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Екологічний факультет є невід`ємною системною частиною
класичного Каразинського університету, сповідує його міссію і
принципові цінності та формує академічне середовище з позицій
університетської корпорації.
Стратегічна мета екологічного факультету - розвиток екологічної
освіти та науки з випередженням вимог сьогодення, з постійним
нарощуванням ресурсного потенціалу та зі спрямованістю на
створення компетентністної моделі фахівця з вищою екологічною
освітою, адаптованого до вирішення проблем з низьким рівнем
передбачуваності.
Пріоритетні напрями розвитку екологічного факультету визначені
як шляхи досягнення стратегічних цілей Університету:
1. Зростання кількості контингенту осіб, що навчаються на
факультеті одночасно з забезпеченням високої якості освіти та
широкого спектру освітніх програм.
2. Забезпечення високого фахового рівня науково-педагогічних та
наукових працівників факультету.
3. Здійснення ефективних фундаментальних та прикладних
наукових досліджень.
4. Забезпечення інтеграції до європейського та світового освітньонаукового простору, розвитку міжнародних академічних
комунікацій та академічної мобільності, зміцнення міжнародного
авторитету університету в галузі розвитку екологічної освіти і
науки.
5. Оновлення і модернізація освітнього і наукового оснащення,
розвиток комфортних умов праці і навчання.

1. Зростання кількості контингенту осіб, що навчаються на
факультеті одночасно з забезпеченням високої якості освіти та
широкого спектру освітніх програм.
 Започаткувати освітню діяльність за новими для факультету
напрямами, спеціальностями та освітніми програмами.
Провести ліцензування спеціальності 206 Садово-паркове
господарство.
 Розробити та впровадити сучасну програму реклами
факультету та його представлення в медійному просторі
задля набору на навчання мотивованих і обдарованих
студентів.
 Забезпечити наявність у банку дистанційних курсів
Інституту післядипломної освіти та заочного
(дистанційного) навчання 80% навчальних дисциплін, що
викладаються при реалізації освітніх програм першого та
другого рівнів вищої освіти.
 Розробити концепцію підвищення якості практичної
складової освіти для спеціальності 101 Екологія.
2. Забезпечення високого фахового рівня науково-педагогічних та
наукових працівників факультету.
 Стимулювати підвищення кваліфікації викладачів у провідних
світових університетах, опанування технологіями
електронного (дистанційного) навчання, вдосконалення
мовної підготовки.
 Впровадити комплексу заходів щодо запобігання академічної
недоброчесності.
 Подовжити повноваження спеціалізованої вченої ради
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3. Здійснення ефективних фундаментальних та прикладних
наукових досліджень.
 Максимально використати потенціал атестованих
навчально-дослідних лабораторій факультету задля
комерціалізації результатів наукових досліджень.

 Продовжити практику організації та проведення
щонайменше 4 міжнародних і всеукраїнських наукових та
науково-методичних конференцій щорічно.
 Продовжити роботи з входження періодичних видань
факультету до міжнародних наукометричних баз
періодичних видань.
 Збільшити кількість публікацій в базах Scopus та Web of
Science.
 Сприяти збільшенню кількості публікацій викладачів
факультету статей в іноземних виданнях з високим імпактфактором.
4. Забезпечення інтеграції до європейського та світового освітньонаукового простору, розвитку міжнародних академічних
комунікацій та академічної мобільності, зміцнення міжнародного
авторитету університету в галузі розвитку екологічної освіти і
науки.
 Продовжити роботи з залучення фінансування з
міжнародних і українських грантів.
 Забезпечити участь у підготовці здобувачів вищої освіти
щонайменше 5 іноземних фахівців щорічно.
 Реалізувати спільні міжнародні проекти з академічними
установами України, установами Міністерства екології та
природних ресурсів України, громадськими організаціями
екологічної спрямованості.
5. Оновлення і модернізація освітнього і наукового оснащення,
розвиток комфортних умов праці і навчання.
 Забезпечити викладачів необхідними технологічними та
інформаційними ресурсами.
 Сприяти оснащенню аудиторій факультету
мультимедійними засобами навчання.
 Розширити перелік спеціального програмного забезпечення
шляхом налагодження зв’язків з ІТ- компаніями і
виробничими організаціями.

