СЕКЦІЯ

ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ І СФЕРА
ОБСЛУГОВУВАННЯ (ТУРИЗМ)
Керівник секції – д.геол.-мін. н., проф., Черкез Є. А.
Секретар – д.геогр.н., проф. Яворська В. В.
Підсекція ГЕОГРАФІЯ
Керівник підсекції – д.геогр. н., проф. Шуйський Ю. Д.
Секретар – к.геогр.н., доц. Нефедова Н. Є.
26 листопада, 14.00, дистанційно, вхід за посиланням
https://us05web.zoom.us/j/88643888225?pwd=QVJsZFFxemRWa2lRc2pneVNhZmZmZz09
ідентифікатор конференції: 886 4388 8225, код доступу: UMgKf7
1. Результати досліджень за держбюджетною темою № 603 «Встановити масштабність
і наслідки деградації чорноземів України в умовах сучасної зміни клімату та
сільськогосподарського використання».
д.геогр.н., проф. Світличний О.О., д.біол.н., проф. Красєха Є.Н., к.геогр.н., зав.
ПНДЛ-4 Буяновський А.О., к.геогр.н., доц. Пяткова А.В., к.геогр.н., ст. наук. співроб.
Цуркан О.І., к.геогр.н., доц. Тортик М.Й., к.геогр.н., доц. Тригуб В.І., фах. І кат.
ПНДЛ-4 Яременко М.С., студ.маг. Кіосе О.І.
2. Суспільно географічні аспекти формування геодемографічних процесів в Україні
д. геогр.н., проф. Яворська В.В.. студ.маг. Союменко Б.О..
3. Особливості формування та перспективи розвитку портово-логістичних центрів
України (на прикладі Миколаївського морського порту)
к.геогр.н., доц. Нефедова Н. Є., студ.маг. Сулима Л.В.
4. Геліоенергетика в країнах світу: сучасність і перспективи
к.геогр.н., доц. Молодецький А.Е., студ.маг. Цвяткова В.
5. Великі міста в умовах змін адміністративно-територіального устрою України
к.геогр.н., доц. Шашеро А. М.
6. Про деякі передумови постсоціалістичних перетворень в країнах Східної Європи
к. істор.н., доц. Кондратюк І.І.
7. Суспільно-географічна характеристика Одеського морського порту в контексті
формування портово-логістичного центру
к.геогр.н., доц. Приходько З.В., студ.маг. Ґедзь А.В.
8. Світовий досвід екологоорієнтованого розвитку сучасних міст
к.геогр.н., доц. Хомич Л.В., студ.маг. Коваль М.В.
9. Природно-географічні, культурно-історичні чинники розвитку туризму в Непалі
к.геогр.н., доц. Хомич Л.В., студ.маг. Бритюк Т.В .
10. Географічні дослідження Причорноморської низовини та її узбережжя в інтересах
раціонального використання природних ресурсів.
д.г.н., професор Шуйський Ю. Д.; д.г.н., професор Вихованець Г.В.; д.г.н., професор
Світличний О.О.; к.г.н., доцент Стоян О.О.; к.г.н. доцент Муркалов О.Б.; к.г.н.
доцент Гижко Л.В.

11. Довгостроковий проноз обумовлених кліматом змін інтенсивності водної ерозії
грунтів в регіонах України.
д.г.н., професор Світличний О.О.
12. Антропогенний чинник в розвитку водойм Тилігульського пересипу.
к.г.н., доцент Стоян О.О.; к.г.н. доцент Муркалов О.Б.; студ.маг. Щербакова К.В.
13. Методика дослiдження штучних пляжів ОБК.
к.г.н. доцент Муркалов О.Б, ст. викл. Орган Л.В.
14. До 40-чя навчально-наукового стаціонару ГГФ "Кринички".
к. геогр. н, доц. П'яткова А. В., фах. Шаталіна С. М.,
15. Про формування товщі наносів дельтового типу в гирлі Дунаю.
професор Вихованець Г.В.; к.г.н. доцент Муркалов О.Б.; к.г.н. доцент Гижко Л.В.;
доцент Зелененко О.Г.
16. Еколого-безпечна система землеробства чорноземної зони Одещини в умовах
сучасних кліматичних змін.
д.біол.н., проф. Красєха Є.Н., к.геогр.н., зав. ПНДЛ-4 Буяновський А.О., к.геогр.н.,
ст. наук. співроб. Цуркан О.І., к.геогр.н., доц. Тортик М.Й., к.геогр.н., доц. Тригуб
В.І., студ.маг. Тищенко М.
17. Грошова оцінка ґрунтів і земель Одеської області та її об’єктивність.
к.геогр.н., зав.каф., доц. Буяновський А.О., к.геог.н., доц. Попельницька Н.О.,
студ.маг. Порущенко Л.В.
18. Оцінка ризику здоров'ю населення від впливу забруднення міських ґрунтів
важкими металами
к.геогр.н., доц. Тригуб В.І., асп. Домусчи С. В.
Обговорення доповідей
Підсекція НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
Керівник підсекції – д. геол.-мін. н., проф. Черкез Є. А.
Секретар – к. геол. н., доц. Федорончук Н. О.
26 листопада, 14.00, дистанційно, вхід за посиланням
https://us05web.zoom.us/j/8867974190?pwd=OWIrUjE4MWp3V3ptWWwzVDBKYUtkdz09
ідентифікатор конференції: 886 797 4190, код доступу: Gy1Z7r
1. Дослідження інженерно-геологічного стану прибережних урбанізованих територій
Північного Причорномор’я та обґрунтування заходів їх інженерного захисту (за
результатами виконання д/б теми 600).
д. геол.-мін. н., проф. Черкез Є. А., к. геол.-мін. н., доц. Козлова Т. В., к. ф.-м. н., доц.
Мелконян Д. В., cт. викл. Шаталін С.М., ст. викл. Опріц Г. А., мнс. Пронін К.К.,
мнс. Погребна О.О., студ.маг. Хижко Н. С.
2. Закономірності фізико-механічних властивостей донних відкладів у прибережній
частині Північно-західної частини Чорного моря (за результатами виконання д.б.
теми 593)
канд. геол. н., доц. Кадурін С.В., канд. геол. н., доц. Педан Г.С., асп. Павлова К.П.
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3. Дослідження впливу абіотичних факторів на стан окремих морських екосистем
північно-західній частини Чорного моря (за результатами виконання НДР теми
601).
канд. фіз.-мат. наук, с.н.с. Медінець В.І.
4. Вивчення впливу антропогенної діяльності в басейні Дністра на стан природних
ресурсів в його дельтовій частині (за результати виконання науково-дослідної
роботи №602)
д. природн. н., ст. дослідник, Медінець С.В.
5. Комплексне тлумачення чинників і параметрів продуктивних вуглеводневих
структур
д. геол. н., проф. Чепіжко О.В. , д. геол.-мін. н. проф. Янко В.В., к. геол.-мін. н., доц.
Кадурін В.М., д. геол. н., ст.н.с. Наумко І.М., ст. викл. Шаталін С.М., канд. геол. н.
ст. н. с. Шураєв І.М., студ.маг. Олійник В.С.
6. Досвід застосування експертного аналізу та рангової кореляції при проведенні
геолого-прогнозних робіт на вуглеводні (на прикладі шельфу Чорного моря)
к. геол.-мін. н., доц. Кадурін В.М., д. геол. н., проф. Чепіжко О.В. , геол.-мін. н.,
проф. Янко В.В., д. геол. н., ст.н.с. Наумко І.М., ст. викл. Шаталін С.М.
7. . Екологічні наслідки створення протизсувних берегозахисних споруд в берегових
зонах морських акваторії (на прикладі Одеського узбережжя)
к. геол. н., доц. Федорончук Н.О.
8. Природні та антропогенні фактори формування хімічного складу ґрунтових вод
межиріччя Південний Буг – Синюха
к. фіз.-мат. н., доц. Мелконян Д.В.
9. Моніторинг донних відкладів в дельті Дунаю
к. геол. н., доц. Кравчук Г.О., студ.маг. Дриневський А.С.
Обговорення доповідей
Підсекція СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ. ТУРИЗМ
Керівник підсекції – д. геогр. н., проф. Яворська В. В.
Секретар – д. геогр. н., доц. Шашеро А. М.
26 листопада , 14.00, дистанційно, вхід за посиланням
https://us02web.zoom.us/j/89487168876?pwd=UmVXMEpmN29LbVBWbXd1QXdXbmtyZz09
ідентифікатор конференції: 894 8716 8876, код доступу: QcdR6m
1. Туристичне підприємство Mon A Tour. Особливості розвитку в сучасних умовах
д. геогр.н., проф. Яворська В.В., студ.маг. Цветкова А.С..
2. Чинники та особливості формування туристичних потоків світу
к.геогр.н., доц. Нефедова Н. Є.
3. Локальні та регіональні крафтові продукти як гастрономічні туристичні бренди
к.геогр.н., доц. Молодецький А.Е., студ.маг. Остра В..
4. Правовий режим земель рекреаційного призначення
к.геогр.н., доц. Шашеро А. М.
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5. Сучасні особливості розвитку рекреаційно-туристичної діяльності країн Бенілюксу
к.геогр.н., доц. Приходько З.В., студ.маг. Понамарюк С.І.
6. Сучасні тенденції розвитку світового ринку круїзного туризму
к.геогр.н., доц. Хомич Л.В., студ.маг. Авдеенко К.О.
7. Роль сучасних інформаційних технологій і реклами у розвитку туризму
к.геогр.н., доц. Хомич Л.В., студ.маг. Глізнуца Л.В.
8. Особливості розвитку туристичної сфери Хмельниччини
к. істор.н., доц. Кондратюк І.І., студ.маг. Биленко О.
9. Тенденції розвитку туристичної діяльності Одеського регіону
ст. викл. Куделіна С.Б.
10. Рекреаційно-туристичний потенціал Кіровоградської області
д. геогр.н., проф. Яворська В.В., асп. Соколовський В.А.
11. Туристична інфраструктура Одеського регіону
д. геогр.н., проф. Топчієв О.Г., асп. Жиленко А.С..
Обговорення доповідей
Підсекція СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ)
Керівник підсекції – к. геогр. н. Буяновський А. О.
Секретар – к. геогр. н. Адобовська М. В.
26 листопада, 14.00, дистанційно, вхід за посиланням
https://us04web.zoom.us/j/72024041762?pwd=UDJHKzZoQlBiOW5pOUJJZFRmeENwZz09
ідентифікатор конференції: 720 2404 1762, код доступу: 5qTHzG
1. Підготовка географів за освітніми програмами «106 Географія. Землекористування
та оцінка земель» та «014.07 Середня освіта (Географія)» в ОНУ імені І.І.
Мечникова: проблеми та перспективи.
к.геогр.н., зав. кафедри Буяновський А.О., к.пед.н., ст. викл. Адобовська М.В.
2. Підготовка майбутніх вчителів географії в умовах дистанційної освіти:
порівняльний аналіз на прикладі закладів вищої освіти України.
к.геог.н., доц. Попельницька Н.О
3. Дистанційна форма освіти та її вплив в перспективі на результати навчання
майбутнього фахівця-географа
к.пед.н., ст. викл. Адобовська М.В.
Обговорення доповідей
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