
Додаток 2 

до наказу від 13.12. 2022 р. № 0208-1/750 

 

Робочі групи освітніх програм 

факультету геології, географії, рекреації і туризму 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 

1. Спеціальність 106 Географія 

Освітньо-професійна програма «Фізична географія, моніторинг і кадастр 

природних ресурсів», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

1.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – РЕШЕТЧЕНКО Світлана 

Іванівна, доцент кафедри фізичної географії та картографії, канд.географ. наук, доц. 

1.2.  Члени робочої групи: 

1) ПЕРЕСАДЬКО Віліна Анатоліївна, професор кафедри фізичної географії та 

картографії, д-р географ. наук, проф.; 

2) ЧЕРВАНЬОВ Ігор Григорович, професор кафедри фізичної географії та 

картографії, д-р техн. наук, проф.; 

3) ЖЕМЕРОВ Олександр Олегович, професор кафедри фізичної географії та 

картографії, канд. географ. наук, доц.; 

4) ПРАСУЛ Юлія Іванівна, доцент кафедри фізичної географії та картографії, 

канд. географ. наук, доц.; 

5) БУБИР Наталя Олександрівна, доцент кафедри фізичної географії та 

картографії, канд. географ. наук, доц. 

 

2. Спеціальність 106 Географія 

Освітньо-професійна програма «Картографія, геоінформатика і кадастр», 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

2.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – ПОПОВИЧ Наталія 

Валеріївна, доцент кафедри фізичної географії та картографії, канд.географ. наук. 

2.2. Члени робочої групи: 

1) ПЕРЕСАДЬКО Віліна Анатоліївна, професор кафедри фізичної географії та 

картографії, д-р географ. наук, проф.; 

2) ЖЕМЕРОВ Олександр Олегович, професор кафедри фізичної географії та 

картографії, канд. географ. наук, доц.; 

3) ПРАСУЛ Юлія Іванівна, доцент кафедри фізичної географії та картографії, канд. 

географ. наук, доц.; 

4) БАЙНАЗАРОВ Анатолій Михайлович, доцент кафедри фізичної географії та 

картографії, канд. географ. наук, доц.; 

5) СІННА Олена Іванівна, доцент кафедри фізичної географії та картографії, канд. 

географ. наук; 

6) ПОПОВ Владислав Сергійович, завідувач навчальної лабораторії 

геоінформаційних систем і дистанційного зондування Землі, старший викладач 

кафедри фізичної географії та картографії. 

 

3. Спеціальність 106 Географія 

Освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму», перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти 

3.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – ПРАСУЛ Юлія Іванівна, 

доцент кафедри фізичної географії та картографії, канд. географ.наук, доц. 
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3.2. Члени робочої групи: 

1) ПЕРЕСАДЬКО Віліна Анатоліївна, професор кафедри фізичної географії та 

картографії, д-р географ. наук, проф.; 

2) НЄМЕЦЬ Людмила Миколаївна, завідувач кафедри соціально- економічної 

географії і регіонознавства, д-р географ. наук, проф.; 

3) БАЙНАЗАРОВ Анатолій Михайлович, доцент кафедри фізичної географії та 

картографії, канд. географ. наук, доц.; 

4) КАНДИБА Юрій Іванович, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, канд. географ. наук, доц.; 

5) КЛЮЧКО Людмила Василівна, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства канд. географ. наук, доц.; 

6) СЕГІДА Катерина Юріївна, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства д-р географ. наук, доц. 

 

4. Спеціальність 106 Географія 

Освітньо-професійна програма «Географія», другий (магістерський) рівень 

вищої освіти 

4.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – БУБИР Наталя 

Олександрівна, доцент кафедри фізичної географії та картографії, канд.географ. наук, 

доц. 

4.2. Члени робочої групи: 

1) ПЕРЕСАДЬКО Віліна Анатоліївна, професор кафедри фізичної географіїта 

картографії, д-р географ. наук, проф.; 

 2) ЖЕМЕРОВ Олександр Олегович, професор кафедри фізичної географії та 

картографії, канд. географ. наук, доц.; 

3) ПРАСУЛ Юлія Іванівна, доцент кафедри фізичної географії та картографії, канд. 

географ. наук, доц.; 

4) ЧЕРВАНЬОВ Ігор Григорович, професор кафедри фізичної географії та 

картографії, д-р техн. наук, проф. 

 

5. Спеціальність 106 Географія 

Освітньо-професійна програма «Картографія, геоінформаційні системи і 

дистанційне зондування Землі», другий (магістерський) рівень вищої освіти 

5.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – БАЙНАЗАРОВ  Анатолій 

Михайлович, доцент кафедри фізичної географії та картографії, канд. географ. наук, 

доц. 

5.2. Члени робочої групи: 

1) ПЕРЕСАДЬКО Віліна Анатоліївна, професор кафедри фізичної географії та 

картографії, д-р географ. наук, проф.; 

2) ЧЕРВАНЬОВ Ігор Григорович, професор кафедри фізичної географії та 

картографії, д-р техн. наук, проф.; 

3) СІННА Олена Іванівна, доцент кафедри фізичної географії та картографії, канд. 

географ. наук; 

4) ПОПОВИЧ Наталія Валеріївна, доцент кафедри фізичної географії та картографії, 

канд. географ. наук; 

5) ПОПОВ Владислав Сергійович, завідувач навчальної лабораторії 

геоінформаційних систем і дистанційного зондування Землі, старший викладач 

кафедри фізичної географії та картографії. 
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6. Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія) 

Освітньо-професійна програма «Географія, природознавство та спортивно-

туристська робота», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

6.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – БОРИСЕНКО Катерина 

Борисівна, завідувач навчальної лабораторії фізичної географії, геоекології та 

методики викладання географічних дисциплін імені проф. Г. П. Дубинського, доцент 

кафедри фізичної географії та картографії, канд. пед. наук. 

6.2. Члени робочої групи: 

1) ПЕРЕСАДЬКО Віліна Анатоліївна, професор кафедри фізичної географії та 

картографії, д-р географ. наук, проф.; 

2) КУЛІШ Сергій Миколайович, професор кафедри фізичної географії та картографії, 

д-р пед. наук, доц.; 

3) ЖУКОВА Оксана Анатоліївна, завідувач кафедри педагогіки, д-р пед. наук, доц.; 

4) СЕГІДА Катерина Юріївна, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, д-р географ. наук, доц.; 

5) ПРАСУЛ Юлія Іванівна, доцент кафедри фізичної географії та картографії, канд. 

географ. наук, доц.; 

6) ЖЕМЕРОВ Олександр Олегович, професор кафедри фізичної географії та 

картографії, канд. географ. наук, доц.; 

7) РЕШЕТЧЕНКО Світлана Іванівна, доцент кафедри фізичної географії та 

картографії, канд. географ. наук, доц.; 

8) КАНДИБА Юрій Іванович, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, канд. географ. наук, доц. 

 

7. Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія) 

Освітньо-професійна програма Географія, Людина і природа та туристська 

робота», другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

7.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – КУЛІШ Сергій 

Миколайович, професор кафедри фізичної географії та картографії, д-р пед. наук, доц. 

7.2. Члени робочої групи: 

1) ЖУКОВА Оксана Анатоліївна, завідувач кафедри педагогіки, д-р пед. наук, доц.; 

2) ЖЕМЕРОВ Олександр Олегович, професор кафедри фізичної географії та 

картографії, канд. географ. наук, доц.; 

3) СЕГІДА Катерина Юріївна, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, д-р географ. наук, доц.; 

4) БОРИСЕНКО Катерина Борисівна, завідувач навчальної лабораторії фізичної 

географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені проф. 

Г.П. Дубинського, доцент кафедри фізичної географії та картографії, канд. пед. наук; 

5) РЕШЕТЧЕНКО Світлана Іванівна, доцент кафедри фізичної географії та 

картографії, канд. географ. наук, доц. 

 

8. Спеціальність 106 Географія 

Освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та 

регіональний розвиток», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.  

8.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – КРАВЧЕНКО Катерина 

Олександрівна, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, 

канд. географ. наук. 
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8.2. Члени робочої групи: 

1) НЄМЕЦЬ Людмила Миколаївна, завідувач кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства, д-р географ. наук, проф.; 

2) КОСТРІКОВ Сергій Васильович, професор кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства, д-р географ. наук, проф.; 

3) КАНДИБА Юрій Іванович, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, канд. географ. наук, доц.; 

4) ТЕЛЕБЄНЄВА Євгенія Юріївна, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, канд. географ. наук, доц.; 

5) СЕГІДА Катерина Юріївна, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, д-р географ. наук, доц. 

 

9. Спеціальність 106 Географія 

Освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та 

регіональний розвиток» другого (магістерського) рівня вищоїосвіти 

9.1. Гарант освітньої програми.керівник робочої групи – КЛЮЧКО Людмила 

Василівна, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, канд. 

географ. наук, доц. 

9.2. Члени робочої групи: 

1) НЄМЕЦЬ Людмила Миколаївна, завідувач кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства, д-р географ. наук, проф.; 

2) КОСТРІКОВ Сергій Васильович, професор кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства, д-р географ. наук, проф.; 

3) СЕГІДА Катерина Юріївна, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, д-р географ. наук, доц.; 

4) КАНДИБА Юрій Іванович, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, канд. географ. наук, доц.; 

5) КРАВЧЕНКО Катерина Олександрівна, доцент кафедри соціально- економічної 

географії і регіонознавства, канд. географ. Наук. 

 

10. Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія) 

Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична 

робота», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 

10.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – КАНДИБА Юрій 

Іванович, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, канд. 

географ. наук, доц. 

10.2. Члени робочої групи: 

1) НЄМЕЦЬ Людмила Миколаївна, завідувач кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства, д-р географ. наук, проф.; 

2) ПРАСУЛ Юлія Іванівна, завідувач кафедри фізичної географії та картографії, канд. 

географ. наук, доц.; 

3) СЕГІДА Катерина Юріївна, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, д-р географ. наук, доц.; 

4) КУЛІШ Сергій Миколайович, професор кафедри фізичної географії та картографії, 

д-р пед. наук; 

5) ЖЕМЕРОВ Олександр Олегович, професор кафедри фізичної географіїта 

картографії, канд. географ. наук, доц.; 

6) ЖУКОВА Оксана Анатоліївна, доцент кафедри педагогіки, канд. пед. наук, доц. 
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11. Спеціальність 106 Географія 

Освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна географія», другий 

(магістерський) рівень вищої освіти. 

11.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – РЕДІН 

ВолодимирІванович, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, канд. географ. наук, доц. 

11.2. Члени робочої групи: 

1) НЄМЕЦЬ Людмила Миколаївна, завідувач кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства, д-р географ. наук, проф.; 

2) СЕГІДА Катерина Юріївна, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, д-р географ. наук, доц.; 

3) КЛЮЧКО Людмила Василівна, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, канд. географ. наук, доц. 

 

12.  Спеціальність 106 Географія 

Освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму», другий 

(магістерський) рівень вищої освіти. 

12.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – КОСТРІКОВ  

СергійВасильович, професор кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, д-р географ. наук, проф. 

12.2. Члени робочої групи: 

1) НЄМЕЦЬ Людмила Миколаївна, завідувач кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства, д-р географ. наук, проф.; 

2) ПРАСУЛ Юлія Іванівна, завідувач кафедри фізичної географії та картографії, канд. 

географ. наук, доц.; 

3) СЕГІДА Катерина Юріївна, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, д-р географ. наук, доц.; 

4) ЖЕМЕРОВ Олександр Олегович, професор кафедри фізичної географії та 

картографії, канд. географ. наук, доц.; 

5) БАЙНАЗАРОВ Анатолій Михайлович, доцент кафедри фізичної географії та 

картографії, канд. географ. наук, доц.; 

6) КАНДИБА Юрій Іванович, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, канд. географ. наук, доц. 

 

13.  Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія) 

Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична 

робота», другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

13.1. Гарант освітньої програми,  керівник робочої групи – СЕГІДА Катерина 

Юріївна, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, д-р 

географ. наук, доц. 

13.2. Члени робочої групи: 

1) КУЛІШ Сергій Миколайович, професор кафедри фізичної географії та картографії, 

д-р пед. наук; 

2) НЄМЕЦЬ Людмила Миколаївна, завідувач кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства, д-р географ. наук, проф.; 

3) ПРАСУЛ Юлія Іванівна, завідувач кафедри фізичної географії та картографії, канд. 

географ. наук, доц.; 
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4) ЖУКОВА Оксана Анатоліївна, доцент кафедри педагогіки, канд. пед. наук, доц.; 

5) БОРИСЕНКО Катерина Борисівна, доцент кафедри фізичної географії та 

картографії, канд. пед. наук; 

6) КАНДИБА Юрій Іванович, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, канд. географ. наук, доц. 

 

14.  Спеціальність 103 Науки про Землю 

Освітньо-професійна програма «Прикладна гідрогеологія», перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти. 

14.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – КОНОНЕНКО Аліна 

Володимирівна, доцент кафедри гідрогеології, канд. геолог. наук. 

14.2. Члени робочої групи: 

1) УДАЛОВ Ігор Валерійович, завідувач кафедри гідрогеології, д-р геолог. наук, 

проф.; 

2) СОКОЛОВ Віктор Артемович, доцент кафедри гідрогеології, канд. техн. наук; 

3) ПОЛЄВИЧ Олег Вадимович, доцент кафедри гідрогеології, канд. техн. 

наук, с.н.с. 

 

15. Спеціальність 103 Науки про Землю 

Освітньо-професійна програма «Гідрогеологія», другий (магістерський) рівень 

вищої освіти. 

15.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – УДАЛОВ Ігор 

Валерійович, завідувач кафедри гідрогеології, д-р геолог. наук, проф. 

15.2. Члени робочої групи: 

1) ЛУР’Є Анатолій Йонович, професор кафедри гідрогеології, д-р геолого-мінерал. 

наук, проф.; 

2) КОНОНЕНКО Аліна Володимирівна, доцент кафедри гідрогеології, канд. геолог. 

наук; 

3) ПЕТІК В’ячеслав Олексійович, доцент кафедри гідрогеології, канд. техн. Наук. 

 

16. Спеціальність 103 Науки про Землю 

Освітньо-професійна програма «Інженерна геологія», другий (магістерський) 

рівень вищої освіти 

16.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – СОКОЛОВ Віктор 

Артемович, доцент кафедри гідрогеології, канд. техн. наук. 

16.2. Члени робочої групи: 

1) УДАЛОВ Ігор Валерійович, завідувач кафедри гідрогеології, д-р геолог.наук, 

проф.; 

2) ПЕТІК В’ячеслав Олексійович, доцент кафедри гідрогеології, канд.техн. наук; 

3) ПОЛЄВИЧ Олег Вадимович, доцент кафедри гідрогеології, канд. техн. наук, с.н.с. 

 

17. Спеціальність 103 Науки про Землю 

Освітньо-професійна програма «Геологічна зйомка, пошук та розвідка корисних 

копалин», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 

17.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – ГОРЯЙНОВ Сергій 

Володимирович, в.о. завідувача кафедри геології, канд. геолого-мінерал. наук, доц. 

17.2. Члени робочої групи: 

1) ПАККІ Маріанна Сергіївна, доцент кафедри геології, канд. пед. наук; 
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2) САМЧУК Ірина Миколаївна, доцент кафедри геології, канд. геолог. наук; 

3) СМИСЛОВА Лідія Іванівна, доцент кафедри геології, канд. геолого- мінерал. наук. 

18. Спеціальність 103 Науки про Землю 

Освітньо-професійна програма «Геологія», другий (магістерський) рівень вищої 

освіти. 

18.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – САМЧУК  Ірина 

Миколаївна, доцент кафедри геології, канд. геолог. наук 

18.2. Члени робочої групи: 

1) МАТВЄЄВ Андрій В’ячеславович, доцент кафедри геології, д-р геолог.мнаук, доц.; 

2) ГОРЯЙНОВ Сергій Володимирович, в.о. завідувача кафедри геології,м канд. 

геолого-мінерал. наук, доц.; 

3) ПАККІ Маріанна Сергіївна, доцент кафедри геології, канд. пед. наук. 

 

19. Спеціальність 103 Науки про Землю 

Освітньо-професійна програма «Геологія нафти і газу», перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти. 

19.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – КЛЕВЦОВ Олександр 

Олександрович, доцент кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин, канд. 

геолог. наук, доц. 

19.2. Члени робочої групи: 

1) СУЯРКО Василь Григорович, в.о. завідувача кафедри мінералогії, петрографії та 

корисних копалин, д-р геолого-мінерал. наук, проф.; 

2) САМЧУК Ірина Миколаївна, доцент кафедри геології, канд геолог.наук; 

3) ПАККІ Маріанна Сергіївна, доцент кафедри геології, канд. пед. наук; 

4) ЛИТВИНЕНКО Юлія Олексіївна, старший викладач кафедри мінералогії, 

петрографії та корисних копалин; 

5) ХРІПКО Олена Іванівна, старший викладач кафедри мінералогії, петрографії та 

корисних копалин. 

 

20.  Спеціальність 103 Науки про Землю 

Освітньо-професійна програма «Геологія нафти і газу», другий (магістерський) 

рівень вищої освіти. 

20.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – СУЯРКО Василь 

Григорович, в.о. завідувача кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин, д-

р геолого-мінерал. наук, проф. 

20.2. Члени робочої групи: 

1) ЛУР’Є Анатолій Йонович, професор кафедри гідрогеології, д-р геолого-мінерал. 

наук, проф.; 

2) САМЧУК Ірина Миколаївна, доцент кафедри геології, канд. геолог. Наук. 

 

21.  Спеціальність 103 Науки про Землю 

Освітньо-наукова програма «Науки про Землю», третій (освітньо-науковий) 

рівень вищої освіти. 

21.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – ПЕРЕСАДЬКО  Віліна 

Анатоліївна, декан факультету геології географії, рекреації і туризму, професор 

кафедри фізичної географії та картографії, д-р географ. наук, проф. 

21.2. Члени робочої групи: 
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1) КОСТРІКОВ Сергій Васильович, професор кафедрою соціально-економічної 

географії і регіонознавства, д-р географ.наук, проф.; 

2) КРАЙНЮКОВ Олексій Миколайович, професор кафедри екологічної 

безпеки та екологічної освіти, д-р географ. наук, проф.; 

3) ЛУР’Є Анатолій Йонович, професор кафедри гідрогеології, д-р геолого-мінерал. 

наук, проф.; 

4) МАКСИМЕНКО Надія Василівна, завідувач кафедри моніторингу довкілля та 

природокористування, д-р географ. наук, проф.; 

5) МАТВЄЄВ Андрій В’ячеславович, доцент кафедри геології, д-р геолог. наук, доц.; 

6) НЕКОС Алла Наумівна, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної 

освіти, д-р географ. наук, проф.; 

7) НЄМЕЦЬ Людмила Миколаївна, завідувач кафедри соціально- економічної 

географії і регіонознавства, д-р географ. наук, проф.; 

8) ПРАСУЛ Юлія Іванівна, завідувач кафедри фізичної географії та картографії, канд. 

географ. наук, доц.; 

9) СЕГІДА Катерина Юріївна, доцент кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства, д-р географ. наук, доц.; 

10) СУЯРКО Василь Григорович, в.о. завідувача кафедри мінералогії, петрографії та 

корисних копалин, д-р геолого-мінерал. наук, проф.; 

11) ТІТЕНКО Ганна Валеріївна, директор навчально- наукового інституту 

екології, канд. географ. наук, доц.; 

12) УДАЛОВ Ігор Валерійович, завідувач кафедри гідрогеології, д-р геолог. наук, 

проф; 

13) ЧЕРВАНЬОВ Ігор Григорович, професор кафедри фізичної географії та 

картографії, д-р техн. наук, проф. 

 

22.  Спеціальність 106 Географія 

Освітньо-наукова програма «Географія», третій (освітньо-науковий) рівень 

вищої освіти  

22.1. Гарант освітньої програми, керівник робочої групи – НЄМЕЦЬ Людмила 

Миколаївна, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, д-р 

географ. наук, проф. 

22.2. Члени робочої групи: 

1) ПЕРЕСАДЬКО Віліна Анатоліївна, декан факультету геології, географії, 

рекреації і туризму, професор кафедри фізичної географії та картографії, д-р географ. 

наук, проф..; 

2) СЕГІДА Катерина Юріївна, професор кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства, д-р географ. наук, доц..; 

3) КОСТРІКОВ Сергій Васильович, професор кафедри соціально-

економічної географії і регіонознавства, д-р географ. наук, проф.; 

4) ПРАСУЛ Юлія Іванівна, завідувач кафедри фізичної географії та 

картографії, кандидат географічних наук, доцент. 


