
План роботи 

доцента кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

Кобиліна П.О. на період карантину з 12.03.2020 р. по 3.04.2020 р. 

 

Дата, день  

тижня 

Кількість 

годин 

Виконувана робота 

12.03.2020 

Четвер  

3 год.  Сканування листів підтримки для проекту 

НАТО за темою «Оцінка ризиків для 

навколишнього середовища і здоров'я на 

військових покинутих об'єктах» 

2 год.  Зв'язок зі студентами груп ГК-11, ГГ-11, ГО-

11, ГС-11, ГУ-11: відправка завдань 

студентам засобами електронної пошти 

курсу «Основи суспільної географії», 

перевірка практичних робіт   

2 год.  Підготовка до занять зі студентами 

2 год.  Підтримка роботи веб-сайту 

13.03.2020 

П’ятниця 

1 год.  Обговорення складу оргкомітету 

перспективного семінару НАТО на тему 

«Здорові і стійкі спільноти через повторне 

використання покинутих військових 

територій – спеціальний акцент на Україні» 

2 год.  Зв'язок зі студентами груп ГЦ-12, ГР-11: 

відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти курсу «Основи 

суспільної географії», перевірка практичних 

робіт 

3 год.  Підготовка до занять зі студентами 

3 год.  Підтримка роботи веб-сайту   

16.03.2020 

Понеділок 

2 год.  Зв'язок з Талліннським університетом з 

приводу студента Владислава Козака, що 

навчається в цьому університеті  

2 год.  Збір статистичних даних на тему 

«Забезпеченість населення закладами 

торгівлі у Харківській області» 

3 год.  Моніторинг і підтримка роботи веб-сайту 

2 год.  Моніторинг тематики 36-ї IBIMA 

конференції 

1 год.  Підготовка сертифікатів по закінченню 

стажування викладачів Талліннського 

університету Ханнеса Паланга і Марта 

Рейманна 



17.03.2020 

Вівторок 

2 год.  Зв'язок з університетом Жирони з приводу 

студентки Дар’ї Ушкварок, що навчається в 

цьому університеті. 

2 год.  Зв'язок зі студентами груп ГЦ-32, ГГ-31, ГР-

31: відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти з курсу «Регіональна 

економічна і соціальна географія», перевірка 

практичних робіт   

2 год.   Електронне листування з колегами із 

університетів Румунії, Іспанії, Естонії, 

Туреччини щодо строків перенесення 

стажувань викладачів 

2 год.  Моніторинг і підтримка роботи веб-сайту 

2 год.  Підготовка до занять зі студентами 

18.03.2020 

Середа 

2 год.  Зв'язок зі студентами групи ГЦ-42: 

відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти з курсу «Суспільно-

географічна регіоналістика України», 

перевірка практичних робіт   

3 год.  Моніторинг і підтримка роботи веб-сайту 

2 год.  Електронне листування з колегами із 

університетів Румунії, Іспанії, Естонії, 

Туреччини, Грузії 

19.03.2020 

Четвер 

2 год.  Зв'язок зі студентами груп ГК-11, ГГ-11, ГО-

11, ГС-11, ГУ-11: відправка завдань 

студентам засобами електронної пошти 

курсу «Основи суспільної географії», 

перевірка практичних робіт   

2 год.  Моніторинг тематики 36-ї IBIMA 

конференції 

3 год.  Підготовка до занять зі студентами 

3 год.  Підтримка роботи веб-сайту 

20.03.2020 

П’ятниця 

2 год.  Зв'язок зі студентами груп ГЦ-12, ГР-11: 

відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти курсу «Основи 

суспільної географії», перевірка практичних 

робіт   

3 год.  Підтримка роботи веб-сайту 

2 год.  Електронне листування з колегами із 

університетів Румунії, Іспанії, Естонії, 

Туреччини, Грузії 



23.03.2020 

Понеділок 

2 год.  Збір статистичних даних на тему 

«Забезпеченість населення закладами 

торгівлі у Харківській області» 

 Моніторинг і підтримка роботи веб-сайту 

3 год.  Підготовка до занять зі студентами 

3 год.  Електронне листування з колегами із 

університетів Румунії, Іспанії, Естонії, 

Туреччини, Грузії 

24.03.2020 

Вівторок 

2 год.  Зв'язок зі студентами груп ГЦ-32, ГГ-31, ГР-

31: відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти з курсу «Регіональна 

економічна і соціальна географія», перевірка 

практичних робіт  

2 год.  Моніторинг і підтримка роботи веб-сайту 

3 год.   Підготовка до занять зі студентами 

1 год.  Збір матеріалів на статтю до 36-ї IBIMA 

конференції 

2 год.  Електронне листування з колегами із 

університетів Румунії, Іспанії, Естонії, 

Туреччини, Грузії 

25.03.2020 

Середа 

2 год.  Зв'язок зі студентами групи ГЦ-42: 

відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти з курсу «Суспільно-

географічна регіоналістика України», 

перевірка практичних робіт   

3 год.  Електронне листування з колегами із 

університетів Румунії, Іспанії, Естонії, 

Туреччини, Грузії 

3 год.  Моніторинг і підтримка роботи веб-сайту 

26.03.2020 

Четвер 

2 год.  Зв'язок зі студентами груп ГК-11, ГГ-11, ГО-

11, ГС-11, ГУ-11: відправка завдань 

студентам засобами електронної пошти 

курсу «Основи суспільної географії», 

перевірка практичних робіт  

3 год.  Підготовка тез доповіді на тему 

«Забезпеченість населення закладами 

торгівлі у Харківській області» на 

конференцію «Регіон- 2020: суспільно-

географічні аспекти»  

2 год.  Підготовка до занять зі студентами 

3 год.  Підтримка роботи веб-сайту 



27.03.2020 

П’ятниця 

2 год.  Зв'язок зі студентами груп ГЦ-12, ГР-11: 

відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти курсу «Основи 

суспільної географії», перевірка практичних 

робіт   

3 год.  Підготовка тез доповіді на тему 

«Забезпеченість населення закладами 

торгівлі у Харківській області» на 

конференцію «Регіон- 2020: суспільно-

географічні аспекти» 

30.03.2020 

Понеділок 

3 год.  Моніторинг і підтримка роботи веб-сайту 

3 год.  Підготовка до занять зі студентами 

3 год.  Електронне листування з колегами із 

університетів Румунії, Іспанії, Естонії, 

Туреччини, Грузії 

31.03.2020 

Вівторок 

2 год.  Зв'язок зі студентами груп ГЦ-32, ГГ-31, ГР-

31: відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти з курсу «Регіональна 

економічна і соціальна географія», перевірка 

практичних робіт  

3 год.  Моніторинг і підтримка роботи веб-сайту 

2 год.  Підготовка до занять зі студентами 

3 год.  Електронне листування з колегами із 

університетів Румунії, Іспанії, Естонії, 

Туреччини, Грузії 

1.04.2020 

Середа 

2 год.  Зв'язок зі студентами групи ГЦ-42: 

відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти з курсу «Суспільно-

географічна регіоналістика України», 

перевірка практичних робіт   

3 год.  Підтримка роботи веб-сайту 

2 год.  Електронне листування з колегами із 

університетів Румунії, Іспанії, Естонії, 

Туреччини, Грузії 

2.04.2020 

Четвер 

2 год.  Зв'язок зі студентами груп ГК-11, ГГ-11, ГО-

11, ГС-11, ГУ-11: відправка завдань 

студентам засобами електронної пошти 

курсу «Основи суспільної географії», 

перевірка практичних робіт  

3 год.  Підготовка до занять зі студентами  

3 год.  Підтримка роботи веб-сайту 



3 год.  Електронне листування з колегами із 

університетів Румунії, Іспанії, Естонії, 

Туреччини, Грузії 

3.04.2020 

П’ятниця 

2 год.  Зв'язок зі студентами груп ГЦ-12, ГР-11: 

відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти курсу «Основи 

суспільної географії», перевірка практичних 

робіт   

 3 год.  Підтримка роботи веб-сайту 

 3 год.  Електронне листування з колегами із 

університетів Румунії, Іспанії, Естонії, 

Туреччини, Грузії 

 

 
 

 

 


