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Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

Інститут географії Національної академії наук України 

Науково-дослідний інститут геодезії і картографії 

Інститут педагогіки  НАПН України 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

Державне науково-виробниче підприємство «Картографія» 

Східне державне підприємство геодезії, картографії та геоінформатики 

Приватне акціонерне товариство «Інститут передових технологій» 

Асоціація вчителів географії України 

Українське географічне товариство 

 

 

ХХІV Міжнародна наукова конференція 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  БЕЗПЕРЕРВНОЇ  

ГЕОГРАФІЧНОЇ  ОСВІТИ  

І  КАРТОГРАФІЇ» 
 

                                                         Харків, 8-10 вересня 2015 р. 

 

 
ЗАПРОШЕННЯ  І  ПРОГРАМА 

 

 

ХХІV  Международная научная конференция 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  НЕПРЕРЫВНОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  КАРТОГРАФИИ» 

 

                                                    Харьков, 8-10 сентября 2015 г. 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ  И  ПРОГРАММА 

 
 



Шановн         __________ _____________________________ 

 

 
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ХХІV Міжнародної наукової 

конференції «Актуальні проблеми безперервної географічної освіти і 

картографії». 

 

Конференція проходитиме 8-10 вересня 2015 р. в Харківському наці-

ональному університеті імені В.Н. Каразіна на кафедрі фізичної географії та 

картографії – опорній кафедрі (методичному центрі) з дисциплін картогра-

фо-топографічного циклу для університетів, що входять до Євразійської 

асоціації та здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів геог-

рафії. 

Адреса кафедри: Україна, 61022, м. Харків-22, майдан Свободи, 4 

     (проїзд метро до станцій «Університет» або «Держпром»). 

 

Реєстрація учасників конференції та прийом експонатів на виставки 

проводитимуться 7-8 вересня у приміщенні кабінету методики викладання 

географічних дисциплін (головний корпус університету, праве крило, 4-й 

поверх, кімната 4-73). 

 

Телефони для довідок: 

707-53-60 (роб.) – завідувач кафедри.   E-mail: peresadko@mail.ru 

707-54-79 – кабінет методики викладання географічних дисциплін 

  E-mail: methodgeo@univer.kharkov.ua 

707-55-60 – кімната викладачів кафедри 

                            E-mail: physgeo@karazin.ua 

Для міжміського телефонного зв’язку в Україні код Харкова – 057, 

міжнародний код Харкова – 3-057. 

 

Просимо заздалегідь придбати квиток на зворотний проїзд і 

обов’язково повідомити до 4 вересня про дату Вашого прибуття до Хар-

кова і необхідність замовлення готелю або гуртожитку. 

Регламент: 

- для доповідей, які включені до програми, – 10 хвилин; 

- для  виступів  в  обговоренні  доповідей    –  3 хвилини. 

Оргкомітет 
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Уважаем         __________ _____________________________ 

 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе XХІV Международной научной 

конференции «Актуальные проблемы непрерывного географического 

образовании и картографии». 

 

Конференция будет проходить 8-10 сентября 2015 г. в Харьковском наци-

ональном университете имени В.Н. Каразина на кафедре физической геогра-

фии и картографии – опорной кафедре (методическом центре) по дисципли-

нам картографо-топографического цикла для университетов, которые входят 

в Евразийскую ассоциацию и осуществляют подготовку бакалавров, специа-

листов и магистров географии. 

Адрес кафедры: Украина, 61022, г. Харьков-22, площадь Свободы, 4                

(проезд метро до станций «Университет» или «Госпром»). 

 

Регистрация участников конференции и приём экспонатов на выставки 

будут проходить 7-8 сентября в помещении кабинета методики преподавания 

географических дисциплин (главный корпус университета, правое крыло, 4-й 

этаж, комната 4-73). 

 

Телефоны для справок: 

707-53-60 (раб.) – заведующий кафедры.   E-mail: peresadko@mail.ru 

707-54-79 – кабинет методики преподавания географических дисциплин  

  E-mail : methodgeo@univer.kharkov.ua 

707-55-60 – комната преподавателей кафедры 

                                E-mail: physgeo@karazin.ua 

Для  междугородной  телефонной  связи  в  Украине  код  Харькова  -  057,  

международный код Харькова – 3-057. 

 

Просим заранее приобрести билет на обратный проезд и обязательно 

сообщить до 4 сентября о дате Вашего прибытия в Харьков и необходимо-

сти заказа гостиницы или общежития. 

Регламент: 

            – для докладов, которые включены в программу, – 10 минут; 

            – для  выступлений  в  обсуждении  докладов       –  3 минуты. 

Оргкомитет 
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Програма 

XХІV Міжнародної наукової конференції 
 

7 вересня (понеділок) 

    9.00-19.00  Реєстрація учасників конференції.  

10.00-16.00 Огляд тематичних виставок: нової навчальної літератури з геог-

рафії і картографії; навчальних географічних карт і атласів; 

комп’ютерних навчальних програм і посібників з географії та ка-

ртографії, електронних карт і атласів; студентських дипломних 

робіт, тематика яких пов’язана з темою конференції. 

  14.00-16.00 Знайомство з університетом, факультетом геології, географії, 

рекреації і туризму. Відвідання музеїв університету та Централь-

ної наукової бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

16.30-19.00  Екскурсія містом Харковом. 
 

8 вересня (вівторок) 

    9.00- 9.30  Відкриття конференції. Вступне слово голови Оргкомітету конфе-

ренції ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, професора, академіка НАН України, заслуженого 

діяча науки і техніки України В.С. Бакірова..  

    9.30-12.00  Пленарні доповіді учасників конференції. 

  12.15-12.30  Колективне фото. 

  12.30-13.30  Перерва на обід. Огляд виставок. 

  13.30-16.30  Пленарні доповіді учасників конференції. Обговорення доповідей. 

  16.30-17.00  Перерва. 

17.00-19.00 Зустріч з колективом кафедри фізичної географії та картографії. 
 

9 вересня (середа) 

  9.00-12.00  Пленарні доповіді учасників конференції. 

12.00-18.00  Відвідання навчальних закладів Харківської області. 
 

10 вересня (четвер) 

   9.00-12.00 Пленарне засідання у Харківській академії неперервної освіти.   

                     Прийняття рішення. Закриття конференції. 

Після 14.00  Від’їзд учасників конференції. 
 

8-10 вересня (вівторок – четвер) 

     Для іногородніх учасників конференції буде організовано колективне ста-

жування у науково-виробничих установах та навчальних закладах Харкова. 
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Программа 

ХХІV Международной научной конференции 
 

7 сентября (понедельник) 

  9.00-19.00  Регистрация участников конференции.  

10.00-16.00  Осмотр тематических  выставок: новой учебной литературы по  гео- 

                       графии  и  картографии;  учебных  географических  карт  и  атласов;  

                       компьютерных учебных программ и пособий по географии и карто- 

                       графии, электронных  карт  и  атласов; студенческих дипломных ра- 

                       бот, тематика которых связана с темой конференции. 

14.00-16.00  Знакомство с университетом, факультетом геологии, географии, рек- 

                        реации  и  туризма.  Посещение музеев университета и  Центральной  

                        научной библиотеки ХНУ имени В.Н. Каразина.  

16.30-19.00  Экскурсия по городу Харькову. 
 

8 сентября (вторник) 

  9.00- 9.30  Открытие конференции. Вступительное слово председателя Орг- 

                     комитета   конференции   ректора   Харьковского  национального  

                     университета имени В.Н. Каразина, профессора, академика НАН  

                     Украины,    заслуженного   деятеля   науки   и  техники  Украины 

                     В.С. Бакирова. 

  9.30-12.00  Пленарные доклады участников конференции. 

 12.15-12.30  Коллективное фото. 

 12.30-13.30  Перерыв на обед. Осмотр выставок. 

   13.30-16.30  Пленарные доклады участников конференции. Обсуждение докладов. 

   16.30-17.00  Перерыв. 

 17.00-19.00  Встреча с коллективом кафедры физической географии и картографии. 
 

9 сентября (среда) 

  9.00-12.00  Пленарные доклады участников конференции. 

12.00-18.00  Посещение учебных заведений  Харьковской области. 
 

10 сентября (четверг) 

  9.00-12.00  Пленарное  заседание  в  Харьковской   академии  непрерывного 

                     образования. Принятие решения. Закрытие конференции. 

После 14.00 Отъезд участников конференции. 
 

8-10 сентября (вторник-четверг) 

        Для иногородних участников конференции будет организована коллективная 

стажировка  в научно-производственных учреждениях и учебных заведениях Харько-

ва. 
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ДОПОВІДІ                                                               ДОКЛАДЫ 

 
В.А. Пересадько, О.О. Баришніков, К.В. Шпурік 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
Досвід історико-біографічного картографування на кафедрі фізичної 

географії та картографії 

 
Арсалан Омер Абдулкадир 

Республика Ирак, Курдистан, провинция Киркук 

Картографирование беллигеративных территорий провинции Киркук 

 
О.Л. Агапова 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Альтернативні енергетичні ресурси як об’єкт картографування  

 
А.М. Байназаров, О.С. Тутова 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні 

 
Е.П. Баранова 

Гимназия № 29, г. Уссурийск, Приморский край 

М.А. Воронина 

Школа педагогики Дальневосточного федерального университета, 

г. Уссурийск 

Использование метода «интеллект-карт» в школьном  курсе географии   

 
О.В. Барладін, І.В. Бусол 

ПрАТ «Інститут передових технологій», м. Київ 

Актуалізація навчальних видань: проблеми і особливості  
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О.Г. Богославець, Н.О. Бойко  

Київський національний економічний університет імені Вадима Геть-

мана 

Сучасні підходи до викладання теми «Демографічна ситуація в Украї-

ні» у курсі «Регіональна економіка» 

 
К.Б. Борисенко, Н.Л. Кравчук 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Географічна освіта в Україні: виклики дистанційного навчання 

 
А.А. Брусенцова 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Аналіз змін кількості сільських поселень Дніпропетровської області 

 
Н.О. Бубир, С.М. Єрмолович 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Використання геоінформаційних систем у географічному краєзнавстві 

 
Ю.К. Бурдун 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Дистанційний моніторинг техногенних ландшафтів великого промисло-

вого міста шляхом спеціальної обробки геоданих 

 
А.Ю. Бурич 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразінв 

Розробка бази даних «Вулкани Центральної Америки» та напрями її 

використання із застосуванням геоінформаційних систем 
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М.П. Бурла  

Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко, 

 г. Тирасполь  

Статистический анализ динамики величины, межотраслевых и терри-

ториальных различий заработной платы в Приднестровском регионе 

 
О.Н. Бурла 

Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко, 

 г. Тирасполь  

Особенности демографической ситуации в Приднестровском регионе и 

её социально-экономические последствия  

 
О.О. Волковая 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Можливості уточнення та перевірки результатів картографічного мо-

делювання швидкостей вітру на локальному рівні 

 
Е.И. Галай 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Динамика загрязнения атмосферного воздуха Минской области выбро-

сами стационарных источников 

 
Г. Гараджаев 

Туркменистан, выпускник магистратуры ХНУ имени В.Н. Каразина  

Картографирование и функциональное зонирование территории про-

ектируемого национального природного парка «Сумбар» в Туркмени-

стане 

 
О.В. Горовий. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Картографування інвестиційної діяльності  
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В.П. Грицеляк, І.В. Дикий 

ТзОВ НВФ «Карти і атласи», м. Львів 

І.І. Ровенчак 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Географічна карта «Україна. Донбас» як геопросторово-інформаційне 

джерело  

 
О.І. Грінченко, О.М. Саввіч 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»  

Підготовка учнів до участі у турнірі юних географів 

 
Л.М. Даценко, Т.В. Кардаш  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Історичні картографічні твори у сфері новітніх інформаційних техно-

логій 

 
О.В. Думанова 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Ексклюзивні види туризму в Європі 

 
О.О. Жемеров, А.І. Янченко 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Розробка нової системи шкільних географічних  екскурсій у природу 

 
О.С. Журавель 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
Патріотичний зміст туристсько-краєзнавчих картографічних творів 

 
Ю.В. Журавель 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Створення реєстру даних урбанонімів міст і містечок Дніпропетров-

щини 
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О.О. Карасьов 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Нематеріальні природні ресурси, їх оцінювання та раціональне викорис-

тання 

 
В.Г. Клименко, М.В. Слащова 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Оцінка якості води річки Харків у межах міста Харкова та використан-

ня цих матеріалів у вищій школі 

 
Л.М. Коваленко 

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 

Теоретичні засади забезпечення сталого розвитку землекористування 

 
А.О. Корнус, О.Г. Корнус  

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

В.Д. Шищук 

Сумський державний університет 

Картографування поширеності деяких видів хвороб населення Сумсь-

кої області   

 
Н.В. Максименко, Р.О. Квартенко 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Оцінка розподілу складових екологічної мережі у межах ландшафтів 

Харківської області 

 
В.В. Машкіна 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Графічне моделювання  у курсі «Загальна географія» 
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А.С. Михно 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Рекреаційна діяльність НПП «Слобожанський» та перспективи її оп-

тимізації 

 
М.Г. Онищенко 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Науково-дослідницький практикум екологічного спрямування магіст-

рів-картографів 

 
О.Г. Пархоменко 
Чернігівський національний педагогічний університет імені 

Т.Г. Шевченка 
Проектна технологія як засіб формування професійної компетентності 

майбутніх учителів географії в педагогічному університеті 

 
В.А. Пересадько, Є.В. Орлов 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
Картографування кримінологічної ситуації (на прикладі Сумської об-

ласті) 

 
В.А. Пересадько, О.В. Шпурік 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
Картографування для потреб релігійного туризму (на прикладі міста 

Харкова)  

 
Л.Б. Поліщук, А.А. Мороз, В.С. Попов 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Місце географічного компоненту в актуалізації природничих знань 
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Н.В. Попович 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Стратегії сталого розвитку країн Європи та їх картографічне забезпе-

чення 

 
Ю.І. Прасул, Ю.В. Кіяшко  

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Туристичний атлас Полтавської області  

 
К.О. Прядка 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Картографічне забезпечення державного земельного кадастру та моніто-

рингу земель. 

 
С.І. Решетченко, А.С. Удовиченко 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Особливості вітрового режиму на території Донецької області 

 
Є.В. Рубашенко 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Методика використання топонімічних знань у шкільному курсі «Геог-

рафія України» 

 
К.В. Савицька 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Підходи до визначення поняття «відходи» з метою ГІС – картографу-

вання 
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А.М. Самойленко 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Дослідження водних об’єктів Полтавської області: стан та використан-

ня 

 
О.І. Сінна, Н.В. Касьянова 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Картографування відслонень крейдяних порід із застосуванням ГІС та 

даних ДЗЗ (на прикладі НПП «Дворічанський») 

 
В.М. Скічко 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Індустріальний туризм в Україні 

 
І.М. Суматохіна, В.С. Завгородня, Н.М. Дук 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Географічний аналіз та картографування структурних змін експорту-

імпорту товарів в Україні 

 
В.В.Тишковець 

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 

В.М. Опара 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Картографування аграрних ландшафтів в умовах поширення еродовано-

сті територій 

 
О.Ю. Христосова 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Подієвий туризм: сучасний стан і перспективи розвитку в Харківській 

області 
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М.Ю. Чишкала 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Методика формування понять у шкільному курсі соціально-

економічної географії світу 

 
Н.В. Шеремет, О.О. Жемеров 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Система презентацій для шкільного курсу «Фізична  географія матери-

ків і океанів» 

 
Б.О. Шуліка 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
Конструктивно-географічні основи розвитку виноградарства у Північ-

но-Східному лісостеповому краї України   

 
А.В. Шумілова 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
Освітянський кластер роботи національного природного парку «Сло-

божанський»  

 

 
 

* * * 
 

             Наукова конференція проходить за сприяння: 
 

● Державного науково-виробничого підприємства «Картографія» 

● Приватного акціонерного товариства «Інститут передових технологій»  

● Науково-дослідного інституту геодезії і картографії 

● Східного  державного  підприємства  геодезії, картографії   

   та  геоінформатики 

● КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»  

● КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» 

● Видавничої групи «Основа»                                  
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Бакіров Віль Савбанович – ректор Харківського національного університету іме-

ні В.Н. Каразіна, заслужений професор ХНУ, академік НАН України, голова Орг-

комітету; 

Пересадько Віліна Анатоліївна – декан факультету геології, географії, рекреації і 

туризму, завідувач кафедри фізичної географії та картографії ХНУ імені В.Н. Ка-

разіна, професор, перший заступник голови Оргкомітету; 

Жемеров Олександр Олегович – професор кафедри фізичної географії та картог-

рафії ХНУ імені В.Н. Каразіна, заступник голови Оргкомітету; 

Байназаров Анатолій Михайлович – доцент кафедри фізичної географії та кар-

тографії ХНУ імені В.Н. Каразіна, заступник голови Оргкомітету; 

Машкіна Вікторія Вікторівна – старший викладач кафедри фізичної географії та 

картографії ХНУ імені В.Н. Каразіна, секретар Оргкомітету;  

Андрєєва Вікторія Миколаївна – головний редактор журналу «Географія»;  

Задорожний Микола Павлович – головний редактор журналу «Географія та еко-

номіка в сучасній школі»; 

Катрич Віктор Олександрович – перший проректор з наукової роботи ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, професор; 

Покроєва Любов Денисівна – ректор КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти», доцент; 

Редіна Валентина Андріївна – директор КЗ «Харківська обласна станція юних турис-

тів» (з філіалом кафедри фізичної географії та картографії ХНУ імені В.Н. Каразіна), 

доцент; 

Ришков Володимир Миколайович – головний бухгалтер ХНУ імені В.Н. Каразіна; 

Руденко Леонід Григорович – директор Інституту географії Національної академії 

наук України, академік НАН України; 

Серебрій Василь Степанович – головний редактор газети «Краєзнавство. Геогра-

фія. Туризм»; 

Смілка Ігор Миколайович – директор  Східного державного підприємства геоде-

зії, картографії та геоінформатики (з філіалом  кафедри  фізичної  географії  та  

картографії ХНУ імені В.Н. Каразіна);  

Сосса Ростислав Іванович – директор ДНВП «Картографія», доктор географічних 

наук; 

Трюхан Микола Олександрович – заступник директора Науково-дослідного ін-

ституту геодезії і картографії; 

Удод Анатолій Миколайович – проректор з економічних питань та господарчої 

діяльності ХНУ імені В.Н. Каразіна; 

Фадєєв Олександр Іванович – начальник відділу організації міжнародної діяльнос-

ті ХНУ імені В.Н. Каразіна; 

Холін Юрій Валентинович – проректор з науково-педагогічної роботи ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, професор.       
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