
Склад Ради молодих вчених факультету історії та географії: 

Шевчук Сергій Миколайович - проректор з наукової 

роботи, доктор географічних наук, професор, професор 

кафедри географії та методики її навчання. 

Основні навчальні курси: «Основи теорії суспільної 

географії»; «Економічна та соціальна географія України»; 

«Історія географії в Україні»; «Конструктивна географія»; 

«Методологія економічної та соціальної географії»; 

«Історична географія». 

Сфера наукової зацікавленості – «Суспільно-географічні 

дослідження у геосистемах», «Суспільна географія в 

Україні». 

 

Сердюк Ігор Олександрович - доктор історичних наук, 

доцент, професор кафедри історії України.  

Основні навчальні курси: «Вступ до історичних 

дисциплін», «Спеціальні історичні дисципліни», 

«Інформаційні технології у професійній діяльності». 

Сфера наукової зацікавленості – «Історична демографія», 

«Соціальна історія Гетьманщини», «Історія дитинства», 

«Цифрова гуманітаристика». 

 

 

Сарнавський Сергій Петрович  - голова Ради молодих 

вчених, асистент кафедри географії та методики її 

навчання. Аспірант спеціальності 103 Науки про Землю (з 

2020 року). 

Основні навчальні курси: «Географія ґрунтів з основами 

ґрунтознавства», «Ґрунтознавство», «Екологічні проблеми 

регіонів світу», «Рекреаційні регіони України», 

«Туристичні ресурси України», «Світова історична 

географія». 

Сфера наукової зацікавленості – гідрологія, географія 

ґрунтів та  екологічні проблеми регіонів світу. 



 

Лимарь Тетяна Вікторівна - секретар Ради молодих 

вчених, асистент кафедри географії та методики її 

навчання. Аспірант спеціальності 11.00.02 – економічна 

та соціальна географія. 

Основні навчальні курси: «Організація транспортних 

подорожей і перевезень туристів», «Організація 

туристичних подорожей», «Використання та охорона 

природних ресурсів України», «Природні туристичні 

ресурси Полтавщини».  

Сфера наукової зацікавленості – географія транспорту та 

її регіональні аспекти, актуальні проблеми соціально-

економічного розвитку регіону.  

 

Лобода Дмитро Олександрович - асистент, старший 

лаборант кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії. Аспірант спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки (з 2019 року).  

Сфера наукової зацікавленості – «Виховання «ідеального 

правителя» у філософсько-педагогічній спадщині 

європейського Відродження XIV – XVI століть». 

 

 

Момот Анастасія Олександрівна – асистент кафедри 

історії України.  

Основні навчальні курси: «Історія української 

державності та національної культури», «Усна історія», 

«Історія і культура Полтавщини з основами екскурсійної 

справи», «Соціально-економічні аспекти вітчизняної 

історії», «Новітня історія України».  

 

Сфера наукової зацікавленості - соціальна історія 

ранньомодерної України, зокрема історико-демографічна 

характеристика населення. 

 

 


