
 

Графік роботи  

завідувача навчально-дослідницької лабораторії регіональних  

суспільно-географічних досліджень (1,0 п.о.) та доцента кафедри соціально-

економічної географії і регіонознавства (0,5 п.о.), 

Євгенії ТЕЛЕБЄНЄВОЇ під час карантину (12.03.2020 р. – 03.04.2020 р.) 
 

Дата, день  

тижня 

Час Виконувана робота 

12.03.2020 р., 

четвер 

 

 

 

 

08:00-12:00 

 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Геогра-

фія Харківської області з основами регіонознавства» академічна 

група ГЦ-42 (розміщення завдання на GoogleДиск). 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Статис-

тичні методи і обробка геоінформації» академічна група ГЦ-42 

(розміщення завдання на GoogleДиск). 

Виконання обов’язків куратора  академічних груп (ГЦ-12, ГР-11, 

ГУ-11, ГС-11)  інформаційна підтримка старост академічних груп  

та студентів щодо ситуації введення карантину, робота зі студен-

тами які проживають у гуртожитку щодо правил поведінки під 

час карантину. 

 

12:00-20:00 

Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства. Моніторинг тематики 36-ї IBIMA конференції. Орга-

нізаційна робота з питань міжнародного та міжвузівського спів-

робітництва (робота над заявкою спільного НДР у рамках про-

грами НАТО: наука заради миру та безпеки, комунікація із коле-

гами з Румунії). 

13.03.2020 р., 

п’ятниця 

08:00-11:00 

 

Підготовка конспектів лекцій з навчальної дисципліни  «Геогра-

фія Харківської області з основами регіонознавства» для напов-

нення GoogleДиску. 

11:00-18:00 Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства. 

16.03.2020 р., 

понеділок 

 

 

 

 

 

08:00-12:00 

 

Підготовка конспектів лекцій та лекційних презентацій. 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Регіони 

та країни світу» академічна група ГУ-11 (розміщення завдання на 

GoogleДиск).  

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Геогра-

фія Харківської області з основами регіонознавства» академічна 

група ГЦ-42 (розміщення завдання на GoogleДиск). 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Регіона-

льні проблеми стійкого розвитку» академічна група ГЦ-42 (роз-

міщення завдання на GoogleДиск). 

Робота із завершення матеріалів для участі у міжнародній 35 кон-

ференції IBIMA, оформлення документів, подача заявку на уч-

асть.  

12:00-20:00 Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства. Моніторинг тематики 36-ї IBIMA конференції. 

17.03.2020 р., 

вівторок 

 

 

08:00-12:00 

Підготовка завдань для практичних робіт з навчальної дисципліни  

«Статистичні методи і обробка геоінформації» для наповнення 

GoogleДиску. 



 

 

 

12:00-20:00 

Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства. 

18.03.2020 р., 

середа 

 

 

 

 

08:00-12:00 

 

Підготовка завдань для практичних робіт з навчальної дисципліни  

«Географія Харківської області з основами регіонознавства» для 

наповнення GoogleДиску. 

Написання відгуку на автореферат. Виконання обов’язків курато-

ра  академічних груп (ГЦ-12, ГР-11, ГУ-11, ГС-11)  інформаційна 

підтримка  старост академічних груп  та студентів щодо ситуації 

введення карантину, робота зі студентами які проживають у гур-

тожитку щодо правил поведінки під час карантину. 

 

 

12:00-20:00 

Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства. 

19.03.2020 р., 

четвер 

 

 

 

 

 

08:00-12:00 

 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Геогра-

фія Харківської області з основами регіонознавства» академічна 

група ГЦ-42 (розміщення завдання на GoogleДиск). 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Статис-

тичні методи і обробка геоінформації» академічна група ГЦ-42 

(розміщення завдання на GoogleДиск). 

Виконання обов’язків куратора  академічних груп (ГЦ-12, ГР-11, 

ГУ-11, ГС-11)  інформаційна підтримка  старост академічних груп  

та студентів щодо ситуації введення карантину, робота зі студен-

тами які проживають у гуртожитку щодо правил поведінки під 

час карантину. 

 

12:00-20:00 

Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства. 

20.03.2020 р., 

п’ятниця 

08:00-11:00 

 

Підготовка конспектів лекцій та лекційних презентацій для напо-

внення GoogleДиску. 

Консультації з дипломниками у дистанційній формі: Мухортова 

Катерина, 4 курс. за темою кваліфікаційної роботи бакалавра 

«Характеристика туристсько-рекреаційних ресурсів (на Північно-

Східного регіону України) зокрема щодо збору та обробки стати-

стичних баз даних дослідження. 

11:00-18:00 Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства. 

23.03.2020 р., 

понеділок 

 

 

 

 

08:00-12:00 

 

Підготовка конспектів лекцій та лекційних презентацій 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Регіони 

та країни світу» академічна група ГУ-11 (розміщення завдання на 

GoogleДиск). 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Геогра-

фія Харківської області з основами регіонознавства» академічна 

група ГЦ-42 (розміщення завдання на GoogleДиск). 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Регіона-

льні проблеми стійкого розвитку» академічна група ГЦ-42 (роз-

міщення завдання на GoogleДиск). 

 

12:00-20:00 

Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Робота з організації міжна-

родної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих науковців «Регіон-2020: суспільно-географічні аспекти». 



24.03.2020 р., 

вівторок 

 

08:00-12:00 

Підготовка необхідних документів для перевірки на наявність за-

позичень кваліфікаційних робіт бакалаврів. Виконання обов’язків 

системного адміністратора кафедри соціально-економічної геог-

рафії і регіонознавства у програмі StrikePlagiarism.com та програ-

мі  Unicheck.com 

 

 

12:00-20:00 

Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства. 

25.03.2020 р., 

середа 

 

 

08:00-12:00 

Виконання обов’язків куратора  академічних груп (ГЦ-12, ГР-11, 

ГУ-11, ГС-11)  інформаційна підтримка  старост академічних груп  

та студентів щодо ситуації введення карантину, робота зі студен-

тами які проживають у гуртожитку щодо правил поведінки під 

час карантину. 

 

12:00-20:00 

Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства. 

26.03.2020 р., 

четвер 

 

 

 

08:00-12:00 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Геогра-

фія Харківської області з основами регіонознавства» академічна 

група ГЦ-42 (розміщення завдання на GoogleДиск). 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Статис-

тичні методи і обробка геоінформації» академічна група ГЦ-42 

(розміщення завдання на GoogleДиск). 

Виконання обов’язків куратора  академічних груп (ГЦ-12, ГР-11, 

ГУ-11, ГС-11)  інформаційна підтримка  старост академічних груп  

та студентів щодо ситуації введення карантину, робота зі студен-

тами які проживають у гуртожитку щодо правил поведінки під 

час карантину. 

 

12:00-20:00 

Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства. 

27.03.2020 р., 

п’ятниця 

08:00-11:00 

 

Підготовка та написання тез доповідей зі студентами на міжнаро-

дну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та мо-

лодих науковців «Регіон-2020: суспільно-географічні аспекти». 

11:00-18:00 Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства. 

30.03.2020 р., 

понеділок 

 

 

 

 

8:00-12:00 

 

Підготовка конспектів лекцій та лекційних презентацій. 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Регіони 

та країни світу» академічна група ГУ-11 (розміщення завдання на 

GoogleДиск).  

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Геогра-

фія Харківської області з основами регіонознавства» академічна 

група ГЦ-42 (розміщення завдання на GoogleДиск). 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Регіона-

льні проблеми стійкого розвитку» академічна група ГЦ-42 (роз-

міщення завдання на GoogleДиск). 

12:00-20:00 Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства. 



31.03.2020 р., 

вівторок 

 

 

8:00-12:00 

 

Підготовка та оформлення документів на Екзаменаційну комісію  

із захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів за спеціальністю 103 

«Науки про Землю», освітньо-професійною програмою «Геогра-

фія», спеціалізації «Економічна та соціальна географія» (денної 

форми навчання) та напряму підготовки 6.040104 Географія, спе-

ціалізації «Економічна та соціальна географія» (заочної форми 

навчання). 

12:00-20:00 Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства. 

01.04.2020 р., 

середа 

 

 

8:00-12:00 

 

Виконання обов’язків куратора  академічних груп (ГЦ-12, ГР-11, 

ГУ-11, ГС-11)  інформаційна підтримка  старост академічних груп  

та студентів щодо ситуації введення карантину, робота зі студен-

тами які проживають у гуртожитку щодо правил поведінки під 

час карантину. 

12:00-20:00 Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства. 

02.04.2020 р., 

четвер 

 

 

8:00-12:00 

 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Геогра-

фія Харківської області з основами регіонознавства» академічна 

група ГЦ-42 (розміщення завдання на GoogleДиск). 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни  «Статис-

тичні методи і обробка геоінформації» академічна група ГЦ-42 

(розміщення завдання на GoogleДиск). 

Підготовка наукових публікацій 

12:00-20:00 Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства. 

03.04.2020 р., 

п’ятниця 

 

8:00-11:00 

 

Підготовка наукових публікацій. 

Консультації з дипломниками у дистанційній формі: Ягмуровим 

Шіралі, 4 курс. за темою кваліфікаційної роботи бакалавра «Еко-

номіко-географічна характеристика США»  зокрема щодо збору 

та обробки статистичних баз даних дослідження. 

 

 

 

11:00-18:00 

Робота з електронною поштою. Моніторинг оперативної інфор-

мації МОН, ХНУ, офіційні джерела. Моніторинг і підтримка ро-

боти веб-сайту кафедри соціально-економічної географії і регіо-

нознавства.  

Робота з організації міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2020: суспіль-

но-географічні аспекти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


