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    Совгіра Світлана Василівна - доктор педагогічних наук (2010), професор (2011), завід-
увач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогіч-
ного університету імені Павла Тичини. 
    Наукова школа професора С.В. Совгіри сформована в 2009 році на базі науково-до-
слідної лабораторії «Екологія і освіта» Уманського державного педагогічного універси-
тету імені Павла Тичини. 
    Школа функціонує на основі трьох основоположних концепціях: 1) концепція функці-
онування ландшафтних екосистем малих річок басейну Центрального Побужжя; 2) 
концепція екологізації, яка досліджує взаємодію суспільства, виробництва та навко-
лишнього середовища, або «екорозвиток»; 3) концепція підготовки фахівців (на основі 
застосування методів оптимізації сучасних екологічних знань та інформаційних техно-
логій), детально ознайомлених з проблемами охорони навколишнього середовища у 
своїй галузі, які завдяки глибоким знанням сприятимуть розв’язанню екологічних 
проблем. В центрі всіх трьох концепцій стоїть людина, яка має екоцентричні погляди, 
переконання та світогляд. 
    Наукові напрями досліджень: розвиток вітчизняної освіти і педагогічної науки; теорія 
і практика екологічної освіти і виховання; розвиток та вдосконалення екологічної 
освіти в навчальних закладах; технологія та організація природоохоронних робіт; 
екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення.
    У якості основних наукових результатів і результатів, отриманих в рамках наукової 
школи, можна виділити такі: вивчення біологічного і ландшафтного різноманіття 
Центральної частини України та вплив на нього екологічних чинників; вивчення еколо-
гічного стану водних ресурсів басейну річки Південний Буг; дослідження потенціалу 
екосистем регіону та створенням нових заповідних територій; розробка технологій 
природоохоронної діяльності; формування екологічного світогляду майбутніх фахівців 
у вищих навчальних закладах; залучення студентської та учнівської молоді до природо-
охоронних акцій та здійснення природоохоронної роботи: озеленення, благоустрій 
населених пунктів та навчальних закладів, очищення водних джерел, укріплення бере-
гів, встановлення інформаційних щитів біля витоків малих річок.
    Основні досягнення наукової школи у сфері природоохоронної діяльності полягають 
у створенні заповідних територій: гідрологічного заказника «Бабків ставок» (2009 р.), 
ботанічних заказників «Крисякове» (2009 р.), «Великосевастянівські яри» (2010 р.), 
«Ракова левада» (2010 р.), «Лядське» (2010 р.), пам’яток природи місцевого значення 
«200-річний дуб» (2010 р.), «Дуб свічка» (2010 р.), «Дуб Недзельського» (2010 р.), «Три 
дуба» (2010 р.), «Дуб Тризуб» (2010 р.), «Дуб Крислатий» (2010 р.), «Дуб Химерний» (2010 
р.), «Дуб Карпа» (2015 р.), «Урочище Вільхове» (2012 р.), «Іллінецький кратер» (2016). 
    Громадське визнання досягнень представників школи: 2012 рік − нагородження 
подякою за вагомий внесок у забезпеченні реалізації екологічної політики та за І місце 
у Всеукраїнському конкурсі «До чистих джерел − 2012»; 2013 рік − нагородження у 
номінації «Кращий молодий дослідник 2013»; 2014 рік − нагородження подякою Мініс-
терства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий 
внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну 
діяльність; 2015 рік − перемога у Сьомій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній 
освіті» та нагородження Дипломом лауреата конкурсу І ступеня у номінації «Науково-
методичний та організаційний супровід упровадження інноваційних підходів в систему 
екологічної освіти» 
    За період функціонування наукової школи організовано: проведення 20 науково-
практичних експедицій; виконання 5 державних бюджетних тем; видання збірника 
«Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ» (9 випусків); проведення 2 міжнарод-
них, 7 всеукраїнських, 38 регіональних науково-практичних конференцій, понад 90 
семінарів, круглих столів, майстер-класів; участь у всеукраїнських конкурсах, форумах, 
конференціях.
    Під керівництвом С.В. Совгіри виконано і успішно защищено 7 кандидатських дисер-
тацій. На сьогодні здійснює керівництво 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій.
Результати наукових досліджень узагальнені у 450 наукових публікаціях професора 
С.В. Совгіри та у 289 публікаціях членів наукової школи, зокрема у 35 монографіях, 4 
підручниках, 42 посібниках, 105 науково та навчально-методичних працях, 200 статтях, 
39 свідоцтвах про реєстрацію авторського права на твір.

СОВГІРА 
Світлана Василівна

Доктор педагогічних наук, професор

_________________________________

53


