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Додаток 10

Форма № Н-2.03
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Факультет геології, географії, рекреації і туризму
Кафедра фізичної географії та картографії

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Завідувач кафедри
___________________________
“______”____________20____ р.

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ
фізичної географії та картографії

на 2018 / 2019 навчальний рік
Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,
протокол №_1_ від „_____”_серпня_2018 р.
1. Методична робота
Завдання на навчальний рік:
– оновлення та розширення знань, формування професійних компетентностей в психологопедагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності молодими викладачами;
– якісний супровід освітнього процесу;
– розроблення і впровадження нових форм, методів і технологій навчання та методичного
забезпечення
Види роботи, заходи

Підсумковий результат

Виконавець

Оновлення освітньо-професійних
програм зі спеціальності 106 Географія: Географія (ОКР бакалавр,
магістр), Картографія, геоінформатика і кадастр (ОКР бакалавр), Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі
(ОКР магістр).

Затверджені на Вченій раді
університету освітньопрофесійні програми на
2019-2020 н.р.

Пересадько В. А.,
Голіков А. П.,
Прасул Ю. І.,
Сінна О. І.,
Агапова О. Л.

Відмітка
про виконання
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Оновлення освітньо-професійних затверджені на Вченій раді
програм зі спеціальності 014.07
освітньо-професійні проСередня освіта (Географія): Геог- грами для ОКР бакалавр,
рафія, природознавство та спорти- магістр на 2019-2020 н.р.
вно-туристська робота (ОКР бакалавр), Географія, Людина і природа та туристська робота (ОКР магістр).
Розроблення навчальних планів,
затверджені навчальні пларобочих навчальних планів із за- ни та робочі навчальні
значених освітньо-професійних
плани на 2019-2020 н.р.
програм
Розроблення Розроблені робочі навчальні програми з дисциробочих нав- плін: Ландшафтне планування та проектування,
чальних про- Глобальні проблеми сучасності, Педтехнології
грам з дисци- профільної середньої освіти, Клімат великого
плін, що ви- міста, Людина і природа, Геокібернетика, оснокладаються
ви географічного моделювання, Природна та
вперше
історико-культурна спадщина, Клімат і гідрологія України, Новітні теорії в географії
Оновлення
Оновлені робочі програми дисциплін відповідробочих нав- но до робочих навчальних планів спеціальності
чальних про- 106 Географія, 014.07 Середня освіта (Геограграм дисцип- фія)
лін
Видання на- Підручник (навчальний посібник) «Глобальні
вчальнопроблеми сучасності»
методичної
літератури
Рекомендації до написання, оформлення, презентації і захисту дипломних робіт
Навчальний посібник «Практикум з Фізичної
географії України»
Методичні вказівки з дисципліни «основи викладання географії» (2,5 друк. арк.)
Створення, змістовне і дидактичне
наповнення дистанційного курсу
та його сертифікація
Укладання навчально-методичних
комплексів з дисциплін

Пересадько В. А.,
Голіков А. П.,
Прасул Ю.І.,
Свір Н. В.

Клименко В. Г.,
Бубир Н. О.
викладачі відповідно до навчального навантаження

викладачі кафедри, відповідно до
навчального навантаження
Пересадько В. А.,
Поліщук Л. Б.,
Шуліка Б. О.
Пересадько В. А.,
Жемеров О. О.,
Прасул Ю. І., Бубир Н. О.
Клименко В. Г.
Жемеров О. О.

Загальна гідрологія з осно- Клименко В. Г.
вами океанології

Навчально-методичні комплекси дисциплін, що викладаються вперше
Підготовка конспектів лекцій та
Конспекти лекцій та комкомплектів лекційних презентацій плекти лекційних презентацій дисциплін, що викладаються вперше
Розроблення нових лабораторних Педтехнології профільної
та практичних завдань
середньої освіти
Клімат і гідрологія України
Клімат великого міста

відповідно до навчального навантаження
відповідно до навчального навантаження
Жемеров О. О.
Клименко В. Г.,
Решетченко С. І.
Решетченко С. І.
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Основи географічного мо- Поліщук Л. Б.
делювання
Розроблення і оновлення засобів
підготовлені завдання для усі викладачідіагностики результатів навчаль- контрольних робіт та під- лектори
них досягнень студентів з навчаль- сумкових контролів
них дисциплін
Розроблення і впровадження засо- автоматизовані контролі
Байназаров А. М.,
бів комп’ютерного контролю знань знань студентів
Пересадько В. А.,
з дисципліни
по можливості
Підготовка комплектів завдань для комплекти завдань для
Свір Н. В.,
вступних випробувань, олімпіад
вступних випробувань у
Байназаров А. М.,
бакалаврат та магістратуру, Прасул Ю. І.,
завдання на всеукраїнську Жемеров О. О.
університетську олімпіаду,
обласну учнівську олімпіаду, олімпіаду МАН
Підготовка до аудиторних занять оновлений лекційний, де- Усі викладачі камонстраційний матеріал,
федри без виклювказівки до практичних
чення
/лабораторних робіт
Взаємовідвідування занять викла- відвідування двох занять за Усі викладачі кадачами кафедри
графіком кожним виклада- федри без виключем кафедри
чення, Сержантова Ю. Ю.
Контрольні відвідування занять
контроль і оцінювання яко- Голіков А. П.
завідувачем кафедри
сті викладання
Проведення методичних семінарів Ліцензійні вимоги до нау- Прасул Ю. І.
кової активності викладачів
Форма і зміст робочих про- Клименко В. Г.
грам
Підготовка матеріалів для напов- текстові та ілюстративні Попов В. С., Пенення веб-ресурсів кафедри та фа- повідомлення
ресадько В. А.,
культету
Клименко В. Г.,
викладачі кафедри
Наповнення методичної бази сайту он-лайн матеріали для сту- викладачі кафедри
кафедри на базі Office 365
дентів
Підготовка акредитаційних справ 2 акредитаційні справи зі Пересадько В.А.,
зі спеціальності 106 Географія: Ге- спеціальності
Голіков А. П.,
ографія; Картографія, геоінформаПрасул Ю. І.,
ційні технології і дистанційне зонСалімон В. М.,
дування Землі
Клименко В. Г.,
Агапова О. Л.
Перевірка кваліфікаційних робіт
протоколи перевірки
Бубир Н. О.
магістрів на наявність запозичень
2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук
Завдання на навчальний рік:
– посилення роботи з підготовки запитів на науково-дослідні роботи за держбюджетним
та за госпдоговірним фінансуванням;
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– активізація роботи щодо підготовки статей у наукових виданнях, що індексуються у
міжнародних наукометричних базах SCOPUS та/або Web of Science;
– впровадження активного співробітництва з іноземними партнерами
Діє розроблений і затверджений на засіданні кафедри фізичної географії та картографії більш розширений і конкретний План наукової та інноваційної роботи кафедри
Види роботи, заходи

Підсумковий результат

Захист дисертаційних робіт на
подання роботи до спездобуття наукового ступеня кан- цради, захист роботи
дидата географічних наук (доктора філософії)
Публікація статті у науковому
Статті (мінімум 3)
виданні, що індексується у міжнародних наукометричних базах
SCOPUS та/або Web of Science

Виконавець
Попович Н. В. (наук.
кер. Пересадько В. А.)

Голіков А. П., Пересадько В. А., Попов В. С.,
Попович Н. В., Решетченко С. І., Клименко
В. Г., Сінна О. І.
Публікація статей у наукових ви- наукові статті (мінімум Усі викладачі за основданнях, що не індексуються у
12)
ним фондом та за спецміжнародних наукометричних
фондом
базах SCOPUS та/або Web of
Science
Підготовка запиту на виконання запит, проект виконан- Черваньов І. Г., Сінна
освітніх і наукових проектів, нау- ня науково-дослідної
О. І., Попов В. С.,
ково-дослідних робіт, надання
роботи, потенційно –
Залюбовська О. В.,
послуг за рахунок коштів замов- отримання фінансуван- Агапова О. Л.
ників (за умови рекомендації за- ня (мінімум 3)
питу Вченою радою ФГГРТ)
Підготовка авторських оригіналів Авторські оригінали
Агапова О. Л., викладатематичних карт до навчального тематичних карт
чі відповідно до темаатласу «Харківщинознавство»
тики карт
Керівництво науковою роботою опубліковані результа- Жемеров О.О., Поліщук
студентів з підготовкою наукової ти досліджень, фахові Л.Б., Прасул Ю. І., Рестатті
наукові публікації у
шетченко С.І., Сінна
співавторстві зі студен- О.І., Бубир Н.О., Залютами (мінімум 7)
бовська О.В., Клименко
В.Г., Агапова О.Л.
Керівництво науковою роботою участь у конкурсі (уні- Решетченко С.І.,
студентів з підготовкою роботи верситетський етап, за Залюбовська О. В.,
на всеукраїнський конкурс нау- умови рекомендації – Прасул Ю. І.
кових робіт з «Географії», «Гід- всеукраїнський)
рометеорології»
Керівництво науковою роботою участь студентів у кон- Керівники науковостудентів з підготовкою доповіді ференціях (мінімум 10) дослідницької роботи
на всеукраїнських / міжнародних
студентів, відповідно
конференціях
до навантаження
Робота студентських наукових
фізична географія та
Залюбовська О. В.
об’єднань: засідання СНТО, уч- геоекологія
асть у конкурсах
географічна картогра- Бубир Н. О.
фія, геоінформатика і
кадастр

Відмітка про
виконання
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методика викладання Свір Н. В.
географічних дисциплін
і менеджмент освіти
рекреаційна географія,
краєзнавство і туризм
Проведення польових досліджень Результати польових
у рамках Експедиції вихідного
досліджень для подадня
льшого використання у
науковій роботі студентів
Участь/виступ з доповіддю на
публікація тез доповіМіжнародній чи Всеукраїнській дей, безпосередня учнауковій конференції в Україні асть у конференції,
оприлюднення результатів дослідження (мінімум 15)
Участь/виступ з доповіддю на
публікація тез доповіміжнародній конференції поза
дей, безпосередня учмежами Україні
асть у конференції
Підготовка рецензій підручників, рецензії за потребою
навчальних посібників, словників, довідників, наукових публікацій, відгуків на автореферати
дисертацій, наукові проекти, тематичні звіти тощо
Робота науково-дослідної лабора- виконання науковоторії гідромеліоративного моні- дослідних робіт
торингу
Робота науково-дослідної лабора- виконання науковоторії тематичного картографудослідних робіт
вання

Прасул Ю. І.
Борисенко К. Б., Попов
В. С., Сінна О. І.

Усі викладачі

Байназаров А. М.
Решетченко С. І.,
Поліщук Л. Б.
Викладачі кафедри відповідно до тематики
досліджень

Решетченко С.І.
Пересадько В. А.,
Агапова О. Л.

3. Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної бази
Завдання на навчальний рік:
– посилення профорієнтаційної роботи кафедри та факультету;
– сприяння підвищенню освітньо-культурного рівня студентів;
– оновлення і посилення матеріальної бази кафедри.
Види роботи, заходи

Підсумковий результат

Виконання обов’язків кураторів робота у групах, провеакадемічних груп
дення кураторських годин, консультування
студентів, відвідування
гуртожитку

Виконавець

Свір Н. В. (ГР-11, ГМК-11,
ГКК-11), Агапова О. Л.
(ГГ-21), Бубир Н. О. (ГГ31), Борисенко К.Б. (ГГ41), Попов В.С. (ГГ-51,
ГК-51, ГР-51, ГО-51), Залюбовська О.В. (ГГ-61,
ГК-61),
Робота/співпраця в комісіях, ра- відповіді на запити, на- Пересадько В. А. (експердах, робочих групах, експертних дання наукових виснов- на рада),
радах Міністерства освіти і нау- ків, робота за графіком Залюбовська О.В. (експер-

Відмітка
про виконання
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ки України, інших міністерств
та відомств, органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, судової влади
Робота у спеціалізованих радах участь у засіданнях відіз захисту дисертацій
повідно до графіку

тна рада молодих учених
при МОН України)

Пересадько В. А., Байназаров А. М., Черваньов
І.Г., Голіков А. П.
Робота у Вченій раді універси- участь у засіданнях від- Пересадько В. А.
тету
повідно до графіку
Робота у вченій раді факультету участь у засіданнях від- Пересадько В. А. (голова),
повідно до графіку
Бубир Н. О. (секретар),
Черваньов І. Г., Жемеров
О.О., Байназаров А.М.,
Клименко В. Г., Прасул
Ю.І., Бубир Н. О. (члени
ради)
Робота в Науково-методичній
участь у засіданнях від- Клименко В. Г.
раді університету
повідно до графіку
Робота у методичній комісії фа- участь у засіданнях від- Жемеров О. О. (голова),
культету
повідно до графіку
Бубир Н. О. (секретар),
Пересадько В. А., Клименко В. Г., Прасул Ю. І.
(члени комісії)
Виконання обов’язків заступни- виконання обов’язків Клименко В. Г.
ка декана
Керівництво кафедрою
виконання обов’язків Голіков А. П.
Розрахунок навчального наван- затверджене навчальне Голіков А. П.,
таження
навантаження
Шуліка Б. О.
Складання протоколів засідань протоколи засідань ка- Співробітники НДП кафекафедри
федри
дри (почергово)
Виконання обов’язків секретаря впорядкована докумен- Салімон В. М.
кафедри. Ведення документації тація, надання докумекафедри
нтів на запити
Робота в редколегії збірника на- рецензії на статті у збі- Пересадько В. А. (головукових праць «Проблеми безпе- рнику наук. праць
ний редактор), Жемеров
рервної географічної освіти та «Проблеми безперерв- О.О. (відповідальний рекартографії»
ної географічної освіти дактор), Голіков А. П.,
та картографії» (вип.
Черваньов І. Г. (члени)
25, 26)
Робота в редколегії збірника на- рецензії на статті у збі- Пересадько В. А.,
укових праць «Вісник ХНУ. Се- рнику «Вісник ХНУ.
Голіков А.П.,
рія: Геологія, географія, еколо- Серія: Геологія, геог- Черваньов І.Г.
гія»
рафія, екологія»
Робота в редколегіях інших фа- рецензії на статті
Пересадько В.А.,
хових наукових видань України
Голіков А.П.,
Черваньов І.Г.
Організація та проведення нау- проведення конферен- Пересадько В. А., Жемеково-практичної конференції
ції, організація засідань ров О. О. (заступник голо«Проблеми безперервної геогви), Свір Н. В. (секретар)
рафічної освіти та картографії»
Організація та проведення нау- проведення конферен- Пересадько В. А. (голова),
ково-практичної конференції
ції, організація засідань, Прасул Ю. І. (заступник
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студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П.
Дубинського
Організація інших конференції
на базі ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці

Участь у підготовці та проведенні олімпіад, турнірів, конкурсів наукових робіт тощо
Участь в організації та проведенні позанавчальних виховних,
культурно-просвітницьких, культурно-спортивних заходів
Виховна робота зі студентами у
гуртожитках
Засідання кафедри фізичної географії та картографії
Виконання обов’язків відповідального за реалізацію міжнародної освіти, програм, грантів
тощо
Організація міжнародного та
міжвузівського співробітництва
із зарубіжними університетами
та іншими зарубіжними установами-партнерами
Організація міжвузівського
співробітництва
Опонування, надання відгуку на
дисертаційні роботи, подані на
здобуття наукового ступеня
Підтримка роботи веб-сайту кафедри
Поповнення інформації в університетському репозиторії
Підтримка роботи сторінок ГІСфоруму у соціальних мережах
Профспілкова робота на кафедрі

видання збірнику (вип. голови), Шуліка Б. О. (се11)
кретар)
Заступник голови

Байназаров А.М.

відвідування навчаль- Жемеров О. О., Байназаних закладів (вступ, уч- ров А. М., Машкіна В.В.,
асть у конференціях), Решетченко С. І., Борисеробота через вчителів нко К. Б., Сінна О. І., Пона курсах підвищення пов В. С.
кваліфікації тощо
розробка завдань, орга- Голіков А. П., Жемеров
нізація і проведення об- О.О., Прасул Ю.І., Байналасного туру шкільних заров А.М., Решетченко
олімпіад, конкурсуС.І., Пересадько В. А.
захисту робіт МАН
відвідування музеїв,
Куратори груп
театрів, виставок, спортивних змагань, участь
у суспільних подіях
університету, міста та
країни
за планом
Салімон В. М.
відвідування гуртожит- Куратори
ку за графіком
рішення (рекомендації, Увесь колектив кафедри
прийняття до відома то- без виключення
що) кафедри щодо поточних питань
пропозиції для студен- Сінна О. І., Попович Н. В.
тів та викладачів щодо
міжнародного співробітництва
виконання сумісних
Жемеров О.О., Черванбов
проектів, публікацій,
І. Г., Сінна О. І., Байназастажування студентів, ров А.М.
аспірантів тощо
За індив. планом

Черваньов І. Г.

рецензії-відгуки на дисе-Члени кафедри відповідно
ртаційні роботи, відгуки до тематики науковоофіційного опонента
дослідницьких робіт
працюючий сайт
Попов В. С.
відкриті он-лайн публі- Попов В. С.
кації
публікація матеріалів Сінна О.І., Попов В.С.
Бубир Н.О. (голова профспілкового комітету факультету), Борисенко К. Б.
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Участь у роботі Харківського
участь у засіданнях,
відділу Українського географіч- конференціях, обмін
ного товариства
досвідом
Продовження роботи в рамках
громадської ініціативи «ГІСПЗФ Харківської області» за
програмою ESRI Conservation
Робота в комісіях із вивчення та
перевірки стану освітньої, наукової, методичної, виховної роботи, підготовки рішень вченої
ради, Науково-методичної ради
Завершення ремонту ауд. 4-71,
заміна вікон у викладацькій
Оновлення технічної бази кафедри (комп’ютери, монітори,
проектори)
Оновлення матеріальнотехнічної бази з метеорології

подовження користування ліцензійним ПО
ArcGIS

(профгрупорг кафедри)
Пересадько В.А. (голова),
Бубир Н.О. (вчений секретар), інші співробітники
кафедри (члени)
Сінна О.І.,
Залюбовська О. В.

участь у роботі комісій Клименко В.Г., Жемеров
О.О., Прасул Ю. І.

ремонт

Борисенко К. Б., Сержантова Ю. Ю.
Оновлена технічна база Пересадько В.А., Пілюгін
А. В., Попов В. С.
Запити на виконання
Решетченко С.І.
робіт, НД тем, залучення у навчальний процес

4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів
Завдання на навчальний рік:
– співпраця з потенційними роботодавцями;
– створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися щодо працевлаштування,
накопичення банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників;
– вивчення та моніторинг динаміки попиту на фахівців на ринку праці, надання відповідних
пропозицій керівництву факультету.
Види роботи, заходи

Підсумковий результат

Робота з регіональним цент- Проходження виробничих
ром з гідрометеорології
практик, ознайомлення з потенційними роботодавцями
Підготовка інформації про Інформація про потенційних
потенційних організаційроботодавців
роботодавців
Презентації роботодавців
Презентація підприємств
Організація зустрічей студе- Інформація для студентів
нтів випускних курсів з потенційними роботодавцями

Виконавець
Решетченко С.І.,
Клименко В. Г.
Поліщук Л.Б.
Поліщук Л.Б.
Поліщук Л.Б., Сінна О.І., Залюбовська О. В., Бубир
Н. О.
Керівники виробничих практик

Укладання угод на провеУгоди про практику
дення виробничих практик з
організаціями і підприємствами
Участь студентів у загально- Участь та інформування сту- Центр працевлашуніверситетських заходах
дентів про відповідні заходи тування студентів
щодо сприяння працевлашта випускників

Відмітка про
виконання
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туванню.
Проведення/участь у майстер-класах.

ХНУ ім.В.Н. Каразіна,
Поліщук Л.Б., куратори груп
Інформування студентів про Доведення інформації до сту- Байназаров А. М.,
програми міжнародного пра- дентів
Попович Н. В.
цевлаштування у літній період
Залучення потенційних ро- Зустріч роботодавців зі студе- Пересадько В. А.,
ботодавців до участі у кон- нтами і викладачами, обгово- Жемеров О.О.,
ференціях, що організує ка- рення потреб виробництва
Прасул Ю.І.
федра
Пошук та посилання на сай- Інформування студентів про Поліщук Л. Б.
ти з пошуку інформації про роботу та можливості працевроботу та працевлаштування лаштування
випускників та студентів
5. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, педагогічних
працівників
Форма підвищення професійного рівня
короткострокове підвищення кваліфікації
(семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, тренінги,
вебінари, "круглі столи" тощо)
Планове підвищення кваліфікації

Учасники
(прізвище, ініціали)
планом підвищення кваліфікації не передбачено, за бажанням
не передбачено

Термін виконання

Відмітка про
виконання

6. Зміни, доповнення плану
Дата

Розділ

Назва змін та доповнень

Термін виконання
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7. Підсумки виконання плану (із зазначенням дати та номеру протоколу засідання кафедри з обговорення виконання плану роботи)

