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1. Методична робота
Завдання на навчальний рік:
– Розробка робочих програм до нових навчальних дисциплін;
– Наповнення курсів дистанційного навчання та їх сертифікація.
Види роботи, заходи
Підсумковий
Виконавець
результат
Підготовка до сертифікації
дистанційних курсів «Методи
вимірювання параметрів
навколишнього середовища:
дистанційні методи», «Хімічна
екологія», «Управління та
поводження з відходами»
Підготовка до розміщення у
репозитарії університету
методичних вказівок до
проведення практичних занять
«Біоіндикація та
біотестування»

Дистанційний курс

проф. Некос А. Н.
проф. Крайнюков О. М
доц. Уткіна К. Б..

Методичні вказівки
до проведення
практичних занять

проф. Крайнюков О. М.

Підготовка до розміщення у
репозитарії університету
методичних вказівок до
проведення контроль – колоквіуму
«Моніторинг довкілля»

Методичні вказівки
до проведення
контроль – колоквіуму

проф. Крайнюков О. М.

Відмітка
про
виконання

2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії
(кандидатів наук), докторів наук
Завдання на навчальний рік:
– Участь у науково-практичних конференціях;
– Підготовка студентів до участі у конкурсі студентських наукових робіт;
– Підготовка студентів до участі у студентських олімпіадах;
– Організація наукових, науково-практичних конференцій;
Виконання госпдоговірних тем;
– Виконання науково-дослідної роботи.

Види роботи, заходи

Підсумковий
результат

1. Участь у роботі Міжнародної Публікація
наукової – практичної
матеріалів
конференції «Регіон – 2019:
конференції.
стратегія оптимального розвитку»
(м. Харків, 16 – 17 жовтня
2019 року, Харківський
національний університет
імені В. Н. Каразіна)

Виконавець
проф. Некос А. Н.
проф. Крайнюков О. М.

Відмітка
про
виконання

2. Участь XVІ Міжнародній
конференції «Проблеми екологічної
безпеки» (м. Кременчук,
2 – 4 жовтня 2019 року,
Кременчуцький національний
університет імені Михайла
Остроградського)
3. Участь у ІІ Міжнародній
науковому – практичній
конференції «Екологічні
проблеми навколишнього
середовища та раціонального
природокористування в
контексті сталого розвитку»
(м. Херсон, 24 – 25 жовтня
2019 року, Херсонський
державний аграрний
університет)
4. Участь у ХV
Всеукраїнських наукових
Таліївських читаннях (м. Харків,
30 жовтня 2019 року,
Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна)
5. Участь у відкритій науковій
конференції «Smart Green &
Smart Blue» (м. Львів,
7 – 9 листопада 2019 року,
Інститут екології Карпат НАН
України)
6. Робоча зустріч за проектом
INTENSE (м. Львів
7 – 9 листопада 2019 року,
Інститут екології Карпат НАН
України)
7. Участь у Міжнародній
науково – практичній
конференції «Інформаційні
системи та технoлогії в медицині»
(м. Харків, 28 – 29 листопада
2019 року, Національний
аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний
інститут»
8. Організація VІІ
Міжнародної конференції
молодих учених «Екологія,
неоекологія, охорона
навколишнього середовища та
збалансоване природокористування»
(28 – 29 листопада 2019 року)

Публікації у збірці
наукових праць

проф. Крайнюков О. М.,
доц. Кривицька І. А.

Публікації до збірки
тез доповідей

проф. Некос А. Н.,
проф. Крайнюков О. М.,
доц. Кривицька І. А.,
ст. викл. Бодак І. В.

Публікації у збірник
наукових статей.

проф. Некос А. Н.,
проф. Крайнюков О. М.,
доц. Уткіна К. Б.,
доц. Кривицька І. А.

Публікації у збірках
тез доповідей

проф. Некос А. Н.
доц. Уткіна К. Б.

Підписання
договору про
співробітництво та
обговорення
подальшої роботи.
Публікація у збірці
наукових праць.

проф. Некос А. Н.
доц. Уткіна К. Б.

Видання електронної
збірки материалів
VII Міжнародної
конференції молодих
вчених

проф. Некос А. Н.;
голова СНТ
екологічного факультету
Шевчик К. В.

проф. Некос А.Н.

9.Участь у роботі секції
Наукової ради Міністерства
освіти і науки України за
фаховим напрямом «Науки
про Землю»
10. Участь у засіданні
Міжгалузевої експертної ради
з вищої освіти при
Акредитаційній комісії МОН
України
11. Організація та проведення
І туру конкурсу студентських
наукових робіт за
спеціальністю 101 «Екологія»,
в галузі науки «Екологія»
12. Участь у ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
зі спеціальності «Екологія»
(м. Полтава, лютий – квітень
2020 року, Полтавський
національний технічний
університет імені Юрія
Кондратюка)
13. Організація та проведення
І туру конкурсу студентських
наукових робіт за
спеціальністю 101 «Екологія»,
в галузі науки «Техногена
безпека»
14. Підготовка та участь у ІІ
етапі Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт зі
спеціальності «Техногенна
безпека» (м. Львів, лютий –
квітень 2020 року, Львівський
державний університет
безпеки життєдіяльності)
15. Організація та проведення
І туру Всеукраїнської
студентської олімпіади з
дисципліни «Загальна
екологія»
(лютий 2020 р.)
Участь у ІІ турі Всеукраїнської
студентської олімпіади з
дисципліни «Загальна екологія»
Виконання госпдоговірних
тем протягом навчального
року
Виконання бюджетної НДР 1-

Наради експертів

проф. Некос А. Н.,
проф. Крайнюков О. М.

Участь у засіданнях

проф. Некос А. Н.

Підготовка наказу.
Проведення
конкурсу
студентських
наукових робіт.
Публікації тез
науково –
практичної
конференції
всеукраїнського
конкурсу
студентських
наукових робіт.

проф. Некос А. Н.,
викладачі кафедри

Підготовка наказу.
Проведення
конкурсу
студентських
наукових робіт.

проф. Крайнюков О. М.
викладачі кафедри

Конкурсні наукові
роботи

проф. Крайнюков О. М.,
викладачі кафедри

Підготовка наказу.
Проведення
олімпіада.

проф. Некос А. Н.,
проф. Крайнюков О. М.

Участь у олімпіаді

проф. Некос А. Н.,
проф. Крайнюков О. М.

Звіти

проф. Крайнюков О. М.
доц. Кривицька І. А.

Заключний звіт,

проф. Некос А. Н.,

проф. Некос А. Н.,
викладачі кафедри

43-17 "Мінімізація
екологічних ризиків при
ліквідації наслідків
природних та техногенних
катастроф (аварій) в системі
екологічної безпеки"
(вересень – грудень 2019)
Участь у виконанні проєкту
INTENSE – Integrated Doctoral
Program for Environmental
Policy, Management and
Technology (2017 – 2020 рр.):
Публікація методичних
вказівок до проведення
практичних занять
«Біоіндикація та
біотестування»
Публікація методичних
вказівок до проведення
контроль – колоквіуму
«Моніторинг довкілля»
Публікація методичних
матеріалів «Рекомендації щодо
оптимізації видового складу
агрофітоценозів присадибних
ділянок із урахуванням
комплексу природних і
соціально-економічних
факторів території
вирощування»,

Анотований звіт

викладачі кафедри

Виконання завдань у
рамках проєкту

проф. Некос А. Н.
доц. Уткіна К. Б.

Методичний
посібник

проф. Крайнюков О. М.

Методичний
посібник

проф. Крайнюков О. М.

Публікація
практичного
порадника

проф. Некос А. Н.
проф. Крайнюков О. М.

3. Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної бази
Завдання на навчальний рік:
– Робота викладачів зі студентами в навчальному процесі;
– Підтримка участі студентів у спортивних змаганнях, університетських та
факультетських заходах;
– Проведення регулярних інструктажів з техніки безпеки;
– Проведення польової експедиції зі студентами.
Види роботи, заходи
Підсумковий
Виконавець
Відмітка
результат
про
виконання
Робота кураторів,
Рейтинг
проф. Некос А. Н.,
відвідування гуртожитків
студентських груп
проф. Крайнюков О. М.,
викладачами, чергування
доц. Уткіна К. Б.
Робота щодо впорядкування
Роботи щодо
Куратори
факультетських приміщень,
виконання планових студентських груп
території ботанічного саду
заходів
Екскурсія до Слобожанського Організація та
проф. Некос А. Н.
національного природничого
проведення екскурсії доц. Уткіна К. Б.
парку у рамках
ст. лаб. Сосонна І. В

профорієнтаційної роботи з
сприяння виконанню
комплексної програми
"Абітурієнт-2020"
Профорієнтаційна робота
сприяння виконанню
комплексної програми
"Абітурієнт-2020" діяльності
університету із забезпечення
набору на перший курс
Підготовка та участь в
університетському конкурсі
першокурсників "Альма – Матер"
Підготовка та участь в акції
«Ніч науки в Харкові», яка
проводилася на базі
Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна
Проведення регулярних
інструктажів з техніки
безпеки, пожежної безпеки
Участь студентів у семінарах
щодо Міжнародної
мобільності
Участь у складі журі ХІІІ
міського турніру юних
біологів для учнів 9-11 класів
загальноосвітніх навчальних
закладів
(12 жовтня 2019 року)
Участь у складі журі ХІ
міського турніру юних
географів для учнів 7-11
класів загальноосвітніх
навчальних закладів
(12 жовтня 2019 року)
Участь у складі журі І та ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу – захисту
науково – дослідницьких
робіт учнів – членів Малої
академії наук України
Шевченківського району
(23 листопад – 7 грудень 2019 року)
Підготовка та проведення
«Дня факультету» (квітень
2020 р.)

ст. лаб. Шестопалова С. О.

Роботи згідно з
планом проведення
профорієнтаційних
заходів

ст. лаб. Шестопалова С. О.,
викладачі кафедри

Участь у конкурсі

проф. Крайнюков О. М.,
викладачі кафедри

Участь в акції

проф. Некос А. Н.
проф. Крайнюков О. М.

Інструктажі для
студентів та
викладачів
Участь у семінарах

Зав. каф. Некос А. Н.
Куратори
студентських груп
доц. Уткіна К. Б.,
куратори груп

Участь у складі журі

проф. Крайнюков О. М.
доц. Кривицька І. А.

Участь у складі журі

проф. Некос А. Н.
доц. Уткіна К. Б.

Участь у складі журі

проф. Некос А. Н.
проф. Крайнюков О. М.
доц. Кривицька І. А.

Свято «День
факультету»

викладачі кафедри

4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів
Завдання на навчальний рік:

– Співпраця з потенційними роботодавцями;
– Пропозиції робочих місць для випускників;
– Проведення тренінгів, консультацій.
Види роботи, заходи
Підсумковий
результат

Виконавець

Участь у проведенні
загальноуніверситетського
заходу «Старт кар’єри»
(листопад 2019 року)

Зустрічі випускників
зі студентами

Організація роз’яснювальної
роботи серед студентів та
випускників щодо
законодавчих та нормативноправових актів державного
регулювання зайнятості та
трудових відносин
Робота з інформування
студентів про вакансії
тимчасової та постійної
роботи
Організація ярмарок вакансій,
днів кар’єри та презентацій
підприємств, організацій,
установ
Вивчення динаміки попиту на
фахівців-екологів на ринку
праці, надання відповідних
пропозицій керівництву
університету
Проведення тренінгів,
допомога у складанні резюме
та консультування
претендентів на вакансії щодо
вимог замовника
Здійснення моніторингу
працевлаштування
випускників та відстеження їх
кар’єрного зростання

Проведення зборів та
конференцій

Працевлаштування
випускників та
студентів

Форма підвищення
професійного рівня
Наукове стажування у
Лодзьському технічному
університеті (м. Лодзь, Польща)
Підвищення кваліфікації
«Технології дистанційного
навчання у закладах вищої та

проф. Некос А. Н.,
ст. лаб. Сосонна І.В.,
ст. лаб. Шестопалова С.
О., запрошені
випускники
Куратори груп

ст. лаб Шестопалова С.
О.

Відвідування
різноманітних заходів

Куратори груп
ст. лаб Шестопалова С.
О.

Статистична
інформація

Куратори груп

Тренінги,
консультації

Викладачі кафедри,
куратори груп

Створення
інформаційної бази
працевлаштування
випускників

ст. лаб. Сосонна І. В.
ст. лаб. Шестопалова С.
О.

5. Підвищення
професійного
педагогічних працівників

рівня

Відмітка
про
виконання

науково-педагогічних,

Учасники (прізвище,
ініціали)

Термін виконання

проф. Крайнюков О.М.
доц. Кривицька І.А

08. 07.–15. 07. 2019р.

проф. Крайнюков О. М.
доц. Кривицька І. А.
ст. лаб. Шестопалова С. О.

2019 р.

наукових,
Відмітка
про
виконання

фахової передвищої освіти»
Підвищення кваліфікації
«Технології дистанційного
навчання у закладах вищої та
фахової передвищої освіти»

проф. Некос А. Н.
доц. Уткіна К. Б.

2020 р.

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