
Виконана робота  

завідувача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

проф. Л. М. Нємець за період карантину (12, 13, 16  березня 2020 року) 

 

Четвер 

12.березня 

2020 року 

09:00-10:00 Моніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джере-

ла, Організаційна робота на кафедрі із забезпечення переходу 

освітньої діяльності на дистанційну форму (електронний режим)  

10:00-11:00 Організація перебування викладачів із Талліннського університе-

ту  у рамках програми академічної мобільності Erasmus+ 

11:00-12:00 Участь у засіданні Науково-методичної комісії факультету 

12:00-13:20 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Зарубіж-

ні освітні технології  та системи» (ГС-51) 

13:40-15:00 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Науко-

вий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень» (ГР-

51) 

15:00-16:00 Організація та контроль проведення лекцій в дистанційному ре-

жимі викладачів із Талліннського університету  у рамках програ-

ми академічної мобільності Erasmus+ 

16:00-17:00 Робота з електронною поштою 

П’ятниця 

13 березня 

2020 року 

10:00-11:00 Моніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джере-

ла,  

11:00-12:00 Робота з електронною поштою 

12:00-13:00 Робота із завершення матеріалів для участі у міжнародній 35 

конференції IBIMA, оформлення документів, подача заявку на 

участь 

13:00-15:00 Організація та контроль проведення лекцій в дистанційному ре-

жимі викладачів із Талліннського університету  у рамках програ-

ми академічної мобільності Erasmus+ 

15:00-16:00 Робота з аспірантами, індивідуальні консультації, визначені пла-

ну та графіку подальшої роботи 

16:00-17:00 Методична робота з ОПП, Програмами та Навчальними планами 

за усіма рівнями вищої освіти 

Понеділок 

16 березня 

2020 року 

09:00-10:00 Моніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джере-

ла,  

10:00-11:00 Робота з електронною поштою 

11:00-12:00 Оперативна нарада на кафедрі з питань забезпечення освітнього 

процесу на дистанційній формі (електронний режим) 

12:00-13:00 Організація перебування викладачів із Талліннського університе-

ту  у рамках програми академічної мобільності Erasmus+ 

13:00-14:00 Комунікація з керівництвом стосовно вирішення оперативних пи-

тань 

15:00-16:00 Організаційна робота з питань міжнародного та міжвузівського 

співробітництва (робота над заявкою спільного НДР у рамках 

програми НАТО: наука заради миру та безпеки, комунікація із 

колегами з Румунії) 

16:00-17:00 Розробка лекцій, практичних завдань та презентацій, оновлення 

засобів діагностики навчальних досягнень студентів з навчальних 

дисциплін, оформлення та переведення в електронний вигляд ме-

тодичних матеріалів, розміщення на Гугл-диску матеріалів з кур-

су «Регіональні проблеми стійкого розвитку» 

 

 

 



 

Виконана робота  

завідувача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

проф. Л. М. Нємець за період карантину (17, 18 березня 2020 року) 

 

Вівторок 

17 березня 

2020 року 

10:00-11:00 Моніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джере-

ла 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою 

12:00-13:20 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисциплі-

ни«Регіональні проблеми стійкого розвитку» (ГЦ-42), викладення 

методичних матеріалів та завдань 

13:40-15:00 Індивідуальні консультації аспірантів першого року навчання з 

дисципліни «Підготовка наукових публікацій та презентацій ре-

зультатів досліджень» 

15:00-16:00 Комунікація з керівництвом, підлеглими, викладачами стосовно 

вирішення оперативних питань, визначення проблем в роботі та 

напрямів подальшої діяльності 

16:00-17:00 Індивідуальні консультації з аспірантами з підготовки дисерта-

ційних досліджень (Суптело О.) 

  

Середа  

18 березня 

2020 року 

10:00-11:00 Моніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джере-

ла 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою 

12:00-14:00 Розробка лекцій, практичних завдань та презентацій, оновлення 

засобів діагностики навчальних досягнень студентів з навчальних 

дисциплін, оформлення та переведення в електронний вигляд ме-

тодичних матеріалів, розміщення на Гугл-диску матеріалів з кур-

су «Зарубіжні освітні технології  та системи» 

14:00-15:00 Комунікація з керівництвом, підлеглими, викладачами стосовно 

вирішення оперативних питань, визначення проблем в роботі та 

напрямів подальшої діяльності 

15:00-16:00 Організаційна робота з питань міжнародного та міжвузівського 

співробітництва (робота з підготовки спільних заявок академічної 

мобільності з колегами із Чехії, Туреччини, Естонії, Естонії, Ру-

мунії ) 

16:00-17:00 Індивідуальні консультації з аспірантами з підготовки дисерта-

ційних досліджень (Логвинова М.) 

 

Окрім приблизно зазначеного часу та виду роботи,  

- постійна комунікація з представниками міжнародних офісів універси-

тетів, у яких зараз за програмою академічної мобільності Еразмус+ нав-

чаються студенти кафедри (Владислав Козак - у Талліннському універ-

ситеті, Дар’я Ушкварок – в Університеті Жирони) з питань безпеки та  

умов перебування студентів у період карантину 

- постійна комунікація із навчально-допоміжним персоналом з питань 

стану здоров’я співробітників та студентів, а також оперативних пи-

тань: щодо оновлення ОПП, навчальних планів, програм, плану роботи, 

поточних питань тощо 

 

 



Орієнтовний графік подальшої роботи 

завідувача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

проф. Л. М. Нємець на період карантину  

 
День 

тижня 

Час Виконувана робота 

Четвер 

19 березня 

2020 року 

10:00-11:00 Моніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джере-

ла 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою 

12:00-13:20 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни«Зарубіжні 

освітні технології  та системи» (ГС-51) 

13:40-15:00 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни«Науковий 

семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень» (ГР-51) 

15:00-16:00 Комунікація з керівництвом, підлеглими, викладачами стосовно 

вирішення оперативних питань, визначення проблем в роботі та 

напрямів подальшої діяльності 

16:00-17:00 Наукова робота з підготовки публікації у фаховому виданні (Ча-

сопис) 

П’ятниця 

20 березня 

2020 року 

10:00-11:00 Моніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джере-

ла 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою 

12:00-14:00 Наукова робота з підготовки публікації спільно з іноземними ко-

легами для видання, що входить до WoS (Вісник) 

14:00-15:00 Комунікація з керівництвом, підлеглими, викладачами стосовно 

вирішення оперативних питань, визначення проблем в роботі та 

напрямів подальшої діяльності 

15:00-16:00 Методична робота з ОПП, Програмами, Планами за усіма рівня-

ми вищої освіти 

16:00-17:00 Виконання обов’язків головного редактора журналу «Часопис 

соціально-економічної географії»: попереднє рецензування ста-

тей, поточна робота 

 

 

 

 

Окрім приблизно зазначеного часу та виду роботи,  

- постійна комунікація з представниками міжнародних офісів універси-

тетів, у яких зараз за програмою академічної мобільності Еразмус+ нав-

чаються студенти кафедри (Владислав Козак - у Талліннському універ-

ситеті, Дар’я Ушкварок – в Університеті Жирони) з питань безпеки та  

умов перебування студентів у період карантину 

- постійна комунікація із навчально-допоміжним персоналом з питань 

стану здоров’я співробітників та студентів, а також оперативних пи-

тань: щодо оновлення ОПП, навчальних планів, програм, плану роботи, 

поточних питань тощо 

 

 

 

 

 

 



Орієнтовний графік подальшої роботи 

завідувача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

проф. Л. М. Нємець на період карантину  

 
День  

тижня 

Час Виконувана робота 

Понеділок 

23 березня 

2020 року 

 

10:00-11:00 Моніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джере-

ла 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою 

12:00-14:00 Розробка лекцій, практичних завдань та презентацій, оновлення 

засобів діагностики навчальних досягнень студентів з навчальних 

дисциплін, оформлення та переведення в електронний вигляд ме-

тодичних матеріалів, розміщення на Гугл-диску матеріалів з кур-

су «Регіональні проблеми стійкого розвитку» 

14:00-15:00 Комунікація з керівництвом, підлеглими, викладачами стосовно 

вирішення оперативних питань, визначення проблем в роботі та 

напрямів подальшої діяльності  

15:00-16:00 Наукова робота з підготовки публікації (Методичний вісник уні-

верситету) 

16:00-18:00 Організаційна робота з питань міжнародного та міжвузівського 

співробітництва (робота над заявкою спільного НДР у рамках 

програми НАТО: наука заради миру та безпеки, комунікація із 

колегами з Румунії) 

Вівторок 

24 березня 

2020 року  

10:00-11:00 Моніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джере-

ла 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою 

12:00-13:20 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисциплі-

ни«Регіональні проблеми стійкого розвитку» (ГЦ-42), викладення 

методичних матеріалів та завдань 

13:40-15:00 Індивідуальні консультації аспірантів першого року навчання з 

дисципліни «Підготовка наукових публікацій та презентацій ре-

зультатів досліджень» 

15:00-16:00 Комунікація з керівництвом, підлеглими, викладачами стосовно 

вирішення оперативних питань, визначення проблем в роботі та 

напрямів подальшої діяльності 

16:00-17:00 Індивідуальні консультації з аспірантами з підготовки дисерта-

ційних досліджень (Суптело О.) 

17:00-18:00 Виконання обов’язків головного редактора журналу «Часопис 

соціально-економічної географії»: попереднє рецензування ста-

тей, поточна робота 

Середа  

25 березня 

2020 року 

10:00-11:00 Моніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джере-

ла 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою 

12:00-14:00 Розробка лекцій, практичних завдань та презентацій, оновлення 

засобів діагностики навчальних досягнень студентів з навчальних 

дисциплін, оформлення та переведення в електронний вигляд ме-

тодичних матеріалів, розміщення на Гугл-диску матеріалів з кур-

су «Зарубіжні освітні технології  та системи» 

14:00-15:00 Комунікація з керівництвом, підлеглими, викладачами стосовно 

вирішення оперативних питань, визначення проблем в роботі та 

напрямів подальшої діяльності 

15:00-16:00 Організаційна робота з питань міжнародного та міжвузівського 

співробітництва (робота з підготовки спільних заявок академічної 

мобільності з колегами із Чехії, Туреччини, Естонії, Естонії, Ру-



мунії ) 

16:00-17:00 Індивідуальні консультації з аспірантами з підготовки дисерта-

ційних досліджень (Логвинова М.) 

Четвер 

26 березня 

2020 року 

10:00-11:00 Моніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джере-

ла 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою 

12:00-13:20 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни«Зарубіжні 

освітні технології  та системи» (ГС-51) 

13:40-15:00 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни«Науковий 

семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень» (ГР-51) 

15:00-16:00 Комунікація з керівництвом, підлеглими, викладачами стосовно 

вирішення оперативних питань, визначення проблем в роботі та 

напрямів подальшої діяльності 

16:00-17:00 Наукова робота з підготовки публікації у фаховому виданні (Ча-

сопис) 

П’ятниця 

27 березня 

2027 року 

10:00-11:00 Моніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джере-

ла 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою 

12:00-14:00 Наукова робота з підготовки публікації спільно з іноземними ко-

легами для видання, що входить до WoS (Вісник) 

14:00-15:00 Комунікація з керівництвом, підлеглими, викладачами стосовно 

вирішення оперативних питань, визначення проблем в роботі та 

напрямів подальшої діяльності 

15:00-16:00 Методична робота з ОПП, Програмами, Планами за усіма рівня-

ми вищої освіти 

16:00-17:00 Виконання обов’язків головного редактора журналу «Часопис 

соціально-економічної географії»: попереднє рецензування ста-

тей, поточна робота 

Понеділок 

30 березня 

2020 року 

 

10:00-11:00 Моніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джере-

ла 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою 

12:00-14:00 Розробка лекцій, практичних завдань та презентацій, оновлення 

засобів діагностики навчальних досягнень студентів з навчальних 

дисциплін, оформлення та переведення в електронний вигляд ме-

тодичних матеріалів, розміщення на Гугл-диску матеріалів з кур-

су «Регіональні проблеми стійкого розвитку» 

14:00-15:00 Комунікація з керівництвом, підлеглими, викладачами стосовно 

вирішення оперативних питань, визначення проблем в роботі та 

напрямів подальшої діяльності  

15:00-16:00 Наукова робота з підготовки публікації (Методичний вісник уні-

верситету) 

16:00-18:00 Організаційна робота з питань міжнародного та міжвузівського 

співробітництва (робота над заявкою спільного НДР у рамках 

програми НАТО: наука заради миру та безпеки, комунікація із 

колегами з Румунії) 

 

Окрім приблизно зазначеного часу та виду роботи,  

- постійна комунікація з представниками міжнародних офісів університетів, у яких зараз 

за програмою академічної мобільності Еразмус+ навчаються студенти кафедри (Владислав 

Козак - у Талліннському університеті, Дар’я Ушкварок – в Університеті Жирони) з питань 

безпеки та  умов перебування студентів у період карантину 

- постійна комунікація із навчально-допоміжним персоналом з питань стану здоров’я 

співробітників та студентів, а також оперативних питань: щодо оновлення ОПП, навчальних 

планів, програм, плану роботи, поточних питань тощо 


