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1. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Завдання на навчальний рік: 

– розроблення та оновлення робочих програм дисциплін у відповідності до навчальних 

планів; 

– підготовка та видання навчально-методичної літератури для забезпечення навчальних 

дисциплін; 

– удосконалення методів та форм дистанційної та змішаної форми навчання; 

– впровадження в навчальний процес новітніх освітніх технологій, дистанційного 

навчання;  

– обговорення відкритих лекцій викладачів; підготовка та організація засідань 

дискусійного клубу студентів 

 
Види роботи, заходи Підсумковий результат Виконавець Відмітка про 

виконання 
Обговорення відкритих 

лекцій викладачів 

 

Обговорення відкритих 

лекцій викладачів 

викладачі кафедри протягом року  

(відповідно до графіку 

проведення відкритих 

лекцій) 

Засідання дискусійного 

клубу студентів 

 

Проведення засідань 

дискусійного клубу  

Кравченко К.О., 

аспіранти 

протягом року  

(відповідно до плану 

засідань дискусійного 

клубу) 

Проведення науково-

методичного семінару  

Проведення засідань 

методичного семінару 

Нємець К.А. протягом року 

Підготовка та видання 

навчально-методичного 

посібника«Working with 

geodatabases in Human 

Geography” (Робота з 

базами геоданних у 

суспільній географії 

(англійською) 

Навчально-методичний 

посібниу 
Костріков С.В. травень 2021 р. 

Підготовка та видання 

навчально-методичного 

комплексу «Інформатика 

з основами 

геоінформатики. Друге 

видання» 

 

Навчально-методичний 

комплекс 

Костріков С.В., 

Добровольська Н.В., 

Кравченко К.О. 

березень 2021 р. 

Підготовка та видання 

навчально-методичного 

комплексу 

«Геоінформаційні 

Системи. Друге видання» 

Навчально-методичний 

комплекс 

Костріков С.В., 

Кравченко К.О. 
березень 2021 р. 

Підготовка та видання 

методичних вказівок з 

курсу «Географія сфери 

послуг» 

Методичні вказівки 

Скриль І.А., 

Добровольська Н.В. 

Ключко Л. В. 

вересень 2020 р. 

Акредитація 

ОПП «Географія», 

«Географія рекреації та 

туризму» спеціальності 

106 Географія першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти 

Акредитаційна справа Кандиба Ю.І. лютий – квітень 2021 р. 

Підготовка та 

сертифікація 

електронного 

(дистанційного) курсу  

Підготовка та 

сертифікація курсу 
Кандиба Ю.І. вересень 2020 р. 



«Методика викладання 

географії та економіки у 

профільній середній 

школі» 

Підготовка та 

сертифікація 

електронного 

(дистанційного) курсу 

«Педагогічний 

менеджмент» 

Підготовка та 

сертифікація курсу 

Нємець Л. М. 

Сегіда К. Ю. 
протягом року 

Підготовка та 

сертифікація 

електронного 

(дистанційного) курсу 

«Менеджмент 

підприємницької 

діяльності» 

Підготовка та 

сертифікація курсу 
Ключко Л.В. протягом року 



2. НАУКОВА РОБОТА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДГОТОВКА 

ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (КАНДИДАТІВ НАУК), ДОКТОРІВ НАУК 

 

Завдання на навчальний рік: 

- регулярне проведення науково-методичних семінарів з актуальних питань 

суспільної географії, регіонального соціально-економічного та демографічного 

розвитку, геоурбаністики, туризму та рекреації;  

- забезпечення функціонування аспірантури за спеціальністю 103 «Науки про 

Землю»; 

- підготовка дисертаційних досліджень аспірантами та здобувачами кафедри; 

- функціонування спеціалізованої вченої ради К 64.051.23; 

- проведення міжнародних наукових конференцій та семінарів;  

- обговорення авторефератів дисертацій та затвердження відгуків на них;  

- обговорення наукових статей, опублікованих у збірнику наукових праць «Часопис 

соціально-економічної географії» та збірниках матеріалів науково-практичних 

конференцій; 

- організація науково-дослідної роботи студентів (підготовка до конкурсів наукових 

робіт, конференцій, семінарів, олімпіад); 

- виконання науково-дослідних тем та проектів, обговорення результатів грантової 

діяльності; 

- пошук грантів;  

- підготовка публікацій, у т.ч. у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз; 

- просування «Часопису соціально-економічної географії» до міжнародних науково-

метричних баз SCOPUS і Web of Science 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 
Підготовка публікацій у 

виданнях, що входять до 

науко метричних баз 

Scopus, WoS 

Публікація статей викладачі та аспіранти 

кафедри 

протягом року 

Підготовка публікацій у 

фахових виданнях 

Публікація статей викладачі та аспіранти 

кафедри 

протягом року 

Підготовка запитів НДР 

держбюджетного 

фінансування 

Підготовлений запит викладачі кафедри протягом року 

Підготовка запитів НДР 

госпрозрахункового 

фінансування 

Підготовлений запит викладачі кафедри протягом року 

Пошук грантів Підготовка запитів на 

отримання грантів 

викладачі та аспіранти 

кафедри 

протягом року 

Обговорення 

авторефератів 

дисертацій за 

спеціальністю 

Відгуки на автореферати 

дисертацій  

викладачі кафедри протягом року 

Організація науково-

дослідної роботи 

студентів (підготовка до 

конкурсів наукових 

робіт, конференцій, 

семінарів, олімпіад) 

Підготовлені науково-

дослідні роботи 

студентами на 

університетський, 

регіональний та 

всеукраїнський конкурси. 

викладачі кафедри протягом року 

Підготовка та видання 

міжрегіонального 

збірника наукових праць 

«Часопис соціально-

економічної географії»  

Видання два рази на рік 

збірника наукових праць 

«Часопис соціально-

економічної географії» 

Нємець Л.М. 

Кандиба Ю.І. 

2 рази на рік 



Обговорення наукових 

статей, опублікованих у 

збірнику наукових праць 

«Часопис соціально-

економічної географії» 

та збірниках матеріалів 

науково-практичних 

конференцій. 

Підвищення науково-

методичного рівня 

співробітників 

Нємець Л.М., 

викладачі,  

аспіранти 

протягом року 

 

Проведення вступних 

іспитів до аспірантури  

Прийом вступних іспитів  Нємець Л. М., 

Ключко Л.В.  

вересень 2020 р. 

 

Підготовка та організація 

міжнародної науково-

практичної конференції 

«Регіон-2020: стратегія 

оптимального розвитку» 

Проведення міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Регіон-2020: 

стратегія оптимального 

розвитку». Матеріали 

конференції. 

Нємець Л.М., 

Кандиба Ю.І., 

співробітники кафедри 

8 – 9 жовтня 2020 р. 

 



3. ОРГАНІЗАЦІЙНА, НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА, РОЗВИТОК 

МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 
 

Завдання на навчальний рік: 

– участь у заходах та конкурсах факультету та Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна;  

– відвідування гуртожитків з метою перевірки умов проживання студентів та 

дотримання ними правил внутрішнього розпорядку; 

– проведення кураторських годин; 

– організація заходів з академічної мобільності студентів та співробітників кафедри; 

– профорієнтаційна робота; 

– організація загальноуніверситетських студентських конкурсів. 

Види роботи, заходи Підсумковий результат Виконавець Відмітка про 

виконання 
Участь у профорієнтаційних 

заходах «День відкритих 

дверей» 

Організація зустрічі з 

абітурієнтами  

 

Кравченко К.О. 

 
протягом року 

Анкетування студентів з 

метою виявлення 

психологічних 

особливостей, здібностей, 

проблем адаптації.  

Проведення анкетування 

студентів 
куратори груп протягом року 

Анкетування студентів з 

питання оцінки якості 

освіти 

Проведення анкетування 

студентів 
куратори груп протягом року 

Відвідування гуртожитків з 

метою перевірки умов 

проживання студентів та 

дотримання ними правил 

внутрішнього розпорядку, 

виявлення проблем та 

складностей  

Перевірки умов проживання 

студентів 
куратори груп протягом року 

Проведення кураторських 

годин 

Проведення кураторських 

годин 
куратори груп протягом року 

Організація спілкування з 

батьками студентів 

Спілкування з батьками 

студентів 
куратори груп протягом року 

Проведення оперативних 

заходів з НДП 

Проведення оперативних 

заходів з НДП 

Нємець Л.М.,                  

Ключко Л.В. 

щотижня 

протягом року 

Розвиток міжнародного 

співробітництва та  

академічної мобільності 

(презентації, ознайомлення 

та інструктаж з програм 

мобільності, залучення 

студентів тощо) 

Сприяння академічній 

мобільності студентів  

Нємець Л.М., 

Сегіда К.Ю., 

Телебєнєва Є.Ю., 

Кобилін П.А., 

куратори груп 

протягом року 

Профорієнтаційна робота з 

потенційними 

абітурієнтами 

Профорієнтаційна робота  
співробітники 

кафедри 
протягом року 

Робота зі студентами з 

питань академічної 

доброчесності 

Проведення заходів з питань 

академічної доброчесності 

куратори груп, 

співробітники 

кафедри 

протягом року 

Реалізація міжнародної 

освіти, програм, грантів 

тощо 

Реалізація міжнародної 

освіти, програм, грантів,  

Нємець Л.М. 

Сегіда К.Ю. 

 

протягом року 

Організація міжвузівського 

співробітництва із 

зарубіжними 

університетами 

Міжвузівське співробітництво 

із зарубіжними 

університетами, академічна 

мобільність викладачів та 

студентів 

Нємець Л.М. 

Сегіда К.Ю. 

 

протягом року 



4. СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

 

Завдання на навчальний рік: 

– організація зустрічей (в т.ч. дистанційно) із потенційними роботодавцями 

(семінари, бесіди, майстер-класи); 

– ознайомлення студентів з вимогами роботодавців до фахівця, оволодіння 

навичками роботи із сучасним обладнанням та програмним забезпеченням; 

– підготовка освітніх програм прикладної спрямованості; 

– залучення студентів до проведення позашкільних заходів (шкільні олімпіади з 

географії, турніри юних географів, олімпіади для абітурієнтів); 

– укладання договорів про проходження виробничих та переддипломних практик; 

– проходження стажування студентів старших курсів під час науково-дослідних та 

виробничих практик в установах та організаціях; 

– організація  зустрічей успішних випускників кафедри зі студентами; 

– проведення заходів для формування професійних компетенцій, що підвищують 

конкурентоспроможність випускників кафедри; 

– участь у заході «День кар'єри» (у співпраці з Центром працевлаштування 

випускників університету) 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 
Ознайомлення студентів з 

вимогами роботодавців 

до фахівця, оволодіння 

навичками роботи із 

сучасним обладнанням та 

програмним 

забезпеченням 

Ознайомлення студентів 

з вимогами роботодавців 

до фахівця, оволодіння 

навичками роботи із 

сучасним обладнанням 

та програмним 

забезпеченням 

Кандиба Ю.І.,  

Скриль І.А., 

куратори груп 

протягом року 

Участь в організації та 

проведенні ІІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади 

з географії  із залученням 

студентів кафедри  

Проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнської 

олімпіади з географії  із 

залученням студентів 

кафедри 

Нємець Л.М., 

Сегіда К.Ю., 

Кандиба Ю.І., 

студенти 

лютий 2021 р. 

Допомога в організації та 

проведення турніру юних 

географів із залученням 

студентів кафедри  

Участь в організації та 

проведення турніру 

юних географів із 

залученням студентів 

кафедри 

Редін В.І., 

Сегіда К.Ю., 

Кандиба Ю.І., 

студенти 

протягом року 

Організація стажування 

студентів в організаціях, 

установах, школах під час 

виробничої, науково-

дослідницької та 

педагогічної практик 

Стажування студентів в 

організаціях, установах, 

школах під час 

виробничої, науково-

дослідницької та 

педагогічної практик 

Керівники практик протягом року, згідно 

наказів 

 

  



5. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, 

НАУКОВИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Форма підвищення 

професійного рівня 

Учасники     

(прізвище, ініціали) 
Термін виконання 

Відмітка про 

виконання 
Участь у семінарах, 

науково-методичних 

нарадах, конференціях 

викладачі та аспіранти протягом року  

Проведення вебінарів та 

online-лекцій з відомими 

українськими та 

закордонними 

спеціалістами в області 

географії, суспільної 

географії, 

геоурбаністики, 

економіки. 

викладачі та аспіранти протягом року  

Проведення відкритих 

лекцій. 
викладачі протягом року  

 

  



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) 

 

І семестр 
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