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ЗВІТ 

завідувача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

факультету геології, географії, рекреації і туризму  
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

д. геогр. н., проф. НЄМЕЦЬ Людмили Миколаївни 

про роботу кафедри у 2018-2019 н. р. 
 
 

1. Динаміка контингенту студентів за 2 останні роки 

У 2017-2018 н. р. на кафедрі навчалися 122 студенти, із яких 85 – на 

першому рівні освіти (бакалаврат), 37 – на другому рівні освіти (магістратура), 

а також 4 аспіранти (таблиця 1). У 2018-2019 н. р. на кафедрі навчалися 

115 студенти, із яких 79 – на першому рівні освіти (бакалаврат), 36 – на 

другому рівні освіти (магістратура), а також 3 аспіранти (таблиця 1).  

 

Таблиця 1. Динаміка контингенту студентів кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства, 2017-2018 н.р. – 2018-2019 н.р. 

 

БАКАЛАВРИ 

бюджет контракт іноземні студенти   

2017-

2018 

2018-

2019 
різниця 

2017-

2018 

2018-

2019 

різни

ця 

2017-

2018 

2018-

2019 
різниця  

53 55 +2 9 12 +3 5 1 - 4 денне 

11 4 - 7 7 7 0 0 0 0 заочне 

МАГІСТРИ 

бюджет контракт іноземні студенти   

2017-

2018 

2018-

2019 
різниця 

2017-

2018 

2018-

2019 

різни

ця 

2017-

2018 

2018-

2019 
різниця  

26 23 - 3 6 2 - 4 2 1 - 1 денне 

 
5 +5 3 6 - 3 0 0 0 заочне 

АСПІРАНТИ 

бюджет контракт іноземні студенти  

2017-

2018 

2018-

2019 
різниця 

2017-

2018 

2018-

2019 

різни

ця 

2017-

2018 

2018-

2019 
різниця  

4 5 +1 - - - - - - денне 

 

2. Навантаження викладачів за 2018-2019 н.р.  

У 2017-2018 н. р. на кафедрі загальне навантаження по кафедрі становило 

6932,1 години, з яких 3366,3 години – аудиторне, 3565,8 годин – позааудиторне 

(табл. 2). 
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Таблиця 2. Навантаження викладачів кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства у 2018-2019 н.р. 

 
ПІБ 

викладача 

Доля ставки Навантаження Відповідність ліцензійним 

умовам Аудит. Позаауд. 

ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ  

Нємець Л. М. 1,0 (заг.фонд) 240,3 357,4 12 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 

14, 16, 17 

Нємець К. А. 1.0 (заг.фонд) 251,0 343,5 11 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 
16, 17 

Костріков С. В. 1.0 (заг.фонд) 292,0 288,5 10 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13,  
16, 17 

Сегіда К. Ю. 0,5(заг.фонд)  
+ 

0,5(спец.рах.) 

421,3 
(з них 183 

погод.) 

357,5 11 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 
16, 17 

Ключко Л. В. 1.0 (заг.фонд) 380,0 

(з них 138 

погод.) 

320,4 

 

7 1, 2. 3, 10, 11, 16, 17 

Гусєва Н. В. 1,0 (заг.фонд) 451,0 
(з них 210 

погод.) 

210,0 9 1, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 16, 
17 

Кандиба Ю. І. 1,0 (заг.фонд) 282,8 

(з них 41 
погод.) 

334,8 10 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 14, 

16, 17 

Вірченко П. А. 1,0 (заг.фонд) 252,0 252,0 8 2, 3, 9, 10, 13, 14, 16, 17 

Редін В. І. 0,5 (заг.фонд) 129,0 

(з них 10 

погод.) 

159,8 7 1, 2, 9, 11, 13, 16, 17 

ЗА СПЕЦ. РАХУНКОМ  

Телебєнєва 

Є. Ю. 

0,5(спец.рах.) 152,0 
(з них 31 

погод) 

176,3 7 1, 2, 3,10,13,16,17 

Мезенцев К. В. 0,25 
(спец.рах.) 

174,0 
(з них 114 

погод.) 

88,0 13 1. 2, 3, 4,5, 8, 9,10 11, 
13, 14,16, 17 

Скриль І. А. 0,25 

(спец.рах.) 

66,0 84,0 5 9,10,13,16,17 

Кобилін П. О. 0,25 
(спец.рах.) 

68,0 75,0 4 1,2,13,16 

Кравченко К.О. 0,5(спец.рах.) 206 

(з них 84 

погод.) 

172,0 5 1,2,10,13,16 

 

3. Публікації викладачів у міжнародних наукометричних базах 

даних  

Практично всі викладачі кафедри мають публікації у наукометричних 

базах даних. Загальна кількість публікації у виданнях, що включено до науко 

метричної бази Scopus, 34, у Web of Science – 31 (табл. 3).  
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За 2018-2019 н. р. на кафедрі підготовлено більше 100 наукових праць, з 

яких 10 – у виданнях, що входять до наукометричних баз  (SCOPUS, Web of 

Science, Index Copernicus); 11 – у фахових виданнях; 63 – матеріалів 

конференцій та тез доповідей.  

 

Таблиця 3. Публікації викладачів кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства у міжнародних наукометричних базах даних 
ПІБ викладача Scopus Web of Science всього 

Нємець Л. М. 9 5 14 

Нємець К. А. 2 5 7 

Костріков С. В. 1+1подана 2 3 

Сегіда К. Ю. 9 6 15 

Ключко Л. В. 2 - 2 

Гусєва Н. В. 3 3 6 

Кандиба Ю. І - 3 3 

Вірченко П. А. - - 0 

Редін В. І.  1 1 

Телебєнєва Є. Ю. 3 1 4 

Мезенцев К. В. - 1 1 

Скриль І. А. - - 0 

Кобилін П. О. 3 2 5 

Кравченко К. О. 2 2 4 

ВСЬОГО  34 31 65 

 

Журнал «Часопис соціально-економічної географії», що випускає 

кафедра, входить до міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus, 

Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, InfoBase Index, Eurasian Scientific 

Journal Index, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Research Bible, OAJI, ERIH 

PLUS, DOAJ. У 2018 р. журнал увійшов до видань першої категорії ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, що дало підстави для подання його на включення до 

міжнародних наукометричних баз SCOPUS та Web of Science. 

 

4. Результати наукової діяльності кафедри за 2018-2019 н.р. 

У 2018–2019 н. р. співробітники кафедри виконували наступні науково-

дослідні роботи: 

держбюджетна тематика: 

-  «Розробка методів просторового аналізу та прогнозу демографічного 

процесу й системи розселення регіону з метою оптимізації (на прикладі 

Харківської області)» (ДР № 0116U000936, керівник доц. Сегіда К. Ю., 2016-

2018 рр.), фінансування: 290 234 грн: (2016 р. – 62 920 грн, 2017 р. – 143 675 

грн, 2018 р. – 83 639 грн); 

грантова тематика: 

- «Формування людського потенціалу України через нівелювання 

демографічних проблем» (ДР № 0118U006480, керівник доц. Сегіда К. Ю., 



4 

 

2018 р.), Грант Президента України на 2018 р., фінансування: 75 тис грн. 

(2018 р);  

- «Українські міста на лінії геополітичного розлому: міська 

ідентичність, геополітика та міська політика» (керівник проф. Нємець Л. М., 

2018-2022 рр.), Грант The Research Council of Norway, фінансування: 33 850  

норвезьких крон (екв. 33 850 євро), (2018 р. – 1 814,68 євро, 2019 р. – 7 775 

євро). 

Фонд модернізації ХНУ імені В. Н. Каразіна: 

- «Розробка методу структурно-інформаційного аналізу агломерацій» з 

фінансуванням 100 тис. грн (керівник проф.  Нємець К. А., 2019 р.) 

У 2018–2019 навчальному році було підготовлено та подано запити 

проектів:  

- «Трансформації міст України в аспекті переходу до поліцентричної 

моделі просторового розвитку» (конкурс проектів молодих учених МОН 

України, керівник доц. Сегіда К. Ю.); 

-  «Людський потенціал ВПО як чинник економічного розвитку регіонів 

України» (конкурс МТОТ, доц. Нємець Л. М.); 

- Співробітники кафедри беруть участь у Празькому процесі (Prague 

Process: Dialogue, Analyses and Training in Aciton) за темою «Internally Displaced  

in Ukraine: mapping flows and challenges» (доц. Гусєва Н. В., доц. Сегіда К. Ю.). 

Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 

 

У 2018-2019 н. р. співробітниками кафедри було розглянуто на науково-

методичних семінарах 43 авторефератів дисертацій та підготовлено відгуки на 

них. 

Сприяння науковій роботі студентів 

 

Однією із форм позааудиторної роботи, яка сприяє науковому пошуку 

студентів на кафедрі є їх участь у роботі дискусійного клубу студентів, 

аспірантів та молодих науковців кафедри, який функціонує більше 10 років. На 

засіданнях дискусійного клубу, які проводяться відповідно до затвердженого 

плану, обговорюються актуальні проблеми, пов'язані з сучасними суспільно-

географічними дослідженнями, розвитком самої науки, науковими пошуками 

молоді тощо. Залучення студентів до такої форми позааудиторної роботи 

сприяє підвищенню їх творчої активності, примножує внесок молодих 

дослідників у науково-дослідну діяльність кафедри, спонукає до творчого 

пошуку, роботи в колективі тощо. 

 

На кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства щомісяця 

проводяться науково-методологічні семінари, на яких магістранти, аспіранти, 

молоді викладачі й науковці звітують про результати особистих наукових 

досліджень. У 2018-2019 навчальному році було проведено два наукових та 

шість науково-методологічних семінарів. 
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Участь у науково-практичних, науково-теоретичних та науково-

методичних конференціях є однією із форм науково-дослідної роботи студентів 

у вищому навчальному закладі. На кафедрі щорічно проводиться міжнародна 

науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців 

«Регіон: суспільно-географічні аспекти». Студенти кафедри під керівництвом 

викладачів готують тези та статті, які є результатом їх науково-дослідної 

роботи; під час конференції на пленарному та секційному засіданнях 

доповідають та обговорюють основні положення власних досліджень, а також, 

результати досліджень інших учасників конференції. 

 

Протягом 2018-2019 н. р. студенти кафедри брали активну участь у 

освітніх та наукових заходах, зокрема, в Університетському конкурсі 

студентських наукових робіт з природничих наук – 2 особи (Венгрин Д. – 

перше місце, Зайцев Є. – третє місце) та Харківському регіональному конкурсі 

студентських наукових робіт з природничих наук – 2 особи (Венгрин Д. – 

диплом другого ступня, керівник – доц. Сегіда К. Ю., Зайцев Є. – диплом 

третього ступеня, керівник – доц. Кандиба Ю. І.). 
 

 

У 2018-2019 н.р. були затверджені заявки на фінансування із забезпечення 

мобільності студентів та викладачів між університетами (на програмні періоди 

2018-2020 рр.) від Програми Erasmus+ (з Університетом Орадя (Румунія) та 

Університетом Жирони (Іспанія). 

Протягом ІІ семестру 2018-2019 н.р. студентка 1 курсу магістратури 

Венгрин Дар’я  проходила навчання в Університеті Жирони (Іспанія), 

студентки 1 курсу магістратури Кузнєцова Анастасія та Попович Ольга – у 

Талліннському університеті (Естонія) за програмою Erasmus+.  

19 вересня 2018 р. кафедру відвідав професор кафедри географії 

Університету Жирони Джозеп Віла Субірос з метою читання лекцій, обміну 

досвідом в науково-освітній діяльності. 

8 листопада 2018 р. кафедру відвідав доцент рекреаційного менеджменту 

Школи природничих наук і здоровя Талліннського університету (Естонія) Март 

Рейманн з метою читання лекцій, обміну досвідом в науково-освітній 

діяльності. 

6-10 травня проходив стажування на кафедрі доцент рекреаційного 

менеджменту Школи природничих наук і здоров’я Талліннського університету 

(Естонія) Март Рейманн.  

В рамках програми «Study Tours to Poland» (Республіка Польща) студентка 

2 курсу Ушкварок Дар'я пройшла навчання протягом ІІ семестру 2018-2019 н.р..   

22-26 квітня 2019 р. проф. Нємець Л.М. та доц. Сегіда К.Ю. пройшли 

стажування у Талліннському університеті (Естонія) за програмою Erasmus+. 

20-26 травня 2019 р. доц. Ключко Л. В. пройшла стажування в 

Університеті Жирони (Іспанія) за програмою Erasmus+. 

Подано наступні спільні заявки на отримання фінансування на 

забезпечення мобільності студентів та викладачів між університетами від 
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Програми Erasmus+ (з Університетом Орадя (Румунія), Університетом Жирони 

(Іспанія) та Талліннським університетом (Естонія) на програмні періоди 2019-

2021 рр.).  

Організація кафедрою в 2018-2019 навчальному році міжнародних і 

всеукраїнських наукових та методичних конференцій, семінарів, виставок, 

олімпіад, експедицій тощо. 

За звітний період кафедрою було підготовлено та проведено ряд 

міжнародних і загальноукраїнських наукових та методичних конференцій, 

семінарів, виставок, олімпіад, експедицій, а також зустрічі з відомими 

фахівцями та науковцями в галузі суспільної географії, зокрема: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Регіон – 2018: стратегія 

оптимального розвитку» (м. Харків, 8-9 листопалда 2018 р.). 

2. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих науковців «Регіон – 2019: суспільно-географічні аспекти» (м. Харків, 

11 – 12 квітня 2019 р.). 

3. Перша міжнародна докторська літня школа з міської геополітики: міська 

ідентичність, геополітика та міська політика (м.Харків, 5-10 червня 2019р.) у 

рамках реалізації Дослідницького проекту Українські міста на лінії 

геополітичного розлому. 

4. Онлайн спілкування в рамках проекту «Ukrainian geopolitical fault-line cities: 

urban identities, geopolitics and urban policy» спільно з Університетом 

Осло(Норвегія) (6 лютого 2019 р., 4-6 квітня 2019 р.) 

5. Online семінар у рамках розробки проекту «Developing recreational tools of 

well-being for urban communities in Eastern Ukrainian conflict zones» (спільно з 

Талліннським університетом в рамках програми NORRUSS підтримки фонду 

The Research Council of Norway) (квітень-травень 2019 р.) 

6. Зустрічі з фахівцями:  

 Джозеп Віла Субірос – професор кафедри географії університету Жирони 

(Іспанія), який проходив стажування на кафедрі за програмою Erasmus+, 

провів лекцію в рамках дискусійного клубу студентів, аспірантів та 

молодих науковців (19 вересня 2018 р.) 

 Топчієв Олександр Григорович – завідувач кафедри економічної та 

соціальной географії і туризму Одеського національного університету 

імені І.І. Мечникова Тема: «Методологічні основи географії : 

Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля» (12 жовтня 2018 р.) 

 Март Рейманн – доцент рекреаційного менеджменту школи природничих 

наук і здоров'я Талліннського університету (Естонія)Тема: «Особливості 

підготовки фахівців у Талліннському уні-верситеті» (08 листопада  

2018 р.) 

  Павел Беднар – PhD, доцент (Університет Томаша Бати у Зліні) Тема: 

«Картографування просторово-часових моделей розвитку творчих 

галузей у Чеській Республіці» (08 листопада 2018 р.) 
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 Майкл Джентиле – PhD, проф. (University of Oslo)Тема: «Геополітичні та 

зовнішньополітичні переваги в Дніпрі та Харкові: раннє дослідження» (08 

листопада 2018 р.) 

 Микола Барановський –д.геогр.н., проф. (Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя)Тема: «Трансформаційні процеси, 

сучасні проблеми та перспективи розвитку міст у проблемних регіонах 

України (на прикладі м. Ніжина)» (08 листопада 2018 р.) 

  Григорій Підгрушний – д.геогр.н., ст..наук.співроб. (Інститут географії 

НАН України)Тема: «Сучасні трансформаційні процеси виробничих 

територій Києва» (08 листопада 2018 р.) 

 Майкл Джентиле – PhD, проф. (University of Oslo) «Міжнародний досвід 

організації наукової діяльності в регіональних і міських дослідженнях» 

(09 листопада 2018 р.) 

 Март Рейманн – доцент рекреаційного менеджменту школи природничих 

наук і здоров'я Талліннського університету (Естонія). Тема: « Рекреаційне 

планування зелених зон (на прикладі Харкова та світу) (10 травня 2019 р.) 

 Доктор Нірундон Тапачай – директор Казетсарстської міжнародної MBA 

програми та студенти Казетсартського університету (м. Бангкок, Таїланд) 

(21-25 червня 2019 р.) 

7. Наукові семінари згідно плану роботи: 

 «Суспільна географія ХХІ століття: особливості досліджень та їх 

реалізація (зарубіжний досвід та вітчизняні реалії)»; 

 «ГІС у природничих дослідженнях»; 

 «Регіональні дослідження: традиційні та оригінальні методики» 

8. Методичні семінари згідно плану роботи: 

 «Суспільно-географічні особливості формування та розвитку системи 

розселення Харківської області»;  

 «Просторовий аналіз антропогенної інфраструктури мегаполісу через 

засоби ГІС (на прикладі міста Харків»; 

 «Особливості методики дослідження антропогенного довкілля в Україні 

та світі»; 

 «Місце суспільно-географічних досліджень при проведенні регіоналізації 

України»; 

 «Особливості просторової організації великих міст ( на прикладі 

м. Харкова та м. Катовіце); 

 «Економічна та соціальна географія в школі: методика викладання»; 

 «Участь у закордонних конференціях, матеріали яких індексуються в 

міжнародних науко метричних базах». 

9. Комплексна навчально-дослідницька студентська експедиція в Сумський 

регіон (червень 2019 р.). 

В межах міжнародного співробітництва ведеться активне спілкування, 

зокрема в Інтернет-режимі, з фахівцями в галузі географічних наук 

Університету Орадя (Румунія), Університетом Жирони (Іспанія), Таллінським 
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університетом (Естонія), Університетом Альберти (Канада), Тбіліським 

державним університетом імені Іване Джавахішвілі (Грузія). 

 

5. Напрямки розвитку кафедри відповідно до Стратегії розвитку 

університету на 2019-2025 роки. 

В рамках Стратегії розвитку університету на 2019-2025 роки кафедрою 

заплановані наступні заходи:  

Університетська наука 

- брати активну участь у підвищенні конкурентоздатності 

університетської науки в масштабі світового академічного простору;  

- забезпечити ефективне функціонування аспірантури та докторантури; 

- сприяти своєчасному та достроковому захисту дисертацій;  

- сприяти забезпеченню наукових розробок потужною комп`ютерною 

технікою та передовими технологіями; 

- долучатися до визначення критеріїв ефективного стимулювання 

наукової діяльності викладачів.  

Освітня діяльність: 

- активізувати профорієнтаційну роботу із  залучаюченням нових форм 

європейського зразку; 

- забезпечити втілення компетентнісного підходу в навчально-виховний 

процес; 

- проводити роботу над вдосконаленням програм адаптації 

першокурсників з метою втілення студентоцентричного підходу;  

- активізувати підвищення практичної підготовки студентів (організації, 

виробництво тощо);  

- сприяти підвищенню інформаційно-комп’ютерної компетентності всіх 

учасників освітнього процесу. Розробити заходи щодо підвищення 

інформаційно-комп`ютерної компетентності викладачів; 

- забезпечити наявність сертифікатів з іноземної мови рівня В2 не менше 

75% викладачів; 

- втілювати в освітній процес сучасні психолого-педагогічні технології 

навчання на основі закордонного досвіду; 

- проводити щорічний аналіз студентського моніторингу якості навчання і 

корегувати згідно до нього освітньо-виховну роботу кафедри, розробити 

відповідні заходи;  

- забезпечити успішну акредитацію існуючих освітніх програм та 

розробку нових на основі європейського досвіду і міжнародних стандартів. 

Каразінський університет у глобальному науково-освітньому просторі у 2025 

році: 

- забезпечити ефективне виконання існуючих договорів про  міжнародне 

співробітництво та подальше розширення і пошук нових партнерів;  

- розширювати міжнародне співробітництва, у тому числі за рахунок 

нових договорів з університетами ЄВропи;  

- підтримувати зв'язок із випускниками, що працюють за кордоном;  
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- продовжити роботу з просування журналу «Часопис соціально-

економічної географії» до міжнародних наукометричних баз Scopus,Web of 

Science;  

- продовжити роботу з міжнародної академічної мобільності студентів та 

викладачів з університетами Іспанії, Румунії, Естонії;  

- пошук та участь у міжнародних грантових програмах. Забезпечити 

стимулювання участі викладачів та науковців кафедри у міжнародних 

грантових програмах;  

- на сайті факультету та кафедр оперативно оновлювати інформацію про 

освітні програми кафедри для залучення іноземних студентів, аспірантів 

тощо. 

Університетський менеджмент у 2025 році: 

- брати участь у популяризації серед студентів кращих університетських 

традицій за рахунок планування кураторських годин, знайомства студентів 

молодших курсів з музейними об'єктами ХНУ та інших заходів;  

- сприяти оптимізації управлінських рішень в роботі кафедри та 

впровадженню електронного документообігу тощо;  

- сприяти професійному зростанню викладачів та співробітників кафедри, 

підвищенню рівня володіння іноземною мовою. 

 

6. Виконання плану роботи кафедри 

Всі складові плану виконані (табл. 4), є перевиконання. 

Таблиця 4. Виконання плану роботи  

кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 
ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ Відмітка про 

виконання 

Так Ні 

Проведення міжнародної конференції студентів та аспірантів  +  

Розширення міжнародної діяльності, пошук нових форм співпраці, 

розвиток міжнародного співробітництва.  

+  

Впровадження нових форм роботи зі студентами із урахуванням 

досвіду європейських та канадських ЗВО.   

+  

Активізація науково-дослідної роботи студентів, урізноманітнення 

її форм.  

+  

Розробка нових освітніх програм, , за якими здійснювати 

підготовку студентів.  

+  

Розробка нових освітніх програм, , за якими здійснювати 

підготовку студентів.  

+  

Підготовка нових дистанційних курсів.   +  

Акредитація освітніх програм.   +  

On-line лекції, наукові, методологічні та методичні семінари. +  

Пошук госпрозрахункових тем, договорів, грантів, підвищення 

комерціалізації наукових досліджень. 

+  

Оновлення матеріально-технічної бази.  +  
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7. Побажання керівництву факультету щодо діяльності у 2019-2020 н.р. 

Проблеми:  

Залишається проблемою дотримання рівності кафедр у забезпеченні 

матеріально-технічною базою, проведенні ремонтів, преміювання, виділення 

спецкоштів тощо, оприлюднення черги та строків виконання ремонтних робіт, 

придбання техніки тощо. 

Забезпечити набір студентів, проводити підготовку фахівців у 

відповідності до європейських та світових норм і стандартів, підвищуючи для 

цього науковий та методичний рівень викладачів та співробітників, головне – 

переробка планів та програм відповідно до європейських стандартів.  

Розширення та пошук нових можливостей для публікації наукових статей 

у журналах, що індексуються у наукометричних базах.   

Шукати можливості до набору аспірантів, в т.ч. іноземних. 

 

Завдання, перспективи 

Робота кафедри буде спрямована на підтримку високого іміджу 

Університету, роботи на його міжнародний рейтинг. 

Впровадження нових форм роботи зі студентами із урахуванням досвіду 

європейських та світових ЗВО.  

Необхідність кардинальної зміни планів, освітніх програм, методи роботи 

зі студентами.  

2. Пошук госпрозрахункових тем, договорів, грантів, підвищення 

комерціалізації наукових досліджень. 

3. Активізація науково-дослідної роботи студентів, урізноманітнення її 

форм. 

4. Розширення наукової роботи співробітників, публікація кожного не 

менше 2х статей у виданнях з impact-фактором. 

5. Робота з абітурієнтами (оновлення відповідних рубрик сайту кафедри, 

розміщення цікавих та корисних матеріалів, розміщення довідкової інформації 

іноземними мовами). Залучення в магістратуру та аспірантуру закордонних 

абітурієнтів. 

6. Сприяння підготовці докторських дисертацій співробітниками кафедри 

(3 дисертації). 

7. Оновлення матеріально-технічної бази відповідно до вимог 

сучасності. 

8. Оновлення сайту кафедри, постійне наповнення розділів «Студентам» 

та «Абітурієнтам», «Новини», підготувати розділи для іноземних студентів та 

абітурієнтів, зокрема магістратури, аспірантури. 

9. Підготовка нових дистанційних курсів, пошук шляхів їх втілення, в 

тому числі англомовних. 

10. Успішне проведення акредитації освітніх програм.  

11. Участь у наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, 

симпозіумах тощо, в тому числі, міжнародних. 
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12. Підготовка, організація та проведення щорічної міжнародної науково-

практичної конференції «Регіон», залучення нових міжнародних учасників та 

партнерів на основі договорів з університетами. 

13. On-line лекції, наукові, методологічні та методичні семінари з 

науковцями України та світу. 

14. Продовжувати успішно здійснювати міжнародну діяльність у рамках 

програми академічної мобільності Erasmus+ . 

 

Побажання керівництву факультету: 

Беззаперечно 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». Індивідуальні плани викладачів затверджувати до 1 

липня.   

Об’єктивне, неупереджене та «прозоре» оцінювання результатів роботи 

кафедр факультету та їх співробітників, на основі чого формувати рейтинги 

результатів роботи, які обговорюються і затверджуються рейтинговою 

комісією. 

Облік та аудит контингенту студентів усіх форм навчання кафедр 

факультету для визначення та перерахунку ставок науково-педагогічних 

працівників.  

Звітування відповідальної особи по факультету про оновлення 

матеріально-технічної бази факультету та кафедр, придбання обладнання та 

техніки, проведення ремонтних робіт. Поставити питання звітування на 

порядок денний вченої ради ФГГРТ. 

Провести аудит (попередньо створити комісію) та затвердити план-графік 

ремонту, оновлення матеріально-технічної бази, програмного забезпечення всіх 

кафедр, дотримуючись вимог рівності та справедливості. 

 

 

 

Завідувач кафедри 

соціально-економічної 

географії і регіонознавства 

 

                    проф. Л. М. Нємець 

  
 


