РОЗПОРЯДЖЕННЯ №1
ПО КАФЕДРІ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ ХНУ ім. В.Н. КАРАЗІНА
У відповідності з рішенням кафедри від 26 серпня 2022 року і за особистою згодою кожного
викладача і співробітника, призначити на 2022-2023 навчальний рік:
1. Заступником завідувача кафедри – зав лаб., доцента Б. О. Шуліку.
2. Секретарем кафедри і відповідальним за зв’язок з університетськими службами – зав. лаб. В. М. Салімон.
3.
Відповідальним за розрахунок навчального навантаження по кафедрі, ведення ПС «Кафедра», заповнення
індивідуальних планів – зав. лаб. Б. О. Шуліку.
4.
Керівниками наукових об'єднань студентів:
- «Методика викладання географічних дисциплін і менеджмент освіти» - ст. викл. Н. В. Свір;
- «Фізична географія та геоекологія» - доц. С. І. Решетченко;
- «Географічна картографія, геоінформатика і кадастр» - доц. Н. О. Бубир;
- «Рекреаційна географія, краєзнавство і туризм» - доц. Ю. І. Прасул.
5. Кураторами академічних груп студентів денного (заочного) відділень:
1 к. – доц. К. Б. Борисенко, 2 к. (2 і 3 к. з/в) – викл. Ю. Ю. Сержантову; 3 к. (4 к. з/в) – доц. С. І. Решетченко; 4 к. (5
к. з/в) – доц. Б. О. Шуліку; 1 к. магістратури (1 к. з/в) – ст. викл. Н. В. Свір; 2 к. магістратури (2 к. з/в) – доц. Н. В. Попович.
6. Відповідальними за організацію практик у 2022-2023 н. р. (технічний супровід здійснюють відповідні лабораторії,
відповідальний за дотримання строків і графіку подання документів – зав. лаб. В. М. Салімон):
- навчальної природничо-наукової, розділ "Фізична географія" (1 курс) доц. С. І. Решетченко;
- навчальної природничо-наукової, розділ "Топографія" (1 курс) – доц. А. М. Байназарова;
- навчальної професійно-орієнтованої (2 курс) – доц. К. Б. Борисенко, доц. Б. О. Шуліку;
- виробничої (3 курс) – ст. викл. Н. В. Свір, доц. Н. В. Попович; (ГР) – доц. Н. О. Бубир; (ГП) – доц. О. Л. Агапова;
- вибіркової (4 курс) - доц. С. І. Решетченко, доц. О. Л. Агапова;
- науково-дослідницької (1 курс магістратури), переддипломної (2 курс магістратури) – проф. В.А. Пересадько;
- виробничої (1 курс магістратури) – доц. А. М. Байназарова;
- науково-педагогічної (1 курс магістратури), переддипломної (2 курс магістратури, 014.07) – проф. С. М. Куліша;
- педагогічної (усі курси) – проф. О. О. Жемерова.
7. Відповідальним за наукову та інноваційну роботу на кафедрі – доц. О. Л. Агапову.
8. Відповідальним за проведення науково-методичних семінарів – доц. Н. О. Бубир.
9. Відповідальним за профорієнтаційну роботу – доц. К. Б. Борисенко, викл. Ю. Ю. Сержантову.
10. Відповідальним за міжнародне співробітництво – доц. А.М. Байназарова.
11. Відповідальним за моніторинг позицій кафедри за рейтинговими показниками – секретаря кафедри В. М.
Салімон.
12. Відповідальним за зв'язок з випускниками – проф. О. О. Жемеров.
13. Відповідальним за підготовку робочих навчальних планів по кафедрі – доц. Н.О. Бубир.
14. Відповідальними за стан н.-д. лабораторій: н.-д. лаб. Гідромеліоративного моніторингу – доц. С. І. Решетченко,
н.-д. лаб. Тематичного картографування – інж. А. В. Пілюгіна.
14. Відповідальним за пошук і технічний супровід грантів – доц. Н. В. Попович.
15. Відповідальним за академічну мобільність студентів, аспірантів та викладачів – доц. Н. В. Попович.
16. Відповідальними за підготовку освітньо-професійних програм і навчальних планів – гаранти відповідних ОП.
17. Відповідальним за роботу з цивільної оборони – інж. А. В. Пілюгіна.
18. Відповідальним за охорону праці – інж. А. В. Пілюгіна.
19. Відповідальним за організацію дистанційного навчання на кафедрі – доц. Ю. І. Прасул.
20. Відповідальними за моніторинг і оновлення кафедрального сайту і передачу інформації на сайти ФГГРТ і ХНУ,
за поповнення інформації в університетському репозиторії – зав. лаб. В. С. Попова.
21. Відповідальним за ведення журналу відкритих занять з відповідною документацією – ст. лаб. Ю. А. Сержантова.
22. Системним адміністратором з перевірки монографічних і навчальних видань на плагіат – доц. Н. О. Бубир,
наукових статей – ст. викл. В. С. Попова.
23. Секретарем приймальної комісії від кафедри – викл. Ю. Ю. Сержантову.
24. Відповідальним за студентську наукову роботу – доц. О. Л. Агапову.
25. Відповідальним секретарем організаційного комітету студентської конференції – доц. Ю.І. Прасул, технічним
секретарем – доц. Б .О. Шуліку.
26. Відповідальними за випуск збірника «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії» – проф. О. О.
Жемерова, ст. викл. Н. В. Свір.
27. Відповідальними за підготовку поточних документів (за вказівкою зав.каф.) - пров. інж. В. В. Ачкасову, пров.
інж. М. В. Прядку.
28. Відповідальним за зв'язок кафедри зі школами – проф. О. О. Жемерова, пров. інж. В. В. Ачкасову.
29. Відповідальним за технічний стан і безперебійну роботу комп’ютерів, консультації з технічних питань онлайнзанять – зав. лаб. В. С. Попова.
30. Відповідальним за сприяння працевлаштуванню випускників та студентів – доц. К. Б. Борисенко.
31. Профоргом кафедри і відповідальним за культурно-масову роботу на кафедрі – доц. К. Б. Борисенко.
32. Відповідальним за випуск здобувачів і роботу ЕК – пров. інж. М. В. Прядку.

Вказані вище викладачі і співробітники діють на громадських засадах у межах наданих їм повноважень за планами
узгодженими із завідувачем кафедри і зобов’язані подавати проєкти рішень на засідання кафедри відповідно до обов’язків.
Завідувач кафедри
01.09.2022 р.

доц. Прасул Ю. І.

