
Графік роботи  

доцента кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

Катерини КРАВЧЕНКО під час карантину (12.03.2020 р. – 03.04.2020 р.) 
 

Дата, день  

тижня 

Виконувана робота К-ть  

годин 

12.03.2020 р., 

четвер 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Геоурбані-

стика» (5 курс, група ГС-51): лекція  «Економіко-географічне по-

ложення міста як визначальне поняття геоурбаністики» (надсилан-

ня електронною поштою)   

2 год. 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Географія 

населення з основами демографії» (2 курс, групи ГГ-21, ГЦР-22): 

практична робота «Теоретичні питання відтворення населення» 

(розміщення завдання на GoogleДиск). 

2 год. 

 Виконання обов’язків секретаря приймальної комісії факультету 

геології, географії, рекреації і туризму: підготовка поточної доку-

ментації.  

2 год. 

 Інформаційна підтримка кураторів та старост академічних груп 

щодо ситуації введення карантину, дистанційна робота зі студент-

ським активом гуртожитку щодо правил поведінки під час каран-

тину (у чатах Viber, Telegram). 

Протягом 

дня 

Робота над дистанційним курсом «Геоурбаністика» 3 год. 

13.03.2020 р., 

п’ятниця 

Робота над дистанційним курсом «Геоурбаністика», підготовка су-

провідної документації для сертифікації курсу 

3 год. 

Наукова робота зі студентами: керівництво підготовкою тез допо-

відей студентками О. Палій, Д. Ушкварок, В. Міренковою на кон-

ференцію «Регіон-2020: суспільно-географічні аспекти» 

3 год. 

Підготовка наукових публікацій 3 год. 

Інформаційна підтримка кураторів та старост академічних груп 

щодо ситуації введення карантину, дистанційна робота з студент-

ським активом гуртожитку щодо правил поведінки під час каран-

тину (у чатах Viber, Telegram). 

Протягом 

дня 

16.03.2020 р., 

понеділок 

Підтримка сторінки кафедри в соціальній мережі «Facebook», під-

готовка матеріалів на сайт кафедри 

2 год. 

Робота над дистанційним курсом «Геоурбаністика», подання курсу 

на сертифікацію 

3 год. 

Перевірка практичних робіт студентів з курсу «Географія населен-

ня з основами демографії» 

3 год. 

Виховна робота у гуртожитку 1 год. 

Інформаційна підтримка кураторів та старост академічних груп 

щодо ситуації введення карантину, дистанційна робота з студент-

ським активом гуртожитку щодо правил поведінки під час каран-

тину (у чатах Viber, Telegram). 

Протягом 

дня 

17.03.2020 р., 

вівторок 

Підготовка конспектів лекцій та лекційних презентацій 2 год. 

Підготовка питань відтермінованого ректорського контролю для 

студентів 1 курсу рівня освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Геог-

рафія», освітньо-професійної програми «Геоурбаністика, регіоналі-

стика та країнознавства» з курсу «Вступ до геоурбаністики» 

4 год. 

Наукова робота зі студентами: керівництво підготовкою тез допо-

відей студен-тками О. Палій, Д. Ушкварок, В. Міренковою на кон-

ференцію «Регіон-2020: суспільно-географічні аспекти» 

2 год. 

Інформаційна підтримка кураторів та старост академічних груп 

щодо ситуації введення карантину, дистанційна робота зі студент-

Протягом 

дня 



ським активом гуртожитку щодо правил поведінки під час каран-

тину (у чатах Viber, Telegram). 

Підтримка сторінки кафедри в соціальній мережі «Facebook», під-

готовка матеріалів на сайт кафедри 

1 год. 

18.03.2020 р., 

середа 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Географія 

населення з основами демографії» (2 курс, групи ГГ-21, ГЦ-22): 

практична робота «Теоретичні питання дослідження складу та 

структури населення. Часові та регіональні особливості складу та 

структури населення світу. Чинники та наслідки територіальної 

диференціації. Часові та регіональні особливості складу та струк-

тури населення України. Чинники та наслідки територіальної ди-

ференціації» (розміщення завдання на GoogleДиск). 

2 год. 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Географія 

населення з основами демографії» (2 курс, групи ГР-21, ГКК-22): 

практична робота «Тео-ретичні питання дослідження складу та 

структури населення. Часові та регіо-нальні особливості складу та 

структури населення світу. Чинники та наслідки територіальної 

диференціації. Часові та регіональні особливості складу та струк-

тури населення України. Чинники та наслідки територіальної ди-

ференціації» (розміщення завдання на GoogleДиск). 

2 год. 

Робота над дистанційним курсом «Геоурбаністика» 3 год. 

Консультації з дипломниками: Гурбанова Е., 4 курс. за темою ква-

ліфікаційної роботи бакалавра «Суспільно-географічні особливості 

дослідження міських агломерацій (на прикладі Харківської агломе-

рації)», зокрема щодо збору та обробки статистичних баз даних до-

слідження. 

2 год. 

19.03.2020 р., 

четвер 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Геоурбані-

стика» (5 курс, група ГС-51): практична робота «Економіко-

географічне положення міста як визначальне поняття геоурбаніс-

тики» (робота зі студентами на платформі Moodle).   

2 год. 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Географія 

населення з основами демографії» (2 курс, групи ГР-21, ГКК-22): 

практична робота «Теоретичні питання дослідження розселення 

населення» (розміщення завдання на GoogleДиск). 

2 год. 

Наукова робота зі студентами: керівництво підготовкою тез допо-

відей студен-тками О. Палій, Д. Ушкварок, В. Міренковою на кон-

ференцію «Регіон-2020: суспільно-географічні аспекти» 

2 год. 

Підготовка питань відтермінованого ректорського контролю для 

студентів 1 курсу рівня освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Геог-

рафія», освітньо-професійної програми «Геоурбаністика, регіоналі-

стика та країнознавства» з курсу «Вступ до геоурбаністики» 

3 год. 

Інформаційна підтримка кураторів та старост академічних груп 

щодо ситуації введення карантину, дистанційна робота зі студент-

ським активом гуртожитку щодо правил поведінки під час каран-

тину (у чатах Viber, Telegram). 

Протягом 

дня 

20.03.2020 р., 

п’ятниця 

Робота над дистанційним курсом «Геоурбаністика» 4 год. 

Робота з організації міжнародної науково-практичної конференції 

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

но-географічні аспекти» 

2 год. 

Підготовка питань відтермінованого ректорського контролю для 

студентів 1 курсу рівня освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Геог-

рафія», освітньо-професійної програми «Геоурбаністика, регіоналі-

стика та країнознавства» з курсу «Вступ до геоурбаністики» 

3 год. 



23.03.2020 р., 

понеділок 

Підготовка питань відтермінованого ректорського контролю для 

студентів 1 курсу рівня освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Геог-

рафія», освітньо-професійної програми «Геоурбаністика, регіоналі-

стика та країнознавства» з курсу «Вступ до геоурбаністики». 

4 год. 

Робота над дистанційним курсом «Геоурбаністика»  

(проведення консультацій з навчальної дисципліни в режимі чату). 

1 год. 

Робота над навчально-методичним посібником з курсу «Географія 

населення з основами демографії»   

4 год. 

Інформаційна підтримка кураторів та старост академічних груп 

щодо ситуації введення карантину, дистанційна робота з студент-

ським активом гуртожитку щодо правил поведінки під час каран-

тину (у чатах Viber, Telegram). 

Протягом 

дня 

24.03.2020 р., 

вівторок 

Підтримка сторінки кафедри в соціальній мережі «Facebook», під-

готовка мате-ріалів на сайт кафедри 

2 год. 

Перевірка практичних робіт студентів з курсу «Географія населен-

ня з основа-ми демографії» 

2 год. 

Підготовка питань відтермінованого ректорського контролю для 

студентів 1 курсу рівня освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Геог-

рафія», освітньо-професійної програми «Геоурбаністика, регіоналі-

стика та країнознавства» з курсу «Вступ до геоурбаністики» 

3 год. 

Робота над дистанційним курсом «Геоурбаністика» 1 год. 

Робота над навчально-методичним посібником з курсу «Географія 

населення з основами демографії»   

1 год. 

25.03.2020 р., 

середа 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Географія 

населення з основами демографії» (2 курс, групи ГГ-21, ГЦ-22): 

практична робота «Теоретичні питання дослідження розселення 

населення» (розміщення завдання на GoogleДиск). 

2 год. 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Географія 

населення з основами демографії» (2 курс, групи ГР-21, ГКК-22): 

практична робота «Часові та регіональні особливості розселення 

населення в світі. Світові міста, агломерації, урбанізація. Чинники 

та наслідки територіальної диференціації» (розміщення завдання на 

GoogleДиск). 

2 год. 

Підготовка наукових публікацій 2 год. 

Консультації з дипломниками: Гурбанова Е., 4 курс. за темою ква-

ліфікацій-ної роботи бакалавра «Суспільно-географічні особливос-

ті дослідження міських агломерацій (на прикладі Харківської агло-

мерації)», зокрема, щодо теоретико-ме6тодичних основ досліджен-

ня. 

2 год. 

Підготовка конспектів лекцій та лекційних презентацій 1 год. 

26.03.2020 р., 

четвер 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Геоурбані-

стика» (5 курс, група ГС-51): лекція «Класифікація і типологія міст. 

Світові 

міста (global-city)» (лекцію розміщено на платформі Moodle).   

2 год. 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Географія 

населення з основами демографії» (2 курс, групи ГГ-21, ГЦ-22): 

практична робота «Часові та регіональні особливості розселення 

населення в світі. Світові міста, агломерації, урбанізація. Чинники 

та наслідки територіальної диференціації» (розміщення завдання на 

GoogleДиск). 

2 год. 

Інформаційна підтримка кураторів та старост академічних груп 

щодо ситуації введення карантину, дистанційна робота зі студент-

ським активом гуртожитку щодо правил поведінки під час каран-

Протягом 

дня 



тину (у чатах Viber, Telegram). 

Робота над навчально-методичним посібником з курсу «Географія 

населення з основами демографії»   

3 год. 

Робота над дистанційним курсом «Геоурбаністика» 2 год. 

27.03.2020 р., 

п’ятниця 

Підготовка конспектів лекцій та лекційних презентацій 2 год. 

Підготовка наукових публікацій 2 год. 

Робота з організації міжнародної науково-практичної конференції 

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

но-географічні аспекти» 

2 год. 

Профорієнтаційна робота, підготовка матеріалів для сайту та  

соцмереж 

3 год. 

30.03.2020 р., 

понеділок 

Робота над дистанційним курсом «Геоурбаністика» 

(проведення консультацій з навчальної дисципліни в режимі чату). 

1 год. 

Перевірка практичних робіт студентів з курсу  

«Географія населення з основами демографії» 

2 год. 

Підготовка питань відтермінованого ректорського контролю для 

студентів 1 курсу рівня освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Геог-

рафія», освітньо-професійної програми «Геоурбаністика, регіоналі-

стика та країнознавства» з курсу «Вступ до геоурбаністики». 

3 год. 

Робота над навчально-методичним посібником з курсу «Географія 

населення з основами демографії»   

3 год. 

31.03.2020 р., 

вівторок 

Підтримка сторінки кафедри в соціальній мережі «Facebook»,  

підготовка матеріалів на сайт кафедри 

2 год. 

Робота над навчально-методичним посібником з курсу  

«Географія населення з основами демографії»   

3 год. 

Підготовка питань відтермінованого ректорського контролю для 

студентів 1 курсу рівня освіти «бакалавр» спеціальності 106 «Геог-

рафія», освітньо-професійної програми «Геоурбаністика, регіоналі-

стика та країнознавства» з курсу «Вступ до геоурбаністики». 

4 год. 

Інформаційна підтримка кураторів та старост академічних груп 

щодо ситуації введення карантину, робота з студентським активом 

гуртожитку щодо правил поведінки під час карантину (у чатах 

Viber, Telegram). 

Протягом 

дня 

01.04.2020 р., 

середа 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Географія 

населення з основами демографії» (2 курс, групи ГГ-21, ГЦ-22): 

практична робота «Часові та регіональні особливості розселення 

населення в Україні. Чинники та наслідки територіальної диферен-

ціації» (розміщення завдання на GoogleДиск). 

2 год. 

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Географія 

населення з основами демографії» (2 курс, групи ГР-21, ГКК-22): 

практична робота «Часові та регіональні особливості розселення 

населення в Україні. Чинники та наслідки територіальної диферен-

ціації» (розміщення завдання на GoogleДиск). 

2 год. 

Підготовка наукових публікацій 3 год. 

Консультації з дипломниками: Гурбанова Е., 4 курс. за темою ква-

ліфікаційної роботи бакалавра «Суспільно-географічні особливості 

дослідження міських агломерацій (на прикладі Харківської агломе-

рації)», зокрема, щодо підготовки 1 та 2 розділу дипломної роботи. 

2 год. 

Інформаційна підтримка кураторів та старост академічних груп 

щодо ситуації введення карантину, робота з студентським активом 

гуртожитку щодо правил поведінки під час карантину (у чатах 

Viber, Telegram). 

Протягом 

дня 

02.04.2020 р., Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Геоурбані- 2 год. 



четвер стика» (5 курс, група ГС-51): практична робота «Класифікація і ти-

пологія міст. Світові 

міста (global-city)» (завдання практичної роботи розміщено на пла-

тформі Moodle).   

Заняття у дистанційній формі з навчальної дисципліни «Географія 

населення з основами демографії» (2 курс, групи ГГ-21, ГЦ-22): 

практична робота «Часові та регіональні особливості розселення 

населення в світі. Світові міста, агломерації, урбанізація. Чинники 

та наслідки територіальної диференціації» (розміщення завдання на 

GoogleДиск). 

2 год. 

Робота над навчально-методичним посібником з курсу «Географія 

населення з основами демографії»   

3 год. 

Робота над дистанційним курсом «Геоурбаністика» 2 год. 

Інформаційна підтримка кураторів та старост академічних груп 

щодо ситуації введення карантину, дистанційна робота з студент-

ським активом гуртожитку щодо правил поведінки під час каран-

тину (у чатах Viber, Telegram). 

Протягом 

дня 

03.04.2020 р., 

п’ятниця 

Інформаційна підтримка кураторів та старост академічних груп 

щодо ситуації введення карантину, дистанційна робота з студент-

ським активом гуртожитку щодо правил поведінки під час каран-

тину (у чатах Viber, Telegram). 

Протягом 

дня 

Робота над навчально-методичним посібником з курсу «Географія 

населення з основами демографії»   

3 год. 

Робота з організації міжнародної науково-практичної конференції 

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

но-географічні аспекти» 

2 год. 

Підготовка наукових публікацій 4 год. 

 


