partners. – Budapest, 2014. 
– P. 191-211. 
7. Мезенцев К. В. Привабливість території для проживання людини: методологічні та прикладні аспекти дослідження / К.В. Мезенцев, 
Г.П. Підгрушний // Український географічний журнал. – 2015. – Вип. 1. – С. 32–41. 
Науково-дослідна робота. Науковий керівник науково-дослідної теми 16БП050-02 «Просторові трансформації в Україні: моделі 
модернізації та планування міських територій». Наукові інтереси: дослідження просторових трансформацій міських територій, 
суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку. Заступник головного редактора фахового журналу “Економічна та 
соціальна географія”. Член редколегій колегій фахових журналів «Вісник Київського національного університету ім.Т.Шевченка», 
Серія  Географія, «Часопис соціально-економічної географії» 
Участь у конференціях та семінарах. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, зокрема, 
CATference: 25 years of urban change (Прага, Чехія, 2015), Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів 
вирішення (Херсон, 2015), Социально-экономическая география в XXI веке: вызовы и возможные ответы (Москва, Росія, 2013), 
Теория и практика модернизации хозяйственных укладов и экономических институтов периферийных регионов (Ростов-на-Дону, 
Росія, 2013), Соціально-географічні виклики у Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття (Ужгород, 2012). 
Робота з аспірантами та докторантами. Під керівництвом К.В. Мезенцева захищено 8 кандидатських дисертацій. Бере участьу роботі 
двох рад (Д 26.001.07 –КНУ, К 64.051.23 - ХНУ). 
Керівництво студентською науковою роботою. Керує науковою роботою магістрантів. Під його керівництвом студенти проводять 
дослідження, мають публікації у фахових виданнях, виступають із доповідями на науково-практичних конференціях та семінарах. 
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3 

Скриль Ірина Анатоліївна. Основні публікації за напрямом: 
1. Скриль І. Сучасні тенденції розвитку туризму в Харківському регіоні / Ірина Скриль // Часопис соціально-економічної географії. – 
Харків :  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). –  С. 128-131. 
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2. Скриль І.А. Дослідження потенціалу Харківського регіону для розвитку подієвого туризму / Ірина Скриль // Економічна та соціальна 
географія : наук. зб. – 2012. – Вип. 2 (65). – С. 184-189. 
3. Скриль І. Пам’ятки архітектури як складова історико-культурних туристсько-рекреаційних ресурсів Харківського регіону / Ірина 
Скриль // Часопис соціально-економічної географії. – Харків :  ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 17(2). –  С. 119-123. 
4. Скриль І.А. До питання визначення туристичного краєзнавства / І.А. Скриль // Регіон – 2014: стратегія оптимального розвитку. – 
Харків : РВВ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 80-83. 
5. Скриль І.А. Географічні особливості зовнішньої торгівлі Харківської області / І.А. Скриль // Регіон – 2015: стратегія оптимального 
розвитку. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 219-222. 
Науково-дослідна робота. Участь у виконанні теми «Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як чинника його 
стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування» (№ ДР 0111U008533, 2011-2014).  
Участь у конференціях та семінарах: «Регіон: стратегія оптимального розвитку» (Харків, 2013-2015), Роль и задачи массового 
туристско-краеведческого движения в воспитании и оздоровлении населения (Москва, Росія, 2014).  
Робота з аспірантами та докторантами. Участь у попередніх захистах дисертаційних робіт та обговореннях.  
Керівництво студентською науковою роботою. За період з 2012 по 2016 роки під її керівництвом студентами було успішно виконано та 
захищено 1 дипломну роботу. 

15 Добровольська Наталія В’ячеславівна має такі публікації за останній час: 
1. Кандиба Ю. Особенности отраслевой структуры сельского хозяйства регионов Украины / Ю. Кандыба, Н. Добровольская, 
В. Лихван // British Journal of Science, Education and Culture. – 2014. - No.1. (5) . Volume IV. – London : London University Press, 2014. – 
Р. 793-803. 
2. Добровольська Н. Підходи до оптимізації землеробства Харківської області із застосуванням ГІС-моделювання / Н. 
Добровольська // Часопис соціально-економічної географії. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 16(1). – С. 211-217. 
3. Добровольская Н.В. Экономико-географические аспекты формирования экологически сбалансированного земледелия / Н. 
Добровольская // Магілёўскі мерыдыян. Том 14. – Магілёў: 2014. – Вып. 1–2 (24–25). – С. 54-58.  
4. Добровольська Н.В. Основні напрями підвищення продуктивності сільськогосподарських земель в аспекті рослинництва 
Харківської області. / Н.В. Добровольська // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Геологія. - Географія. - Екологія. – Х.: 
Видавництво ХНУ, 2013. – Вип. 1049. – С. 110-114.  
5. Бережний В.А. До питання визначення та класифікації геоморфологічних порогів / В.А. Бережний, Н.В. Добровольська // Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : Геологія. Географія. Екологія. – 2012. – № 997. – С. 112-119. 
Науково-дослідна робота. Участь у виконанні робіт «Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону» (№ ДР 
0115U000504, 2015-2016), «Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті 
раціонального природокористування» (№ ДР 0111U008533, 2012-2014), «Розробка методів ГІС-моделювання максимальних руслових 
витрат рід час весняних повеней та літніх дощових паводків у водозбірних басейнах» (№ ДР 0111U000102, 2011-2013). 
Участь у конференціях та семінарах: Регіон: стратегія оптимального розвитку (Харків, 2012-2015), Регіон: суспільно-географічні 
аспекти (Харків, 2012-2016), Вплив педагогічної майстерності викладача на якість знань студентів ВНЗ (Харків, 2016), Регіональні 
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проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення (Херсон, 2015), Туристичний бізнес: світові тенденції та 
національні пріоритети (Харків, 2015), Розвиток та регулювання торгівлі, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу на засадах 
кластерного підходу (Харків, 2015), Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика (Чернівці, 2014), 
Географія та екологія: наука і освіта (Умань, 2014), Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання (Ніжин, 2013), 
Актуальні проблеми дослідження довкілля (Суми, 2013). 
Робота з аспірантами та докторантами. Участь у попередніх захистах дисертаційних робіт та обговореннях. 
Керівництво студентською науковою роботою. За період з 2012 по 2016 роки під керівництвом Добровольської Н.В. було підготовлено 
студентами 6 тез доповідей на науково-практичних конференціях 

 



 

6. Інформація про завідувачів випускових кафедр із спеціальності 106 «Географія» 

 
6.1. Інформація про завідувача  

випускової кафедри фізичної географії та картографії із спеціальності 106 «Географія» 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, шифр і 
найменування наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене звання, 

за якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно, категорія, 
педагогічне звання 

Педагогіч-
ний 

(науково-
педагогіч-
ний) стаж 
(повних 
років) 

Інформація про попередню роботу 
(період (років), найменування організації, 

займана посада) 

Примітка (з 
якого часу 
працює у 

закладі освіти 
за основним 

місцем роботи 
або 

сумісництвом) 

Голіков 
Артур 
Павлович 

Харківський 
державний 
університет ім. О.М. 
Горького (1961, 
Економічна 
географія. Географ, 
викладач географії) 

Доктор географічних наук, 
11.00.02 – Соціально-
економічна географія;  
«Територіальна 
організація водного 
господарства СРСР», 
професор кафедри 
економічної географії 

51 рік З 1966 року працював на посаді завідуючого 
кафедрою економічної географії З 1973 по 
1998 рр. завдував кафедрою міжнародних 
економічних відносин, країнознавства і 
туризму, водночас був заступником 
директора з наукової роботи НДІ регіональної 
політики при Харківському університеті. 3 
2016 р. очолює кафедру фізичної географії та 
картографії. 

З 1966 р. за 
основним 
місцем роботи 
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6.2. Інформація про завідувача  

випускової кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства із спеціальності 106 «Географія» 

 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

Найменування закладу, 
який закінчив викладач 

(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, шифр і найменування 
наукової спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою кафедрою 
(спеціальністю) присвоєно, категорія, 

педагогічне звання 

Педагогічний 
(науково-
педагогіч-
ний) стаж 

(повних років) 

Інформація про 
попередню роботу 

(період (років), 
найменування 

організації, 
займана посада) 

Примітка (з якого 
часу працює у 

закладі освіти за 
основним місцем 

роботи або 
сумісництвом) 

Нємець  
Людмила  
Миколаївна 

Харківський державний 
університет імені 
О.М. Горького (1974, 
Географія, Географ, 
викладач географії)  

Доктор географічних наук, 11.00.02 – 
Економічна та соціальна географія; 
«Соціально-географічні основи стратегії 
переходу України та модель стійкого 
розвитку»; професор кафедри соціально-
економічної географії і регіонознавства 

33 роки 1989 – 1994 рр., 
середня школа № 
113 м. Харкова 

з 1994 р. за 
основним місцем 
роботи 
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