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№ 

п/п 
Захід 

Термін 

виконання, 

форма 

проведення 

Відповідальні 

1 2 3 4 

1. 1. Презентація інформації щодо 

планових наукових регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних              

конкурсів, грантів, студентських 

конференцій у 2020-2021 

навчальному році, а також наукових 

заходів, що будуть проводитись 

впродовж року кафедрою географії 

та геоекології. 

вересень  

презентація 

Керівник гуртка – доцент 
Вовк В.М.; к.г.н. Зарубіна 

А.В. – відповідальна за 
наукову роботу студентів на 

кафедрі.  

2. Участь гуртківців у щорічній 

науковій конференції за 

результатами навчальних практик. 

жовтень 

конференція 

Керівник гуртка, 

відповідальний за польові 

навчальні практики 1 курсу 

Вовк В.М. 

3. Проведення засідання членів 

студентського наукового гуртка. 

Презентація доповіді студентки-

магістрантки «Оцінка стану 

забруднення річкових вод середньої 

та нижньої частин басейну 

Південного Бугу» 

листопад,  

Презентація, 

обговорення 

Доповідач – студентка-

магістрантка Тимончук 

Катерина. Модератор – 

Вовк В.М.   

5. Науковий семінар: «Використання 

геоінформаційних технологій в 
геоекологічних дослідженнях». 

Майстер-клас використання Qgis 
для створення просторових баз 

даних  

грудень  

 семінар 

Керівник гуртка – Вовк В.М. 

 

6. Конференція, присвячена 1-туру 

конкурсу студентських наукових 
робіт з геоекологічної тематики 

грудень  

конференція 

Студенти, які виявили 

бажання взяти участь у 
конкурсі 

7. Засідання гуртка. Тема:  Радонова 
радіоекологічна проблема 

Центральної України». Доповідь: 
«Використання оверлейного аналізу 

для встановлення зв’язку між 

радоновою радіацією і розломними 
зонами літосфери» 

лютий  

презентаційна 

доповідь, 
обговорення 

Доповідач: Волощук 
Максим, студент-магістрант 

1 курсу спеціальності  
Середня освіта (Географія) 



 

1 2 3 4 

8. Науковий семінар: «Методи 
польових геоекологічних 
досліджень під час польових 

навчальних практик». 

березень,  

презентаційна 
доповідь  

Керівник гуртка – Вовк 
В.М.;  

Співдоповідач : студентка 4 

курсу Жер дієва Ірина 

9. Засідання гуртка на тему «Вплин 
антропогенної діяльності на 

геологічне середовище Ново 

московського району 
Дніпропетровської обл.» 

березень, 

презентаційна 

доповідь, дискусія 

Василенко Діана – студентка 
4 курсу спец. Середня освіта 

(Географія) 

10. Участь студентів гуртка у роботі 
секції «Географія і 

природокористування» 
Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет конференції «Стратегії 
інноваційного розвитку 

природничих  дисциплін: досвід, 
проблеми та перспективи» 

Квітень, 
підготовка тез 

доповідей, 
обговорення 

доповідей на 
сайті 

конференції 

Керівник гуртка, 
відповідальний секретар 

конференції  Вовк В.М., 
студенти Волощук Максим, 

Колінко Ростислав, 
Лаврусенко Сергій 

11. Засідання гуртка. Презентаційна 
доповідьна тему: «Моніторинг 

забруднення грунтів і підземних вод 
гербіцидами і пестицидами»  

квітень,  

презентаційна 
доповідь, 

обговорення 

Степаненко Яна – студентка 
4 курсу спец. Середня освіта 

(Географія) 

12. Підготовка і участь студента гуртка 
в університетській науковій 

конференції на геоекологічну 
тематику 

травень,  

конференція 

Керівник гуртка - Вовк 
В.М., староста гуртка – 

Волощук Максим 

 Підсумкове засідання студентського 
наукового гуртка. Відзначення 
кращих науковців. Формування 

завдань на польовий сезон. 

травень,  Керівник гуртка – Вовк 
В.М. 

 
Керівник гуртка,  

кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент _____________ В.М. Вовк 
 

Затверджено на засіданні кафедри географії та геоекології  

Протокол №1 від 31 серпня 2020 р.  
 

Зав. кафедри 
географії та геоекології  ______________ Л.Л. Семенюк  


