
План роботи 

доцента кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

Редіна В.І. на період карантину з 12.03.2020 р. по 3.04.2020 р. 

 

Дата, день  

тижня 

Виконувана робота Кількість 

годин 

12.03.2020 

Четвер  
 Зв'язок зі студентами груп ГР-31, ГЦ-32, ГГ-

31: відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти курсу «Географія світового 

господарства», перевірка практичних робіт  

2 год. 

 Підготовка до занять зі студентами  2 год. 

 Пошук матеріалу для написання статті у 

видання, що не індексується у міжнародних 

наукометричних базах Scopus / Web of Science на 

тему: «Географія транспортних потоків у 

Харківській області» 

2 год. 

 Збір даних для написання тез доповіді на 

Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Географічна наука та освіта: перспективи й 

інновації» 

2 год. 

13.03.2020 

П’ятниця 
 Пошук матеріалу для написання статті у 

видання, що не індексується у міжнародних 

наукометричних базах Scopus / Web of Science на 

тему: «Географія транспортних потоків у 

Харківській області» 

3 год. 

 Підготовка до занять зі студентами 3 год. 

16.03.2020 

Понеділок 
 Зв'язок зі студентами групи ГС-51: відправка 

завдань студентам засобами електронної пошти 

курсу «Семінар: світова економіка», перевірка 

практичних робіт 

3 год. 

 Оновлення засобів діагностики навчальних 

досягнень студентів з навчальних дисциплін 

3 год. 

 Підготовка до занять зі студентами  3 год. 

17.03.2020 

Вівторок 
 Пошук матеріалу для написання статті у 

видання, що не індексується у міжнародних 

наукометричних базах Scopus / Web of Science на 

тему: «Географія транспортних потоків у 

Харківській області» 

3 год. 

 Оновлення програм навчальних дисциплін 2 год. 

 Керівництво науковою роботою студентів з 

підготовки доповіді на всеукраїнській 

конференції 

2 год. 



18.03.2020 

Середа 
 Зв'язок зі студентами груп ГР-31, ГЦ-32, ГГ-

31: відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти курсу «Географія світового 

господарства», перевірка практичних робіт   

2 год. 

 Підготовка до занять зі студентами  3 год. 

 Збір даних для написання тез доповіді на 

Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Географічна наука та освіта: перспективи й 

інновації» 

3 год. 

19.03.2020 

Четвер 
 Написання статті у видання, що не 

індексується у міжнародних наукометричних 

базах Scopus / Web of Science на тему: «Географія 

транспортних потоків у Харківській області» 

3 год. 

 Збір даних для написання тез доповіді на 

Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Географічна наука та освіта: перспективи й 

інновації» 

3 год. 

20.03.2020 

П’ятниця 
 Підготовка до занять зі студентами  3 год. 

 Керівництво науковою роботою студентів з 

підготовки доповіді на всеукраїнській 

конференції 

3 год 

 Збір даних для написання тез доповіді на 

Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Географічна наука та освіта: перспективи й 

інновації» 

3 год. 

23.03.2020 

Понеділок 
 Зв'язок зі студентами групи ГС-51: відправка 

завдань студентам засобами електронної пошти 

курсу «Семінар: світова економіка», перевірка 

практичних робіт   

3 год. 

 Оновлення засобів діагностики навчальних 

досягнень студентів з навчальних дисциплін  

3 год. 

24.03.2020 

Вівторок 
 Написання статті у видання, що не 

індексується у міжнародних наукометричних 

базах Scopus / Web of Science на тему: «Географія 

транспортних потоків у Харківській області» 

3 год. 

 Підготовка до занять зі студентами  3 год. 

 Оновлення програм навчальної дисципліни 2 год. 

 Керівництво науковою роботою студентів з 

підготовки доповіді на всеукраїнській 

конференції 

2 год. 



25.03.2020 

Середа 
 Зв'язок зі студентами груп ГР-31, ГЦ-32, ГГ-

31: відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти курсу «Географія світового 

господарства», перевірка практичних робіт  

3 год. 

 Написання тез доповіді на Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Географічна 

наука та освіта: перспективи й інновації»  

3 год. 

26.03.2020 

Четвер 
 Зв'язок зі студентами груп ГР-31, ГЦ-32, ГГ-

31: відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти курсу «Географія світового 

господарства»  

2 год. 

 Підготовка до занять зі студентами  3 год. 

 Написання тез доповіді на Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Географічна 

наука та освіта: перспективи й інновації» 

3 год. 

27.03.2020 

П’ятниця 
 Написання статті у видання, що не 

індексується у міжнародних наукометричних 

базах Scopus / Web of Science на тему: «Географія 

транспортних потоків у Харківській області» 

3 год. 

 Керівництво науковою роботою студентів з 

підготовки доповіді на всеукраїнській 

конференції 

3 год. 

30.03.2020 

Понеділок 
 Зв'язок зі студентами групи ГС-51: відправка 

завдань студентам засобами електронної пошти 

курсу «Семінар: світова економіка», перевірка 

практичних робіт   

3 год. 

 Оновлення засобів діагностики навчальних 

досягнень студентів з навчальних дисциплін  

2 год. 

 Підготовка до занять зі студентами  3 год. 

31.03.2020 

Вівторок 
 Написання статті у видання, що не 

індексується у міжнародних наукометричних 

базах Scopus / Web of Science на тему: «Географія 

транспортних потоків у Харківській області» 

3 год. 

 Оновлення програм навчальної дисципліни 2 год. 

 Написання тез доповіді на Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Географічна 

наука та освіта: перспективи й інновації» 

3 год. 

1.04.2020 

Середа 
 Зв'язок зі студентами груп ГР-31, ГЦ-32, ГГ-

31: відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти курсу «Географія світового 

господарства», перевірка практичних робіт   

3 год. 

 Керівництво науковою роботою студентів з 3 год. 



підготовки доповіді на всеукраїнській 

конференції 

2.04.2020 

Четвер 
 Зв'язок зі студентами груп ГР-31, ГЦ-32, ГГ-

31: відправка завдань студентам засобами 

електронної пошти курсу «Географія світового 

господарства», перевірка практичних робіт   

3 год. 

  Підготовка до занять зі студентами 3 год. 

  Написання тез доповіді на Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Географічна 

наука та освіта: перспективи й інновації» 

2 год. 

3.04.2020 

П’ятниця 
 Підготовка до занять зі студентами  2 год. 

 Керівництво науковою роботою студентів з 

підготовки доповіді на всеукраїнській 

конференції 

3 год. 

 Написання тез доповіді на Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Географічна 

наука та освіта: перспективи й інновації» 

2 год. 

 
 

 

 


