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Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри МРЕС проф. 

Стольберга Ф.В. «Про роботу кафедри міських та регіональних екосистем». 
Вчена рада Університету визначає наступне: 

1. Кадровий склад кафедри сформований в загальній чисельності 22 особи, в 
тому числі 1 доктор наук, 12 кандидатів наук, 8 старших викладачів та 1 асистент. 

2. Проводиться стажування викладачів і студентів у Європейських 
університетах. 

3. Профорієнтаційна робота включає комплекс заходів: регулярний контакт 
зі школами та методичними комісіями управління освіти, організація наукових 
мостів та олімпіад для школярів і студентів, оперативна реклама спеціальності в 
засобах масової інформації та в соціальних мережах, що забезпечує необхідний 
набір студентів. 

4. Відкрито нову спеціальність «Лісове і садово-паркове господарство», що 
повинно розширити освітній потенціал кафедри. 

5. Наукові публікації кафедри: 60 статей за звітний період, включаючи 32 в 
закордонних виданнях, і 10 в науково-метричних виданнях системи SCOPUS. 

6. За звітний період проведено інтенсивну дослідну роботу за договорами з 
підприємствами загальним обсягом фінансування 2.1 млн. гривень. 

7. Виконано 5 проектів міжнародних освітніх проектів за програмами 
Європейського Союзу. 

8. У 2015 р. кафедрою подано 4 проекти на міжнародні та вітчизняні конкурси 
дослідницьких та освітніх програм. 

9. Наукові дослідження кафедри присвячені актуальній тематиці: 
фітотехнології для очищення стічних вод, альтернативних джерел енергії, 
утилізації твердих побутових відходів, оцінці впливу фізичних впливів на міську 
екосистему. Значну увагу приділено вирішенню екологічних проблем 
Харківської області. Фінансування досліджень здійснювалося за рахунок 
обласного екологічного фонду, наукових програм МОН та Європейського Союзу. 

Відзначені наступні недоліки в роботі кафедри: 
1. Підготовка кадрів високої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру 

не є ефективною. За останні 5 років працівниками кафедри захищена лише одна 
дисертація і жодної докторської. 
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