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Робота завідувача навчально-дослідницької лабораторії регіональних 
суспільно-географічних досліджень у 2017 р. проводилася відповідно Плану 
роботи кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Положення 
про Навчальну лабораторію та Плану роботи лабораторії на 2017 р. і була 
спрямована на організацію навчально-дослідницької роботи студентів та 
аспірантів кафедри, а також забезпечення навчальної роботи та доступу 
викладачів, аспірантів га студентів до комп’ютерів та мережі Інтернет.

Оновлено програмне забезпечення на комп’ютерах лабораторії, 
переустановлено операційну систему ^іпскпуз, здійснено інсталяцію основного 
пакету комп’ютерних програм Місгозоії Оїїісе, Зіайзйса, МіпіТаЬ, Мар Іпїо та 
інших програм. Протягом року було проведено консультації з підготовки та 
ліцензування дистанційних курсів, а також вивчення з нормативними 
документами ХНУ імені В. Н. Каразіна стосовно організації навчально- 
дослідного процесу в роботі лабораторії.

Брала участь в підготовленні та проведенні М іжнародної науково- 
практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Регіон-2017: 
суспільно-географічні аспекти», а також в організації М іжнародної науково- 
практичної конференції «Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку».

Підготовлено анонси, повідомлення, оновлено фото-галерею для 
офіційного сайту кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. 
Протягом року забезпечено навчальний процес студентів під час занять та під 
час сесії (технічним та мультимедійним обладнанням).

В лабораторії було організовано наукову роботу студентів та аспірантів з 
використанням комп’ютерних технологій, а також організовано наукову роботу 
аспірантів з пошуку міжнародних грантів, програм, проектів тощо.

У січні та серпні навчального року було проведено підготовку приміщення 
аудиторії до початку 2017-2018 н. р. та оновлено програмне забезпечення на 
комп’ютерах лабораторії.

Згідно графіку в лабораторії ведеться журнал консультацій викладачів у 
навчально-дослідницькій лабораторії регіональних суспільно-географічних 
досліджень. Розроблено заходи щодо вдосконалення та оновлення комп’ютерної 
бази лабораторії. Складено та узгоджено план закупівель та моніторинг 
комп’ютерного і технічного обладнання. Протягом року було надано 
консультації студентам при виконанні курсових, дипломних робіт із



застосуванням комп’ютерних технологій.
У лютому та березні проведено інструктаж з правил пожежної безпеки, 

охорони праці, безпеки життєдіяльності зі студентами. Проведено звітування про 
виконання плану роботи завідувача навчально-дослідницької лабораторії 
регіональних суспільно-географічних досліджень та затверджено план роботи 
завідувача навчально-дослідницької лабораторії регіональних суспільно- 
географічних досліджень на 2018 рік.

суспільно-географічних досліджень

ВИСНОВОК: обсяг роботи згідно з планом роботи лабораторії на 2017 рік 
і посадової інструкції виконано у повному обсязі.

Звіт розглянуто на засіданні кафедри соціально-економічної географії і 
регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
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