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50-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ СУМСЬКОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОГО 

ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА 

 
Поштовхом створення Сумського відділу географічного товариства стало 

святкування 125-річчя Географічного товариства СРСР. З цієї нагоди здійсню-

валися заходи щодо створення осередків товариства в усіх областях колишньо-

го СРСР. У 1969 р. для підготовчої роботи та проведення установчих зборів 

осередку до Сум приїжджає доцент кафедри загальної фізичної географії та ка-

ртографії географічного факультету Харківського державного університету 

В.Л. Віленкін. Ініціативу підтримують декан природничого факультету Сумсь-

кого державного педагогічного інституту ім. А.С.Макаренка Б.М.Польський, 

який очолив новостворений відділ і керував ним з 1969 по 1983 рік. 

У 1983-1994 рр. Головою Сумського відділу Географічного товариства був 

Б.М. Нешатаєв, за активної участі якого започатковується щорічний збірник 

наукових праць «Питання реґіональної географії Сумського Придніпров’я». Як 

підведення підсумків багаторічної праці з комплексного географічного дослі-

дження території Сумської області, під егідою природничо-географічного фа-

культету та Сумського відділу Географічного товариства проведені науково-

практичні конференції – обласна на тему “Раціональне використання природ-

них ресурсів Сумщини та їх вивчення в школі” (1992 р.) та міжрегіональна нау-

ково-практична конференція “Заповідна справа на Сумщині” (1994 р.).  

Протягом 1994-2002 рр. обов’язки голови відділу виконує О.В. Бова. Нау-

ковий авторитет колективу в цей час підтверджують неодноразові звертання 

обласної державної адміністрації за консультаціями, експертизами, прогнозами. 

У листопаді 2002 р. за участю Сумського відділу Українського географічного 

товариства проведена Всеукраїнська конференція «Екологічні дослідження річ-

кових басейнів Лівобережної України». При відділі була створена і до функціо-

нує наукова бібліотека, яка налічує близько 1000 примірників різноманітних 

джерел географічної інформації. 

У 2003 р. головою відділу обрано С.І. Сюткіна. У цей час члени відділу – 

активні організатори та автори факультетського збірника наукових праць 

«Природничі науки» (2003) та міжнародного наукового щорічника «Екологія і 

раціональне природокористування». У 2010 р. започатковано серію «Географі-

чні науки» щорічника «Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка». 

З грудня 2015 р. обов’язки голови Сумського відділу Українського геогра-

фічного товариства виконує А.О. Корнус. Спільним зусиллями Сумського від-

ділу Українського географічного товариства і кафедри загальної та регіональної 

географії СумДПУ імені А.С. Макаренка проводяться заходи, спрямовані на 

популяризацію географічної науки та освіти у регіоні. Серед них − науковий 

круглий стіл «Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти» (2016 

р.), Всеукраїнські конференції ІІ-ІІІ Сумські наукові географічні читання (2017, 

2018 рр.). 


