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ПРОГРАМА НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ДРУГІ СУМСЬКІ НАУКОВІ ГЕОГРАФІЧНІ ЧИТАННЯ» 

Дати проведення заходу: 10-12 листопада 2017 року (приїзд і розміщення 
учасників – з 9 листопада). 

10 листопада 
8:30 – 9:20 – реєстрація учасників конференції.  
9:30 – 12:30 – наукова програма,  
12:30 – 13:30 – перерва на обід,  
13:30 – 14:20 – наукова програма,  
14:20 – 16:30 – екскурсійна програма, 
17:00 – вечеря.  

11 листопада 
9:00 – 16:30 – екскурсійна програма. 

12 листопада 
Від’їзд учасників конференції. Можливий від’їзд гостей зі станції Смородине 
(м. Тростянець). 

Реєстрація учасників – природничо-географічний факультет СумДПУ імені А.С. Макарен-
ка, вул. Роменська, 87 (проїзд від залізничного вокзалу маршруткою №55 або 57, від 
автовокзалу маршруткою № 57 до зупинки «Педагогічний університет»),  центральний 
корпус, 3-й поверх, аудиторія 313. 

 

Наукова програма – природничо-географічний факультет СумДПУ імені А.С. Макаренка, 
вул. Роменська, 87, центральний корпус.  

Екскурсійна програма: 10 листопада – пішохідна екскурсія центральною частиною 
м. Суми; 11 листопада –  м. Тростянець – «таємна» перлина Слобожанщини та НПП 
«Гетьманський»). 

Модератор: Корнус Анатолій Олександрович – голова Сумського відділу Українського 
географічного товариства, кандидат географічних наук, доцент кафедри загальної та 
регіональної географії. 
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НАУКОВА ПРОГРАМА (10 листопада) 

 
9:30-9:45 

Вступне слово: 
Шейко Віталій Ілліч – проректор з наукової роботи, доктор 
біологічних наук, професор 

Касьяненко Геннадій Якович – декан природничо-географічного 
факультету, кандидат хімічних наук, доцент 

Корнус Олеся Григорівна – зав. кафедри загальної та регіональної 
географії, кандидат географічних наук, доцент 

 
9:45-10:00 
 
 
 
 
 
10:00-10:15 
 
 
 
 
 
10:15-10:30 
 
 
 
 
10:30-10:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:45-11:00 
 
 
 
 
11:00-11:30 

Основні доповіді: 
Підгрушний Григорій Петрович – зав. сектору територіальної 
організації суспільства Інституту географії НАН України, доктор 
географічних наук, професор.   
Вдосконалення просторової організації суспільства в Україні на 
основі формування системи полюсів зростання 
 
Яценко Борис Павлович – професор кафедри країнознавства та  
туризму Київського національного університету імені Т. Шевченка, 
доктор географічних наук, професор 
Геопросторові тренди і зрушення в світососистемі на початку 
ХХ століття 
 
Кисельов Юрій Олександрович – зав. кафедри геодезії, 
картографії та кадастру Уманського національного університету 
садівництва, доктор географічних наук, професор 
Ландшафт як основне поняття географії 
 
Матвіїшина Жанна Миколаївна – зав. сектору палеогеографії 
Інституту географії НАН України, доктор географічних наук, 
професор, 
Пархоменко Олександр Григорович – завідувач кафедри 
географії Національного університету "Чернігівський колегіум" 
імені Т.Г.Шевченка, кандидат географічних наук, доцент 
Антропогенна еволюція ґрунтів в межах давнього поселення III-
IV ст. н. е. на Львівщині неподалік села Йосипівка 
 
Колтун Оксана Володимирівна – доцент кафедри геоморфології 
та палеогеографії Львівського національного університету імені І. 
Франка,  кандидат географічних наук, доцент 
Зсувні процеси та новітня забудова міста Хмельницького 
 
Кава-брейк 
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11:30-11:45 
 
 
 
 
 
11:45-12:00 
 
 
 
 
 
12:00-12:15 
 
 
 
 
 
12:15-12:30 

Марущинець Андрій Васильович – науковий співробітник 
сектору територіальної організації суспільства Інституту географії 
НАН України, кандидат географічних наук 
Методика комплексного дослідження зрушень у спеціалізації 
сільського господарства  
 
Копилець Євгеній Вікторович – керівник гуртків Полтавського 
обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, 
кандидат педагогічних наук 
Особливості нової програми з позашкільної освіти туристсько-
краєзнавчого напряму «Географічне краєзнавство» 
 
Мовчан Володимир Васильович – учитель вищої категорії, 
старший учитель, учитель-методист ЗОШ І-ІІ ступенів с. Ручки 
Полтавської області 
Екологічне виховання учнів як умова формування знань про 
закономірності розвитку географічної оболонки  
 
Ємець Анна Володимирівна – зав. туристсько-краєзнавчим 
відділом Сумського обласного центру позашкільної освіти та 
роботи з талановитою молоддю 
Стан туристсько-краєзнавчої діяльності в системі 
позашкільної освіти Сумської області 

12:30-13:30 Обідня перерва 

 
13:30-13:40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:40-13:50 
 
 
 
 
 

Наукові повідомлення: 
Буц Юрій Васильович – зав. кафедри природоохоронних 
технологій, екології та безпеки життєдіяльності Харківського 
національного економічного університету імені С. Кузнеця 
кандидат географічних наук, доцент, 
Крайнюк Олена Володимирівна – доцент кафедри метрології та 
безпеки життєдіяльності Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету, кандидат технічних наук, 
доцент 
Географічні передумови виникнення надзвичайних ситуацій у 
Сумському регіоні 
 
Сюткін Сергій Іванович – доцент кафедри загальної та 
регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 
географічних наук, доцент, 
Левченко Тетяна Олександрівна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка 
Напрямки і масштаби міграцій населення Сумської області 
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13:50-14:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-14:10 
 
 
 
 

Безсонний Віталій Леонідович – провідний інженер кафедри 
охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. 
Бекетова, 

Третьяков Олег Вальтерович – професор кафедри охорони праці 
та безпеки життєдіяльності Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доктор 
технічних наук, доцент, 
Халмурадов Батир Данатарович – доцент кафедри безпеки 
життєдіяльності Національного авіаційного університету, 
кандидат медичних наук, доцент 
Система моніторингу поверхневих вод в умовах впровадження 
басейнового підходу до управління водними ресурсами 
 
Данильченко Олена Сергіївна – ст. викладач кафедри загальної та 
регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 
географічних наук 
Антропогенне навантаження на басейни річок Сумської області 
та шляхи покращення геоекологічної ситуації в регіоні 

14:10-14:20 Стендові доповіді 

 Мельникова Інна Вікторівна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка, 
Бова Олександр Васильович – доцент кафедри загальної та 
регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 
географічних наук, доцент, 
Характеристика категорій лісів Краснопільського району відпо-
відно до їх функціонального значення та типів лісових масивів  
 
Демченко Яна Анатоліївна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка, 
Корнус Олеся Григорівна – зав. кафедри загальної та регіональної 
географії СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат географічних 
наук, доцент 
Регіональні особливості розміщення релігійних громад Українсь-
кої православної церкви Київського патріархату в Україні  
 
Бєлашова Олександра Володимирівна – член Конотопської 
міської Малої академії наук, 
Горшеніна Світлана Павлівна – Голова Конотопського відділення 
Сумського відділу Українського географічного товариства 
Характеристика термічного режиму ґрунту у м. Конотоп 
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Данильченко Олена Сергіївна – ст. викладач кафедри загальної та 
регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 
географічних наук, 
Квашко Ірина Олександрівна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка 
Річка Терн – головна водна артерія Недригайлівського району 
 
Третьякова Ольга Миколаївна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка, 
Корнус Анатолій Олександрович – доцент кафедри загальної та 
регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 
географічних наук, доцент 
До питання радіоактивного забруднення нафтогазових 
родовищ Сумської області 
 
Сокрута Вікторія Олексіївна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка, 
Корнус Олеся Григорівна – зав. кафедри загальної та регіональної 
географії СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат географічних 
наук, доцент 
Деякі аспекти дослідження дошкільного обслуговування 
населення у Сумській області 

14:10-14:20 
Загальна дискусія  
Підведення підсумків  

 
ЕКСКУРСІЙНА ПРОГРАМА  

10 листопада 
14:20-14:50 – екскурсія до музею історії Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка,  
15:00-16:30 – пішохідна екскурсія центральною частиною м. Суми. 

 

11 листопада 
9:00-16:30 – екскурсія до м. Тростянець: палац Голіцина (картинна галерея), 
музей шоколаду, центральна садиба НПП «Гетьманський»; обід). 
 

Контактна інформація: Олеся Григорівна Корнус – зав. кафедри загальної та 
регіональної географії, ауд. 417, моб.: 066-141-05-49; Анатолій Олександрович 
Корнус – голова Сумського відділу Українського географічного товариства, ауд. 
406, моб.: 066-141-05-48, 096-419-33-72; деканат природничо-географічного 
факультету – ауд. 418, роб. тел.: 0542-68-59-11; кафедра загальної та 
регіональної географії – ауд. 313, роб. тел.: 0542-68-59-32. 
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Афіша м. Суми 
Сумський обласний художній музей 

імені Никанора Онацького 

Будинок-музей 

А. П. Чехова 

Сумський обласний  

краєзнавчий музей 

   

м. Суми, Покровська площа, 1, 

Музей працює щоденно, крім 

п'ятниці, з 10 до 17 години без 

перерви 

м. Суми, вул. Чехова, 79. 

Музей працює щоденно, крім п'ятниці, 

з 10 до 17 години,  

у четвер – з 10 до 16 год. 

 

м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 2, 

вул. Покровська, 2. 

Музей працює з 9 до 17 години  

всі дні, крім понеділка 

Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна 

   
10.11.2017 р. о 18:00  

Я. Мамонтов "Рожеве павутиння" 

Сатирична комедія на 2 дії. 

Тривалість – 2 год. 15 хв. 

 

11.11.2017 р. о 18:00  

Ф.Лоу "Моя леді". Сучасний мюзикл на 

2 дії (за мотивами п’єси Б.Шоу «Піг-

маліон»). Тривалість – 2 год. 45 хв. 

12.11.2017 р. о 18:00  

А. Іванов "Ромео за викликом" 

Лірична комедія на 2 дії. Тривалість  

2 год. 10 хв. 

Готель Reikartz Суми 

вул. Воскресенська, 1, 

готель «Воскресенський» 

м. Суми, майдан Незалежності, 15 

Сумський ТЮГ 

м. Суми, вул. Покровська, 6 

   

Тел. 0542-70-21-90 

http://reikartz.com/uk/hotels/sumy 

 

Тел. +38 (066) 949-16-11 

http://voskresenskiy-hotel.org.ua 

 

 11.11.2017 р. о 18:00, 

Р. Куні «Впійманий на гарячому» 

пікантна комедія для дорослих  

на дві дії (прем’єра). 

Сумська муніципальна галерея  

"СМуГа" вул. Соборна, 27 

Природничо-географічний факультет 

СумДПУ імені А.С. Макаренка  

імені А.С. Макаренка 

Гoтель "ПАН" 

м. Суми, Кузнечний проїзд, 1 

   
Працює щодня з 10:00 до 19:00, крім 

понеділка. Тел. 0542- 67-98-39 

 

Тел. 0542-62-59-11 

www.facebook.com/pgf.sspu?fref=ts 

 

Тел. +38(095)7288468 

http://www.hotel-pan.sumy.ua 
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