
Виконана робота  

доцента кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

К.Ю.Сегіди за період карантину (12, 13  березня 2020 року) 

 
День  

тижня 

Час Виконувана робота 

Четвер 

12 березня 

2020 року 

09:00-11:00 Методична робота з Тимчасовими стандартами, ОПП, Програма-

ми, Планами за усіма рівнями вищої освіти 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

12:00-14:00 Організація перебування викладачів із Талліннського університе-

ту  у рамках програми академічної мобільності Erasmus+ 

14:00-15:00 Індивідуальні консультації зі студентами з приводу запроваджен-

ня карантину та переходу на дистанційну форму навчання  

15:00-18:00 Організація проведення лекцій в дистанційному ре-жимі викла-

дачів із Талліннського університету  у рамках програ-ми академі-

чної мобільності Erasmus+ 

18:00-20:00 Методична робота (робота за навчальними планами кафедри та 

освітньо-професійними програмами) 

П’ятниця 

13 березня 

2020 року 

09:00-11:00 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 GOOGLE-диску матеріалів з 

курсу «Географія населення з основами демографії» 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

12:00-13:20 Заняття у дистанційній формі з міжфакультетської дисципліни 

«Геодемографія» (ІІ курс) перевірка виконаних робіт 

13:30-15:00 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, робота з підготовки спільних заявок академі-

чної мобільності з колегами із Чехії, Туреччини, Естонії, Естонії, 

Румунії) 

15:00-16:00 Індивідуальні консультації зі студентами з приводу запроваджен-

ня карантину та переходу на дистанційну форму навчання 

16:00-19:30 Методична робота (робота за навчальними планами кафедри та 

освітньо-професійними програмами) 

 

Окрім приблизно зазначеного часу та виду роботи,  

- постійна комунікація зі студентами, які навчаються за програмою акаде-

мічної мобільності Еразмус+ (Владислав Козак - у Талліннському універси-

теті, Дар’я Ушкварок – в Університеті Жирони)  

- постійна комунікація зі студентами групи ГЦ-22 з питань організації нав-

чання в період карантину. Стану їхнього здоров’я тощо 

- постійна комунікація з керівництвом кафедри, обговорення нагальних пи-

тань, виконання поточних оперативних завдань 

 



Виконана робота  

доцента кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

К.Ю.Сегіди за період карантину (16-18  березня 2020 року) 

 
День  

тижня 

Час Виконувана робота 

Понеділок 

16 березня 

2020 року 

9:00-11:00 Керівництво науковою роботою студентів (підготовка матеріалів 

для участі у конференціях)  Кореньков Р, Владова Є., Ушква-

рок Д., Карайченцева Г., Карпікова Є., Білянська С., Попрозман І.  

11:00-12:00 Участь в оперативній нараді на кафедрі з питань забезпечення 

освітнього процесу на дистанційній формі (електронний режим) 

12:00-13:30 Організація перебування викладачів із Талліннського університе-

ту  у рамках програми академічної мобільності Erasmus+ 

13:40-15:20 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Геогра-

фія населення з основами демографії» (ГЦ-32, ГР-31, ГГ-31) , пе-

ревірка виконаних робіт 

15:20-17:00 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Практи-

кум з проблем регіонального розвитку» (ГЦ-52), перевірка вико-

наних робіт 

17:00-18:30 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Практи-

кум з проблем регіонального роз-витку» (ГЦ-52) , перевірка ви-

конаних робіт 

18:30-19.30 Консультації з дипломниками (Владова Є). Консультація за 

темою її кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Вівторок 

17 березня 

2020 року  

9:00-10:00 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 GOOGLE-диску матеріалів з 

курсів «Історія урбанізації» 

10:00-12:00 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

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

фія населення з основами демографії» (ГЦР-22, ГР-21, ГМК-21, 

ГКК-21)  

13:30-15:00 Методична робота з Навчальними планами 

15:20-17:00 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Історія 

урбанізації» перевірка виконаних робіт 

17:00-18:00 Підготовка наукових публікацій 

18:00-20:00 Методична робота з Тимчасовими стандартами, ОПП, Програма-

ми, Планами за усіма рівнями вищої освіти 

Середа 

18 березня 

2020 року  

9:00-10:00 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 GOOGLE-диску матеріалів з 

курсу «Географія населення з основами демографії» 

10:10-11:30 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Геогра-

фія населення з основами демографії» (ГЦ-32, ГР-31, ГГ-31) пе-

ревірка виконаних робіт 

11:30-12:00 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

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

фія населення з основами демографії» (ГЦ-32, ГР-31, ГГ-31) пе-

ревірка виконаних робіт 



13:40-15:00 Консультування студентів групи ГЦР-22, обговорення поточних 

важливих питань, обмін актуальною та важливою інформацією 

15:00-16:30 Консультації з дипломниками (Іванова Ю, Кононенкова-Лапко 

Ю.). Консультація за темами їхніх кваліфікаційних робіт бакала-

вра. 

16:30-18:00 Керівництво науковою роботою студентів (підготовка матеріалів 

для участі у конференціях)  Кореньков Р, Владова Є., Ушква-

рок Д., Карайченцева Г., Карпікова Є., БІлянська С., Попрозман І. 

18:00-20:00 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 GOOGLE-диску матеріалів з 

курсу «Геодемографія» 

 

Окрім приблизно зазначеного часу та виду роботи,  

- постійна комунікація зі студентами, які навчаються за програмою акаде-

мічної мобільності Еразмус+ (Владислав Козак - у Талліннському універси-

теті, Дар’я Ушкварок – в Університеті Жирони)  

- постійна комунікація зі студентами групи ГЦ-22 з питань організації нав-

чання в період карантину. Стану їхнього здоров’я тощо 

- постійна комунікація з керівництвом кафедри, обговорення нагальних пи-

тань, виконання поточних оперативних завдань 



Орієнтовний графік подальшої роботи 

доцента кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

К. Ю. Сегіди на період карантину 

 
День  

тижня 

Час Виконувана робота 

Четвер 

19 березня 

2020 року 

 

09:00-11:00 Методична робота з Тимчасовими стандартами, ОПП, Програма-

ми, Планами за усіма рівнями вищої освіти 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

12:00-14:00 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, робота з підготовки спільних заявок академі-

чної мобільності з колегами із Чехії, Туреччини, Естонії, Естонії, 

Румунії, пошук грантів, конференцій, обговорення спільних дос-

ліджень) 

14:00-15:00 Індивідуальні консультації  

15:00-18:00 Наукова робота (підготовка публікацій, пошук грантів) 

18:00-20:00 Методична робота (підготовка навчально-методичного забезпе-

чення, підготовка матеріалів на сайт кафедри) 

П’ятниця 

20 березня 

2020 року 

 

09:00-11:00 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 GOOGLE-диску матеріалів з 

курсу «Географія населення з основами демографії» 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

12:00-13:20 Заняття у дистанційній формі з міжфакультетської дисципліни 

«Геодемографія» (ІІ курс) перевірка виконаних робіт 

13:30-15:00 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, робота з підготовки спільних заявок академі-

чної мобільності з колегами із Чехії, Туреччини, Естонії, Естонії, 

Румунії) 

15:00-16:00 Індивідуальні консультації 

16:00-19:30 Підготовка наукових публікацій 

Понеділок 

 23 березня 

2020 року 

9:00-11:00 Керівництво науковою роботою студентів (підготовка матеріалів 

для участі у конференціях)  Кореньков Р, Владова Є., Ушква-

рок Д., Карайченцева Г., Карпікова Є., БІлянська С., Попрозман І.  

11:00-12:00 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 GOOGLE-диску матеріалів з 

курсів «Практикум з проблем регіонального розвитку» 

12:00-13:30 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

13:40-15:20 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Геогра-

фія населення з основами демографії» (ГЦ-32, ГР-31, ГГ-31) , пе-

ревірка виконаних робіт 

15:20-17:00 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Практи-

кум з проблем регіонального розвитку» (ГЦ-52), перевірка вико-



наних робіт 

17:00-18:30 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Практи-

кум з проблем регіонального роз-витку» (ГЦ-52) , перевірка ви-

конаних робіт 

18:30-19.30 Консультації з дипломниками (Владова Є). Консультація за 

темою її кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Вівторок 

24 березня 

2020 року  

9:00-10:00 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 GOOGLE-диску матеріалів з 

курсів «Історія урбанізації» 

10:00-12:00 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

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

фія населення з основами демографії» (ГЦР-22, ГР-21, ГМК-21, 

ГКК-21)  

13:30-15:00 Організаційна робота з підготовки конференції Регіон 

15:20-17:00 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Історія 

урбанізації» перевірка виконаних робіт 

17:00-18:00 Підготовка наукових публікацій 

18:00-20:00 Методична робота (підготовка навчально-методичного забезпе-

чення, підготовка матеріалів на сайт кафедри) 

Середа 

25 березня 

2020 року  

9:00-10:00 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 GOOGLE-диску матеріалів з 

курсу «Географія населення з основами демографії» 

10:10-11:30 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Геогра-

фія населення з основами демографії» (ГЦ-32, ГР-31, ГГ-31) пе-

ревірка виконаних робіт 

11:30-12:00 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

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

фія населення з основами демографії» (ГЦ-32, ГР-31, ГГ-31) пе-

ревірка виконаних робіт 

13:40-15:00 Консультування студентів групи ГЦР-22, обговорення поточних 

важливих питань, обмін актуальною та важливою інформацією 

15:00-16:30 Консультації з дипломниками (Іванова Ю, Кононенкова-Лапко 

Ю.). Консультація за темами їхніх кваліфікаційних робіт бакала-

вра. 

16:30-18:00 Керівництво науковою роботою студентів (підготовка матеріалів 

для участі у конференціях)  Кореньков Р, Владова Є., Ушква-

рок Д., Карайченцева Г., Карпікова Є., БІлянська С., Попрозман І. 

18:00-20:00 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 GOOGLE-диску матеріалів з 

курсу «Геодемографія» 

Четвер 

26 березня 

2020 року 

 

09:00-11:00 Методична робота з Тимчасовими стандартами, ОПП, Програма-

ми, Планами за усіма рівнями вищої освіти 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

12:00-14:00 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, робота з підготовки спільних заявок академі-

чної мобільності з колегами із Чехії, Туреччини, Естонії, Естонії, 

Румунії, пошук грантів, конференцій, обговорення спільних дос-

ліджень) 

14:00-15:00 Індивідуальні консультації  

15:00-18:00 Наукова робота (підготовка публікацій, пошук грантів) 

18:00-20:00 Методична робота (підготовка навчально-методичного забезпе-

чення, підготовка матеріалів на сайт кафедри) 

П’ятниця 

27 березня 

2020 року 

 

09:00-11:00 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 GOOGLE-диску матеріалів з 

курсу «Географія населення з основами демографії» 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

12:00-13:20 Заняття у дистанційній формі з міжфакультетської дисципліни 

«Геодемографія» (ІІ курс) перевірка виконаних робіт 

13:30-15:00 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, робота з підготовки спільних заявок академі-

чної мобільності з колегами із Чехії, Туреччини, Естонії, Естонії, 

Румунії) 

15:00-16:00 Індивідуальні консультації 

16:00-19:30 Підготовка наукових публікацій 

Понеділок 

30 березня 

2020 року 

9:00-11:00 Керівництво науковою роботою студентів (підготовка матеріалів 

для участі у конференціях)  Кореньков Р, Владова Є., Ушква-

рок Д., Карайченцева Г., Карпікова Є., БІлянська С., Попрозман І.  

11:00-12:00 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 GOOGLE-диску матеріалів з 

курсів «Практикум з проблем регіонального розвитку» 

12:00-13:30 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

13:40-15:20 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Геогра-

фія населення з основами демографії» (ГЦ-32, ГР-31, ГГ-31) , пе-

ревірка виконаних робіт 

15:20-17:00 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Практи-

кум з проблем регіонального розвитку» (ГЦ-52), перевірка вико-

наних робіт 

17:00-18:30 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Практи-

кум з проблем регіонального роз-витку» (ГЦ-52) , перевірка ви-

конаних робіт 

18:30-19.30 Консультації з дипломниками (Владова Є). Консультація за 

темою її кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Вівторок 

31 березня 

2020 року  

9:00-10:00 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 GOOGLE-диску матеріалів з 

курсів «Історія урбанізації» 



10:00-12:00 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

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

фія населення з основами демографії» (ГЦР-22, ГР-21, ГМК-21, 

ГКК-21)  

13:30-15:00 Організаційна робота з підготовки конференції Регіон 

15:20-17:00 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Історія 

урбанізації» перевірка виконаних робіт 

17:00-18:00 Підготовка наукових публікацій 

18:00-20:00 Методична робота (підготовка навчально-методичного забезпе-

чення, підготовка матеріалів на сайт кафедри) 

Середа 

1 квітня 

2020 року  

9:00-10:00 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 GOOGLE-диску матеріалів з 

курсу «Географія населення з основами демографії» 

10:10-11:30 Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Геогра-

фія населення з основами демографії» (ГЦ-32, ГР-31, ГГ-31) пе-

ревірка виконаних робіт 

11:30-12:00 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

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

фія населення з основами демографії» (ГЦ-32, ГР-31, ГГ-31) пе-

ревірка виконаних робіт 

13:40-15:00 Консультування студентів групи ГЦР-22, обговорення поточних 

важливих питань, обмін актуальною та важливою інформацією 

15:00-16:30 Консультації з дипломниками (Іванова Ю, Кононенкова-Лапко 

Ю.). Консультація за темами їхніх кваліфікаційних робіт бакала-

вра. 

16:30-18:00 Керівництво науковою роботою студентів (підготовка матеріалів 

для участі у конференціях)  Кореньков Р, Владова Є., Ушква-

рок Д., Карайченцева Г., Карпікова Є., БІлянська С., Попрозман І. 

18:00-20:00 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 GOOGLE-диску матеріалів з 

курсу «Геодемографія» 

Четвер 

2 квітня 

2020 року 

 

09:00-11:00 Методична робота з Тимчасовими стандартами, ОПП, Програма-

ми, Планами за усіма рівнями вищої освіти 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

12:00-14:00 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, робота з підготовки спільних заявок академі-

чної мобільності з колегами із Чехії, Туреччини, Естонії, Естонії, 

Румунії, пошук грантів, конференцій, обговорення спільних дос-

ліджень) 

14:00-15:00 Індивідуальні консультації  

15:00-18:00 Наукова робота (підготовка публікацій, пошук грантів) 

18:00-20:00 Методична робота (підготовка навчально-методичного забезпе-

чення, підготовка матеріалів на сайт кафедри) 

П’ятниця 09:00-11:00 Розробка лекцій, практичних завдань та презентацій, оновлення 



3 квітня 

2020 року 

 

засобів діагностики навчальних досягнень студентів з навчальних 

дисциплін, оформлення та переведення в електронний вигляд ме-

тодичних матеріалів, розміщення на GOOGLE-диску матеріалів з 

курсу «Географія населення з основами демографії» 

11:00-12:00 Робота з електронною поштою, комунікація з керівництвом, мо-

ніторинг оперативної інформації МОН, ХНУ, офіційні джерела 

12:00-13:20 Заняття у дистанційній формі з міжфакультетської дисципліни 

«Геодемографія» (ІІ курс) перевірка виконаних робіт 

13:30-15:00 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, робота з підготовки спільних заявок академі-

чної мобільності з колегами із Чехії, Туреччини, Естонії, Естонії, 

Румунії) 

15:00-16:00 Індивідуальні консультації 

16:00-19:30 Підготовка наукових публікацій 

 

 

Окрім приблизно зазначеного часу та виду роботи,  

- постійна комунікація зі студентами, які навчаються за програмою акаде-

мічної мобільності Еразмус+ (Владислав Козак - у Талліннському універси-

теті, Дар’я Ушкварок – в Університеті Жирони)  

- постійна комунікація зі студентами групи ГЦ-22 з питань організації нав-

чання в період карантину. Стану їхнього здоров’я тощо 

- постійна комунікація з керівництвом кафедри, обговорення нагальних пи-

тань, виконання поточних оперативних завдань 

 

 


