
ПЛАН РОБОТИ

студентського наукового гуртка

«Геоекологічні проблеми Центральної України»

на 2020-2021 н.р.

Захід Термін
виконання

Відповідальні 

1 2 3
1. Презентація інформації  щодо

планових  регіональних
всеукраїнських  та
міжнародних  конкурсів,
грандів,  конференцій у 2020-
2021 навчальному році

Вересень
2020 р.

Керівник гуртка – Гелевера О.Ф., к.г.н.,
доцент кафедри географії та геокології;
Зарубіна А.В. – к.г.н., відповідальна за
студентську наукову роботу на кафедрі

2. Проведення  засідання
наукового  гуртка
«Геоекологічні  проблеми
Центральної  України».
Підготовка  наукових  статей
до  публікації  у
«Студентському  науковому
збірнику ЦДПУ»

Жовтень
2020

Керівник гуртка – Гелевера О.Ф., к.г.н.,
доцент  кафедри  географії  та
геоекології

3. Проведення  засідання
наукового  гуртка
«Геоекологічні  проблеми
Центральної  України».
Презентація  та  обговорення
доповіді  магістрантки  Рощик
Тетяни  «Характеристики
земель
сільськогосподарського
призначення  України  в
умовах запровадження  ринку
земель»

Листопад
2020

Керівник гуртка – Гелевера О.Ф., к.г.н.,
доцент кафедри географії та геокології;
Рощик Тетяна – магістрантка кафедри
географії та геоекології 

4. Проведення  засідання
наукового  гуртка
«Геоекологічні  проблеми
Центральної  України».
Презентація  та  обговорення
доповіді  магістрантки
Пістоль  Яни  «Проектований
Чорноліський  національний
природний  парк:  цінність,
проблеми, перспективи»

Листопад
2020

Керівник гуртка – Гелевера О.Ф., к.г.н.,
доцент кафедри географії та геокології;
Пістоль  Яна  –  магістрантка  кафедри
географії та геоекології 

5. Проведення  засідання
наукового  гуртка

Грудень
2020

Керівник гуртка – Гелевера О.Ф., к.г.н.,
доцент кафедри географії та геокології;



«Геоекологічні  проблеми
Центральної  України».
Презентація  та  обговорення
доповіді  магістрантки
Морару  Діани  «Екопроблеми
міста  Кропивницького:
причини  виникнення  та
шляхи усунення»

Морару  Діана–  магістрантка  кафедри
географії та геоекології

6. Проведення  засідання
наукового  гуртка
«Геоекологічні  проблеми
Центральної  України».
Презентація  та  обговорення
доповіді  магістрантки
Берненко  Аліни
«Використання  методів
STEM-освіти  у  вивченні
географії рідного краю»

Січень
2021

Керівник гуртка – Гелевера О.Ф., к.г.н.,
доцент кафедри географії та геокології;
Берненко  Аліна  –  магістрантка
кафедри географії та геоекології

7. Проведення  засідання
наукового  гуртка
«Геоекологічні  проблеми
Центральної  України».
Презентація  та  обговорення
доповіді  магістра  Безверхого
Івана  «Зміни  ґрунтового
покриву  Кіровоградської
області  під  впливом
антропогенної діяльності»

Лютий
2021

Керівник гуртка – Гелевера О.Ф., к.г.н.,
доцент кафедри географії та геокології;
Безверхий  Іван  –  магістр  кафедри
географії та геоекології

8. Підготовка  та  участь  у
Міжнародній  науково-
практичній  інтернет-
конференції
«СТРАТЕГІЇ
ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ
ДИСЦИПЛІН:
ДОСВІД,  ПРОБЛЕМИ  ТА
ПЕРСПЕКТИВИ»

Березень
2021

Керівник гуртка – Гелевера О.Ф., к.г.н.,
доцент кафедри географії та геокології;
Берненко Аліна та
Безверхий  Іван  –  магістри  кафедри
географії та геоекології

9. Підготовка  та  участь  у
щорічній  студентській
науковій конференції

Квітень
2021

Керівник гуртка – Гелевера О.Ф., к.г.н.,
доцент кафедри географії та геокології;
Берненко Аліна та
Безверхий  Іван  –  магістри  кафедри
географії та геоекології

10. Проведення  виїзного
засідання  наукового  гуртка
«Геоекологічні  проблеми
Центральної  України»  у
регіональному
ландшафтному парку «Веселі
Боковеньки»  Презентація  та
обговорення  доповіді
студента Олійніченка Олексія

Травень
2021

Керівник гуртка – Гелевера О.Ф., к.г.н.,
доцент кафедри географії та геокології;
Олійніченка  Олексій  –  студент
кафедри географії та геоекології 



«Проблеми  деградації
чорноземів  Центральної
України»  та  шляхи  їх
подолання»

11. Проведення  виїзного
засідання  наукового  гуртка
«Геоекологічні  проблеми
Центральної  України»  у
біосферному  заповіднику
«Асканія  Нова»  Презентація
та  обговорення  доповіді
студентки  Грушевської
Анастасії  «Геоекологічні
проблеми  сухостепових
ландшафтів України та шляхи
їх подолання»

Червень
2021

Керівник гуртка – Гелевера О.Ф., к.г.н.,
доцент кафедри географії та геокології;
Грушевська  Анастасія  –  студентка
кафедри географії та геоекології 

Керівник гуртка – к.г.н., доцент 

кафедри географії та геокології                                    О.Ф.   Гелевера 


