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

ННІ екології
Кафедра екології та менеджменту довкілля
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В.о. завідувача кафедри
проф. Ачасов А.Б.
___________________________
“______”____________2021 р.

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ
екології та менеджменту довкілля
(назва кафедри)

на 2021/ 2022 навчальний рік
Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,
протокол № 22 від „30” серпня 2021 р.

1. Методична робота
Завдання на навчальний рік:
- удосконалити кафедральну програму розвитку електронного (дистанційного)
навчання у межах реалізації проекту 2.8 «Електронне навчання» Стратегії розвитку
університету
- оптимізувати змістовне навантаження навчальних дисциплін відповідно до означених
у Тимчасових стандартах вищої освіти та Освітньо-професійних програмах
компетентностей та результатів навчання;
- підготувати до викладання курс на англійській мові у межах реалізації проекту 2.10
«Англійська мова в освітньому процесі» Стратегії розвитку університету;
- розробити та запропонувати до вільного вибору студентів університету перелік
дисциплін, які мають найвищий рівень науково-методичного забезпечення,
відповідають сучасним вимогам, тенденціям та викликам ринку праці та
спрямованості на розширення кола компетентностей випускника університету;
- розробити графік проведення дистанційних занять з наведенням посилань-запрошень
для здійснення контролю завідувачем кафедри та представниками відділу якості
освіти згідно проекту 5.3 «Електронне управління» Стратегія розвитку університету;
- підготувати до акредитації 2 дистанційних курси у межах реалізації проекту 2.8
«Електронне навчання» Стратегії розвитку університету;
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-

-

розробити комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних
першого рівня вищої освіти (бакалаврського) для нової освітньої
«Екологічний контроль і аудит»;
удосконалити комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних
другого рівня вищої освіти (магістерського) для нової освітньої
«Екологічний контроль і аудит».
Види роботи, заходи

Підсумковий
результат

Аналіз та оптимізація змісту
навчальних дисциплін на
методичних семінарах
кафедри та факультету
(протягом року)

Оновлення 12
робочих програм
навчальних
дисциплін (1
дисципліна для 1
викладача)

Підготовка навчальнометодичного комплексу для
дисциплін вільного вибору
студентів університету на
наступний навчальний рік

Пропозиції з 12
навчальних
дисциплін (1
дисципліна для 1
викладача)

Підготовка до акредитації 2
апробованих дистанційних
курсів

Подання
удосконаленого
дистаційного курсу
на акредитацію до
ЦЕН ХНУ імені
В.Н. Каразіна

Контроль та доробка
методичного забезпечення
навчальних дисциплін

Нові комплекси
НМЗ навчальних
дисциплін кафедри
на сайті факультета

Виконавець

дисциплін
програми
дисциплін
програми

Відмітка
про
виконання

Ачасов А.Б.
Баскакова Л.В.
Бірюков О.В.
Гриценко А.В.
Лісняк А.А.
Карпов В.Г.
Кравченко Н.Б.
Кулик М.І.
Кучер А.В.
Ричак Н.Л.
Тітенко Г.В.
Ачасов А.Б.
Баскакова Л.В.
Гриценко А.В.
Лісняк А.А.
Карпов В.Г.
Кравченко Н.Б.
Кулик М.І.
Кучер А.В.
Ричак Н.Л.
Тітенко Г.В.
Ачасов А.Б.
Кулик М.І.

Зав.кафедрою,
усі науковопедагогічні
працівники

2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії
(кандидатів наук), докторів наук
Завдання на навчальний рік:
– провести серію практичних експериментів на базі навчально-наукової лабораторії
екологічних аналітичних досліджень (свідоцтво про відповідність системи
вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012-2005);
– продовжити роботи щодо створення на сайті інституту відкритої бази геоданих по
виконаних наукових дослідженнях;
– продовжити науково-методичні роботи в межах реалізації міжнародних проектів;
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–

розпочати роботи щодо проведення територіального
Пирятинського національного природного парку
Види роботи, заходи

Практичні лабораторні
експерименти (до 01.07.2022 р.)

Підсумковий
результат
2-3 наукові
статті

Проведення
та
виступ Виступи на
викладачів на Міжнародної конференції,
інтернет-конференції «Сучасні друк тез
проблеми
екологічного
контролю та аудиту» (лютий
2022)
Проведення
та
виступ
викладачів
на
ХХV
Міжнародної
науковопрактичної
конференції
«Екологія,
охорона
навколишнього середовища та
збалансоване
природокористування: освіта –
наука – виробництво» (квітень
2022 року)
Науково-методичні роботи в
межах реалізації міжнародних
проектів (до 31.08.2022 р.)

екологічного

Виконавець

аудиту

Відмітка
про
виконання

Ачасов А.Б.,
Тітенко Г.В.
Лісняк А.А.,
Науково-педагогічні
працівники кафедри

Виступи на
конференції,
друк тез

Науково-педагогічні
працівники кафедри

Участь у 2-3
заходах у межах
реалізації
міжнародних
проектів
(тренінги,
семінари,
конференції)

Зав.кафедрою,
усі науковопедагогічні
працівники

3. Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної бази
Завдання на навчальний рік:
– заключити договір про наукову співпрацю з Пирятинським національним природним
парком;
− провести удосконалення системи контролю якості освіти на кафедральному рівні
відповідно до Рішення Вченої ради ХНУ від 28.10.2016 (протокол №15)
− організувати систематичний контроль кураторів академічних груп за станом
академічної успішності, досягненнями студентів та соціально-психологічним станом
студентів;
− сформувати план закупівель та розширити матеріально-технічну базу навчального
процесу;
− розробити сайт кафедри та сторінки кафедри у соціальних мережах;
− активізувати роботу щодо
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Види роботи, заходи

Підсумковий результат

Взаємне відвідування занять
з обговоренням на
методичних семінарах та
засіданнях кафедр
Кураторські часи,
відвідування гуртожитків

Оптимізація та
підвищення
ефективності
навчального процесу.
Рейтинг групи

Розширення матеріальнотехнічної бази навчального
процесу

Оновлення обладнання
лабораторії, оновлення
парку комп’ютерної
техніки
Сайт кафедри,
сторінки кафедри у
соціальних мережах

Розробка та інформаційне
насичення сайту кафедри та
сторінки кафедри у
соціальних мережах
Робота з потенційними
абітурієнтами під час
зустрічей у школах та на
поточних заходах відповідно
до проєкту п. 2.1. Абітурієнт
Каразінського Стратегії
розвитку університету
Організація та проведення
викладачів на Міжнародної
інтернет-конференції
«Сучасні проблеми
екологічного контролю та
аудиту» (лютий 2022)
Організація та проведення
викладачів на ХХV
Міжнародної науковопрактичної конференції
«Екологія, охорона
навколишнього середовища
та збалансоване
природокористування: освіта
– наука – виробництво»
(квітень 2022 року)

Виконавець

Відмітка
про
виконання

Усі НПП
кафедри
Куратори
академічних
груп
Зав.кафедрою,
зав.лабораторіє
ю
Зав.кафедрою,
лаборанти

Висвітлення заходу на
сайті

Зав. кафедрою,
усі викладачі

Висвітлення заходу на
сайті. Друк збірки
матеріалів конференції

Науковопедагогічні
працівники
кафедри

Висвітлення заходу на
сайті. Друк збірки
матеріалів конференції

Науковопедагогічні
працівники
кафедри

4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів
Завдання на навчальний рік:
− організація зустрічей з роботодавцями для осіб, що навчаються на другому рівні
(магістерської) вищої освіти за спеціалізацією «Екологічний менеджмент і аудит»
− підписання договорів про співробітництво з потенційними роботодавцями для
випускників спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» та
спеціалізації «Екологічний менеджмент і аудит»
− допомога у пошуку вакансій та пропозицій для випускників спеціальності «Екологія
та охорона навколишнього середовища» та спеціалізації «Екологічний менеджмент і
аудит» та прийняття участі у загальноуніверситетських заходах «Тиждень карьєри» та
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«Ярмарок вакансій» у відповідності з проєктами 2.6-2.7 «Практична складова
освітнього процесу. Професійна кар’єра випускників» Стратегії розвитку
університету.
Підсумковий
результат

Види роботи, заходи
Оновлення Договору про
співпрацю з ННЦ «Інститут
ґрунтознавства та агрохімії
ім. О.Н. Соколовського»

Договір про
співпрацю

Виконавець

Відмітка
про
виконання

Проф. Ачасов
А.Б.

5. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, педагогічних
працівників
Форма підвищення професійного
рівня

Учасники
(прізвище, ініціали)

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Підвищення кваліфікації з
дистанційного навчання
6. Зміни, доповнення плану
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)

