
Графік роботи з 12.03.20 по 20.03.20 (перебування університету на карантині)  

викладача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

С.  Кострікова у ІІ семестрі 2019-2020 навчального року  

 
День  

тижня 

Час Виконувана робота 

Четвер, 

12.03.20 

 

10:00-16:00 Підготовка матеріалів щодо першої дистанційної лекції із курсу 

ГІС,  перших чотирьох годин дистанційних практичних занять із 

курсу ГІС, перших двох годин дистанційних практичних занять із 

курсу Інформаційні технології у територіальному менеджменті 

 

16:00-18:00 Створення, структурування, завантаження та оптимізації сховища 

дистанційних матеріалів на Google Drive; підготовка листів роз-

силання по е-mail адресах студентів з інструкціями щодо дистан-

ційного навчання (ДН) 

 

П’ятниця, 

13.03.20 

10:00-16:00 Робота з наявною навчальною та науковою літературою, підгото-

вка до дистанційних занять 

16:00-18:00 Розробка засобів тестування знань та вмінь при дистанційному 

навчанні 

 

Понеділок, 

16.03.20 р. 

10:00-12:00 Робота з навчальною та науковою літературою із мережі Інтернет 

12:00-16:00 Підготовка матеріалів щодо  других чотирьох годин дистанційних 

практичних занять із курсу ГІС, 

16:00-18:00 Консультація дипломної роботи  

Вівторок, 

17.03.20  

10:00-14:00 Розробка і оновлення програмного забезпечення, що використо-

вується у навчальному процесі (спеціалізований пакет ГІС-

моделювання)  

 

14:00-18:00 

 

Виконання обов’язків заступника голови університетського пері-

одичного видання  - рецензування наукових текстів, що претен-

дують на публікацію  

Середа, 

18.03.20  

10:00-12:00 Робота з наявною навчальною та науковою літературою та з Інте-

рнет-джерелами 

12:00-14:00 Розробка та оновлення засобів діагностики результатів навчаль-

них досягнень студентів з дистанційного навчання 

 

14:00-17:00 

 

 

Підготовка авторських наукових публікацій 

 

17:00-18:00 Консультації з дипломником 

 

Четвер, 

19.03.20 

10:00-15:00 Підготовка матеріалів щодо першої дистанційної лекції із курсу 

Інформаційні технології у територіальному менеджменті 

(ITTM),  перших двох годин дистанційних практичних занять із 

курсу ІТТМ, щодо дистанційного  виконання курсового проекту із 

ITTM 

15:00-18:00 Перевірка самостійних робіт студентів із курсів ГІС та ІТТМ, ви-

конаних дистанційно 

П’ятниця, 

20.03.20 

10:00-12:00 Реструктурування і оптимізація інтернет-сховища матеріалів 

(Google Drive) для дистанційного  навчання 

11:30-15:30 Розробка лекцій, практичних занять та презентацій до курсів 

15:30-16:30 Розробка і оновлення програмного забезпечення, що використо-

вується у навчальному процесі (навчальні проекти із АМ Visual 

Basic для майбутнього курсу Інформатика, спеціалізовані пакети 

ГІС-моделювання для дистанційного та аудиторного ) навчання 

16:30-18:00 Рецензування наукових текстів, що претендують на публікацію 



 


