Смаль Валентина Володимирівна
народилась 23 січня 1963 року у с. Новики
Козелецького району Чернігівської області.
У 1980 р. із золотою медаллю
закінчила Козелецьку середню школу №2
та вступила на географічний факультет
Київського
державного
університету
ім. Т.Г.Шевченка. У 1985 р. з відзнакою
закінчила повний курс Університету,
отримавши
кваліфікацію
«Географ.
Економіко-географ. Викладач».
Після завершення навчання була
направлена на роботу до Ніжинського
державного педагогічного інституту ім.
М.В. Гоголя, де працювала до вступу до
аспірантури на посаді асистента кафедри ботаніки, а згодом – кафедри
географії.
З 1987 р. до 1990 р. навчалась у аспірантурі КДУ ім. Т.Г.Шевченка, де
після завершення навчання захистила дисертацію на тему «Система розселення
Чернігівської області».
З 1990 р. до 2004 р. працювала у Ніжинському державному
педагогічному інституті (з 1998 р. – Ніжинський державний педагогічний
університет) на посаді асистента, старшого викладача, а з 1994 – на посаді
доцента кафедри географії.
З 2004 р. до 2008 р. працювала у Київському славістичному університеті
на посаді заступника директора Інституту соціальної економіки та
муніципального менеджменту та на посаді заступника директора
Департаменту регіональних підрозділів та перспективного розвитку.
У 2008 р. вступила до докторантури Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, яку закінчила у 2011 р. та захистила
докторську дисертацію на тему «Суспільно-географічні основи дослідження
постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу».
Після закінчення докторантури повернулась на роботу до Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя, де спочатку працювала на
посаді доцента, а з 2012 р. працює на посаді професора кафедри географії.
Має 120 публікацій, із них чотири монографії: одна одноосібна
(«Трансформація господарства постіндустріальних країн: наукові засади

суспільно-географічного дослідження», Ніжин, 2011), три колективні за її
участю («Чернігівщина: природа, населення, господарство», Ніжин, 2000;
«Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації»,
Ніжин, 2010; «Глобальні виклики сучасності. Суспільно-географічний вимір»,
Київ, 2014). Опублікувала понад 76 статей, із них 42 – у фахових виданнях з
географії.
Смаль В.В. підготовлено 6 навчальних посібників, які активно
використовуються у навчальному процесі: “Економіка слов’янських країн”
(Ніжин, 2005 2006), “Регіональна економічна та соціальна географія. Північна
та Латинська Америка” (Ніжин, 2014), “Вступ до географічних інформаційних
систем” (Ніжин, 2013, 2014).
Має досвід здобуття міжнародних дослідницьких грантів. У 2002 р.
здобула грант проекту LARGIS на проходження стажування у Варшавському
університеті в рамкам Літньої школи з регіонального та місцевого розвитку. У
2007 р. виграла грант Міжнародного консорціуму економічних досліджень та
економічної освіти на здійснення проекту «Відмінності походження безробіття
в регіонах України», який виконувала у 2008-2009 рр.
Смаль В.В. двічі стажувалась у Сполучених Штатах Америки: у 20002001 рр. в університеті Вайомінгу (м. Ларамі, США) як учасник програми
обміну для молодих викладачів (Junior Faculty Development Program); у 20082009 рр. в університеті Маямі (м. Оксфорд, США) як стипендіат всесвітньо
відомої програми наукових обмінів імені Фулбрайта.

