
Міністерство освіти і науки України 

Рівненський державний гуманітарний університет 

Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради 

Обласний комунальний позашкільний навчальний заклад  

«Рівненська Мала Академія наук учнівської молоді» Рівненської облради 

КЗ «Рівненська обласна станція юних туристів» Рівненської облради 

КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської облради 

Рівненський відділ українського географічного товариства 

Рівненський міський палац дітей та молоді 

КУ «Рівненський міський методичний кабінет» 
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науково-методичного семінару в режимі online 

 

«ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА У ШКІЛЬНИХ ТА  

ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ» 
 

 

 

Мета проведення заходу 

 обговорення питань профільної освіти та формування світогляду 

учнівської молоді через призму географічної науки у школі; 

 висвітлення ролі позашкільних закладів у поглиблені географічних, 

геологічних та геоекологічних знань учнівської молоді; 

 обмін досвідом щодо використання нових методів та технологій у 

вивченні географії в школі та позашкільних закладах; 

 налагодження творчих зв’язків між учасниками семінару з метою 

подальшого розвитку взаємовигідної співпраці щодо питань, які входять у 

коло наукових інтересів семінару. 

 

 

 

 

 

Рівне – 2020 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАУКОВОГО СЕМІНАРУ 
 

Проф. Постоловський Руслан Михайлович – голова оргкомітету, голова Вченої ради 

Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ); 

Проф. Павелків Віталій Романович – заступник голови оргкомітету, декан психолого-

природничого факультету РДГУ; 

Проф. Лико Дарія Василівна – заступник голови оргкомітету, завідувач кафедри 

екології, географії та туризму РДГУ; 

Доц. Черній Алла Леонідівна – співголова оргкомітету, ректор Рівненського інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 
Харковець Василь Степанович – співголова оргкомітету, начальник управління 

освіти Рівненської міської ради; 

 

Андрєєва Майя Миколаївна – головний спеціаліст відділу професійно-технічної та 

вищої освіти Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації; 

Андрєєв Олександр Анатолійович – директор Рівненської Малої Академії наук 

учнівської молоді; 

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

РДГУ; 
Воробей Володимир Федорович – директор КЗ «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради; 

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

КУ «Рівненський міський методичний кабінет»; 

Доц. Коротун Сергій Ігорович – голова Рівненського відділу українського 

географічного товариства, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 

НУВГП; 

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

Криж Ольга Василівна – директор КЗ «Рівненська обласна станція юних туристів» 
Рівненської обласної ради; 

Лис Юрій Володимирович – методист кабінету природничих предметів Рівненського 

інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Доц. Мартинюк Віталій Олексійович – секретар оргкомітету, проф. кафедри екології, 

географії та туризму РДГУ; 

Первушевська Ірина Олександрівна – директор Рівненського міського палацу дітей 

та молоді; 

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

Доц. Романів Андрій Степанович – доц. кафедри туризму та готельно-ресторанної 

справи НУВГП. 
 

Наукові напрями роботи семінару 

1. Географічна освіта у новій українській школі. 

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

3. Роль стейкголдерів у підготовці та корекції майбутнього вчителя географії. 

4. Географічні напрями гурткової роботи в школі. 

5. Мала Академія наук учнівської молоді та її роль у формування географічного 

світогляду гуртківців. 

6. Позашкільні заклади освіти та гурткова діяльність географічного, геологічного та 

геоекологічного профілю. 

7. Географічне краєзнавство та його роль у підготовці вчителя географії. 

8. Інноваційні технології у вивченні географії в школі. 

9. Практика та бази практик. 



Умови участі в семінарі та публікація матеріалів 

1. Форма участі в конференції: дистанційна (у режимі online/заочна). 

2. Заявка на участь у семінарі, матеріали доповіді надсилаються в електронному вигляді не пізніше 

15.09.2020 р. на електронну адресу: vitalii.martyniuk@rshu.edu.ua 

3. Робоча мова конференції – українська. 

4. Збірка матеріалів наукового семінару буде видана у електронному форматі та розміщена у репозитарії 

Рівненського державного гуманітарного університету після завершення конференції. 

Вимоги до оформлення матеріалів семінару 

Текстовий редактор – Microsoft Word (версія 2003/2007/2010).  

Обсяг матеріалів – 3–5 повних сторінок тексту формату А5, орієнтація – книжкова.  

Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 10, міжрядковий інтервал – 1,0. 

Всі поля – 15 мм. Відступи абзаців – 5 мм. 

 

Посилання на джерела в тексті оформляються у квадратних дужках: перше число – номер джерела у 

списку, далі через кому номер сторінки [1, с. 5]. Список джерел друкується в алфавітному порядку в кінці 

тексту. 

Оформлення тексту:  

1) УДК (зліва); 2) ініціали і прізвище автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи 
або навчання (праворуч); 3) через інтервал нижче посередині назва матеріалів доповіді великими літерами 

напівжирним шрифтом; 4) через інтервал нижче текст анотації (3‒5 речень) і ключові слова (3‒5 слів) мовою 

статті; 5) через інтервал текст статті; 6) через інтервал нижче список джерел.  

У поданих матеріалах потрібно висвітлити постановку проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 

важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор, виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, яким присвячена стаття, методика дослідження, формулювання цілей статті (поставлені 

завдання), виклад основного матеріалу дослідження, порівняння отриманих результатів з дослідженнями 

інших науковців, висновки і перспективи подальшої роботи над даною проблематикою.  

Перед рекомендацією матеріалів до виставлення у репозитарій РДГУ вони будуть перевірятися 

на плагіат. Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають тематиці 

конференції за змістом або оформлені без дотримання вказаних вимог.  
 

Заявка на участь у  

науково-методичному семінарі в режимі online 

«ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА У ШКІЛЬНИХ ТА  

ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

Прізвище, ім’я та по батькові  

Науковий ступінь, вчене звання   

Місце роботи, посада  

Назва доповіді  

Науковий напрям семінару (вказати номер)  

Телефон для контактів  

E-mail  

Участь у семінарі 
 в режимі online 

 заочна (лише публікація) 
 

Контактні особи 
Лико Дарія Василівна, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри екології, географії та туризму  

Рівненського державного гуманітарного університету 

+38 (068) 007-17-59; +38 (067) 337-91-92 

Кафедра екології, географії та туризму: (0362) 26-19-85 

 

Мартинюк Віталій Олексійович, к. геогр. н.,  

професор кафедри екології, географії та туризму  

Рівненського державного гуманітарного університету 

+38 (098) 060–47–97 

vitalii.martyniuk@rshu.edu.ua 

Додаткова інформація буде надіслана учасникам семінару в другому інформаційному листі. 

mailto:vitalii.martyniuk@rshu.edu.ua
mailto:vitalii.martyniuk@rshu.edu.ua

