
ПЛАН 

науково-організаційної роботи 

Відділення наук про Землю АН ВО України 

на 2016 рік 
 

1. Тематика можливих засідань Президії:  

«Наукові досягнення Відділення наук про Землю АН вищої освіти 

України, їхня роль на шляху України до збалансованого розвитку». 

 

2. Планування та обговорення доповідей академіків і створення 

єдиного плану роботи Відділення: 

 

3. Організаційна, навчальна і науково-дослідна робота академіків 

відділення: 

- навчальна робота: участь у розробці освітнього стандарту 

спеціальності       «туризм» МОНУ - акад. Любіцева О.О. 

- видання навчальних посібників і підручників:  

- 1) Термінологія землеустрою /колектив авторів; за ред.. д.геогр.н., 

проф.. Ковальчука І.П., 1050 с.);  

- 2) І.П.Ковальчук, В.В. Стецюк. Основи геоморфології, 400 с. та ін.;  

-  підготовка до видання міжвідомчих наукових збірників «Фізична 

географія та геоморфологія» (член редколегії академік В. Стецюк, 

академік І.Ковальчук, завідувач кафедри землезнавства та 

геоморфології професор С.Бортник), «Економічна та соціальна 

географія» (члени редколегії академіки Я. Олійник, С. Іщук), 

«Гідрологія та гідроекологія» (голова редколегії академік В. 

Хільчевський), збірник «Географія і туризм» (відп. ред. академік  

О.О.Любіцева), журнал «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель» 

(член редколегії академік І.Ковальчук) та ін. 

 - підготовка до видання монографій:  

1) В.Пазинич, В. Стецюк "Концепція потоків речовинних мас у процесі 

геоморфогенезу (еколого-геоморфологічний та палеогеографічний 

аспекти)" (200 стор.);  

 2) В. Пазинич, В. Стецюк "Геоморфологічні та палеогеографічні омани 

України: причини і наслідки" (200 стор.); 

- 3) Геоекологічний моніторинг річково-басейнової системи Дністра 

(академік І.Ковальчук, доц О.Пилипович, 220 с.); 

- 4) Ковальчук І.П. Наукові засади вирішення проблем землеустрою 

сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного 

моделювання параметрів землекористування /І.П.Ковальчук, 

А.Г.Мартин, Т.О.Євсюков, Р.В.Тихенко; за ред.. проф.. І.П.Ковальчука, 

280 с.) 

- робота колективу науковців геологічного та географічного 

факультетів Київського національного університету імені Тараса 



Шевченка над  створенням геоекологічного атласу м. Києва 

(завідувач кафедри землезнавства та геоморфології професор 

С.Бортник, академіки Я. Олійник, С. Іщук, В. Стецюк, професор 

Р.Сосса); 

- проведення наукових досліджень з геоекологічної проблематики:  

- “ Геоекологічне картографування річково-басейнових систем” 

(науковий керівник д.геогр.н., проф. І.П.Ковальчук;  

- проведення наукових досліджень рекреаційної тематики : 

“Рекреаційно-туристичне районування України” (науковий керівник 

академік О.Любіцева);  

- проведення наукових досліджень геоморфологічної тематики: 

“Дослідження динаміки еолового рельєфоутворення у берегових зонах 

морів України” (науковий керівник професор Шуйський Ю.Д.) та інші. 

- участь у роботі спеціалізованих вчених рад з присудження наукових 

ступенів доктора філософії та доктора наук: академіки Я. Олійник, С. 

Іщук, В. Стецюк, О.Дмитрук, О.Любіцева, О. Гладкий, І.Ковальчук, 

Г.Денисик та інші. 

 

4. Ознайомлення членів Відділення з життям Академії, окремих 

академіків, матеріальна допомога. Ознайомлення членів Відділення з 

життям Академії проводиться силами секретаріату Відділення у міру 

зібрань на наукових конференціях, засіданнях спеціалізованих вчених 

рад, засіданнях вчених рад факультетів та ін. 

 

5. Рекомендації до вступу в члени АН вищої школи - професори 

географічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка Н. Герасименко, С.Бортник, Б.Яценко, професор 

географічного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка Л.Дубіс, професор географічного факультету 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

В.Гнатюка Л.Царик та ін. 

 

6. Видання буклетів, проспектів, журналів, вісників – буклети, 

проспекти та збірники матеріалів наукових конференцій, організованих 

академіками АН ВО. 

 

7. Організація ювілейних відзнак, підготовка відповідних документів – 

у міру поточної роботи Відділення 

 

8. Зв'язок з зарубіжними академіками, залучення до складу академії 

зарубіжних вчених – робота над залученням до складу академії 

відомих польських географів   

 

9. Виступи у ЗМІ – щорічна інформація у пресі та електронних ЗМІ щодо 

освітньої та наукової роботи географічних та геологічних факультетів – 



академік Я. Олійник, професор В. Михайлов, доцент М. Мельнійчук, 

доцент В.Біланюк та ін.. 

 

10.  Участь у підготовці та проведенні наукових семінарів, 

конференцій, симпозіумів разом з іншими відділеннями: 

- Всеукраїнська наукова конференція на відзнаку 100-річчя від дня 

народження П.К. Заморія та 80-річчя від дня народження Ю. О.Кошика 

(жовтень, 2016, КНУ імені Тараса Шевченка, географічний факультет); 

- З"їзд Українського Географічного товариства (травень 2016, Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського); 

- Черговий Міжнародний науковий семінар "Геоморфологія та 

палеогеографія Українських Карпат та прилеглих територій" (вересень, 2016, 

Львівський національний університет імені Івана Франка); 

- Всеукраїнська наукова конференція "Освітні і наукові виміри географії" 

(квітень, 2016) 

- VІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція 

викладачів, молодих учених та студентів «Географія та екологія: наука і 

освіта», присвячена 25-й річниці Незалежності України (квітень, 2016, м. 

Умань) 

- участь у Міжнародному географічному конгресі (Пекин, 2016) -  Любіцева 

О.О 

 Підготовка звітів – згідно зі Статутом Академії наук вищої освіти 

 

 

 

 

Академік-секретар  

Іван Ковальчук 

 


