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№ Захід Термін виконання Відповідальні 

1. Презентація інформації щодо 

планових наукових  регіональних, 

всеукраїнських                         та 

міжнародних              конкурсів, 

грантів, конференцій у 2020-2021 

навчальному році, заходів, що 

проводитимуться на кафедрі 

вересень, 2020 р. керівник гуртка – 

Онойко Ю.Ю., канд. 

геогр. наук, доцент 

кафедри географії та 

геоекології;  Зарубіна 

А.В. – відповідальна за 

наукову роботу на 

кафедрі, канд. геогр. 

наук, старший 

викладач 

2. Проведення засідання наукового 

гуртка «Проблеми взаємодії людини 

та атмосфери. Зміни клімату». 

Підготовка наукових статей до 

публікації у «Студентському 

науковому збірнику ЦДПУ» на 

основі аналізу та узагальнення 

результатів досліджень, проведених у 

минулому навчальному році 

жовтень, 2020 р. керівник гуртка – 

Онойко Ю.Ю., канд. 

геогр. наук, доцент 

кафедри географії та 

геоекології  

3. Засідання наукового гуртка на тему 

«Основні забруднювачі 

атмосферного повітря та їх вплив на 

стан атмосфери» 

листопад, 2020 р. керівник гуртка – 

Онойко Ю.Ю., канд. 

геогр. наук, доцент 

кафедри географії та 

геоекології 

4. Засідання наукового гуртка на тему 

«Моніторинг якості атмосферного 

повітря: український та міжнародний 

досвід» 

грудень, 2020 р. керівник гуртка – 

Онойко Ю.Ю., канд. 

геогр. наук, доцент 

кафедри географії та 

геоекології 

5. Засідання наукового гуртка на тему 

«Аналіз стану забруднення 

атмосферного повітря над територією 

Європи на основі європейського 

індексу якості повітря в режимі 

реального часу 

(http://airindex.eea.europa.eu/)» 

січень, 2021 р. керівник гуртка – 

Онойко Ю.Ю., канд. 

геогр. наук, доцент 

кафедри географії та 

геоекології 

6. Засідання наукового гуртка на тему 

«Аналіз стану забруднення 

атмосферного повітря над територією 

України (матеріали Центральної 

геофізичної обсерваторії ім. Бориса 

Срезневського (http://cgo-

sreznevskyi.kyiv.ua/ ), проєкту EcoInfo 

(https://ecoinfo.pro)» 

лютий, 2021 р. керівник гуртка – 

Онойко Ю.Ю., канд. 

геогр. наук, доцент 

кафедри географії та 

геоекології 

7. Засідання наукового гуртка на тему березень, 2021 р. керівник гуртка – 



 

«Зміни клімату: чинники, тенденції, 

наслідки» 

Онойко Ю.Ю., канд. 

геогр. наук, доцент 

кафедри географії та 

геоекології 

8. Засідання наукового гуртка на тему 

«Шляхи вирішення проблем 

взаємодії людини та атмосфери. 

Аналіз матеріалів Міжурядової групи 

експертів зі зміни клімату (ІРСС) та 

міжнародних конференцій з питань 

зміни клімату (Конференція ООН з 

питань зміни клімату (СОР25); 

Конференція Сторін Рамкової 

конвенції ООН про зміну клімату 

(РКЗК ООН); зустрічі сторін 

Кіотського протоколу (СМР); 

зустрічі сторін Паризької угоди 

(СМА) та ін.» 

квітень, 2021 р. керівник гуртка – 

Онойко Ю.Ю., канд. 

геогр. наук, доцент 

кафедри географії та 

геоекології 

9. Підведення підсумків за 

результатами роботи гуртка. 

Визначення основних завдань на час 

літнього періоду 

травень, 2021 р. керівник гуртка – 

Онойко Ю.Ю., канд. 

геогр. наук, доцент 

кафедри географії та 

геоекології; студенти 

 

Керівник гуртка, 

кандидат географічних наук, доцент _____________ Ю.Ю. Онойко 

 

Затверджено на засіданні кафедри географії та геоекології 

Протокол №1 від 31 серпня 2020 р. 

 

Зав. кафедри 

географії та геоекології  ______________ Л.Л. Семенюк 


