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1. Методична робота 

Завдання на навчальний рік: 

– публікація нової навчально-методичної літератури з дисциплін кафедри; 

– оновлення і доповнення існуючої літератури; 

- створення нових дистанційних курсів. 

 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

публікація нової 

навчально-

методичної 

літератури з 

дисциплін кафедри 

Публікація 

методичного 

посібника по 

практичним заняттям 

з інженерної геології 

Соколов В.А., 

Удалов І.В., Носик 

Д.Ю. 

 

Публікація 

підручника 

«Інженерна 

гідрогеологія» 

Нємець К.А. 

 

Публікація 

методичного 

посібника 

«Гідрогеотермія» 

Лур’є А.Й. 

 

Навчальний посібник 

з гідрогеології 

Чомко Ф.В.,  

Носик Д.Ю. 

 

Публікація 

методичних вказівок 

з підготовки та 

захисту 

кваліфікаційних робіт 

бакалавра наук про 

Землю 

Удалов І.В.,  

Носик Д.Ю.,  

Кононенко А.В. 

 

Публікація 

навчального 

посібника «Інженерна 

гідрогеологія» 

Соколов В.А., 

Тищенко І.І., Носик 

Д.Ю. 

 

 

 

1. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії 

(кандидатів наук), докторів наук 

Завдання на навчальний рік: 

– робота на дисертаційними дослідженнями; 

– виконання наукових тем за профілем роботи кафедри; 

– проведення наукової конференції. 
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Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Розробка наукової 

теми 

Звіт за І рік 

виконання 

Прибилова В.М., 

Тищенко І.І.. 

 

Проведення VІ 

Наукової конференції 

«Гідрогеологія: 

освіта, наука, 

практика» 

Проведення 

конференції, видання 

збірника матеріалів 

конференції 

Удалов І.В., 

Кононенко А.В., 

Носик Д.Ю., Бережна 

О.С. 

 

Написання статей  Публікація статей  

Всі науково-

педагогічні 

працівники кафедри 

 

 

 

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

Завдання на навчальний рік: 

– заохочення до наукової діяльності студентів; 

– проведення культмасових заходів; 

– оновлення матеріальної бази кафедри. 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Студентська наукова 

конференція 

Проведення 

конференції, видання 

збірника тез 

конференції 

Удалов І.В.,  

Носик Д.Ю. 

 

Конкурс на 

рекламний плакат 

кафедри 

Створення нового 

рекламного плакату 

кафедри для 

приймальної комісії 

 Удалов І.В., 

 Бережна О.С. 

 

Конкурс на логотип 

кафедри 

Створення логотипу 

кафедри 

Удалов І.В., Носик 

Д.Ю., Чомко Ф.В. 

 

Проведення 

культмасових заходів 

Відвідання 

студентами кафедри 

театрів, виставок, 

музеїв. Проведення 

екскурсій.  

Удалов І.В., Носик 

Д.Ю., Чомко Ф.В. 

 

Оновлення 

матеріальної бази 

кафедри 

Проведення ремонту 

в ауд. 2-58, 2-59, 2-60 

Придбання приладу 

для проведення 

кількісного аналізу 

Удалов І.В.,  

Остапчук М.І. 

 

 

3. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 

Завдання на навчальний рік: 

– розширити співпрацю з потенційними роботодавцями; 

– залучити до сприяння працевлаштування колишніх випускників кафедри. 

 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 
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Розширити 

співпрацю з 

потенційними 

роботодавцями 

Проведення практик 

студентів у 

потенційних 

роботодавців 

Удалов І.В. 

 

Участь у ярмарку 

вакансій 

Участь у ярмарку 

вакансій 
 

 

 

4. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, педагогічних 

працівників 

 

Форма підвищення 

професійного рівня 

Учасники     

(прізвище, ініціали) 
Термін виконання 

Відмітка про 

виконання 

Проведення 

наукових семінарів 
  

 

Проходження курсів 

підвищення 

кваліфікації 

Соколов В.А Протягом ІІ півріччя  

Полєвич О.В. Протягом ІІ півріччя  
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