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Робота Навчальної лабораторії соціально-економічних і інформаційних
технологій у 2017 р. проводилася відповідно Плану роботи кафедри соціальноекономічної географії і регіонознавства, Положення про Навчальну
лабораторію та Плану роботи лабораторії на 2017 р. і була спрямована на
організацію навчально-дослідної роботи студентів та аспірантів, забезпечення
доступу викладачів, аспірантів та студентів до комп’ютерів та мережі Інтернет.
Докладніше види діяльності за основними напрямками роботи представлено
нижче.
У серпні оновлено програмне забезпечення на комп’ютерах лабораторії,
переустановлено операційну систему \\бпсіо\у§, здійснено інсталяцію основного
пакету комп’ютерних програм МісгозоЙ ОШсе, Зіаіізііса, МіпіТаЬ, Мар Іпґо,
Мар Іпґо Тиіогіаі, АгсОіз, АгсУіе\у, АгсЕхрІогег, Оейіп§ Іо кпош АгсУіе\у, Уізиаі
Вазіс, ОВазіс та інших програм, здійснено профілактику локальних мережевих
дисків та розміщення на них необхідної інформації.
У лютому та вересні складено розклад занять, графік консультацій у
лабораторії на II семестр 2016-2017 н.р., І семестр 2017-2018 н.р., проведено
інструктажі з правил пожежної безпеки, охорони праці, безпеки
життєдіяльності зі студентами факультету, у яких заняття проходять в
лабораторії, велися журнали реєстрації інструктажів.
У березні-квітні, жовтні-листопаді взято участь в організації та
проведенні конференцій «Регіон-2017: суспільно-географічні аспекти», «Регіон2017: стратегія оптимального розвитку», Міжнародного науково-практичного
семінару «Просторові трансформації у країнах Центральної та Східної Європи»
зокрема здійснено розсипку інформаційного повідомлення про конференцію,
підготовку та оформлення необхідної інформації у відділі організації
міжнародної діяльності ХНУ імені В.Н. Каразіна, підготовлено тези доповіді на
конференції, у лабораторії були проведені секційні засідання конференцій. В
лабораторії здійснювалася підготовка до проведення серії онлайн-семінарів на
тему «Демократичні реформи державного управління в Україні» (за участю
Альбертського університету, Канада).
У січні ремонтною службою університету завершено капітальний ремонт
лабораторії, зокрема проведено шпаклювання та фарбування стін, стелі, вікон,
циклювання та лакування підлоги, проведення нової електричної мережі. По
завершенню ремонту в аудиторії установлено проекційний екран Рго)ес1а
Сіпеша К.Г Еіесігоі. За кошти університету придбану магнітно-маркерну дошку
для навчальних потреб, 4 шафи. Наприкінці року планується замінити вікна на
металопластикові.

Протягом року забезпечено навчальний процес студентів під час занять та
під час сесії (мультимедійним обладнанням), відповідно до розкладу занять
велися журнали обліку часу використання комп’ютерів викладачами,
аспірантами та студентами у лабораторії та консультацій викладачів у
лабораторії, здійснювалася допомога студентам, аспірантам у навчальній та
науково-дослідній роботі з питань використання комп’ютерних програм
Маріпїо,
Уізиаі Вазіс. До електронного репозитарію Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна було викладено 22 навчальнометодичних посібників, публікацій викладачів кафедри. Влітку було оновлено
дизайн сайту кафедри та переведено його на платформу \СогсІРгезз. На сайті
додана рубрика «Міжнародне співробітництво», де надається інформація з
міжнародних зв’язків, академічної мобільності студентів, аспірантів та
викладачів кафедри, подаються електронні версії договорів Егазтиз+. У
рубриці «Студентам» додано сторінки «Пам’ятка для студентів», «Субсидії»,
додана сторінка «Інформація для іноземних студентів» та оновлено «Наші
успішні випускники». Також постійно оновлюються новини та анонси кафедри
та інші рубрики, які висвітлюють навчальну, методичну, наукову, виховну
роботу кафедри. Приділяється увага питанням працевлаштування випускників
та профорієнтаційній роботі.
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