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Мета проведення заходу 

 обговорення питань профільної освіти та формування світогляду 

учнівської молоді через призму географії у школі; 

 освітні програми та їхнє корегування відповідно до сучасних вимог 

нової української школи; 

 налагодження творчих зв’язків між учасниками круглого столу з 

метою подальшого розвитку взаємовигідної співпраці щодо питань, які 

входять у коло наукових інтересів круглого столу; 

 розгляд пропозицій учасників круглого столу. 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2020 



УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

Проф. Павелків Віталій Романович – голова оргкомітету круглого столу, декан психолого-

природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ); 

Проф. Лико Дарія Василівна – заступник голови оргкомітету круглого столу, завідувач 

кафедри екології, географії та туризму; 

Доц. Мартинюк Віталій Олексійович – модератор круглого столу, проф. кафедри екології, 

географії та туризму; 
 

 

Харковець Василь Степанович – начальник управління освіти Рівненської міської ради; 

Андрєєва Майя Миколаївна – головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої 

освіти Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації; 

Бєлік Михайло Миколайович – директор загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №13 

Рівненської міської ради; 

Проф. Войтович Оксана Петрівна – професор кафедри екології, географії та туризму РДГУ; 

Грещук Тетяна Миколаївна – методист з історії, географії та суспільних дисциплін КУ 

«Рівненський міський методичний кабінет»; 

Доц. Желюк Олег Миколайович – директор природничо-математичного ліцею «Елітар» 

Рівненської міської ради; 

Доц. Коротун Сергій Ігорович – голова Рівненського відділу українського географічного 

товариства, доц. Національного університету водного господарства та природокористування; 

Доц. Костолович Марія Ігорівна – доц. кафедри екології, географії та туризму РДГУ; 

Куделя Петро Іванович – директор Рівненського навчально-виховного комплексу 

«Колегіум» Рівненської міської ради; 

Лис Юрій Володимирович – методист кабінету природничих предметів Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Макарчук Зоя Володимирівна – директор Рівненської гуманітарної гімназії Рівненської 

міської ради; 

Осніцька Наталія Олександрівна – вчитель-методист, вчитель географії Рівненського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – спеціалізована 

спортивна школа» №26 Рівненської міської ради; 

Доц. Портухай Оксана Іванівна – проф. кафедри екології, географії та туризму РДГУ; 

Сокол Тетяна Костянтинівна – методист кафедри точних і природничих дисциплін, вчитель 

географії Рівненської гуманітарної гімназії Рівненської міської ради; 

Хойна Наталія Василівна – вчитель-методист, вчитель географії Рівненського навчально-

виховного комплексу «Колегіум» Рівненської міської ради; 

Доц. Яроменко Оксана Володимирівна – доц. кафедри географії і туризму Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем’янчука. 
 

Напрями роботи круглого столу 

 

1. Географічна освіта у новій українській школі. 

2. Профільна освіта у школі та місце географічних дисциплін у ній. 

3. Освітня програма з підготовки магістра спеціальності 014.07 Середня 

освіта (географія) та корекції дисциплін основної та вибіркової 

компоненти.  

4. Сучасний портрет випускника-географа закладу загальної середньої 

освіти очима стейкголдера. 

5. Проблемні питання у підготовці вчителя географії. 


