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1. Методична робота 

Завдання на навчальний рік: 

 

Види роботи, 

заходи 

Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

1. Оновлення робочих програм 

навчальних дисциплін, що 

викладаються 

Оновлені робочі 

програми 

Викладачі кафедри  

2. Сертифікація дистанційних 

курсів навчальних дисциплін, що 

наявні у банку дистанційних курсів 

Інституту післядипломної освіти та 

заочного (дистанційного) навчання 

сертифікованих дисциплін 

1. Прикладна 

екологія 

(спец.курс для 

студентів ФГГРТ) 

1. Максименко Н.В.  

3. Підтримка роботи 

сертифікованих дистанційних 

курсів 

Забезпечення 

навчального процесу 

в умовах 

дистанційної роботи 

під час 

військогового стану 

Всі викладачі 

кафедри 

 

4. Взаємовідвідування занять 

викладачами кафедри 

Проводити взаємне 

відвідування занять 

згідно плану 

Викладачі кафедри  

5. Виконання міжнародних 

грантів, програм, проєктів тощо: 

- Еразмус+ проєкт 

«Багаторівнева освіта та 

професійне навчання з 

питань кліматичних послуг, 

адаптації до змін клімату та 

їх пом’якшення в 

локальному, національному 

та регіональному масштабах 

– ClimEd” 

 

- Академічна мобільність з 

Університетом Західної 

Аттики, м.Афіни, 

 

 

Виконання звіту з 

завдань проєкту 

Максименко Н. В., 

викладачі і аспіранти 

кафедри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко Н. В., 

викладачі кафедри 

 

6. Публікація підручника, 

навчального посібника для вищої 

школи: 

• Підручник «Метеорологія і 

кліматологія»; 

 

• Монографія : «Територіальна 

організація екологічної мережі 

Харківської області на 

ландшафтній основі». 

• Підготовка монографії 

Публікація 

підручника та 

монографії 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко Н. В. 

 

 

 

 

 

Максименко Н. В. 

Клєщ А. А. 

 

 

Співробітники 
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«Зелено-голуба інфраструктура 

країн пострадянського 

простору» 

кафедри, За ред. 

Максименко Н.В.  

 

2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії 

(кандидатів наук), докторів наук 

Завдання на навчальний рік: 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

1) Підготовка 

дисертації до подання 

у Спецраду для 

захисту на отримання 

ступеня доктора 

філософії 

Рукопис дисертації Бурченко С. В. 

 

 

2) Публікація 

наукових статей у 

журналах категорії Б 

(фахових видань) 

Статті  По 1 статті з 

кожного викладача і 

аспіранта кафедри 

 

3) Наукові 

семінари наукових 

шкіл: 

1. «Ландшафтно-

екологічне 

планування» 

2. «Екологія лісу»  

3. «Заповідна справа 

та екомережа»  

4.«Моніторинг 

довкілля».  

 5. «Екологія зеленої 

інфраструктури 

міського середовища» 

  

 

 

Максименко Н. В. 

 

 

Коваль І.М. 

Максименко Н. В. 

 

Гололобова О. О. 

 

Гололобова О. О. 

 

4) Виконання НДР 

- «Діагностичні 

показники 

родючості 

зрошуваних ґрунтів 

зеленої 

інфраструктури 

сельбищних 

ландшафтів для 

сталого управління в 

умовах змін 

клімату». Керівник: 

проф. Максименко 

Н. В., відп. 

виконавець 

Гололобова О.О. 

- «Ревіталізація 

регулярних 

Звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт 

 

Максименко Н. В. 

Гололобова О. О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко Н. В. 

Гололобова О. О. 
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ландшафтних 

композицій об’єктів 

зеленої 

інфраструктури» 

Керівник: проф. 

Максименко Н. В., 

відп. виконавець 

Гололобова О.О. 

 

 

5) Подання 

наукових статей до 

публікації у наукових 

виданнях, що 

індексуються в 

міжнародних 

науковометричних 

базах 

Стаття, що 

індексується 

міжнародними науко 

метричними базами 

По 1 з кожного 

викладача кафедри 

 

6)  Участь у 

наукових 

конференціях та 

подання до публікації 

тез доповідей 

конференцій 

Друкована праця 

Сертифікат 

По 3 з кожного 

викладача кафедри 

 

 

 

3. Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної бази 

Завдання на навчальний рік: 

 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

1. Участь у 

профорієнтаційній 

роботі та заходах зі 

сприяння набору 

абітурієнтів 

 Відп. Клєщ А.А.  

2. Участь у роботі НМР 

Університету 

 Максименко Н. В. 

 

 

3. Участь у роботі НМК 

ННІЕ 

Протоколи 

засідань 

Максименко Н. В. 

Клєщ А. А. 

 

4. Участь у роботі Вченої 

ради інституту 

 Максименко Н. В. 

Гололобова О. О. 

Воронін В.О. 

 

5. Кураторство Проведення 

кураторської 

години 

Максименко Н.В. 

Клєщ А. А. 

Кочанов Е. О. 

Гололобова О.О. 

 

6. Участь у підготовці та 

організації конкурсів, 

конференцій, олімпіад: 

– ХVІІІ 

Всеукраїнські наукові 

Таліївські читання; 

Проведення 

конференцій 

 

 

 

Викладачі кафедри 

 

Максименко Н. В. 
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– «Ecology is a 

priority»; 

– ІІ Міжнародна 

інтернет – конференція 

«Актуальні проблеми 

формальної і 

неформальної освіти з 

моніторингу довкілля та 

заповідної справи»; 

– ХХV Міжнародна 

науково-практична 

конференція  «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування: 

освіта – наука – 

виробництво»-2022; 

 

 

Викладачі кафедри 

 

 

 

 

 

 

Максименко Н. В. 

 

7. Участь у засіданнях 

кафедри 

Засідання 

кафедри 

Співробітники 

кафедри 

 

8. Підтримка роботи веб-

сайту кафедри 

 Воронін В. О.  

9. Проведення 

ректорського 

контролю результатів 

навчання на основі 

тестових технологій та 

незалежної 

перевірки робіт. 

 Викладачі кафедри  

 

4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 

Завдання на навчальний рік: 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Забезпечення участі 

роботодавців у 

навчальному процесі 

та виробничій 

практиці студентів 

 Гололобова О.О. 

Коваль І.М. 

 

Проведення зустрічей 

з успішно 

працевлаштованими 

випускниками за 

фахом 

 Викладачі кафедри  

Зустріч з 

потенційними 

роботодавцями 

Нерета А. К. 

Балюк С. А. 

Коваль І.М., 

Шумілова А. В., 

 Максименко Н.В. 
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5. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, педагогічних 

працівників 

 

Форма підвищення 

професійного рівня 

Учасники     

(прізвище, ініціали) 
Термін виконання 

Відмітка про 

виконання 

V International 

Scientific Congress 

“Society of Ambient 

Intellegence 2022”:  

-«International 

Scientific and 

Pedagogical 

internship» 

 

-«Scientific 

internship» 

 

 

 

 

Максименко Н.В. 

Гололобова О.О. 

 

 

 

Бурченко С.В. 

Гречко А.А. 

осінній семестр 2022 

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) 
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