2

Форма № Н-2.03
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Навчально – науковий інститут екології
Кафедра екологічної безпеки та екологічної освіти

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Завідувач кафедри
___________________________
“______”____________2020 р.

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ
екологічної безпеки та екологічної освіти
на 2020/ 2021 навчальний рік

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,
протокол №15 від „31”серпня 2020 р.

2
1. Методична робота
Завдання на навчальний рік:
– Розробка робочих програм до нових навчальних дисциплін;
– Наповнення курсів дистанційного навчання та їх сертифікація.
– Розроблення науково – методичних комплексів до нових навчальних дисциплін
Види роботи, заходи
Розроблення програм
навчальних
дисципліни «Вступ до
фаху з екологічної
безпеки», «Екологічна
безпека», «Основи
екологічного ризику»,
«Екологічний
контроль сировини і
продукції на кордоні»,
«Технічні методи та
засоби забезпечення
техногенної безпеки»,
«Науково –
методологічні основи
екологічної безпеки»,
«Метрологічні
аспекти контролю
якості довкілля»
«Європейське
законодавство та
екологічне право»,
«Поводження з
небезпечними
відходами»,
«Альтернативні
технології захисту
довкілля», «Основи
екотоксикології»,
«Глобальні біологічні
загрози»
Створення
дистанційних курсів,
що відкриті для
доступу студентів
Взаємовідвідування
занять викладачами
кафедри
Розробка навчально –
методичних
комплексів нових
дисциплін

Підсумковий
результат
Розміщення на сайті
кафедри та
використання в
навчальному процесі,
відкриття
дистанційних курсів
та їх змістовне
наповнення на
платформі Moodle,
розробка
презентаційних
матеріалів

Заповнення
матеріалами
навчальних
дисциплін на
платформі Moodle
взаємовідвідування
занять згідно плану,
заповнення журналу
Розміщення на сайті
інституту ННІ та на
сайті кафедри

Виконавець
зав. каф. Некос А. Н.
проф. Крайнюков О. М.
доц. Безсонний В. Л.
доц. Уткіна К. Б.
доц. Кривицька І. А.

викладачі кафедри

викладачі кафедри
зав. каф. Некос А. Н.
проф. Крайнюков О. М.
доц. Безсонний В. Л.
доц. Уткіна К. Б.

Відмітка про
виконання
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Створення, змістовне і Сертифікація 7
дидактичне
курсів
наповнення
дистанційних курсів
та їх сертифікація

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

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;
Види роботи, заходи
Подання наукових
статей до фахових
видань
Подання наукових
статей до публікації у
наукових виданнях,
що індексуються в
міжнародних
науковометричних
базах (Scopus/ WoS)
Участь у наукових
конференціях та
подання до публікації
тез доповідей
конференцій
Керівництво науковою
роботою студентів з
підготовкою на
конкурс наукових
робіт до регіонального
конкурсу та
Всеукраїнського
конкурсу
студентських
наукових робіт
Виконання
міжнародного проєкту
Еразмус+ «INTENSE:
Комплексна
докторська програма з
екологічної політики,
менеджменту
природокористування
та техноекології»
(2019 – 2021 рр.)

Підсумковий
результат
5-6 статті

Виконавець
викладачі кафедри

4-6 статті

викладачі кафедри

До 10 тез

викладачі кафедри

4 роботи

зав. каф. Некос А. Н.
проф. Крайнюков О. М.
доц. Уткіна К. Б.
доц. Кривицька І. А.
ст. викл. Бодак І. В.

Розробка навчальних
програм PhD
студентів, створення
ОНП, затвердження
на ученій раді
інституту та
університету.
Підготовка звітів.

зав. каф. Некос А. Н.
доц. Уткіна К. Б.

Відмітка про
виконання
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Підготовка запитів для
участі у конкурсах
наукових досліджень
МОН України та
національного фонду
досліджень України
Заключення договорів
та виконання
госдоговірних тематик
Підготовка відгуків на
автореферати
дисертацій, рецензій
на статті, підручники,
навчальні посібники,
монографії тощо
Захист дисертації
доктора філософії

Підготовка запитів

викладачі кафедри

Звітня документація

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

10 – 12 документів

зав. каф. Некос А. Н.
проф. Крайнюков О. М.
проф. Ачасов А. Б.,
доц. Уткіна К. Б.

Захист дисертації
доктора філософії

доц. Кривицька І. А.

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
Види роботи, заходи
Робота кураторів згідно
планів
Участь у якості експертів
у роботі секції 22
Наукової ради МОН
України за фаховим
напрямом «Науки про
Землю»
Участь у якості експерта у
комісії Національного
фонду досліджень
України
Участь у якості експерта
Міжгалузевої експертної
ради з вищої освіти при
Акредитаційній комісії
МОН України
Робота у спеціалізованих
радах із захисту
дисертацій
Участь в роботі ученіої
ради університету
Робота в ученій раді

Підсумковий
результат
Рейтинг
студентських груп

Виконавець

проф. Крайнюков О. М.
доц. Уткіна К. Б.
доц. Кривицька І. А.
ст. викл. Бодак І. В.
Експертні висновки, зав. каф Некос А. Н.,
участь у нарадах
проф. Крайнюков О. М.
експертів

Експертні висновки, зав. каф Некос А. Н.
участь у нарадах
експертів
Експертні висновки, зав. каф Некос А. Н.
участь у нарадах
експертів
Участь у засіданнях
Участь у засіданнях

зав. каф Некос А. Н.
проф. Крайнюков О. М.
проф. Ачасов А. Б.
зав. каф Некос А. Н.

Участь у засіданнях

зав. каф Некос А. Н.

Відмітка про
виконання
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навчально – наукового
інституту екології
Робота в науково –
методичній комісії
навчально – наукового
інституту екології
Робота в редколегіях
наукових фахових
журналах

Участь у засіданнях

Робота в редколегіях
наукових журналах, що
індексуються у
науковометричних базах
Scopus/ WoS
Кураторство
студентського наукового
товариства ННІ екології

Рецензування
статей

Рецензування
статей

Участь у
профорієнтаційній роботі
Організація та проведення
І туру конкурсу
студентських наукових
робіт за спеціальністю 101
«Екологія»
Організація та проведення
І етапу Всеукраїнської
олімпіади за дисципліною
«Екологія»

Публікації
студентів: тез,
статей, наукових
робіт. Участь в
конкурсах
Участь у журі
конкурсів МАН,
міських турнірів з
географії та біології
Підготовка
конкурсних робіт.
Підготовка наказу.
Проведення
конкурсу
студентських
наукових робіт.
Підготовка наказу.
Проведення
олімпіади

проф. Крайнюков О. М.
проф. Ачасов А. Б.
доц. Уткіна К. Б.
зав. каф Некос А. Н.
доц. Кривицька І. А.
зав. каф Некос А. Н.
(член редколегії)
проф. Крайнюков О. М.
(голова)
зав. каф Некос А. Н.
проф. Крайнюков О. М.

зав. каф Некос А. Н.

викладачі кафедри

зав. каф Некос А. Н.
викладачі кафедри

проф. Крайнюков О. М.
ст. викл. Бодак І. В.

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
Організація
роз’яснювальної
роботи серед
студентів та
випускників щодо
законодавчих та
нормативно-

Підсумковий
результат
Проведення зборів та
конференцій

Виконавець
Куратори груп

Відмітка про
виконання
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правових актів
державного
регулювання
зайнятості та
трудових відносин
Робота з
інформування
студентів про
вакансії тимчасової
та постійної роботи
Участь у тижні
кар’єри, ярмарках
вакансій,
презентацій
підприємств,
організацій, установ
Вивчення динаміки
попиту на фахівцівекологів на ринку
праці
Проведення
тренінгів, допомога у
складанні резюме та
консультування
претендентів на
вакансії щодо вимог
замовника
Здійснення
моніторингу
працевлаштування
випускників та
відстеження їх
кар’єрного зростання

Працевлаштування
випускників та
студентів

ст. лаб Шестопалова С. О.

Відвідування
Куратори груп
різноманітних заходів інж. Шестопалова С. О.
(відповідальна за
профорієнтаційну роботу)
Статистична
інформація,
інформування
студентів
Тренінги,
консультації

Куратори груп
інж. Шестопалова С. О.
(відповідальна
за
профорієнтаційну роботу)
Викладачі кафедри,
куратори груп

Створення
інформаційної бази
працевлаштування
випускників

Викладачі кафедри
інж. Шестопалова С. О.
(відповідальна за
профорієнтаційну роботу)

5. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, педагогічних
працівників
Форма підвищення
професійного рівня
Підвищення
кваліфікації
«Технології
дистанційного
навчання у закладах
вищої та фахової
передвищої освіти»
Захист дисертації
доктора філософії

Учасники
(прізвище, ініціали)
доц. Безсонний В. Л.
ст. лаб Вауліна Т. Ю.

доц. Кривицька І. А.

6. Зміни, доповнення плану

Термін виконання
2020 – 2021 н. р.

2020 – 2021 н. р.

Відмітка про
виконання
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Дата

Розділ

Назва змін та доповнень

Термін
виконання

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

