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Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Кафедра
Факультет

Кандидат географічних наук
Доцент
Доцент
Країнознавства та туризму
Географічний

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:
У поточному році

У попередні періоди

1. Географічне краєзнавство та країнознавство, ОР бакалавр, перший рік
навчання, лекції, семінари
2. Актуальні проблеми країнознавства, ОР бакалавр, третій рік навчання,
лекції
3. Геополітичні регіони світу, ОР бакалавр, третій рік навчання, лекції,
практичні
4. Політична географія Європи та північної Америки, ОР бакалавр, третій
рік навчання, лекції, практичні
5. Електоральна географія, ОР бакалавр, четвертий рік навчання, лекції
6. Суспільна географія (Human Geography), ОР магістр, перший рік
навчання, лекції, семінари
1. Методи країнознавчих досліджень, ОР бакалавр, другий рік навчання,
лекції, практичні
2. Географічне країнознавство, ОР бакалавр, третій рік навчання, лекції,
практичні
3. Районологія, ОР бакалавр, ОР бакалавр, третій рік навчання, лекції,
практичні
4. Географія глобального співробітництва, ОР бакалавр, третій рік
навчання, лекції, практичні
5. Інформаційно-аналітичне забезпечення країнознавчих досліджень, ОР
магістр, перший рік навчання, лекції, практичні
6. Політико-географічні аспекти виборчої інженерії, ОР магістр, другий рік
навчання, лекції, практичні

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ
2013 – теп. час.
2006 - 2012
2002-2006

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ

Доцент кафедри країнознавства та туризму. Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Асистент кафедри країнознавства та туризму. Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Аспірант кафедри країнознавства та туризму. Київський національний
університет імені Тараса Шевченка

2011-2012
Січень 2011
2004-2005
2002-2006

1997-2002

Стажування
Географічний факультет, Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі
(Лос-Анджелес, США)
Семінар з підвищення кваліфікації викладання просторових дисциплін
Центрально-Європейський університет (Будапешт, Угорщина).
Стажування
Сент-Ентоніз коледж, Оксфордський університет (Оксфорд,
Великобританія)
Навчання в аспірантурі
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кандидатська дисертація на тему «Функціонування системи ЄС у світовому
господарстві: суспільно-географічний аналіз»
Студент географічного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Спеціальність: країнознавство та міжнародні
дослідження. Отримана кваліфікація: Географ. Менеджер міжнародних
досліджень. Викладач.

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ
Рідна мова
Іноземна мова 1
Іноземна мова 2
Комунікаційна компетентність

Організаційна/управлінська
компетентність
Професійні навички (не зазначені вище)
Сфери професійних інтересів

Українська
Російська - вільно
Англійська - вільно
- організаційна комунікація під час керівництва навчальною
практикою,
- робота у складі журі фінального етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з геогарфії
- досвід живого перекладу,
- модерування обговорень на студентсько-аспірантських
конференціях, у т.ч. за кордоном
Керівництво навчальною студентською карпатською практикою (36 осіб);
організація міжнародної студентської конференції (2003 р.), керівництво
Київським осередком Європейської асоціації студентів та молодих
географів (2002-2004 рр.)
Досвід письмового та усного перекладу (англійська, російська,
українська), досвід технічної редакторської роботи
Країнознавство, політична географія, електоральна географія, географія
світового господарства

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище)
Публікації

Монографії:
Брайчевський Ю.С. Інтеграційне об’єднання ЄС у контексті сучасних
світогосподарських процесів // Світове господарство в умовах глобалізації.
– К.;ВПЦ “Київський університет” – 2004. – С. 117-125
Підручники / навчальні посібники:
Географічне країнознавство: Підручник /Я.Б.Олійник, Б.П. Яценко,
О.О.Любіцева; за наук. ред. проф. Я.Б.Олійника, Б.П.Яценка. – К.: ВПЦ
«Київський університет», 2015, - 911 с. (співавтор)
Рахівський район: природа, населення, господарство. Навчальнометодичний посібник з професійно-орієнтованої практики. - Навч.Посібник
/ С.П.Запотоцький, Ю.С.Брайчевський, О.О.Галаган та ін.;За ред.
Я.Б.Олійника. - Київ, ВПЦ "Київський університет", 2016. - 254 с.

(співавтор)

Туристичне країнознавство. – Навч.Посібник / В.І.Стафійчук,
О.Ю.Малиновська. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 808 с. (співавтор)

Політична географія. Геополітика. – Навч. Посібник / Б.П. Яценко, В.І.
Стафійчук, Ю.С. Брайчевський. – Київ: “Либідь”, 2007. – 255 с. (співавтор)
Вибрані статті:
Braychevskyy Y. Deciding on NATO: A Necessary Step or A Premature Move?
// Geography and Tourism. - 2014. -Issue 29. - p.87-100.
Брайчевський Ю.С. Використання методу регресійного аналізу у суспільногеографічних дослідженнях на прикладі вивчення електоральної
поведінки // Економічна та соціальна географія. - 2014. - Вип.2(70). - с.6672.
Брайчевський Ю.С. Географія зовнішньої торгівлі та геоекономічний вибір
України // Географія та туризм. - 2014. - Вип.28. - с. 198-207.
Брайчевський Ю.С. Невдачі демократизації в Україні: неефективна
репрезентація, чи несформованість еліт // Агора. Українські перспективи.
Випуск 12. – К.: Стилос, 2013. – С. 21-28.
Брайчевський Ю.С. Концепція місця як чинника електоральної поведінки
та регіональна політична поляризація в Україні // Економічна та соціальна
географія. - 2013. - Вип.2 (67).- с. 67-74.
Брайчевський Ю.С. Проблеми регіональної поляризації суспільнополітичного розвитку України у зарубіжній літературі // Географія та
туризм. - 2012. - Вип.22. - с. 233-240.
Брайчевський Ю.С. Особливості застосування теорії соціально-політичних
розломів у політичній географії пост-радянських країн та України // Наук.
часопис націон. педагог. ун-ту ім. М. Драгоманова. Серія 4. Географія і
сучасність. — 2013. — Вип. 17 (29). - с.37-52.
Брайчевський Ю.С. Факторний аналіз у дослідженнях з географії
зовнішньої торгівлі // Географія та туризм. - 2010. - Вип.5. - с. 58-64.
Брайчевський Ю.С. Міжнародна фрагмнтація виробництва та зовнішньоторговельні зв'язки країн Європейського Союзу // Географія в
інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. У 4-х т. - К.:ВГЛ Обрії, 2008.
– Т.2. – С. 84-85.
Брайчевський Ю.С. До методики вивчення суспільно-географічного
аспекту динаміки Євро-пейського Союзу // Український географічний
журнал – 2004. – №2. - С.12 – 17.
Конференції та семінари

Вибрані конференції та семінари:
EU-Ukraine: Members or Neighbours? (Kyiv 2008)
Географічна наука у нових соціально-економічних умовах розвитку
України (Київ, 2010)
The Spatial Turn: Teaching Spatial
ВибраніU.S. Politics and Elections: Democracy in Action. Fulbright Enrichment
Seminar (Denver, USA, 2012)
Сучасні проблеми розвитку суспільної географії (Київ, 2014)
Teaching the Spatial Turn. Higher Education Support Program. Central
European University (Budapest, Hungary, 2011)

Членство в організаціях

Українське географічне товариство (1999 – теп. час)
Європейська асоціація студентів та молодих географів EGEA (активний
член з 1998 -2007 рр., голова Київського осередку (2002-2004 рр.)
Кафедра країнознавства та туризму - http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/nashfakultet/personaliji/193-brajchevskij-yulian-sergijovich.html

Посилання

