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Доброю традицією геолого-географічного факультету Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара та Дніпропетровського дитячо-

юнацького центру міжнародного співробітництва стало проведення кожної весни 

наукової конференції студентів і аспірантів. В останні 7 років практично всі вищі 

навчальні заклади України були учасниками цього заходу. Конференція є 

міжнародною, адже її учасниками за ці роки були студенти і аспіранти із понад 

15-ти країн ближнього й дальнього зарубіжжя. Конференція не випадково 

проводиться в квітні та на початку травня. В цей період багато свят, які ми 

вважаємо за свої професійні. Це і День геолога (5 квітня), День навколишнього 

середовища в Україні (18 квітня), Міжнародний день Землі (22 квітня). 

У 2009 році відбулась VI Міжнародна наукова конференція молодих вчених 

«Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень». Захід був 

присвячений 255-й річниці від дня народження першовідкривача криворізьких 

руд Василя Зуєва. 

Криворізьке родовище залізних руд є не тільки найбільшим в Україні, але й 

одним з небагатьох унікальних родовищ світу. Площа, яку займає басейн, 

перевищує 300 км
2
, на його території діють 9 шахт, 5 гірничо-збагачувальних 

комбінатів і 9 кар'єрів. Середньорічний видобуток руди складає приблизно 50 

млн. т. Але так було не завжди: трохи більше двохсот років тому ніхто не знав про 

це диво природи. 

Василь Федорович Зуєв - відомий письменник, педагог, академік. У 1781 році 

у віці всього 22 років був направлений Академією Наук як керівник наукової 

експедиції для дослідження півдня Росії. Експедиція мала величезне наукове, 

практичне, економічне значення, а найголовніше – Василю Зуєву судилося стати 

першовідкривачем Криворізького залізняка. Книга «Путешественные записки 

Василия Зуева от Санкт-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году», написана за 

результатами експедиції, побачила світ в академічній друкарні в 1787 році, але 

вона, на превеликий жаль, не мала належного поширення й невдовзі стала 

бібліографічною рідкістю. Тоді, в кінці XVIII століття, ніхто не звернув увагу на 

відкриття Василя Зуєва. Промислове освоєння території Криворіжжя почалося 

майже через 100 років, коли багатий залізняк привернув увагу видатного 

дослідника нашого краю Олександра Миколайовича Поля. Тому присвячення 

проведеної конференції дійсно знаменне, – тим самим оргкомітет конференції 

вирішив посприяти підняттю статусу видатного вченого Василя Зуєва, геолога, 

дослідника Придніпров'я, ім'я якого недостатньо відоме мешканцям України та 

країн СНД, а подекуди й забуте. 



 
 

Тема конференції стала актуальною в аспекті розвитку міжнародного та 

міжвузівського співробітництва молоді – студентів та аспірантів; здійснення 

обміну досвідом; проведення наукових досліджень з актуальних проблем роз-

витку туристської діяльності в регіоні, Україні, світі; обміну практичним досвідом 

організації рекреаційних досліджень, а також з проблемних питань розвитку 

краєзнавчих досліджень, фізичної та суспільної географії, геоекології та 

раціонального природокористування тощо. 

У заході взяли участь 228 молодих дослідників, які представляли провідні 

вищі навчальні та наукові заклади 11 країн світу (Білорусь, В'єтнам, Казахстан, 

Киргизстан, Молдова, Німеччина, Росія, Румунія, Україна, Узбекистан, Чехія). 

Незабутні враження залишили по собі: чудова сонячна весняна погода, 

прогулянка на катері по Дніпру, видатні історико-географічні об'єкти, заклади 

культури міста Дніпропетровська. Усім сподобалась автобусна наукова екскурсія 

по маршруту «Дніпропетровськ - Кривий Ріг - Капулівка - Нікополь 

Дніпропетровськ», організована співробітниками центру міжнародного 

співробітництва. Саме під час цієї екскурсії учасники конференції мали змогу 

наочно усвідомити важливість й значущість відкриття академіка Василя Зуєва; 

багато хто з гостей взагалі вперше в своєму житті відвідали Криворіжжя... 

Враження від екскурсії по кар'єрах, провальних формах рельєфу, від дивовижних 

скель МОДРу залишилися незабутні. 

11-14 травня 2010 року захід проводився всьоме. До проведення залучилися: 

Дніпропетровське відділення Українського географічного товариства, геолого-

географічний факультет ДНУ, Наукова Асоціація студентів та аспірантів (НАСА 



ГГФ), Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва. 

В роботі конференції взяли участь представники 67 провідних наукових закладів і 

установ - університетів і академій, науково-дослідних інститутів. Були заслухані 

доповіді 73-х представників (у тому числі, 25 студентів геолого-географічного 

факультету ДНУ). 

Під час конференції відбулась презентація наукових і навчальних видань, 

розробок професорсько-викладацького складу геолого-географічного факультету 

ДНУ; організована тематична виставкова експозиція факультету. 

Представлені на секціях доповіді охопили широке коло проблем, пов'язаних з 

природними, соціально-економічними явищами, а також територіальною 

організацією господарства, рекреаційною сферою. Під час дискусій 

обговорювались питання вивчення та збереження навколишнього середовища, 

оптимізації систем природокористування, вдосконалення технічних геосистем 

антропосфери, організації, функціонування та розвитку рекреаційних 

територіальних систем, та інші, які є гостро актуальними і потребують негайної 

всебічної підтримки та сприяння вчених. 

Можливо, навіть і не результати наукових досліджень, які презентувалися 

учасниками конференції, є важливими, а спілкування, що виникло, коли наукові 

контакти й особиста дружба переплелися в єдине братерство молодих людей, яке 

після дніпропетровських зустрічей стає силою, що реально діє, здатною 

генерувати нові наукові ідеї й нові творчі колективи, адже азербайджанська 

мудрість стверджує, що «Вченим стати легко, людиною – важко»... 

Подібні види молодіжного міжвузівського міжнародного співробітництва 

сприяють підвищенню якості формування фахівця широкого профілю, 

упровадженню сучасних методів наукових досліджень, реалізації концепції 

гуманітаризації вищої освіти, розвиткові міждержавного співробітництва молоді, 

особливо в аспекті залучення України до Болонського освітнього пронесу тощо. 

Головна мета Міжнародної конференції – надати молодим науковцям – студентам 

та аспірантам – можливість зробити надбанням громадськості результати їхніх 

наукових дослідів. 

Сподіваємося, що й дні, проведені на конференціях в Дніпропетровську, 

стали для учасників незабутніми, а їхні доповіді в майбутньому переростуть в 

серйозні наукові статті, розділи наукових робіт, стануть істотним внеском в 

майбутні дисертації. 

Яскравість поглядів, нетрадиційність підходів до наукових завдань, бажання 

самостійно вирішити наукові проблеми – це захоплення молоді, яке проходить 

крізь збірник наукових праць, виданий за матеріалами конференції. Ми свідомо не 

називаємо прізвища найбільш перспективних молодих дослідників, сподіваємося, 

що на тернистому науковому шляху їхні імена ще зазвучать вагомо і гучно, а 

тісна співпраця геолого-географічного факультету Дніпропетровського 

національного університету і Дніпропетровського дитячо-юнацького центру 

міжнародного співробітництва буде приносити свої плоди. Пройде час, і з 

молодих дослідників (на що сподіваємося і в що свято віримо) виросте нове 

наукове покоління, для якого Земля – це і батьківський дім, і об'єкт дослідження. 

Адже ми – географи, туристи, екологи – особливий народ, ми – непосиди, 



допитливі відкривачі Землі, а отже, кому як не нам берегти й захищати її 

навколишнє середовище. В цьому вбачаємо майбутнє нації... В цьому її надія... 

 
Учасники конференції 2010 р. під час екскурсії до козацького хутору Галушківка 
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