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Підсумки  роботи факультету 
геології, географії, рекреації і 

туризму у 2018-2019 н. р. 
та завдання на 2019-2020 н. р.

(Звіт декана Пересадько В.А.)

25.11.2019 р.
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Кадрове забезпечення

+ - Шляхи вирішення

Захисти канд.дис.;

Попович Н.В.

Борисенко К.Б.

Кузько М.С.

Іщенко Л.В.

Кононенко А.В.

•Відсутність молодих 

докторів наук на 

кафедрах фізгео і

мінералогії…

• “Старіння”

геологічних кафедр

• на 4-х з 5-ти кафедр 

працюють викладачі 

без наукового 

ступеню

•На кафедрах розглянути і на 

вченій раді факультету затвердити 

теми докторських дисертацій.

•Створити умови молодим і 

перспективним науковцям для 

підготовки дисертацій 

(можливість закордонного 

стажування, творчих відпусток, 

зменшення навчального і 

громадського навантаження)

▪Заслухати  звіти про роботу над 

кандидатськими дисертаційними

дослідженнями викладачів 

відповідних кафедр.
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Підготовка фахівців вищої кваліфікації

Кафедра Докторанти Аспіранти На наступний рік

Гідрогеології 0 (2) + 1

Геології +1 (0) + 1

Мінералогії, 

петрографії і корисних 

копалин
1 1 (2) + 1

Соціально-економічної 

географії і 

регіонознавства
2 (3) + 1

Фізичної географії і 

картографії
1(3) + 1

Спец.рада - 1
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Підвищення кваліфікації

Досягнення Проблеми Шляхи вирішення

✓ Дотримуються строки 

проходження 

підвищення кваліфікації

✓ Активізовано 

проходження стажування 

за кордоном (кафедра 

СЕГіР-Іспанія, Румунія, 

Польща)

✓Пройдено колективне 

стажування за межами 

Харкова

▪В основному без 

відриву від виробництва

▪Переважно в Харкові

▪На більшості кафедр 

відсутні стажування за 

кордоном

•Сприяти проходженню 

підвищення кваліфікації з 

відривом від виробництва

•Сприяти проходженню 

підвищення кваліфікації у 

фахових установах поза 

межами Харкова і України

•Вимагати неформального 

підходу викладачів до 

підвищення свого 

кваліфікаційного рівня
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Контингент студентів

+ - Шляхи вирішення

Відкриття нових 

ОПП в 

бакалавраті:

4 - спец. 103

2 – спец.106

і 

1 в магістратурі 

(спец. 103)

Зменшення 

держзамовлення 

(1+7)

не заповнено 

місць за першим 

наказом -5

Загальне 

скорочення 

контингенту :

Бакалавріат

68-57 = 11

Магістратури 

76-49=27

Контракт 

37-21=16

• Активізувати  рекламну діяльність для 

залучення іноземців на 103 

спеціальність.

• Актуальне оновлення сайту (сайтів)

• Посилити профорієнтаційну роботу 

серед школярів  Харкова і області

• Провести агітацію випускників коледжів 

Полтави, Дніпра і Харкова 

•Вивчити можливості для максимального 

сприяння набору молодших спеціалістів 

• Знову виступити з пропозицією про 

виділення бюджетних місць випускникам 

коледжів за профілем підготовки 

спеціальностей 103, 106 і 014(07)
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Навчальна робота

Досягнення Попередні задачі Наступні задачі

✓ 600 год./ст.

✓ 100 %  НМК 

дисциплін

✓ Розпочато 

сертифікацію 

дистанційних 

курсів 

бакалавріату

✓Активне 

вивчення 

викладачами 

іноземної 

мови

• Звернутись до начальника 

управління якості освіти з 

проханням представляти 

розрахунок ставок спецфонду на 

наступний н.р. (по даних 

попереднього року) у квітні/травні 

2019 р.

• Запропонувати внести  зміни до 

існуючого підрахунку 

навч.навантаження:

➢- зняти норму в 40% аудиторного 

навантаження

➢- прирівняти польові практики до 

аудиторного навантаження

• провести ревізію НМК на 

предмет вилучення 

російськомовних текстів

• Розпочати  розробку 

англомовних курсів в 

спеціальностях 106 і 103.

• НМК ф-ту ретельно 

проаналізувати робочі програми 

на предмет вилучення дублювань і 

на перевірку відповідності ОПП 

підготовки фахівців.

• Розробити навчальні плани з 

урахуванням можливого 

скорочення штату.
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Відповідність ліцензійним умовам

Кафедра 
До 4-х 

пунктів
5 пунктів 6 пунктів

Більше 6 

пунктів

Гідрогеології 2 2 1 5

Геології 2 3 1 5

Мінералогії, петрографії і 

корисних копалин 4 2 1 3

Соціально-економічної 

географії і регіонознавства 1 2 - 11

Фізичної географії і 

картографії 3 5 3 9
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. Дистанційне навчання
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к-ть дисц. к-ть дисц.в СНД сертифіковано

Підготувати до сертифікації 100 % курсів  фахової 
підготовки в магістратурі

Розпочати підготовку дистанційних курсів для 
малокомплектних ОП.



9

Практична підготовка

Вид практичної 

підготовки
Проблеми Шляхи подолання проблем

Лабораторні і 

практичні роботи

Застаріла МТБ Замовлено ряд обладнання

Навчальні практики -

1 і 2 курси)

Аварійність приміщень і 

недостатній рівень 

організації побуту

Пропозиції подано для включення в 

кол. договір і в план ремонту на 

2020 р.

Виробничі практики -

3 і 5 (1 курс 

магістратури)

Не зацікавленість 

підприємств у прийнятті 

студентів

А) Збільшити строки проходження 

виробничої практики

Б) Замінити виробничу практику в 

магістратурі стажуванням (на 

вітчизняних підприємствах чи за 

кордоном) на протязі 

1 чи 2-х семестрів

Переддипломна  

практика

3 місяці відпочинку для 

студентів

Об'єднати з виробничою 

практикою і проводити як

стажування, яке завершується 

захистом з запрошенням 

представників підприємств
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Навчально-методичне забезпечення

Досягнення Проблеми Шляхи вирішення

✓ 100 % дисциплін 

забезпечено  

методичною 

літературою

✓ Навчально-методична 

література викладена на 

кафедральних сайтах

✓Розпочато роботу з 

написання підручників

▪Відсутність авторських 

підручників 

співробітників 

факультету

▪Мала кількість 

електронних 

навчальних посібників

▪На ряді кафедр 

відсутнє спеціальне 

програмне 

забезпечення

• До початку 2019-2020 

н.р. кожна кафедра має 

презентувати підручник з 

однієї (мінімум) фахової 

дисципліни

На 2019-2020 н.р.:

• Розглянути питання про 

зміну мотивації для 

викладачів (кафедр), які не 

беруть участі в написанні  

підручників.
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Технічне забезпечення навчального процесу

Досягнення Задачі 

•Встановлено в ауд. 5-67 і 5-69 

стаціонарні МП

• Обладнано кожну кафедру 

стаціонарними МП

• Розпочато оновлення  

комп’ютерного парку  нового 

(новішого) покоління

•Закуплене геологічне і 

метеорологічне обладнання

▪Обладнати усі лабораторії  

стаціонарними МП

▪Підписати угоду на придбання 

програмного продукту на геологічне 

відділення

▪Сприяти придбанню ліцензійних 

офісних програмних продуктів.

▪Ввести нове обладнання в навчальний 

і науковий процес (кафедри фізгео, 

мінералогії, геології)
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Наукова та інноваційна діяльність

Кафедра 
Держбюджет-

ні теми  

Госпдоговірні

теми
Гранти Б/О

к-ть в-ть к-ть в-ть к-ть в-ть

Гідрогеології 1

Геології 1 5000 га 1

Мінералогії, 

петрографії і корисних 

копалин
1

10000

грн.
1

Соціально-економічної 

географії і 

регіонознавства
2

183639

грн.
2

9600€

75000 

грн.

-

Фізичної географії і 

картографії
1

10000

грн
1 100000$ 1
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Наукові публікації 

Кафедра 

SCOPUS, Web of 

Science
Фахові  

видання 

Моно-

графії, 

розділи 

моногра

фій

Всього
2017-

2018

2018-

2019

Гідрогеології 8 12 12

Геології 7 4 10

Мінералогії, петрографії і 

корисних копалин
5 3 1 4

Соціально-економічної 

географії і регіонознавства
25 10 11 - 84

Фізичної географії і 

картографії
18 15 17 2 61



Інформаційне забезпечення 
наукової діяльності

❖ 3 фахові вісники (Index Copernicus)

❖ 2 матеріалів конференцій

❖ 2 тез студентських наукових 

конференцій

«ЧАСОПИС СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ» в 

групі по входженню до НБ Web 

of Science

“ВІСНИК..” увійшов до 

НБ Web of Science

14

«ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ 

ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І 

КАРТОГРАФІЇ» на черзі по входженню 

до НБ Web of Science
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Академічна мобільність

Кафедра Країни. Назви закладів освіти, програм

Гідрогеології 

Геології 

Мінералогії, 

петрографії і 

корисних копалин

Соціально-

економічної 

географії і 

регіонознавства

Естонія. Талліннський  університет 

Іспанія. Університет  Жирони

Республіка Польща. “Study Tours to Poland”

Фізичної географії і 

картографії

Жодному співробітнику факультету не відмовили у відрядженні, 

але дехто розглядав такі відрядження як можливість 

додаткової оплачуваної відпустки
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Конференції.

Кафедра Назва заходу

Гідрогеології 

Геології 

Мінералогії, петрографії і 

корисних копалин

Щорічна  Всеукраїнська науково-практична конференція  студентів та аспірантів 

“Геологія нафти і газу”

Соціально-економічної 

географії і 

регіонознавства

Міжнародна науково-практична конференція «Регіон – 2018: стратегія 

оптимального розвитку» 

(м. Харків, 8-9 листопада 2018 р.).

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

науковців «Регіон – 2019: суспільно-географічні аспекти»

(м. Харків,11-12 квітня 2019р.)

Міжнародна докторська літня школа з міської геополітики: міська ідентичність, 

геополітика та міська політика у рамках реалізації Дослідницького проекту 

Українські міста на лінії геополітичного розлому

(м.Харків, 5-10 червня 2019р.)

Фізичної географії і 

картографії

Конференція студентів та аспірантів, присвячена пам’яті професора Г. 

П. Дубинського «Географічні дослідження: історія, сьогодення, 

перспективи“

(м.Харків, 11-12 квітня 2019р.)
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Нагороди

Кафедра Прізвище нагороджуваного і нагорода

Гідрогеології 

Геології 

Мінералогії, петрографії 

і корисних копалин

Соціально-економічної 

географії і 

регіонознавства

•к. геогр.н., доц. Редін В.І. нагороджений медаллю імені В.Н. Каразіна

•ст. викл. Кравченко К.О. нагороджена Грамотою Університету.

•д. геогр.н., доц. Сегіда К. Ю. стипендіатка Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України для молодих учених, Харківської обласної 

державної адміністрації.

•д. геогр.н., доц. Сегіда К. Ю.  Відзначена Премією імені В.Н. Каразіна ІІ 

степеня

Фізичної географії і 

картографії
к. геогр.н., доц. Сінна О.І. - Стипендія Кабінету Міністрів України
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Курси підвищення кваліфікації

для вчителів

Ліцензовано курси підвищення кваліфікації вчителів, 

розроблено, апробовано і сертифіковано  і дистанційний 

курс  Географія
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РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Дмітрієв С. С. 3 к. Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з напрямку 

«Гідрометеорологія»

4 м.

Христосова Є. Ю. 4 к. 4м.

Сержантова 

Ю. Ю.

3 к. Конкурс студентських наукових робіт у галузі 

«Географічні науки», університетський етап

2 м.

Микалюк Л. В. 5к. Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Географія»

3 м.

Дмітрієв С. С. 3 к. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 

географії

3 м.

• Під керівництвом доц. Сегіди К. Ю.  та доц. 

Кандиби Ю.І. підготовлено переможців  

Регіонального конкурсу студентських наукових 

робіт з природничих наук:

• студентка 1 курсу магістратури Венгрин Д.В. –

ІІ місце

• студент 1 курсу бакалавріату Зайцев Є.В. –

ІІІ місце



РОБОТА З РОБОТОДАВЦЯМИ

 Організовано та проведено 5 заходів за участі роботодавців
(Геофізичного управління «Укргазпромгеофізика», УкрНДІгаз, 
ТОВ «Геологічні системи», ПрАТ «Укргазвидобуток»). 



ПРОФЕСІЙНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС ВІД

«УКРГАЗПРОМГЕОФІЗИКА»

 Студенти-геологи 2 та 4 курсів відвідали Геофізичне
управління «Укргазпромгеофізика» — філію АТ 
«Укргазвидобування.



РОБОТА З РОБОТОДАВЦЯМИ

 Студенти-геологи та викладачі факультету геології, географії, рекреації
і туризму зустрілися з представником Геофізичного управління
«УкрГазПромГеофізика»

Студенти факультету відвідали показові 

навчання Спеціалізованої аварійно-

рятувальної служби «Лікво» — філії 

Публічного акціонерного товариства 

«Укргазвидобування». Навчання 

проводились на навчальному полігоні, 

розташованому на Шебелинському 

газоконденсатному родовищі.



УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ЗАХОДИ

День відкритих дверей

«Тиждень кар’єри»

Урочисте покладання квітів

«Леонардо та Місяць»



ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ

Урочистий випуск бакалаврів факультету

«Пошуки скарбів науки» Профорієнтаційна робота



«ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ»

Кубок декана з міні-футболу Святковий концерт

«Красновські читання»Святковий концерт



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА ФАКУЛЬТЕТІ 

Проблеми Перспективи

1. Високий рівень завантаженості 

студентів навчальною роботою, 

пасивність студентів до 

позаосвітньої діяльності.

2. Проблема дотримання загальної

дисципліни в гуртожитку.

3. Адаптація студентів-

першокурсників.

4. Відсутність вичерпної 

інформаційної бази студентів та 

випускників факультету.

1. Проведення соціологічних 

опитувань серед студентів.

2. Реалізація заходів Тeam-

building (квести, зустрічі,

експедиції, дозвілля у Karazin

Student Hall).

3. Переорієнтація з 

безпосереднього колективного

впливу на індивідуальні форми

виховної роботи.

4. Створення інформаційної бази 

даних тсудентів та випускників 

факультету. 
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Основні тактичні завдання факультету 

на 2019-2020 н.р.
1. Акредитувати існуючі освітні програми.

2. Підготувати конкурентні магістерські ОП по 103 спеціальності.

3. Оновити існуючі програми підготовки з урахуванням світового досвіду і вимог

роботодавців.

4. Збільшити кількість публікацій співробітників факультету у наукометричних

виданнях.

5. Підготувати проєкт на отримання гранту з програми “Горизонт 2020”

6. Отримати фінансування за госпдоговірною тематикою (не менше 50 000 грн.)

7. Розширити рекламну компанію факультету за рахунок підтримки сайту

факультету (кафедр) на належному рівні та покращення презентації факультету

в інформаційному просторі

8. Отримати статус національної спадщини для навчально-наукового полігону

“Камʼянка” і увійти в музейний комплекс університету.

9. Забезпечити академічну мобільність 1 викладача і 2-х студентів з кожної

кафедри (як мінімум).

10. Підготувати призера конкурсу студентських наукових робіт.

11. Підготувати і провести на базах факультету дві літні школи.

12. Розробити Стратегію розвитку факультету до 2025 р.
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Дякую за увагу!


