Програма розвитку
кафедри моніторингу довкілля та природокористування
ННІ екології
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
(підготовлено зав.кафедрою д. геогр. н., проф. Максименко Н. В.)
На виконання Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019–2025
роки, затвердженої рішенням Конференції трудового колективу університету
від 27 грудня 2018 р., приймати участь у реалізації програмних положень
1. Робота з кадрами та організаційна робота:
1.1. Докладати всіх можливих зусиль по запобіганню скороченню штату
працівників кафедри (у 2019-20 н.р. – 6,75 ст.).
1.2. На виконання п. 5.5. Стратегії «Професійне зростання»
створювати умови для підготовки кадрів вищої кваліфікації:
- підготовка аспірантів (від 2 осіб на рік і більше) (Бурченко С. В. та
Воронін В. О. – продовжують навчання).
- захист кандидатської дисертації ст. викл. Клєщ А.А.
- виконувати план підвищення кваліфікації співробітників кафедри.
2. Освітня діяльність
2.1. Продовжувати підготовку студентів за ОПП «Екологія» та «Заповідна
справа».
2.2. Працювати над розширенням переліку освітніх програм для
залучення більш широкого кола абітурієнтів.
2.3. Забезпечити формування НМК всіх дисциплін в електронному виді з
розміщенням на сайті кафедри.
2.4. На виконання п. 2.8 Стратегії «Електронне навчання» забезпечити
всі дисципліни, що викладаються на кафедрі дистанційними курсами та довести
до 2025 р. частку сертифікованих курсів до 50%.
2.5. На виконання п.4.3. Стратегії «Бази практики» забезпечити
проходження практики студентами ОПП «Заповідна справа» на територіях

ПЗФ, шляхом продовження існуючих та укладання нових договорів про
співпрацю з заповідниками, НПП та ін.
2.6. Залучати до формування і корегування навчальних планів і програм
навчальних дисциплін роботодавців.
2.7. На виконання п. 4.4. Стратегії «Сучасна університетська
бібліотека» проведено роботу з розміщення навчальної та методичної
літератури в репозиторії Університету.
3 Наукова та інноваційна діяльність і робота з комерціалізації
результатів НДР
На виконання п. 1.4. Стратегії «Комерціалізація наукових розробок» :
3.1. Продовжувати виконання НДР кафедри :
- НДР «Інноваційні підходи до експлуатації ґрунтів в умовах
урболандшафту. Спільна з ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені
О.Н. Соколовського Керівник: Максименко Н. В., відповідальний виконавець:
Гололобова О.О. (без фінансування)
-

«Конструктивно-географічне

та

картографічне

обґрунтування

визначення меж територій природно-заповідного фонду в умовах земельної
реформи України» № державної реєстрації 0220U1011444
Керівник: Максименко Н.В., (відп. виконавець від кафедри: Клєщ А.А.)
(без фінансування).
3.2. Щорічно подавати запит на НДР з фінансуванням з Держбюджету.
3.3. Публікувати результати наукових досліджень у наукових фахових
виданнях, журналах, що входять до науко метричних баз (по 1 ст. кожним
співробітником щорічно).
3.4. Продовжувати практику проведення Всеукраїнських Таліївських читань
з публікацією матеріалів конференції та Всеукраїнської студентської наукової
англомовної конференції «Ecology is a priority» з виданням електронної збірки тез
доповідей.
3.5. Забезпечити щорічно підготовку від 3-х наукових робіт студентів на
Всеукраїнські та Регіональний конкурси студентських наукових робіт

3.6. На виконання п.2.11 Стратегії «Новітні психолого-педагогічні
технології навчання» продовжити роботу Науково-методичного семінару
кафедри (куратор зав. кафедрою проф. Максименко Н.В.).
Продовжити роботу Наукових семінарів наукових шкіл кафедри:
1) «Ландшафтно-екологічне планування». Куратор: проф. Максименко
Н. В.
2) «Екологія лісу». Куратор: доц. Коваль І. М.
3) «Екологія зеленої інфраструктури міського середовища». Куратор: доц.
Гололобова О. О.
4) «Заповідна справа та екомережа». Куратор: проф. Максименко Н. В.
5) «Моніторинг довкілля». Куратор: проф. Балюк С. А.
4. Міжнародна діяльність.
На виконання п. 3.6. Стратегії «Міжнародні грантові програми»:
4.1.

Продовжувати

виконання

Міжнародного

гранту:

Еразмус+

«INTENSE: Комплексна докторська програма з екологічної політики,
менеджменту природокористування та техноекології» (586471-EPP-1-2017-1EE-EPPKA2-CBHE-JP).
4.2. Щорічно подавати 2 грантові заявки.
4.3. Виконувати договірні умови з закордонними партнерами шляхом
виконання спільних досліджень, запрошення їх для читання лекцій студентам,
участі у конференціях та спільних публікаціях.
5. Виховна та профорієнтаційна робота.
5.1. Всі викладачі кафедри продовжують виконувати обов’язки кураторів
академічних груп.
5.2. На виконання п. 2.1. Стратегії «Абітурієнт Каразінського» для
залучення більш широкого кола абітурієнтів:
 проводити активну компанію та реалізовувати нову брендинг
стратегію ННІ екології.
 керувати роботами учнів – членів МАН.

 брати участь у шкільних профорієнтаційних заходах.
6 Розвиток кафедрального веб-сайту
На виконання п. 3.2. Стратегії «Університет відкривається світу» на
кафедрі функціонує веб-сайт на домені karazin.ua, який планується зробити у 2х мовних варіантах.
7. На виконання п. 2.2. Стратегії «Випускник Каразінського» створити
банк інформації про випускників і підтримувати з ними зв’язок.
8.

На

виконання

п.

2.6.-2.7

Стратегії

«Веб-платформа

з

працевлаштування та практичної підготовки Каразінського університету»
- сприяти практичній підготовці і працевлаштуванню студентів та
випускників:
– проведення презентацій роботодавців, професійних організацій,
професійних майстер-класів та відкритих лекцій роботодавців:
–

укладання

договорів

про

порозуміння

та

співробітництво

із

роботодавцями та профільними професійними організаціями:
Проблеми, завдання, пропозиції:
Беззаперечне дотримання засад демократії і рівності прав кафедр та
викладачів у відповідності до Статуту та Кодексу цінностей Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна та вимог положення «Про
організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна». Всю роботу кафедри спрямувати на реалізації Стратегії
розвитку Університету, підтримання його високого іміджу, роботи на його
міжнародний рейтинг.
Завдання та перспективи:
1. Забезпечення набору, шляхом розширення методів роботи з
абітурієнтами (соцмережі, інтернет-зв’язок, особисті траєкторії) та кола
залучених верств населення, а саме – за освітньо-професійною програмою
«Заповідна справа» охопити працівників установ та організацій природнозаповідного фонду для отримання другої чи першої вищої освіти за своїм
фахом.

2. Розробка нових освітніх програм, конкурентоздатних на ринку праці
відповідно до європейських та світових норм.
3. Підготовка фахівців у відповідності до європейських та світових норм і
стандартів, підвищуючи для цього науковий та методичний рівень викладачів
та співробітників та залучаючи іноземних лекторів.
4. Пошук госпрозрахункових тем, договорів, грантів, підвищення
комерціалізації наукових досліджень.
5. Активізація науково-дослідної роботи студентів, урізноманітнення її
форм.
6. Розширення наукової роботи співробітників, публікації у виданнях з
impact-фактором.
7. Оновлення матеріально-технічної бази.
8. Оновлення та постійне наповнення сайту кафедри.
9. Підготовка нових дистанційних курсів, оn-line лекцій.
10. Участь у наукових, науково-практичних конференціях, семінарах,
симпозіумах тощо, в тому числі, міжнародних.
11. Продовження міжнародної діяльності у рамках Erasmus+ та залучення
нових

міжнародних

учасників

та

партнерів

на

основі

договорів

університетами.

Завідувач кафедри
моніторингу довкілля
та природокористування
д. геогр. н., проф..
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