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№ Показник Фактичні дані 

1 Наявність за останні 

п’ять років наукових 

публікацій у 

періодичних виданнях, 

які включені до 

наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web 

of Science Core 

Collection; 

1. Sonko S.P. Express assessment of environmental impact of agriculture technologies on the soils 

of Cherkasy Oblast./ Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(1),451–459 doi:10.15421/2017_235. 

(Web of Science) 

2. Сонько С.П. Сільськогосподарське районування Харківської області:  географічна 

проблема – екологічні наслідки./ Dniprop. Univer.bulletin. Geology, geography., 26(1), 165-175 

(2018).- p.p.165-176.  doi: 10.15421/111818. (Web of Science) 

3. Сонько С.П., Максименко Н.В., Пересадько В.А., Суханова І.П., Василенко О.В., Нікітіна 

О.В. Концепція екологічно-ощадливого землеробства для лісостепової зони. / Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. 

Екологія». № 48(2018). – с.с. 161-172./ https://doi.org/10.26565/2410-7360-2018-48-14. (Web of 

Science) 

4. N.V.Maksymenko, V.O.Voronin, N.I.Cherkashyna, Sonko S.P. Geochemical aspect of 

landscape planning in forestry./ Dniprop. Univer.bulletin. Journ. Geol.Geograph.Geoecology,27(1) 

(2018),81-87. doi: 10.15421/111833. (Web of Science) 

5. Sonko S.P., Kiselyov J.O., Polovka S.G. About the modern concept of the environment./ 

Dniprop. Univer.bulletin. Geology, geography. 27(2), (2018).- p.p.165-176.  doi: 

10.16532/111914. (Web of Science).  

6.Sonko S.P., Vasilenko O.V, Sukhanova I.P., Shchetyna M.A., Hurskiy I.M. Vermiculture as an 

important component of ecologically tolerant agricultural ecosystems./ Ukrainian 

JournalofEcology, 2018, 8(4), 236–242 https://www.ujecology.com/articles/vermiculture-as-an-

important-component-of-ecologically-tolerant-agricultural-ecosystems.pdf.  (Web of Science). 

7. Sonko S.P. Man in Noosphere: Evolution and Further Development. / Philosophy and 



Cosmology, Volume 22. The Academic Journal.-  р.р.51-75.  Kyiv, 2019.   DOI: 

https://doi.org/10.29202/phil-cosm/22/5 (Web of Science). 

8. I.S.Kosenko, A.F.Balabak, S.P.Sonko, O.A.Balabak, A.V.Balabak, A.I.Opalko, I.L.Denysko, 

L.V.Soroka. Tolerance of hazelnuts towards unfavorable environmental factors./ Ukrainian Journal 

of Ecology, 2019, 9(3).- р.р. 204-212. DOI: 10.15421/2019_718 

2 Наявність не менше 

п’яти наукових 

публікацій у наукових 

виданнях, включених до 

переліку наукових 

фахових видань України; 

1. Sonko S.P., Shiyan D.V. The study of population morbidity based on the spatial diffuse models 

in old industrial region of Krivbass./ Часопис соціально-економічної географії: 

Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 63 − 70. 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/350 

2. Сонько С.П. Сільськогосподарське районування – перший крок до збалансованого 

природокористування в агросфері./ Вісник Уманського національного університету 

садівництва. Випуск 3, №1,2015. – Умань, Ред-вид.відділ УНУС.- С.106-112. 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/450 

3. Сонько С.П. Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: 

тридцять років потому./ Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. 

праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 30-39. 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2083 

4. Сонько С.П. Балтійсько-Середземноморська геополітична доктрина та занепад 

євразійства./ Науковий вісник Херсонського державного університету. - Серія Географічні 

науки No.3 2016. / Херсон. держ. ун-т.; «Видавничий дім «Гельветика». – Херсон, 2016. – 

С.С.74-77. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2784 

5. Сонько С.П., Дубін О.М., Василенко О.В. 90 років з дня заснування кафедри 

тваринництва./ Збірник праць Уманського НУС: збірник наукових досліджень./ Редкол.: 

Непочатенко О.О./Відп.ред.) та ін..-Умань: ВПЦ «Візаві», 2016.- Вип.89.-Ч.1. «С-г науки. 

С.С.251-258. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4407 

6. Sonko S.P. Sustainable development, noosphere and spatial organization of society in the 

subject field of sociaty geography./ Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. 

наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 18-21. 



DOI: https://doi.org/10.26565/2076-1333-2016-20-03 

7. Sonko S.P. The concept of spatial redistribution in modern subject field of social geography./ 

Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 12-18. DOI: https://doi.org/10.26565/2076-1333-2016-

21-01 

8. Сонько С.П., Максименко Н.В. Про «природність» та «антропогенність» 

ландшафтотворення./ Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Сучасні географічні та 

екологічні дослідження довкілля. - № 1-2 (25). - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2016. – С.9-13. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2783. 

9. Sonko S.P., Kyselov Y. O. Development of Baltic-Mediterranean geopolitical strategy as 

continuation of Stepan Rudnytskiy’s ideas./ Часопис соціально-економічної географії: 

міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – Вип. 22 (2). – С. 22- 

26. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6255 

10. Сонько С.П. Непростий геополітичний поступ України: головні тенденції і надії./ 

Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія Географічні науки No.6 

2017. / Херсон. держ. ун-т.; «Видавничий дім «Гельветика». – Херсон, 2017. – С.С.101-106. 

http://gj.kherson.ua/archive/6/17.pdf. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6254 

11. Сонько С.П., Пушкарьова-Безділь  Т.М., Суханова  І.П., Василенко  О.В., Гурський 

І.М., Безділь Р.В. Проблема утилізації опалого листя міст і відходів тваринницьких ферм і 

шляхи її вирішення./ Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Сучасні географічні та 

екологічні дослідження довкілля. - № 1-2, Випуск 27. - Харків: Вид-во ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2017. – С.С.143-155. http://luddovk.univer.kharkov.ua/sites/default/files/Papers/18-

sonko.pdf 

12. Сонько С.П. Виробнича типологія сільського господарства лісостепу України: стара 

проблема, перспективний проект./ Науковий вісник Херсонського державного 

університету. - Серія Географічні науки No.7 2017. / Херсон. держ. ун-т.; «Видавничий дім 

«Гельветика». – Херсон, 2017. – С.С.88-94. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6713 

13. Sergiy Sonko, Daria Shiyan, Tetiana Kazakova. Spatial organization of tourist attraction 

network of Kryvorizhzhia./ Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6254


праць. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – Вип. 24 (1). – С. 56 - 63. DOI: 

10.26565/2076-1333-2018-24-06 

14. К.Корсак, Ю.Корсак, Л. Антонюк, С.Благініна, С.Сонько, та інші. Рух людства до двох 

організованих ним колапсів: екологічного та духовно-інтелектуального. Який з них 

небезпечніший і чи є порятунок?/ Вища школа.  Науковий журнал, №3, 2019. - К.:Знання, 

2019.- 134 с. – С.С. 7-18. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6856 

15. Шлапак В. П., Кисельов Ю. О., Сонько С.П., Швець Я. А., Черниш В. І.. Геоботанічні 

особливості екотонізації природних ландшафтів./ Науковий вісник НЛТУ України : 

збірник наукових праць. Львів, 2019, том 29, № 7. 144 с. - С.С. 76-79. 

DOI: https://doi.org/10.15421/40290715 

16. Сонько С.П., Полторецький С.П., Василенко О.В., Шевченко Н.О.. Спеціалізація 

сільського господарства як рушійна сила еволюційного перетворення неоекології в 

нооекологію. / Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Сучасні географічні та 

екологічні дослідження довкілля. – 2019.вип 32. - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2019. – С.6-24   DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-32-06. 

3 Наявність виданого 

підручника чи 

навчального посібника 

або монографії; 

1. Сонько С.П., Кисельов Ю.О. Сучасні геополітичні та соціально-економічні особливості 

європейської інтеграції України./ Соціально-економічні аспекти розвитку національної 

економіки в умовах перманентних кризових явищ./ Кол.моногр.Під 

ред.д.е.н.,проф.О.О.Непочатенко. – Умань: Вид.-поліграф.центр «Візаві», 2015.- 424 с. – 

С.10-15. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/342 

2. Сонько С.П. Сільська місцевість та новий адміністративно-територіальний устрій 

України./ Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних 

кризових явищ./ Кол.моногр. Під ред.д.е.н., проф. О.О.Непочатенко. – Умань: Вид.-

поліграф.центр «Візаві», 2015.- 424 с. – С.С.71-79. 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/344 

3. Сонько С.П. Чому українській землі потрібен власник, або нові варіації старого гасла 

«Землю – селянам!»./ Ароекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й 

ефективного функціонування екологічно стабільних територій: колективна монографія/ за 

ред. П.В.Писаренка, Т.О.Чайки, О.О.Ласло. - П.: Видавництво «Сімон»,2016.- 230 с. - С.С. 



167-176. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5010 

4. Сонько С.П., Ямчук П.М., Кисельов Ю.О., Суханова І.П. Взаємозв’язок розвитку 

аграрної галузі і методології аграрної науки в умовах постіндустріальної економіки (у 

контексті перходу на нові стандарти вищої освіти)./ Соціально-економічні аспекти стійкого 

розвитку економіки України./ Кол.моногр. Під ред. д.е.н. проф. О.О.Непочатенко.-Умань: 

Вид.» Сочинський М.М.», 2016.- 300 с.- С.С.122-134. 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2639. 

5. Сонько С.П. Формування ринку землі і впровадження власності на землю - запорука 

відродження, економічної та екологічної стабільності українського села./ Соціально-

економічні аспекти стійкого розвитку економіки України. Агропромисловий комплекс 

України: сучасний стан та проблеми розвитку. / Кол.моногр. Під ред. д.е.н. проф. 

О.О.Непочатенко.-Умань: Вид.» Сочинський М.М.», 2017.- 300 с.- С.С.122-134. 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6595 

6. Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері: навчальний 

посібник./за редакцією С.П.Сонька та Н.В.Максименко. / Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 

2015.- 568 с. (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога». Затверджено до друку 

рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 

(протокол №5 від 27.04.2015). http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2462. 

7. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення. Навчальний посібник за ред. Проф. 

С.П.Сонька.  //Сонько С.П., Адаменко М.І., Гурський І.М., Балабак А.В., Нікітіна О.В./ 

Умань, УНУС, 2018.- 367 с. (Рекомендовано Вченою радою Уманського НУС від 6 березня 

2018 р., протокол №4). 

8. Sergiy Sonko, Dariya Shyan Olena Lakomova. Philosophy and methodology of concept of the 

sustainable development./ Sustainable development under the conditions of European integration: 

collective monograph / [editorial board Darko Bele, Lidija Weis, Nevenka Maher]. - Ljubljana: 

VŠPV, Visoka šola za poslovne vede = Ljubljana School of Business, 2019.- р.р. 195-208 

(Зарубіжна монографія англійською мовою) http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6860. 

9. Василенко О.В., Сонько С.П., Суханова І.П. Моніторинг навколишнього середовища. 

Навчальний посібник. Гриф надано Вченою радою Уманського національного 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6860


університету садівництва (Протокол №8 від 31.05.2019).-Умань, Уманський НУС, 2019. 

186 с. 

10. Захист рослин. Терміни і поняття: навч. посібн. / Ж. П. Шевченко, І. І. Мостов՚як та ін. 

За ред.. канд.. біол. наук Ж. П. Шевченко та канд. с.-г. наук І. І. Мостов՚яка. Гриф надано 

Вченою радою Уманського національного університету садівництва (Протокол №1 від 

30.08.2019) – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. – 408 с. 

4 Наукове керівництво 

(консультування) 

здобувача, який одержав 

документ про 

присудження наукового 

ступеня; 

- 

5 Участь у міжнародних 

наукових проектах, 

залучення до 

міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

544524-2013-PL-SMHES «Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian  

Universities» («Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для 

українських  університетів»). Написання навчального посібника «Екологічні основи 

збалансованого природокористування у агросфері»: навчальний посібник./за редакцією 

С.П.Сонька та Н.В.Максименко. / Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015.- 568 с. (Навчально-

наукова серія «Бібліотека еколога». Затверджено до друку рішенням Вченої ради 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол №5 від 27.04.2015). 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2462. 

6 Проведення навчальних 

занять із спеціальних 

дисциплін іноземною 

мовою в обсязі не менше 

50 аудиторних годин на 

навчальний рік; 

- 

7 Робота у складі 

експертних рад з питань 

- до 2016 року – член НМК з екології Міністерства Агрополітики. 

- до 2017 р. - член робочої групи з розробки стандартів вищої освіти Міністерства освіти і 



проведення експертизи 

дисертацій МОН або 

галузевих експертних 

рад Національного 

агентства із 

забезпечення якості 

вищої освіти, або 

Акредитаційної комісії, 

або їх експертних рад, 

або міжгалузевої 

експертної ради з вищої 

освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох 

експертних комісій 

МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-

методичної 

ради/науково-

методичних комісій 

(підкомісій) з вищої 

освіти МОН; 

науки України «Формування екомережі». 

- 2018 р. - голова акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України з акредитації 

освітнього рівня «магістр» зі спеціальності 101«Екологія» у Подільському державному 

агро-технічному університеті (Наказ Міністерства освіти і науки України №118-л від 

08.02.2018 р). 

- з серпня 2019 року експерт ГЕР (НАЗЯВО) 10 природничі науки, 103 науки про Землю 

(Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 серпня 2019 р. 

(протокол №9), від 1 жовтня 2019 р (протокол №11), від 29 жовтня 2019 р(протокол №12), 

від 27 листопада 2019 р. (протокол№16) 

8 Виконання функцій 

наукового керівника або 

відповідального 

виконавця наукової теми 

(проекту), або головного 

редактора/члена 

редакційної колегії 

наукового видання, 

- Керівництво держбюджетною науково-дослідною роботою «Розробка методологічних 

підходів і практичного механізму еколого-збалансованого природокористування у сфері 

аграрного виробництва» (№ ДР 0108U009772). 

https://ecology.udau.edu.ua/assets/files/vibirkovi-diciplini/m10002.jpg 

- Керівництво госпдоговірною науково-дослідною роботою «Дослідження впливу 

тваринницького комплексу на навколишнє середовище» (№ 3/19 від від 02 квітня 2019 р )  

https://ecology.udau.edu.ua/ua/nauka-ta-innovacii/zvit-z-naukovoi-ta-innovacijnoi-diyalnosti-za-

2016-r.html 



включеного до переліку 

наукових фахових 

видань України, або 

іноземного 

рецензованого наукового 

видання; 

- Керівництво госпдоговірною науково-дослідною роботою «Дослідження 

ресурсоощадної та екологічно безпечної технології вирощування соняшника олійного» 

(№2/19 від 02 квітня 2019 р) https://ecology.udau.edu.ua/ua/nauka-ta-innovacii/zvit-z-naukovoi-

ta-innovacijnoi-diyalnosti-za-2016-r.html 

- Член редколегії журналу «Людина і довкілля. Проблеми неоекології». Харківський 

національний університет імені В.Н.Каразіна. (http://luddovk.univer.kharkov.ua/?q=uk/redcol) 

- (до 2019 року) Член редколегії журналу «Вісник Харківського національного 

університету. Серія Екологія». Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. 

http://visnecology.univer.kharkov.ua/?q=uk/redcol 

- Член редколегії журналу «Вісник Уманського національного університету садівництва» 

Уманський національний університет садівництва (http://visnyk-

unaus.udau.edu.ua/ua/redakczjna-kolegya.html). 

9 Керівництво школярем, 

який зайняв призове 

місце III—IV етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

базових навчальних 

предметів, II—  III етапу 

Всеукраїнських 

конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких 

робіт учнів — членів 

Національного центру 

“Мала академія наук 

України”; участь у журі 

олімпіад чи конкурсів 

“Мала академія наук 

України”; 

- 

http://luddovk.univer.kharkov.ua/?q=uk/redcol
http://visnecology.univer.kharkov.ua/?q=uk/redcol


10 Організаційна робота у 

закладах освіти на 

посадах керівника 

(заступника керівника) 

закладу 

освіти/інституту/факульт

ету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри 

або іншого 

відповідального за 

підготовку здобувачів 

вищої освіти 

підрозділу/відділу 

(наукової 

установи)/навчально-

методичного управління 

(відділу)/лабораторії/інш

ого навчально-наукового 

(інноваційного) 

структурного 

підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти 

(факультету, 

інституту)/відповідально

го секретаря 

приймальної комісії та 

його заступника; 

Завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності 

11 Участь в атестації 

наукових працівників як 

Членство в спецрадах: 

- Член спеціалізованої вченої ради Д 41.051.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового 



офіційного опонента або 

члена постійної 

спеціалізованої вченої 

ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих 

вчених рад); 

ступеня доктора наук за спеціальністю 11.00.02-економічна та соціальна географія 

(географічні науки) у Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова, 65058, м. 

Одеса-58, пл. Шампанський пров.,2. геолого-географічний факультет. (Наказ Міністерства 

освіти і науки України № 747  від 13 липня 2015 року) 

- Член спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора наук за спеціальністю 11.00.11-конструктивна географія i раціональне 

використання природних ресурсів (географічні науки) у Харківському національному 

університеті імені В.Н. Каразіна, 61077, м.Харкiв-77, пл. Свободи, 4, екологічний факультет. 

(Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 р.) 

12 Наявність не менше 

п’яти авторських 

свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два 

досягнення; 

- 

13 Наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників 

для самостійної роботи 

студентів та 

дистанційного навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/мето

дичних 

вказівок/рекомендацій 

загальною кількістю три 

найменування; 

1. Сонько С.П.  Курс лекцій з дисципліни «Географія туризму» у системі «D-Spase» / Ред.-

вид. центр Уманського НУС. - Умань УНУС, 2014. – 126 с./ 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/583 

2. Сонько С.П. Курс лекцій для дистанційного вивчення дисципліни «Основи наукової 

діяльності» у системі «D-Spase».  2016 р. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/585 

3. Сонько С.П. Курс лекцій для дистанційного вивчення дисципліни «Екологічний туризм» 

у системі «D-Spase». 2016 р.http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/4367 

14 Керівництво студентом, 

який зайняв призове 

Керівництво  трьома студентами-переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні. / 



місце, або робота у 

складі організаційного 

комітету/журі/апеляційн

ої комісії Міжнародної 

студентської 

олімпіади/II етапу 

Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт)/III-IV 

етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

базових навчальних 

предметів/II-III етапу 

Всеукраїнських 

конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів 

Малої академії наук; 

керівництво студентом, 

який став призером 

Олімпійських, 

Паралімпійських ігор, 

Всесвітньої та 

Всеукраїнської 

Універсіади, чемпіонату 

світу, Європи, 

Європейських ігор, 

http://ecoconf.nau.edu.ua/konkurs/results2016.html 

1 місце – Ярошенко І.Ю. з роботою «Географічна база даних екологічного впливу 

сільського господарства, реалізована в Microsoft Office (на прикладі Черкаської області». 

2 місце – Садовська В.А. з роботою «Розробка, формування та ведення карт полігонів 

побутових відходів у Черкаській області методом ГІС». 

3 місце – Панчук В.Ю. з роботою «Оцінка екологічного впливу промисловості Черкаської 

області за допомогою елементарної ГІС». 

 



етапів Кубку світу та 

Європи, чемпіонату 

України; виконання 

обов’язків головного 

секретаря, головного 

судді, судді 

міжнародних та 

всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у 

складі організаційного 

комітету, суддівського 

корпусу 

15 Наявність науково-

популярних та/або 

консультаційних 

(дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з 

наукової або 

професійної тематики 

загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій; 

1. Сонько С.П. Концепция ноосферных экосистем и перспективы ее развития в 

агроэкологических исследованиях./ Наукове видання. НАУКА ТА ОСВІТА. Збірник праць 

VІІ міжнародної наукової конференції 27 лютого – 6 березня 2015 р., Дубай (ОАЕ)  VII. – 

Хмельницький, Ред.-вид.центр ХНУ. – 131 с. – С.С. 30-35. 

https://www.researchgate.net/publication/327304544_Koncepcia_noosfernyh_ekosistem_i_perspe

ktivy_ee_razvitia_v_agroekologiceskih_issledovaniahNaukove_vidanna_NAUKA_TA_OSVITA_

Zbirnik_prac_VII_miznarodnoi_naukovoi_konferencii_27_lutogo_-_6_berezna_2015_r 

2. Сонько С.П. Сталий розвиток, біорізноманіття, агросфера та агроекологія: протиріччя та 

точки дотику./ Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку: матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції.- Черкаси: ФОП Белінська О.Б.,2015.- 2015. – СС 136-

139. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/340. 

3. Сонько С.П. QUO VADIS, вітчизняна суспільна географія?/ Сучасні проблеми розвитку 

географічної науки і освіти в Україні : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, (Київ, 26-28 лист. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Обрії, 

2015. – 202 с.- С.С.-51-53. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/901. 

4. Сонько С.П. «Энергетический коридор» Homo Sapiens или чему именно «альтернативна» 



энергетика../ Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні 

результати-2016: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Бритислава, 15-

18 березня 2016 року).- К.:ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – 208 с. – С.201-202. 

https://www.researchgate.net/publication/327304988_Energeticeskij_koridor_Homo_Sapiens_ili_

cemu_imenno_alternativna_energetika_Sucasni_naukovi_doslidzenna_ta_rozrobki_teoreticna_cin

nist_ta_prakticni_rezultati-2016_materiali_miznarodnoi_naukovo-praktic 

5. Сонько С.П., Казакова Т.А. Чи треба заповідати антропогенні ландшафти? 

(постнекласичні погляди на склад національної екологічної мережі)./ Перспективи розвитку 

лісового і садово-паркового господарства : матер. Всеукр. Наук.-практ.конф. (14 грудня 

2016 р.).- Відп.ред.О.О.Непочатенко. – Умань:«Візаві», 2016.- 182 с.- С.С.18-20. 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6256 

6. Сонько С.П. Екологічні проблеми сучасного сільського господарства та шляхи їх 

вирішення./ Агроеліта. Всеукраїнський аграрний журнал. №1 (36)/2016. - Тернопіль: вид. 

ФОП Коцьолок П.І. - С.С.52-53. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2247 

7. Сонько С.П. Украина на пути к миру: современные геополитические вызовы и надежды./ 

Сборник публикаций мультидисциплинарного научного Журнала «Архивариус» по 

материалам  XXІІІ международной научно-практической конференции 1 часть : «Наука в 

современном мире» г. Киева: сборник состатьями (уровень  стандарта, академический 

уровень). – К. : мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2017. – 72 с.- С.С. 

5-13. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6300 

8. Сонько С.П. Сталий розвиток: 25 років надій та розчарувань./ Сталий розвиток – стан та 

перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 

березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – 343 с. . Вид-во «Львівська 

політехніка»,2018 –  С.С.59-63.  http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6620. 

9. Сонько С.П. Нові дані про динаміку ноосферних екосистем./ Web of Scholar. 6(24),Vol.3.  

doi: 10.31435/rsglobal_wos/12062018/5762.  

10. Sonko S.P., Kiselyov J.O., Polovka S.G. About the modern concept of the environment./ 

Dniprop. Univer.bulletin. Geology, geography. 27(2), (2018).- p.p.165-176. doi: 10.16532/111914. 

(Web of Science)  



11. Sonko S.P. Man in Noosphere: Evolution and Further Development. / Philosophy and 

Cosmology, Volume 22. The Academic Journal.-  р.р.51-75.  Kyiv, 2019.   DOI: 

https://doi.org/10.29202/phil-cosm/22/5 (Web of Science). 

12. К.Корсак, Ю.Корсак, Л. Антонюк, С.Благініна, С.Сонько,та інші. Молоді науки про 

генетичне та еусоціальне в людині та її боротьбі з двома колапсами./ Вища школа.  

Науковий журнал, №4, 2019. - К.:Знання, 2019.- 143 с. – С.С. 36-51. 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6861. 

13. Сонько С.П. Сучасна концепція довкілля як методологічний фундамент наук про 

Землю./ Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття: Збірник наукових праць  

науково-практичної конференції  22-24 травня 2019 року. – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 165 

с.- С.С.146-147. http://ir.znau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9991/5/VNEZB_2019.pdf 

14. Сонько С.П. Роль наук про Землю у формуванні наукової картини світу (наукознавчий 

аспект)./ Геодезичні вишукування та землевпорядні дослідження в умовах Правобережного 

Лісостепу України: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтер.-конф., присвяченої 175-річчю 

Уманського національного університету садівництва (м. Умань, 17 квітня 2019 р.). Умань, 

2019. 130 с.- С.С.123-127. 

http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11413/5/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1

%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202019%2013.05%20%281%29%20%281%29.pdf 

15. Сонько С.П. Экологическая проблема в аграрных науках./ The 2 nd International scientific 

and practical conference “Dynamics of the development of world science” (October 23-25, 2019) 

Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019. 630 p. Р.р.462-472. http://sci-conf.com.ua/ii-

mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-dynamics-of-the-development-of-

world-science-23-25-oktyabrya-2019-goda-vankuver-kanada-arhiv/ 

16 Участь у професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю; 

- Інспектор з охорони довкілля Черкаської області (посвідчення № 224); 

- Член Партії Зелених (членський квиток № 24080303). 

- Учасник Київського клубу АНТИКОЛАПС, (розосереджена і незалежна спілка 

освітян і науковців-дослідників України, створена для розвитку ноогуманізму і 

боротьби із загрозами для людства). (http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6861)  

17 Досвід практичної  

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6861


роботи за спеціальністю 

не менше п’яти років; 

18 Наукове консультування 

установ, підприємств, 

організацій протягом не 

менше двох років. 

- 

 


