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Трудова і професійна діяльність 

У 2005 р. закінчив Полтавський державний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Географія та історія», здобув 

кваліфікацію учителя географії, історії та основ економіки, організатора 

краєзнавчо-туристичної роботи. Упродовж 2005–2007 рр. працював учителем 

географії та основ економіки Полтавської гімназії № 28, а також навчався у 

аспірантурі кафедри економічної та соціальної географії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

географічних за спеціальністю 11.00.13 – історія географії.  

У 2007–2014 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри географії та 

краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка. 

У 2008–2013 рр. – заступник декана факультету історії та географії. 

У 2013 р. присвоєне звання доцента кафедри географії та краєзнавства. 

У 2014–2015 рр. – директор Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації. 

У 2015 р. обраний на посаду завідувача кафедри географії та краєзнавства. 

З 2016 р. працює на посаді проректора з наукової роботи. 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук 

захистив у 2017 р., спеціальність 11.00.02. – економічна та соціальна 

географія.  

У 2020 р. отримав вчене звання професора кафедри географії та методики її 

навчання. 

 

Наукова робота 
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Основні напрями наукової роботи: теоретико-методологічні засади 

суспільної географії, історія української географії, трансформація 

регіональних та локальних геосистем, регіональний розвиток Полтавської 

області. Має 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твори. 

Автор 150 публікацій, з них 130 наукових та 20 навчально-методичного 

характеру, у тому числі 4 колективні та 3 одноосібні монографії, 57 статей у 

фахових виданнях та 6 статей у виданнях, які індексуються у 

наукометричних базах Scopus та WebofScience. 

Є науковим керівником науково-дослідної лабораторії «Лабораторія 

трансформацій регіональних та локальних геосистем». Керує науковою 

роботою проблемної студентської групи «Дослідження геосистеми 

Полтавської області». Шевчук С. М. є керівником здобувачів вищої освіти, 

які у 2019 р. стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з географії та Всеукраїнської студентської олімпіади з 

географії. 

Міжнародні проєкти 

У 2019 р. був керівником польової практики здобувачів вищої освіти 

спеціальності 103 «Науки про Землю», яка була проведена англійською 

мовою спільно з викладачем Університетського коледжу Копенгагена (Данія) 

у рамках програм академічної мобільності. 

Проєкт Erasmus+ KA2 CBHE «Розвиток потенціалу підготовки учителів 

іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та 

європейської інтеграції» / «Foreign Language Teacher Training Capacity 

Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Educationand European 

Integration» / MultiEd (610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP), терміни 

реалізації: 15.11.2019 – 14.11.2022. 

Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів 

С. М. Шевчук здійснює координацію роботи відділу аспірантури та 

докторантури, спеціалізованих учених рад, приймає безпосередню участь у 

атестації здобувачів наукових ступенів доктора філософії та доктора наук, є 

головою предметних комісій зі вступу до аспірантури. 

С. М. Шевчук є членом Вченої ради Університету, членом наукової комісії 

Вченої ради, комісії з академічної доброчесності та комісії з якості освіти. 

У 2018–2020 рр. С. М. Шевчук – голова галузевої конкурсної комісії 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біології, а з 2021 р. 

– з географії; голова журі обласного етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з географії та турніру з географії. 

Громадська робота 



С. М. Шевчук у 2015–2020 рр. був депутатом Полтавської обласної ради, 

очолював Постійну комісію Полтавської обласної ради з питань освіти, науки 

та культури. 

Дійсний член Українського географічного товариства та Національної спілки 

краєзнавців України. 

Підвищення кваліфікації 

У 2016 р. пройшов підвищення кваліфікації у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка,  а також наукові стажування в ЗВО Чехії 

та Польщі: 

1. Проєкт «Прогресивне управління університетом» (Університет Т. 

Масарика, 2018 р.), 30 годин. 

2. Науково-педагогічне стажування «Challenges of modernization of natural 

sciences educationin Ukraineand EU countries» (Sandomiers 2018), 180 годин. 

3. Стажування у Поморській Академії в Слупську (2019-2020 р.), 360 годин. 

Пройшов підвищення кваліфікації як експерт із якості вищої освіти. 

Нагороди 

1. Грамота Полтавського національного педагогічного університету імені В. 

Г. Короленка – 2011 р. 

2. Грамота Управління освіти Виконавчого комітету Полтавської міської 

ради – 2012 р. 

3. Грамота Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА – 2013 р. 

4. Подяка Полтавського міського голови – 2016 р. 

5. Почесна грамота Полтавської обласної ради – 2016 р. 

6. Почесна грамота Полтавської ОДА – 2017 р. 

7. Подяка Міністерства освіти і науки України – 2017 р. 

8. Грамота Міністерства освіти і науки України – 2018 р. 

9. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України – 2019 р. 

10. Медаль «За особливо вагомий внесок у розбудову Університету» – 2019 

р. 

11. Нагрудний знак «Відмінник освіти» – 2020 р. 

12. Подяка Національного центру «Мала академія наук» - 2020 р. 


