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Участь/виступ з доповіддю на
міжнародній конференції поза
межами Україні
Підготовка рецензій підручників,
навчальних посібників, словників, довідників, наукових публікацій, відгуків на автореферати
дисертацій, наукові проекти, тематичні звіти тощо
Робота науково-дослідної лабораторії гідромеліоративного моніторингу
Робота науково-дослідної лабораторії тематичного картографування
Запуск автоматизованого метеологічного обладнання

дження (мінімум 15)
публікація тез доповідей, усний виступ на
конференції
рецензії за потребою

ліка Б. О., Куліш С. М.
Решетченко С. І., Попович Н. В., Бубир Н. О.,
Байназаров А. М.
Викладачі кафедри відповідно до тематики
досліджень

виконання науководослідних робіт

Решетченко С.І.

виконання науководослідних робіт

Пересадько В. А.

отримання сертифікату,
виконання науководослідних робіт, подання
проектів. грантів
Відновлення структурного аналі- Розробка методології,
зу рельєфу за геоданими дистан- проведення експерименційних зондувань
тальних досліджень

Решетченко С. І., Попов
В. С.
Попов В.С., Черваньов
І.Г., студенти

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

Підсумковий результат

Виконання обов’язків кураторів
академічних груп, обов’язки кураторів студентів заочної форми
навчання – відповідно до розпорядження по кафедрі фізичної
географії та картографії № 1

робота у групах, проведення кураторських годин, консультування
студентів, відвідування
гуртожитку

Виконавець

Родненко К. В. (ГФ-11,
ГК-11, ГП-11,), Решетченко С. І. (ГФ-21, ГК-21, ГР11, ГП-21), Шуліка Б. О.
(ГФ-31, ГК-31, ГП-31),
Свір Н. В. (ГФ-41, ГК-41,
ГР-41), Попович Н. В. (ГГ51, ГД-51, ГО-51), Бубир
Н. О. (ГГ-61, ГД-61, ГО61)
Робота/співпраця в комісіях, ра- відповіді на запити, на- Пересадько В. А. (експердах, робочих групах, експертних дання наукових виснов- на рада МОН),
радах Міністерства освіти і нау- ків, робота за графіком Сінна О. І. (співпраця з
ки України, інших міністерств
прокуратурою)
та відомств, органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, судової влади
Робота у спеціалізованих радах участь у засіданнях від- Пересадько В. А., Черва-

Відмітка
про виконання

7
із захисту дисертацій

повідно до графіку

ньов І.Г., Куліш С. М.,
Шуліка Б. О.
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),
Клименко В. Г., Черваньов
І. Г., Байназаров А.М.,
Прасул Ю.І., Сінна О. І.
(члени ради)
Робота в Науково-методичній
участь у засіданнях від- Клименко В. Г.
раді університету
повідно до графіку
Робота у науково-методичній
участь у засіданнях від- Жемеров О. О. (голова),
комісії факультету
повідно до графіку
Бубир Н. О. (секретар),
Клименко В. Г., Прасул
Ю. І., Байназаров А. М.
(члени комісії)
Виконання обов’язків заступни- виконання обов’язків Клименко В. Г.
ка декана
Виконання обов’язків директора виконання обов’язків Байназаров А. М.
Інституту Конфуція
Керівництво кафедрою
виконання обов’язків Прасул Ю. І.
Розрахунок навчального наван- затверджене навчальне Прасул Ю. І.,
таження
навантаження
Шуліка Б. О.
Складання протоколів засідань протоколи засідань ка- Співробітники НДП кафекафедри
федри
дри, лабораторій геоінформаційних систем і дистанційного зондування Землі; топографії, картографії
і геоінформаційних технологій; фізичної географії,
геоекології та методики
викладання географічних
дисциплін імені проф. Г.
П. Дубинського (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), Черваньов І. Г.
та картографії»
(член), Свір Н. В. (технічний секретар)
Робота в редколегії збірника на- рецензії на статті у збі- Пересадько В. А.,
укових праць «Вісник ХНУ. Се- рнику «Вісник ХНУ.
Черваньов І.Г.
рія: Геологія, географія, еколо- Серія: Геологія, геоггія»
рафія, екологія»
Робота в редколегіях інших фа- рецензії на статті
Пересадько В.А.,
хових наукових видань України
Черваньов І.Г.,
Куліш С. М.
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Організація та проведення науково-практичної конференції
студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П.
Дубинського
Участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці

проведення конферен- Пересадько В. А. (голова),
ції, організація засідань, Прасул Ю. І. (заступник
видання збірнику (вип. голови), Шуліка Б. О. (се15)
кретар)

відвідування навчаль- Жемеров О. О., Байназаних закладів (вступ, уч- ров А. М., Свір Н. В.,
асть у конференціях), Решетченко С. І., Борисеробота через вчителів нко К. Б., Сінна О. І., Пона курсах підвищення пов В. С., Прасул Ю. І.
кваліфікації тощо
Участь у підготовці та проверозробка завдань, орга- Жемеров О.О., Решетченденні олімпіад, турнірів, конку- нізація і проведення об- ко С.І., Пересадько В. А.,
рсів наукових робіт тощо
ласного туру олімпіад, Свір Н. В., Шуліка Б. О.,
конкурсу-захисту робіт Прасул Ю.І., Байназаров
МАН, турніру юних
А.М., Сержантова Ю. Ю.
географів
Керівництво підготовкою робіт роботи МАН
Решетченко С. І., Жемеров
МАН до Всеукраїнського конО. О.
курсу
Участь в організації та провевідвідування музеїв,
Куратори груп
денні позанавчальних виховних, театрів, виставок, споркультурно-просвітницьких, ку- тивних змагань, участь
льтурно-спортивних заходів
у суспільних подіях
університету, міста та
країни з урахуванням
карантинних обмежень
Організація зустрічей студентів організовані зустрічі
Борисенко К. Б., Сінна О.
кафедри з випускниками факуІ., Жемеров О. О.
льтету
Виховна робота зі студентами у відвідування гуртожит- Куратори
гуртожитках
ку за графіком
Засідання кафедри фізичної гео- рішення (рекомендації, Увесь колектив кафедри
графії та картографії
прийняття до відома то- без виключення, колектищо) кафедри щодо пото- ви навчальних лабораточних питань
рій, що обслуговують дисципліни кафедри
Виконання обов’язків відпові- пропозиції для студен- Попович Н. В., Сінна О. І.
дального за реалізацію міжна- тів та викладачів щодо
родної освіти, програм, грантів міжнародного співробітощо
тництва
Організація міжнародного та
виконання сумісних
Байназаров А.М., Черваміжвузівського співробітництва проектів, публікацій,
ньов І. Г.
із зарубіжними університетами стажування студентів,
та іншими зарубіжними устано- аспірантів тощо
вами-партнерами
Опонування, надання відгуку на рецензії-відгуки на дисе-члени кафедри відповідно
дисертаційні роботи, подані на ртаційні роботи, відгуки до тематики науковоздобуття наукового ступеня
офіційного опонента
дослідницьких робіт
Підтримка роботи веб-сайту ка- працюючий сайт
Попов В. С.
федри
Поповнення інформації в унівідкриті он-лайн публі- Попов В. С. за поданням
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верситетському репозиторії
кації
Підтримка роботи сторінок ка- публікація матеріалів
федри у соціальних мережах
Поповнення інформації на сайті публікація матеріалів
факультету, підрозділи Вчена
рада, Профспілкова організація
факультету, Науково-методична
комісія
Профспілкова робота на кафедрі

Участь у роботі Харківського
участь у засіданнях,
відділу Українського географіч- конференціях, обмін
ного товариства
досвідом
Продовження роботи в рамках
ініціативи «ГІС-ПЗФ Харківської області» за програмою ESRI
Conservation
Технічна підготовка
комп’ютерного парку кафедри
до змішаної форми навчання:
встановлення телезали в ауд. 469
Заміна вікон у викладацькій
Оновлення матеріальнотехнічної бази з топографокартографічного циклу

подовження користування ліцензійним ПО
ArcGIS

викладачів кафедри
Сінна О.І., Попов В.С.,
Попович Н. В.
Бубир Н. О.

Бубир Н.О. (голова профспілкового комітету факультету), Борисенко К. Б.
(профгрупорг кафедри)
Пересадько В.А. (голова),
Бубир Н.О. (вчений секретар), інші співробітники
кафедри (члени)
Сінна О.І., Попов В. С.,
Овчаренко А. Ю.

підготовлена технічна Пілюгін А. В., Салімон В.
база до змішаної форми М., Попов В. С., Пересанавчання
дько В. А.
ремонт
Запити на виконання
робіт, НД тем, залучення у навчальний процес

Пілюгін А. В.
Попов В. С., Пересадько
В. А., Салімон В. М., Пілюгін А. В.

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;
– супровід і моніторинг працевлаштування випускників, підтримка з ними професійного
зв’язку.
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

Виконавець
Решетченко С.І.,
Клименко В. Г.
Борисенко К. Б.
Борисенко К. Б.
Борисенко К. Б.

Відмітка про
виконання
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нтів випускних курсів з потенційними роботодавцями
Укладання угод на провеУгоди про практику
дення виробничих і педагогічних практик з організаціями і підприємствами
Участь студентів у загально- Участь та інформування стууніверситетських заходах
дентів про відповідні заходи
щодо сприяння працевлаштуванню. Проведення/участь
у майстер-класах.

Керівники виробничих і педагогічних практик

Центр працевлаштування студентів
та випускників
ХНУ ім.В.Н. Каразіна, Борисенко К.
Б., куратори груп
Інформування студентів про Доведення інформації до сту- Байназаров А. М.,
програми міжнародного пра- дентів
Попович Н. В.
цевлаштування у літній період
Створити базу електронних База контактних даних, Інфо- Борисенко К. Б.
адрес (інших контактних да- рмування студентів про поних) випускників 2021-2022 дання інформації з працевланавч. року
штування
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, Термін виініціали)
конання
планом підвищення
протягом
кваліфікації не перед- навч.року
бачено, за бажанням
Решетченко С. І.

І семестр

Відмітка про
виконання
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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)

