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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 2021-2022 н. р. 

 

 

1. Робота з кадрами та організаційна робота: 

1.1. Склад кафедри:  

Станом на кінець 2021-2022 навчального року на кафедрі соціально-економічної 

географії і регіонознавства загальна кількість науково-педагогічних посадових 

окладів становила 10,3 (в тому числі 8 ст. за загальним фондом, 2,3 ст. – за 

спеціальним фондом). Серед них: докторів наук, професорів – 4 особи, кандидатів 

наук, докторів філософії, доцентів – 11 осіб. Без наукових ступенів науково-

педагогічних працівників немає.  

 

1.2. Підготовка кадрів у 2021-2022 навчальному році: 

Аспірантки Суптело О.С. та  Логвинова М.О.  захистили дисертаційні роботи на 

здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю у  

разових спеціалізованих вчених радах ДФ 64.051.032 та ДФ 64.051.031 Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна (11 листопада 2021 р.,  23 грудня 

2021 р.), рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора 

філософії затверджено наказ № 530 Міністерства освіти і науки України від 6 червня 

2022 року, в якості стейкхолдерів залучені до освітнього процесу.  

В аспірантурі на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства 

навчається один аспірант: Серьогін Д.С.  

 

1.3. Підвищення кваліфікації  

«Професійне зростання» (пункт 5.5. Стратегії) кафедра має наступні здобутки: 

1. Сертифікат інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) 

навчання про визнання інформаційного ресурсу системи електронного 

(дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці (дистанційний курс 

«Зарубіжні освітні технології і системи») – проф. Нємець Л.М., доц. Сегіда К.Ю. 

2. Сертифікат інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) 

навчання про визнання інформаційного ресурсу системи електронного 

(дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці (дистанційний курс 

«Педагогічний менеджмент») – проф. Нємець Л.М., доц. Сегіда К.Ю. 
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3. Сертифікат Лінгвістичного центру факультету іноземних мов ХНУ імені       

В.Н. Каразіна, що підтверджує рівень володіння англійською мовою В2 (сертифікат 

№2021-130) – проф. Нємець Л.М. 

4. Виконання обов’язків голови спеціалізованої вченої ради К 64.051.23 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на здобуття 

наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – 

економічна та соціальна географія – проф. Нємець Л.М. 

5. Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій рівень з 

володіння іноземною мовою. Викладачі доц. Гусєва Н.В., доц. Добровольська Н.В., 

доц. Кобилін П.О., проф. Костріков С.В., доц. Кравченко К.О., проф. Мезенцев К.В., 

проф. Нємець Л.М., доц. Сегіда К.Ю., доц. Скриль І.А., доц. Телебєнєва Є.Ю. мають 

сертифікати В2. 

6. У ІІ семестрі 2021-2022 н. р. стажування за програмою академічної 

мобільності Erasmus+ пройшли шість викладачів кафедри:  

− проф. Нємець Л.М. – Остравський університет, Чехія; університет Жирони, 

Іспанія; 

− проф. Сегіда К.Ю. – Остравський університет, Чехія; університет Жирони, 

Іспанія; 

− доц. Ключко Л.В. – Остравський університет, Чехія; університет Жирони, 

Іспанія; 

− доц. Кравченко К.О. – Остравський університет, Чехія, університет Орадя, 

Румунія; 

− доц. Телебєнєва Є.Ю. – Остравський університет, Чехія; 

− проф. Кострікова С.В. – університет Жирони, Іспанія. 

7. Викладачі кафедри входять до редакційних колегій фахових та міжнародних 

видань:  

– проф. Людмила НЄМЕЦЬ – є головою редакційної колегії 

фахового видання міжрегіонального збірника наукових праць «Часопис 

соціально-економічної географії»; членом редакційної колегії фахового 

видання «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії»; фахового 

видання «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія», що включено до 

наукометричної бази Web of Science; входить до редколегії фахових журналів 

у Грузії («Журнал ТГУ: Навколишнє середовище і суспільство»), «Географія 

Грузії»; включено до наукового комітету 3-ої туристичної конференції 

«Стійкий туризм: підвищення стійкості в нестабільні часи», що проходила у 

Касетсартському університеті (м. Бангкок, Таїланд) 3-4 лютого 2021 р. Є 

членом наукового комітету конференції 35, 36, 37-ї Міжнародної конференції 
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Міжнародної асоціації управління бізнес-інформацією (IBIMA), Іспанія; 

– проф. Сергій КОСТРІКОВ – член редакційної колегії фахового видання 

міжрегіонального збірника наукових праць «Часопис соціально-економічної 

географії»; фахового видання «Геоінформатика»; фахового видання 

«Проблеми безперервної географічної освіти і картографії»; 

– доц. Катерина СЕГІДА – член редакційної колегії фахового видання 

міжрегіонального збірника наукових праць «Часопис соціально-економічної 

географії»; фахового видання «Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія», що 

включено до наукометричної бази Web of Science; 

– доц. Людмила КЛЮЧКО, Катерина КРАВЧЕНКО, Павло КОБИЛІН., 

асп. Марина ЛОГВИНОВА, Ольга СУПТЕЛО є членами наукового комітету 

конференції 35, 36, 37-ї Міжнародної конференції Міжнародної асоціації 

управління бізнес-інформацією (IBIMA), Іспанія;  

– доц. Юрій КАНДИБА – технічний секретар фахового видання 

міжрегіонального збірника наукових праць «Часопис соціально-економічної 

географії» 

- завідувача кафедри проф. Людмила НЄМЕЦЬ включено до складу 

наукового комітету Міжнародної конференції у Таїланді. 

 

«Міжнародна академічна мобільність» та п.3.6 «Міжнародні грантові 

програми» (п. 3.5): 

8 – 21 травня 2022 р. викладачі кафедри: проф. Нємець Л.М., проф. Сегіда К.Ю., 

доц. Ключко Л.В., доц. Телебєнєва Є.Ю., доц. Кравченко К.О. проходили 

стажування в Остравському університеті (Чехія) за програмою академічної 

мобільності Erasmus+. У рамках зазначеного стажування було розпочато роботу з 

підготовки заявки за програмою подвійних дипломів Erasmus Mundus.  

12 травня 2022 р. проф. Нємець Л.М., проф. Сегіда К.Ю., доц. Ключко Л.В., доц. 

Телебєнєва Є.Ю., доц. Кравченко К.О. провели робочу зустріч з представниками 

іншого університету Чехії у місті Злін, а саме Університету імені Томаша Баті у 

Зліні, зокрема керівництвом та працівниками факультету економіки та 

менеджменту. Під час зустрічі досягнуто домовленості про розширення співпраці 

між кафедрами та університетами, планування більш ефективного науково-

дослідницького співробітництва в галузі соціально-економічної географії, 

просторового планування, регіонального розвитку у рамках існуючого договору.  

29 червня – 5 липня 2022 р. доц. Кравченко К.О. проходила стажування в 

університеті Орадя (Румунія) за програмою академічної мобільності Erasmus+, де 

розглядалися питання подальшої співпраці.   
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9 – 23 липня 2022 р. проф. Нємець Л.М., проф. Костріков С.В., проф. 

Сегіда К.Ю., доц. Ключко Л.В. проходили стажування в університеті Жирони 

(Іспанія) за програмою академічної мобільності Erasmus+. У рамках стажування 

проведено зустрічі з керівництвом університету, обговорено питання розширення 

подальшої співпраці, зокрема проведення спільних конференцій, семінарів, майстер-

класів, підготовку спільних курсів та роботи над подвійними дипломами. 

Ознайомлення з науково-практичною складовою діяльності кафедри географії, 

зокрема у рамках експедицій до Природного парку Монсеррат, міст Ллорет де Маре, 

Ла Ескала тощо. 

Протягом І семестру 2021-2022 н. р. студентка 4 курсу бакалаврата 

Міренкова В.Р. проходила навчання в університеті Жирони (Іспанія) за програмою 

міжнародної кредитної мобільності Erasmus+. 

Протягом ІІ семестру 2021-2022 н. р. 9 студентів кафедри (Карпікова Є.Є., 

Козак В.С., Максимова Д.О., Палій О.Р., Плотнікова А.Є., Попрозман І.І., Слєпцова 

А.О., Ушкварок Д.О., Циган В.С.) навчалися в Остравському університеті за 

програмою міжнародної кредитної мобільності Erasmus+. 

Підписано Міжвузівський договір між вищими навчальними закладами 

програми та партнерськими країнами Erasmus+ (з Остравським університетом) з 

метою забезпечення мобільності студентів та викладачів між університетами на 

2021-2023 рр. (4.11.2021).  

Подано спільні заявки на фінансування за програмою програми Erasmus+  для 

забезпечення мобільності студентів та викладачів між університетами на 2022-2024 

програмний період: 

● з Остравським університетом, Чехія; 

● з Університетом Жирони, Іспанія; 

● з Університетом Орадя, Румунія; 

● з Університетом Акденіз, Туреччина; 

● з Белградським університетом, Сербія. 

Подано запит на спільне наукове дослідження на тему: «Оцінка ризиків для 

навколишнього середовища і здоров’я на військових занедбаних територіях» 

(Assessing Environmental & Health Risks of Military Brownfields) у рамках програми 

НАТО «Наука задля миру та безпеки» (Румунія – Україна – США – Сербія).  

Подано запит на проведення розширеного дослідницького семінару на тему: 

«Досягнення сталого розвитку в Україні через реконструкцію воєнних територій» 

(Achieving Sustainability in Ukraine through Military Brownfields Redevelopment) у 

рамках програми НАТО «Наука задля миру та безпеки» (24-27 травня 2023 р., 

Румунія – Україна).  

Кафедра працює над розширенням міжнародного співробітництва, ведеться 
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активне спілкування, у тому числі в Інтернет-режимі, з фахівцями у галузі 

суспільної географії та регіонального розвитку багатьох країн світу, зокрема 

науковцями Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі 

(Грузія), Талліннського університету (Естонія), Університету Жирони (Іспанія), 

Університету Орадя (Румунія), Казетсартського університету (м. Бангкок, 

Таїланд), Університету Акденіз (Туреччина), Університету Томаша Бати у Зліні 

(Чехія), Остравського університету (Чехія), Белградського університету (Сербія) 

та інш. 

За звітний період кафедрою було підготовлено та проведено ряд міжнародних 

і загальноукраїнських наукових та методичних конференцій, семінарів, виставок, 

олімпіад, а також зустрічі з відомими фахівцями та науковцями в галузі суспільної 

географії, зокрема  

1. Міжнародну науково-практичну конференцію «Регіон – 2021: стратегія 

оптимального розвитку» (м. Харків, 21 жовтня 2021 р.), яка була проведена 

у дистанційній формі у зв’язку з карантином, зумовленим поширенням 

коронавірусу COVID-19. 

2. Викладачі та співробітники кафедри брали активну участь у розробці та 

проведенні семінарів у рамках діяльності Асоціації географів-спільників.     

3. Згідно з планом роботи проведено науково-методичні семінари, зокрема 

«Міжнародні літні школи: можливості для молодих науковців», «Робота й 

пошук наукової інформації в наукометричних базах даних (Scopus, Web of 

Science)», «Особливості суспільно-географічних досліджень – досвід 

Румунії та України», «Акредитація освітніх програм: проблеми та 

перспективи», «Міжнародні грантові програми», «Дистанційна освіта: 

вимоги часу». 

 

1.4. Нагороди і премії протягом 2021-2022 навчального року  

За звітний період доц. Кравченко К.О. отримала іменну стипендію імені 

А. М. Краснова в номінації «Науки про Землю» (обдарований молодий науковець у 

2021 році); 

Проф. Сегіда К.Ю та доц. Кравченко К.О. нагороджені Преміями  Університету 

імені В.Н Каразіна, І та ІІІ ступенів відповідно. 

Доц. Кравченко К.О. відзначено Листом подяки від Департаменту освіти і науки 

Харківської обласної державної адміністрації за вагомий внесок в організацію та 

проведення заходів у рамках «Ночі Науки – 2021». 
  

1.5. Розвиток кафедрального веб-сайту  

«Університет відкривається світу» (п. 3.2): на кафедрі соціально-економічної 
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географії і регіонознавства на домені univer.kharkov.ua (українська та англомовна 

версії) функціонує кафедральний веб-сайт, інформація на якому постійно 

оновлюється.  

У 2021–2022 навчальному році було оновлено та удосконалено сторінки 

«Навчально-методична робота», «Міжнародне співробітництво». На кафедральному 

веб-сайті оновлено робочі програми дисциплін, графіки відкритих лекцій та 

консультацій викладачів, план роботи кафедри тощо.  

Постійно оновлюються новини та анонси кафедри та інші рубрики, які 

висвітлюють навчальну, методичну, наукову, виховну роботу кафедри. 

Приділяється увага питанням організації освітнього процесу в умовах 

адаптивного карантину, військового стану, працевлаштування випускників та 

профорієнтаційній роботі. 

 

2. Навчально-методична робота  

 

 Розроблено та затверджено ОНП 106 Географія третього рівня вищої освіти 

для підготовки PhD з географії, набір здобувачів заплановано у 2022-2023 

навчальному році.  

 

Підготовлено та опубліковано навчально-методичні посібники, у тому числі  

рекомендовані Вченої та Науково-методичної радою університету:  

1. Географія сфери послуг та індустрія туризму: методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що 

навчаються за спеціальністю 106. Географія / укладачі: Л. М. Нємець, Є. Ю. 

Телебєнєва, І. А. Скриль, П. О. Кобилін [Електронний ресурс]. – Харків, 2022 

– 39 с. 

2. Костріков С.В., Серьогін Д.С., Кравченко К.О. Практикум із створення ГІС-

карт, просторового аналізу і геообробки на повноформатних ГІС-платформах 

(на прикладі ArcGIS 10.2 і QGIS 3.16): Навчально-методичний посібник для 

студентів вишів / За ред. С.В. Кострікова. – Харків, 2022. – 499 с. 

3. Мезенцев К., Кононенко, О., Мельничук А. та ін. Методи суспільно-

географічних досліджень: навчально-методичне видання. За ред. 

К. Мезенцева. Київ: Видавництво «Фенікс», 2021. 100 с. https://geo.knu.ua/wp-

content/uploads/2021/11/methods.pdf  

 

«Електронне навчання» (п.2.8): розроблені викладачами кафедри електронні 

(дистанційні) навчальні курси, та подані на сертифікацію «Підготовка наукових 

публікацій та презентацій результатів досліджень», «Соціальна географія». Автори: 

проф. Нємець Л.М., проф. Сегіда К.Ю. 

https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2021/11/methods.pdf
https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2021/11/methods.pdf
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Всього на кафедрі розроблено та сертифіковано 9 курсів: «Інформаційна 

географія та ГІС», автор проф. Нємець К.А.; «Географія агропромислового 

комплексу», автор доц. Кандиба Ю.І. (сертифікат № 10/2014); «Інформаційні 

технології в територіальному менеджменті», автор проф. Костріков С. В. 

(сертифікат №112/2014); «Туристсько-рекреаційні ресурси світу», автори проф. 

Нємець Л.М., ст.викл. Телебєнєва Є.Ю. (сертифікат №108/2018); «Географічне 

країнознавство», автор доц. Вірченко П.А. (сертифікат №115/2018); «Науковий 

семінар», автори проф. Нємець Л.М., ст.викл. Кравченко К.О. (сертифікат 

№155/2019); «Зарубіжні освітні технологіїї та системи» (сертифікат №296/2022). 

проф. Нємець Л.М., доц. Сегіда К.Ю.; «Педагогічний менеджмент») (сертифікат № 

263/2021 проф. Нємець Л.М., доц. Сегіда К.Ю. 

 

Публікація наукових статей:  

За 2021-2022 н. р. на кафедрі підготовлено біля 40 наукових праць, з яких 12 – 

у виданнях, що входять до наукометричних баз (SCOPUS, Web of Science); 2 – у 

фахових виданнях; 2 монографії (частини монографії), 22 – у матеріалах 

конференцій. 

Індекси Хірша викладачів кафедри соціально-економічної географії і 

регіонознавства (станом на 26.08.2022 р.) 
Викладач Індекс Хірша 

(Scopus) 

Індекс Хірша 

(Web of Science) 

Нємець Людмила Миколаївна 5 6 

Костріков Сергій Васильович 2 2 

Мезенцев Костянтин Володимирович 2 3 

Сегіда Катерина Юріївна 4 6 

Редін Володимир Іванович 0 0 

Ключко Людмила Василівна 2 3 

Кандиба Юрій Іванович 1 1 

Гусєва Наталія Володимирівна 2 3 

Телебєнєва Євгенія Юріївна 3 2 

Кобилін Павло Олексійович 3 3 

Кравченко Катерина Олександрівна 2 2 

Логвинова Марина Олександрівна 2 2 

Суптело Ольга Сергіївна 2 3 

Скриль Ірина Анатоліївна 0 0 

Добровольська Наталія В’ячеславівна 0 0 

 

Кафедра видає міжрегіональний збірник фахового видання категорії Б 

«Часопис соціально-економічної географії», який 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 (два випуски на рік). З 2018 р. 
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журнал входить до видань першої категорії ХНУ імені В.Н. Каразіна і поданий на 

включення його до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.  

Видано матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон – 2021: 

стратегія оптимального розвитку» (м. Харків, 21 жовтня 2022 р.). 

 

«Сучасна університетська бібліотека» (п. 4.4): проведено роботу з розміщення 

навчально-методичної та наукової літератури в депозитарії Університету. У 

репозитарії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

розміщено понад 500 одиниць навчальної та методичної літератури кафедри 

соціально-економічної географії і регіонознавства, що становить більше 50% від 

всього архіву факультету. 

 

«Індивідуальні освітні траєкторії» (п.2.5): проведено забезпечення навчальних 

дисциплін електронними навчальними ресурсами, що розміщені на сайті факультету 

та кафедри (навчальні плани, програми дисциплін, лекції, презентації до них, 

матеріали для самостійної та практичної роботи, завдання для самоконтролю, 

підготовки до поточних та підсумкових контрольних робіт, перелік рекомендованої 

літератури з дисциплін, приклади контрольних та екзаменаційних робіт тощо). 

Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними ресурсами, що 

розміщені на сайті кафедри, становить 100%. Крім того, на сайті розміщено 

методичні вказівки, навчально-методичні посібники та інш. 

 

3. Наукова та інноваційна діяльність і  робота з комерціалізації  

результатів НДР 

 

 «Комерціалізація наукових розробок» (п.1.4) та «Міжнародні грантові 

програми» (п. 3.6):  

У 2021–2022 н. р. співробітники кафедри виконували наступні науково- 

дослідні роботи:  

Госпдоговірна тематика: 

- «Великий Харків: обґрунтування та теоретико-методичний базис дослідження 

сучасних процесів агломерування» (керівник проф. Нємець Л.М., 

відповідальний виконавець проф. Сегіда К.Ю., 2021 р.). 

 

Подано запит на спільне наукове дослідження на тему: «Оцінка ризиків для 

навколишнього середовища і здоров’я на військових занедбаних територіях» 

(Assessing Environmental & Health Risks of Military Brownfields) у рамках програми 

НАТО «Наука задля миру та безпеки» (Румунія – Україна – США – Сербія).  
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«Новітні психолого-педагогічні технології навчання» (п.2.11): на кафедрі 

функціонує постійно діючий науково-методичний семінар. Кафедра була одним із 

ініціаторів створення асоціації географів-суспільників України, в рамках якої 

викладачі беруть участь в організації всеукраїнських та міжнародних наукових 

заходів, виступають із доповідями (зокрема, проф. Л.М. Нємець, проф. К.Ю.Сегіда, 

доц. К.О.Кравченко) 

Традиційною формою позааудиторної роботи на кафедрі соціально-

економічної географії і регіонознавства, є проведення дискусійного клубу 

студентів, аспірантів та молодих науковців кафедри, який функціонує більше 10 

років і сприяє розвитку науково-дослідницької роботи серед студентської молоді,. 

На засіданнях дискусійного клубу, які проводяться відповідно до затвердженого 

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

географічними дослідженнями, розвитком сучасної географічної науки, 

науковими пошуками молоді тощо. Залучення студентів до такої форми 

позааудиторної роботи сприяє підвищенню їх дослідницької активності, підсилює 

внесок молодих дослідників у науково-дослідну діяльність кафедри, спонукає до 

творчого пошуку, роботи в колективі тощо. Так у 2021-2022 н. р. було проведено 7 

засідань дискусійного клубу, в т.ч. з березня два засідання проведено дистанційно.  

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари, на яких розглядаються 

важливі питання теорії та практики суспільно-географічної науки, вдосконалення 

освітньої та практичної підготовки студентів у рамках діючих та нових освітніх 

програм. Крім того, магістранти, аспіранти, молоді викладачі й науковці звітують 

про результати особистих наукових досліджень. У 2021-2022 навчальному році 

було проведено шість науково-методичних семінарів за вказаною тематикою.  

На кафедрі щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон: суспільно-географічні 

аспекти», яка є однією із форм науково-дослідної роботи студентів у вищому 

навчальному закладі. 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. 

Організація та проведення конференцій: 

Традиційна щорічна Міжнародна науково-практичну конференція «Регіон – 

2021: стратегія оптимального розвитку» цього року була проведена дистанційно (м. 

Харків, 21 жовтня 2021 р.) 
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Конкурси та здобутки студентів: 

Протягом 2021-2022 н. р. студенти кафедри брали активну участь у освітніх та 

наукових заходах, зокрема, в Університетському конкурсі студентських наукових 

робіт з природничих наук, Харківському регіональному конкурсі студентських 

наукових робіт з природничих наук. 

Карайченцева Г. – посіла 2 місце на університетському етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт, 6 місце в рейтинговому списку учасників 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань 

«Географія»; 

Міренкова В. – посіла 1 місце на університетському етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт, 21 місце в рейтинговому списку учасників 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань 

«Географія»; 

Карпікова Є. – студентці 4 курсу призначено академічну стипендію імені 

Героїв Небесної Сотні на 2021/2022 навчальний рік за спеціальністю «Географія». 

Міренкова В. – студентка 4 курсу ОПП «Економічна, соціальна географія та 

регіональний розвиток Лауреат міського конкурсу Молода Людина Року 2021 у 

номінації  «Студенти закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації». 

Комишан Р. – студент 1 курсу ОПП «Економічна, соціальна географія та 

регіональний розвиток» Лауреат міського конкурсу Молода Людина Року 2021 у 

номінації  «Громадська діяльність». 

Козак В. – студент 4 курсу ОПП «Економічна, соціальна географія та 

регіональний розвиток», голова Студентської ради студмістечка університету  

відзначено Подякою первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і 

докторантів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 

плідну співпрацю, значний особистий внесок у розвиток студентського 

самоврядування. 

Карайченцева Г. – студентка 4 курсу, ОПП «Економічна, соціальна географія 

та регіональний розвиток», співробітник Навчального центру соціально-виховної 

та позаосвітньої діяльності Каразінського університету відзначена Листом подяки 

від Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за 

креативність та відповідальність організації та проведення 

загальноуніверситетських заходів у рамках «Ночі науки – 2021». 

Самойлова А. – студентка 3 курсу, посіла ІІІ місце у  Другому конкурсі міської 

фотографії на тему «Повсякденне життя в міському просторі», який провела 

кафедра економічної та соціальної географії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (19 травня 2022 р.). 
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4. Навчальна діяльність 

У 2021-2022 н. р. на кафедрі загальне навантаження по кафедрі становило 

6600,5 години, у т. ч. 3790,8 годин аудиторної роботи, 2809,7 годин – поза 

аудиторне. 

Кафедра відповідає за реалізацію наступних освітньо-професійних програм 

«Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», «Економічна та 

соціальна географія», «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота», 

«Географія рекреації та туризму», задіяна також у реалізації освітньо-професійних 

програм «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота», «Фізична 

географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика 

і кадастр», «Науки про Землю». 

 

Досягнення у професійній діяльності 

(відповідно до пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності) 

 

ПІБ викладача Відповідність ліцензійним умовам 

 № пункті Загальна кількість 

Мезенцев К.В. 1,3,6,7,8,9,10,12,13,14,15,19 12 

Нємець Л.М. 1,3,4,6,7,8,10,12, 14,15,19 11 

Костріков С.В. 1,3,6,7,8, 12,13,19,20 9 

Сегіда К.Ю. 1,3,4,5,7,8,12,15,19 9 

Кандиба Ю.І. 1,7,8,12,15,19 6 

Кравченко К.О. 1,4,5,12,14,19 6 

Ключко Л.В. 1,7,12,15,19 5 

Гусєва Н.В. 1,3,4,12,19 5 

Телебєнєва Є.Ю. 1,3,4,12,19 5 

Редін В.І. 1,7,15,19 4 

Кобилін П.О. 1,5,12,19 4 

Скриль І.А. 1,15,19,20 4 

Добровольська Н.В. 1,12,15,19 4 

 

«Абітурієнт Каразінського» (п. 2.1): співробітниками систематично 

проводиться профорієнтаційна робота, в тому числі під час проведення педагогічних 

практик. Доцент Кандиба Ю.І. викладають на підготовчих курсах для абітурієнтів у 

Центрі довузівської освіти університету. Доц. Кравченко К.О. приймає активну 

участь у підготовці та проведенні таких загальноуніверситетських заходів як «День 

відкритих дверей», «Ніч науки». Крім того, в якості журі проф. Нємець Л.М., доц. 
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Сегіда К.Ю., доц. Кандиба Ю.І. брали участь у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з географії; доц. Сегіда К.Ю. – в обласному етапі конкурсу-захисту 

учнівських наукових робіт МАН, доц. Кандиба Ю.І., доц. Кобилін П.О. – ХIV 

міському турнірі юних географів для учнів 7-11 класів закладів загальної середньої 

освіти.  Викладачами кафедри було прорецензовано сім робіт, що були подані на 

конкурс-захист учнівських наукових робіт МАН. 

 

Напрямки розвитку кафедри відповідно до Стратегії розвитку 

університету на 2022-2025 роки. 

Робота кафедри буде спрямована на підтримку високого іміджу Університету, 

роботи на його міжнародний рейтинг. Кафедра постійно працює над втіленням у 

своїй діяльності Проєктів  та Положень стратегії розвитку Університету до 2025 

року. Зокрема це стосується таких напрямків, як  Університетська наука; Освітня 

діяльність; Каразінський університет у глобальному науково-освітньому просторі 

у 2025 році; Університетський менеджмент у 2025 році. Заходи щодо реалізації 

кожного із них зазначені у Стратегії розвитку кафедри та щорічному Плані роботи 

кафедри та представлені у додатку до звіту.  

 

Проблеми, завдання, пропозиції:  

 Пошук можливостей та реалізація ефективної роботи кафедри в умовах 

військового стану; 

 Вирішення питань виконання  навантаження кафедри за існуючими 

освітніми програмами при значному скороченні ставок НПП та НДП; 

 Забезпечення подальшого набору студентів, проведення підготовки фахівців 

у відповідності до європейських та світових норм і стандартів, підвищуючи 

для цього науковий та методичний рівень викладачів та співробітників, і 

відповідно до цього – оптимізація програм та планів у відповідності до 

європейських стандартів. Впровадження нових форм роботи зі студентами із 

урахуванням досвіду європейських та світових ЗВО в сучасних умовах. 

Необхідність корегування планів, освітніх програм, методики роботи зі 

студентами. 

 Активізація роботи з впровадження подвійних дипломів з європейськими 

університетами, зокрема Чехії, Іспанії та інш., на основі реалізація академічної 

мобільності; 

 Розширення та пошук нових можливостей для публікацій наукових статей у 

журналах, що індексуються у наукометричних базах, зокрема І та ІІ квартилів. 

Активізація наукової роботи співробітників, публікація кожним статей у 

виданнях з Impact-фактором. 
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 Пошуки можливостей підвищення комерціалізації наукових досліджень, 

зокрема госпрозрахункових тем, договорів, грантів, у т.ч міжнародних, дня 

проведення досліджень, розширення міжнародного співробітництва. 

 Сприяння підготовці докторських дисертацій співробітниками кафедри (три 

дисертації). 

 Пошук можливостей збільшення контингенту аспірантів. Ефективне 

функціонування аспірантури за ОНП Географія (спеціальності 106 

Географія) 

 Робота з абітурієнтами (оновлення відповідних рубрик сайту кафедри, 

розміщення цікавих та корисних матеріалів, розміщення довідкової 

інформації іноземними мовами). Залучення до магістратури та аспірантури 

абітурієнтів. Вдосконалення сайту кафедри та постійне оновлення 

інформації. 

 Підготовка нових дистанційних курсів у системі Moodle, пошук шляхів їх 

втілення, в тому числі англомовних. 

 Участь у наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, 

симпозіумах тощо, в тому числі міжнародних. 

 Підготовка, організація та проведення щорічної міжнародної науково- 

практичної конференції «Регіон», залучення нових міжнародних учасників 

та партнерів на основі договорів з університетами. 

 On-line лекції, наукові, методологічні та методичні семінари з науковцями 

України та світу. 

 Продовжувати успішно здійснювати міжнародну діяльність у рамках 

програми академічної мобільності Erasmus+, зокрема семестрове навчання 

студентів, стажування викладачів, спільні лекції та семінари тощо; 

 Продовження роботи із запровадження подвійних дипломів. 

 Отримання сертифікатів зі знання української мови (вже розпочата робота: 

влітку КРАВЧЕНКО Катерина успішна здала іспит та отримала сертифікат, 

протягом 2022-2023 навчального року ще чотири викладача планують 

здавати іспит). 

 

 

Звіт розглянутий та затверджений на засіданні кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства (Протокол № 9 від 26 серпня 2022 р.) 
 

 
 

Завідувач кафедри соціально- 

економічної географії і регіонознавства               Людмила НЄМЕЦЬ 


