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Оргкомітет 
конференції «Треті Сумські наукові географічні читання» 

 
Шейко Віталій Ілліч – проректор з наукової роботи Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка (голова),  

Касьяненко Геннадій Якович – декан природничо-географічного факультету 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (заст. 

голови),  

Корнус Олеся Григорівна – зав. кафедри загальної та регіональної географії 

(заст. голови),  

Корнус Анатолій Олександрович – голова Сумського відділу Українського 

географічного товариства доц. кафедри загальної та регіональної географії 

(відп. секретар),  

Горбовцов Геннадій Миколайович – начальник відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини Новослобідської ради, 

Данильченко Олена Сергіївна – старший викладач кафедри загальної та 

регіональної географії. 

Сюткін Сергій Іванович – доц. кафедри загальної та регіональної географії,  

Тупик Сергій Володимирович – директор Державного історико-культурного 

заповідника у м. Путивлі, 

Шевченко Ганна Євгеніївна – голова наукового товариства «Інтелект» Сумської 

обласної гімназія-інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей. 
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ПРОГРАМА НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«ТРЕТІ СУМСЬКІ НАУКОВІ ГЕОГРАФІЧНІ ЧИТАННЯ» 

 
Дати проведення заходу: 12-14 жовтня 2018 року (приїзд і розміщення 
учасників – з 11 жовтня). 

12 жовтня 
8:30 – 9:20 – реєстрація учасників конференції (центральний корпус, ауд. 311).  
9:30 – 13:00 – наукова програма,  
13:00 – 14:00 – перерва на обід,  
14:00 – 15:00 – наукова програма,  
15:00 – 16:30 – екскурсійна програма, 
17:00 – вечеря.  

13 жовтня 
8:00 – 17:30 – екскурсійна програма (Суми – с. Нова Слобода – Путивль – Суми) 

14 жовтня 
Від’їзд учасників конференції. Можливий від’їзд гостей 13 жовтня з автостанції 
Путивль чи залізничної станції Ворожба. 
 
Реєстрація учасників – природничо-географічний факультет СумДПУ імені  
А.С. Макаренка, 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 311. 

 
Наукова програма – природничо-географічний факультет СумДПУ імені А.С. 
Макаренка, вул. Роменська, 87, центральний корпус, аудиторія 504. 
 
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 (12 жовтня) 

 
9:30-9:45 

Вступне слово: 
Шейко Віталій Ілліч – проректор з наукової роботи СумДПУ імені 
А.С. Макаренка, доктор біологічних наук, професор 

Касьяненко Геннадій Якович – декан природничо-географічного 
факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат хімічних наук, 
доцент 

Корнус Олеся Григорівна – зав. кафедри загальної та регіональної 
географії СумДПУ імені А.С. Макаренка, 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: 
Яценко Борис Павлович – професор кафедри країнознавства та  
туризму Київського національного університету імені Т. Шевченка, 
доктор географічних наук, професор 
Сув’язь «геопрострір – території – географічні місця» в 
політичній географії 
 
Кисельов Юрій Олександрович – зав. кафедри геодезії, 
картографії та кадастру Уманського національного університету 
садівництва, доктор географічних наук, професор 
Сучасні проблеми реалізації Чорноморської геополітичної 
доктрини України 
 
Колтун Оксана Володимирівна – доцентка кафедри 
геоморфології та палеогеографії Львівського національного 
університету імені І. Франка,  кандидат географічних наук, доцент 
Малі палеодолини і палеозападини: перспективи досліджень 
 
Вертель Владислав Вікторович – провідний спеціаліст відділу 
природно-заповідного фонду та довкілля Управління природних 
ресурсів та заповідної справи Департаменту екології та охорони 
природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації   
Дещо про наукову та природоохоронну характеристику 
загальногеологічного заказника місцевого значення «Камінські 
піщаники» 
 
Омельяненко Віталій Анатолійович – доцент кафедри бізнес-
економіки та адміністрування СумДПУ імені А.С. Макаренка, 
кандидат економічних наук. 
Географічна складова аналітики інноваційного розвитку 
Кава-брейк 
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11:30-11:45 
 
 
 
 
 

 
11:45-12:00 

 
 
 
 

12:00-12:15 
 
 
 

 
 
 

12:15-12:30 
 
 
 

 
 

12:30-12:45 
 
 
 
 

 
 

12:45-13:00 

Вертель Владислав Вікторович – провідний спеціаліст відділу 
природно-заповідного фонду та довкілля Управління природних 
ресурсів та заповідної справи Департаменту екології та охорони 
природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації   
Природоохоронні роботи під час геологічних екскурсій зі 
студентською та учнівською молоддю 
  

Вірченко Павло Анатолійович – кандидат географічних наук, 
доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознав-
ства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
Тенденції розвитку дошкільної освіти Харківської області 

 

Копилець Євгеній Вікторович – керівник гуртків Полтавського 
обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, 
кандидат педагогічних наук 
Географічне краєзнавство в оновлених навчальних програмах із 
позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму з видів 
спортивного туризму 
  

Мовчан Володимир Васильович – учитель вищої категорії, 
старший учитель, учитель-методист ЗОШ І-ІІ ступенів с. Ручки 
Полтавської області 
Розвиток творчих здібностей у дітей шляхом залучення до 
участі в Малій академії наук  
  

Браславська Оксана Володимирівна – доктор педагогічних наук, 
професор, зав. кафедри географії та методики її навчання, 
Рожі Інна Георгіївна – викладач кафедри географії та методики її 
навчання Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук 
Краєзнавчо-туристична робота в системі освіти 

 

Авраменко Віта Василівна – керівник гуртка КЗ СОР Обласний 
центр позашкільної освіти і роботи з талановитою молоддю 
Загальна динаміка регіональних демографічних процесів (на 
прикладі Сумської області) 

13:00-13:30 Обідня перерва 

 
13:30-14:35 

 
 
 
 

Наукові повідомлення: 
Барабаш Владислав Віталійович – член Конотопської МАН, 
Горшеніна Світлана Павлівна – Голова Конотопського відділення 
Сумського відділу Українського географічного товариства 
До питання поширення окремих стихійних метеорологічних 
явищ у Сумській області 
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13:35-13:40 
 
 
 
 
 
 
 

13:40-14:45 
 
 
 
 
 

13:45-13:50 
 
 
 
 
 
 
 

13:50-13:55 
 
 
 
 
 
 
 

13:55-14:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пугач Анна Сергіївна – 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 
Особливості територіальної організації санаторно-курортної 
діяльності в Україні  
 
Третьяков Дмитро Маілович – член Конотопської МАН, 
Горшеніна Світлана Павлівна – Голова Конотопського відділення 
Сумського відділу Українського географічного товариства 
Рекреаційно-туристична атрактивність м. Конотоп Сумської 
області 
 
Гупало Світлана Олексіївна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка, 
Данильченко Олена Сергіївна – ст. викладач кафедри загальної та 
регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 
географічних наук 
Оцінка техногенного навантаження на регіональні ландшафтні 
структури Сумської області 
 
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 католицьких релігійних 
громад в Україні  
 
Корнус Олеся Григорівна – зав. кафедри загальної та регіональної 
географії СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат географічних 
наук, доцент, 
Шищук Володимир Дмитрович – зав. секцією ортопедії та 
травматології медичного інституту СумДУ, доктор мед. наук, 
професор, 
Расько Маргарита Діпанкарівна – студентка Сумського 
медичного коледжу, 
Аль-Вхілі Алі Хасан Джамбур – аспірант медичного інституту 
Сумського державного університету 
Територіальні відмінності захворюваності населення Сумської 
області на артеріальну гіпертензію 
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14:00-14:05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:05-14:10 
 
 
 
 

14:10-14:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:15-14:20 
 
 
 
 
 
 

14:20-14:25 
 
 
 
 
 
 

Корнус Анатолій Олександрович – доцент кафедри загальної та 
регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 
географічних наук, доцент,  
Гаркавенко Ольга Олександрівна – голова Новослобідської 
сільської ради,  
Горбовцов Геннадій Миколайович – начальник відділу культури, 
туризму і охорони культурної спадщини Новослобідської сільської 
ради,  
Фурсєєв Олександр Володимирович – магістрант природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка 
Туристичний кластер Новослобідської громади Путивльського 
району: об’єкти, маршрути, їх використання  
 
Корнійчук Оксана Олександрівна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка  
Географічні особливості смертності населення у країнах ЄС від 
ішемічної хвороби серця  
 
Крайнюк Олена Володимирівна – доцент кафедри метрології та 
безпеки життєдіяльності Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету, кандидат технічних наук, 
доцент,  
Буц Юрій Васильович – завідувач кафедри природоохоронних 
технологій, екології та БЖД Харківського національного 
економічного університету, кандидат географічних наук, доцент 
Міграційна здатність плюмбуму у ґрунтах Харківського регіону 
під дією пірогенного чинника  
 
Микитенко Тетяна Володимирівна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка,  
Сюткін Сергій Іванович – доцент кафедри загальної та 
регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 
географічних наук, доцент  
Головні чинники розвитку приміської зони м. Суми  
 
Перехожук Світлана Василівна – 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 
Географічні відмінності захворюваності населення Сумської 
області на хвороби органів дихання  
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14:25-14:30 
 
 

Горшеніна Євгенія Олександрівна – 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 
Динаміка показників термічного режиму атмосферного  
повітря протягом 1893-2018 років (за результатами 
спостережень на метеостанції Конотоп) 

14:30-14:45 Стендові доповіді 

 Тарасенко Аліна Станіславівна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка 
Історико-географічна характеристика промисловості 
Липоводолинського району 
 

Бондар Артем Вадимович – магістрант природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка 
Сюткін Сергій Іванович. – доцент кафедри загальної та 
регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 
географічних наук, доцент  
Географічні аспекти миротворчої діяльності України  
 

Кисельова Октябрина Олександрівна – доцент кафедри географії 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 
(м. Старобільськ), кандидат географічних наук, доцент 
Деградаційні тенденції у ландшафтному середовищі Луганщини 
 

Гулін Антон Володимирович – магістрант 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 
Територіальна організація лісової та деревообробної 
промисловості Сумської області 

 

Олiйник Марина Олегiвна – магістрантка Дніпровського 
національного університету ім. Олеся Гончара 
Аналіз пасажирських перевезень авіаційним транспортом в 
Україні (за період 2010-2017 рр.) 
 

Котляр Анна Ігорівна – магістрантка Дніпровського національного 
університету ім. Олеся Гончара 
Distribution of areas of Dnipropetrovsk region on indicators of 
museum network's development (for 2015 year) 
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Павленко Тетяна Володимирівна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка, 
Природно-заповідні території як об’єкт природно-охоронного 
фонду 
 

Рожок Людмила Володимирівна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка 
Причини та наслідки зміни клімату для України 
 

Краснікова Катерина Петрівна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка 
Охорона природи у Великописарівському районі 
 

Воровка Володимир Петрович – завідувач кафедри екологічної 
безпеки та раціонального природокористування 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького, доктор географічних наук, доцент  

Світовий досвід управління прибережною смугою моря 
 

Іванов Євген Анатолійович – завідувач кафедри конструктивної 
географії і картографії ЛНУ імені Івана Франка, доктор 
географічних наук, доцент  

Алгоритм геоекологічного аналізу гірничопромислових 
територій 
 

Ігнатишин Василь Васильович – науковий співробітник Відділу 
сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики НАН 
України, доцент кафедри географії та туризму Закарпатського 
угорського інституту ім. Ференці Ракоці ІІ,  
кандидат фізико-математичних наук, 
Іжак Тібор  Йосипович – доцент кафедри географії та туризму 
Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ,  
кандидат географічних наук,  
Ігнатишин Адальберт Васильович – інженер пункту 
деформографічних спостережень «Королево» Інституту геофізики 
НАН України, 
Ігнатишин Моніка  Бейлівна – провідний інженер режимної 
геофізичної станції «Тросник» Інституту геофізики НАН України 
Екологічно небезпечні процеси в Закарпатському внутрішньому 
прогині: геофізичний аспект  
 

Заєць Андрій Олександрович – магістрант природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка  
Суспільнo-геoгpaфічнa oцінкa земельних pесуpсів Сумськoї 
oблaсті    
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Данильченко Олена Сергіївна – ст. викладач кафедри загальної та 
регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 
географічних наук,  
Івасенко Наталія Володимирівна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка  
Природні краєзнавчо-туристичні об’єкти Роменського району 
Сумської області  
 

Данильченко Олена Сергіївна – ст. викладач кафедри загальної та 
регіональної географії СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 
географічних наук, 
Кисорець Михайло Володимирович – магістрант природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка 
Позитивні та негативні наслідки функціонування малих 
гідроелектростанцій на прикладі Низівської МГЕС  

 

Корнійчук Оксана Олександрівна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка  
Географія смертності населення у країнах ЄС від злоякісних 
новоутворень  
 

Требін Ірина Сергіївна – 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 територіальної організації 
соціально-культурного обслуговування населення Сумської 
області  
 

Посенко Маргарита Олегівна – магістрантка природничо-
географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка  
Порівняння вітрового режиму у північній та південній частині 
Сумської області  
 

Бездухов Олександр Анатолійович – старший викладач кафедри 
географії Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя 
Тверді побутові відходи: динаміка накопичення та сучасний 
стан (на прикладі Чернігівської області)   
 

Добиш Микола Петрович – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка  
Електоральна географія Сумської області на парламентських 
виборах 2002-2014 років  
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Єгупова Марина Віталіївна – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка  
Процеси джентрифікації у містах: підходи, трактування, 
прояви   
 

Різак Анастасія Танасіївна  – студентка Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, 
Ключко Людмила Василівна – доцент кафедри соціально-
економічної географії і регіонознавства Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат 
географічних наук, доцент 
Об’єкти індустріального туризму Київського регіону  
 

Ночовна Діана Романівна – учениця Березоволуцької ЗОШ 
Петрівсько-Роменської сільської ради Полтавської області, 
Мовчан Володимир Васильович – учитель вищої категорії, 
старший учитель, учитель-методист ЗОШ І-ІІ ступенів с. Ручки 
Полтавської області  
Рідкісна флора заповідного урочища «Яри-загатки» 
 

Сахнюк Тетяна Володимирівна – 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 вивчення регіональних геоекологічних проблем у 
Лохвицькому районі Полтавської області 

14:45-15:00 
Загальна дискусія  
Підведення підсумків  

 
ЕКСКУРСІЙНА ПРОГРАМА  

12 жовтня 
14:00-14:30 – екскурсія до музею історії Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка,  
15:00-16:30 – пішохідна костюмована екскурсія "Ми вам розкажемо про Суми" 
центральною частиною міста. 

13 жовтня 
8:00-17:30 – екскурсійна програма за маршрутом Суми – с. Нова Слобода: музей 
горюнської культури – перший етнографічний музей у Східній Україні  
(з майстер-класом із прядіння), меморіал жертвам нацизму «Дзвін скорботи», 
чоловічий монастир Софронієво-Молченська Різдва Пресвятої Богородиці 
печерська пустинь (з обідом у трапезній монастиря) – Путивль – Суми. 
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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 

  

 
13.10.2018 р. о 19:00  

12.10.2018 р. о 18:00  

Я. Мамонтов "Рожеве павутиння" 

Сатирична комедія на 2 дії. 

Тривалість – 2 год. 15 хв. 

11.10.2018 р. о 18:00  

І. Карпенко-Карий "Мартин Боруля". 

Комедія на 2 дії. 

 Тривалість – 2 год. 15 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 

 

 11.10.2018 р. о 18:00, 

А. Стріндберг «Фрекен Жюлі» 

жорстка драма на межі  

тендітності (прем’єра). 

Сумська муніципальна галерея  

"СМуГа" вул. Соборна, 27 

Природничо-географічний факультет 

СумДПУ імені А.С. Макаренка  

імені А.С. Макаренка 

Клуб "Діалог" 

м. Суми, вул. Харківська, 30 

   
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 

 

13 жовтня 2018 р., 18:00 
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.                                                                         Для нотаток                                                                  . 
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.                                                                         Для нотаток                                                                  . 



15 

.                                                                         Для нотаток                                                                  . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


