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Робота навчальної лабораторії соціально-економічних і інформаційних 

технологій у 2021-2022 н.р. проводилася відповідно до плану роботи кафедри 
соціально-економічної географії і регіонознавства, Положення про навчальну 

лабораторію, Плану лабораторії на 2021-2022 н.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 напрямами роботи представлено 

нижче.    

Організаційна робота. Перед початком семестру проведено інструктажі з 
правил пожежної безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності зі студентами 

факультету. Постійно здійснюється профілактика локальних мережевих дисків 

та розміщення на них необхідної інформації, перевірка на віруси.  
Матеріально-технічна база. В лабораторії знаходиться 12 комп’ютерів 

для роботи студентів та 1 адміністративний комп'ютер, який використовується як 

міні-сервер, що дозволяє вести контроль за всією локальною мережею в 

лабораторії під час занять студентів, а також під час роботи в мережі Інтернет. 
Всі ПК під’єднані до мережі Інтернет. На комп’ютерах встановлені інстальовані 

пакети комп’ютерних програм Microsoft Office, Statistica, MiniTab, Map Info, Map 

Info Tutorial, ArcGis, ArcView, ArcExplorer, Getting to know ArcView, Visual Basic, 
QBasic. Також в лабораторії є проекційний екран Projecta Cinema Rf Electrol, 

стаціонарний мультимедійний проектор Epson EB-440W, 2 магнітно-маркерні 

дошки та багатофункціональний пристрій Samsung SCX-4300. У січні 2022 р. в 

лабораторії було встановлено телевізор Scyworth 55G3A.  
Робота зі студентами. Протягом 2021-2022  н.р. студентам надавалися 

консультації з питань використання комп’ютерних програм Мар Іnfo, Statistiсa, 



MiniTab, Surfer, програмного забезпечення та мультимедійного супроводу, 

здійснювалася допомога студентам у науково-дослідній роботі з використанням 

сучасних методів дослідження та методів програмування. У жовтні 2021 р. в 

лабораторії здійснювалася підготовка матеріалів студентами для участі у 
Міжнародній науково-практичній конференції «Регіон-2021: стратегія 

оптимального розвитку».  

Забезпечення навчального процесу. Лабораторія працює за розкладом 

кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. Протягом 2021-2022  
н.р. в лабораторії викладалися такі дисципліни як «Історія географічних 

відкриттів і досліджень» (доц. Кандиба Ю.І., старш. викл. Логвинова М.О.), 

«Науково-природнича картина світу» (проф. Нємець К.А., доц. Кобилін П.О.), 
Економічна і соціальна географія України (доц. Кобилін П.О.), «Регіональна 

економічна і соціальна географія» (старш. викл. Суптело О.С.), «Комп’ютерні 

технології в суспільній географії»  (доц. Ключко Л.В.), «Комп’ютерні технології 

в географії рекреації і туризму» (доц. Ключко Л.В.), «Теорія і методологія 
суспільної географії» (проф. Нємець К.А., доц. Кобилін П.О.),  

«Зовнішньоекономічні зв’язки України» (доц. Телебєнєва Є.Ю.). Усі лекційні та 

практичні заняття супроводжувалися мультимедійним забезпеченням.  
Робота завідувача лабораторії (навчальна, методична, наукова, 

організаційна робота). Як завідувач лабораторії та доцент кафедри соціально-

економічної географії і регіонознавства протягом 2021-2022 н.р. провів лекційні і 

практичні заняття з курсів: «Суспільно-географічна регіоналістика України» (для 
студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання), 

«Економічна та соціальна географія України» (для студентів 3 курсу денної 

форми навчання), «Науково-природнича картина світу» (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання), «Теорія і методологія суспільної географії» (для 

студентів 4 курсу денної форми навчання), «Статистичні методи і обробка 

геоінформації» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної 

форми навчання), а також навчальну професійно-орієнтовану практику (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання). Навчальна робота виконана у 

повному обсязі. 

За звітний період підготовлено та видано 3 статті, які проіндексовані у 
наукометричних базах Scopus/Web of Science та 1 тезу доповідей на 

конференціях.  

Брав участь у підготовці та проведенні міжнародної науково-практичної 

конференції «Регіон-2021: стратегія оптимального розвитку». Відповідальний за 
роботу веб-сайту кафедри. Постійно оновлюються новини та анонси кафедри та 

інші рубрики, які висвітлюють навчальну, методичну, наукову, виховну роботу 

кафедри. 
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